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Wstęp 

Przedsiębiorczość jest kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego, poprawy 

konkurencyjności gospodarek państw oraz wzrostu dobrobytu społecznego. Młodzi 

przedsiębiorcy stykają się z szeregiem wyzwań, które są wynikiem szybko zmieniającego się 

otoczenia społeczno-gospodarczego. W trakcie swojej aktywności zmierzającej do 

uruchomienia biznesu, młodym przedsiębiorcom niezbędna jest wiedza i umiejętności 

z szerokiego spektrum tematów związanych z finansami, prawem, marketingiem, 

zarządzaniem produktem, itp. Dlatego też powstaje coraz więcej projektów mających na celu 

wszechstronną pomoc przy rozpoczęciu działalności gospodarczej. Jednym z nich jest 

Acceleration of business support ecosystem (ACCESS). Projekt zrealizowano w ramach 

Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.  

ACCESS wzmacnia inicjatywy przedsiębiorcze poprzez poprawę usług wparcia biznesu 

w Kownie, regionie Mariampolu po stronie Litwy, jak też w subregionach suwalskim 

i białostockim w Polsce.  

Jednym z wielu efektów projektu jest powstanie dwóch publikacji na temat teoretycznych 

i praktycznych aspektów założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Publikacje mają 

na celu popularyzację postaw przedsiębiorczych oraz dostarczenie wiedzy niezbędnej do 

odniesienia sukcesu w biznesie. Młodzi przedsiębiorcy zanim rozpoczną odważne działania 

powinni sprawdzić, skąd i jakie środki mogą pozyskać na rozpoczęcie lub rozwój własnego 

przedsięwzięcia. Powinni pozyskać wiedzę na temat grupy docelowej, do której zamierzają 

trafić. Dodatkowo skupić się również na sposobach komunikacji z hipotetycznym odbiorcą. 

Niemniej ważnym aspektem jest stworzenie zespołu, który będzie pracował efektywnie. 

Niniejsza publikacja składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział odnosi się do 

źródeł finansowania działalności gospodarczej, drugi przedstawia formy zatrudnienia 

pracowników, sposoby rekrutacji i selekcji, metody motywowania oraz narzędzia niezbędne 

do budowania zespołu. Trzeci rozdział dotyczy aspektów marketingowych działalności 

gospodarczej.  

Książka dedykowana jest zarówno młodym przedsiębiorcom, jak i podmiotom już 

istniejącym na rynku, które nieustannie muszą generować pomysły i dostosowywać je do 

zmieniających warunków rynkowych. Zatem każdy, kto zamierza lub prowadzi działalność, 

może znaleźć w niniejszej książce treści służące rozwojowi. 
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1. Źródła finansowania działalności gospodarczej 

1.1. Kapitał własny i jego rodzaje 

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się koniecznością posiadania przez 

przedsiębiorstwo określonego majątku znajdującego swoje pokrycie w źródłach finansowania. 

Niezależnie od etapu rozwoju, wielkości oraz charakteru działalności, szczególną rolę wśród 

źródeł finansowania działalności podmiotów gospodarczych odgrywa kapitał własny1. 

Ta forma finansowania, z jednej strony daje inwestorom prawo własności oraz możliwość 

uczestniczenia w podziale wypracowanego zysku, jednocześnie jednak oznacza również 

konieczność pokrycia poniesionej straty, proporcjonalnie do wielkości zainwestowanych 

funduszy2. 

Szczególne znaczenie kapitału własnego wynika z faktu, że jest on zaangażowany 

w finansowanie przedsiębiorstwa bezterminowo, a przy likwidacji podmiotu zwracany jest on 

dawcom dopiero po zakończeniu roszczeń innych wierzycieli. Tym samym, ten rodzaj 

kapitału stanowi najbardziej stabilne źródło finansowania w przedsiębiorstwie, warunkując 

jego siłę ekonomiczną. Ponadto, kapitał własny stanowi o wiarygodności danego 

przedsiębiorstwa3 i odzwierciedla gwarancję dla wierzycieli przedsiębiorstwa, będąc trwałą 

podstawą finansowania oraz źródłem jego zdolności kredytowej4. Im większy poziom 

kapitału własnego w strukturze źródeł finansowania przedsiębiorstwa, tym mniejsze ryzyko 

utraty płynności finansowej i jego upadłości. 

Kapitał własny może mieć różnorodne pochodzenie, tzn. jego źródła mogą mieć charakter 

zarówno zewnętrzny, jak również wewnętrzny. Tym samym można wyróżnić56: 

• kapitały własne wniesione – utożsamiane z finansowaniem zewnętrznym (np.: emisja 

akcji, dopłaty wspólników/akcjonariuszy, wzrost udziałów); 

• kapitały własne wytworzone – określane jako samofinansowanie (np. zysk zatrzymany, 

odpisy amortyzacyjne, zbycie zbędnych aktywów trwałych, przyspieszenie obrotu 

kapitału). 

 
1 J. Grzywacz, M. Lipski, Kapitał własny jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw, „Zeszyty 

Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne”, 2016, XXIV, s. 116. 
2 A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2007, s. 20. 
3 J. Barburski, Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie 

przedsiębiorstw WIG20, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, 

Ubezpieczenia” 2014, 67,  s. 118. 
4 J. Grzywacz, M. Lipski, Kapitał …, op. cit., s. 116. 
5 A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 31. 
6 A. Adamska, Źródła finansowania spółek publicznych w Polsce, [w]: J. Grzywacz (red.), Źródła finansowania 

działalności rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 16. 
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Dwojakie pochodzenie kapitału własnego wynika z faktu, że środki pieniężne 

wygospodarowane przez samo przedsiębiorstwo mogą okazać się niewystarczające. W takim 

przypadku istnieje możliwość podniesienia kapitału poprzez zebranie środków od 

inwestorów, np. w formie emisji akcji. Zwiększony w ten sposób kapitał własny poprawia 

wiarygodność finansową przedsiębiorstwa, ułatwia przezwyciężenie ewentualnych trudności 

płatniczych oraz zwiększa szanse na pozyskanie kapitałów obcych w przyszłości7. 

Wybór źródeł finansowania, w tym skala udziału kapitału własnego, jak również 

dostępność różnorodnych innych rozwiązań uzależnione są od szeregu czynników 

o charakterze makro- i mikroekonomicznym. 

W przypadku aspektów makroekonomicznych zaliczają się do nich przede wszystkim 

takie czynniki, jak8: 

• sytuacja oraz perspektywy rozwoju branży, którą reprezentuje przedsiębiorstwo; 

• koniunktura gospodarcza – faza cyklu; 

• poziom inflacji; 

• system opodatkowania. 

Branża, którą reprezentuje dany podmiot, determinuje w dużej mierze jego strukturę 

aktywów, co ma przełożenie również na poziom kapitałów własnych. Przykładowo podmioty 

z sektora budowlanego, bądź przemysłowego cechują się zazwyczaj większym udziałem 

aktywów trwałych w aktywach ogółem i finansującego je kapitału własnego w pasywach niż 

ma to miejsce w przypadku firm prowadzących działalność usługową, bądź handlową. 

Koniunktura gospodarcza wpływa istotnie na planowane inwestycje przedsiębiorstw oraz na 

wielkość aktywów obrotowych, przyczyniając się do zwiększenia wypracowywanych 

zysków. Wysoki poziom inflacji oznacza natomiast konieczność ponoszenia wysokich 

kosztów obsługi zadłużenia, stąd w takim przypadku należy spodziewać się tendencji do ich 

obniżenia ze strony podmiotów gospodarczych i zwiększania udziału kapitału własnego, 

w miejsce zobowiązań finansowych. Z kolei wysoka stopa opodatkowania wpływa 

stymulująco na podmioty gospodarcze do budowania tarczy podatkowej. 

Wśród kryteriów mikroekonomicznych należy wymienić grupę specyficznych czynników 

związanych bezpośrednio z danym przedsiębiorstwem, np.9: 

• koszt wykorzystania kapitału; 

• obecny poziom zadłużenia wyrażony relacją długu do kapitału własnego; 

 
7 W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008, s. 158. 
8 J. Grzywacz, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 18. 
9 Ibidem, s. 18. 
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• sposób zabezpieczenia zaciąganych zobowiązań finansowych; 

• stopień swobody w decydowaniu o przeznaczeniu środków; 

• szybkość uzyskania środków; 

• stopień sformalizowania procedur towarzyszących pozyskaniu środków; 

• efekt dźwigni finansowej; 

• rentowność zasobów oraz zyskowność działalności przedsiębiorstwa; 

• ryzyko finansowe; 

• elastyczność finansowa firmy w przyszłości; 

• relacja pomiędzy przepływami pieniężnymi przedsiębiorstwa a planowanym 

zadłużeniem i możliwością jego obsługi. 

Kapitał własny można podzielić na trzy grupy10:  

• kapitał powierzony, czyli wniesiony przez założyciela (założycieli) jednostki 

gospodarczej; 

• kapitał samofinansowania, czyli pochodzący ze zgromadzenia nadwyżek (zysku) 

działalności gospodarczej na cele rozwojowe; 

• kapitał z aktualizacji wyceny. 

W zależności od formy organizacyjno-prawnej kapitał powierzony (podstawowy) może 

występować pod różnymi postaciami, a kapitał samofinansowania składać się z różnych 

wielkości. 

1.2. Kapitał obcy i jego rodzaje 

W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie posiada wystarczającej ilości własnych środków 

pieniężnych na pokrycie wydatków, poszukuje dodatkowych źródeł finansowania. Jedną 

z możliwości, jakie daje rynek jest kapitał obcy. Stanowi on obce źródło finansowania 

zasobów majątkowych, które zostały oddane do dyspozycji przedsiębiorstwa na określony 

czas. Zawsze ma charakter zewnętrzny w stosunku do przedsiębiorstwa. Cechami kapitału 

obcego są: czasowość wykorzystania środków obcych, konieczność zwrotu w określonym 

terminie oraz odpłatność za możliwość jego wykorzystywania11. 

Zaletą tego rozwiązania jest to, że jeśli powstaną jakieś dodatkowe koszty na przykład 

odsetki, przedsiębiorstwo może je uznać jako koszt przedsiębiorstwa. Podczas gdy 

organizacja ma większą ilość kosztów uznanych podatkowo, wtedy wpływa to na wysokość 

 
10 J. Barburski, Kapitały własne …, op. cit., s. 119. 
11 Ceny Transferowe, https://cenytransferowe.org/slownik/kapital-fundusz-obcy/, [17.01.2021]. 
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podatku dochodowego. Dodatkowo wpływa to na efektywność przedsiębiorstwa oraz może 

polepszyć efekt dźwigni finansowej (podniesienie stopy zwrotu z kapitału własnego na skutek 

zastosowania kapitału obcego). Wadą sięgania po kapitał obcy jest fakt, że wymaga ono 

spełnienia określonych warunków, które często są nieosiągalne przez przedsiębiorstwa, 

a także dodatkowego zabezpieczenia w razie problemów związanych z wypłacalnością 

podmiotu gospodarczego12. 

Umiejętne zastosowanie kapitałów obcych pozwala zwiększyć skalę uzyskiwanych przez 

przedsiębiorstwo zysków, a tym samym maksymalizować skalę korzyści właścicieli. Między 

innymi dlatego przedsiębiorcy wspierają się alternatywnymi źródłami finansowania w postaci 

kapitału obcego13. 

W literaturze opisanych jest wiele rodzajów źródeł finansowania kapitałem obcym. Jedną 

z najciekawszych i zarazem najobszerniejszych klasyfikacji wskazał M. Daniluk. Według 

tego autora na rynku istnieje dwanaście rodzajów kapitału obcego. Należą do nich14: kredyty 

bankowe, pożyczki, leasing, faktoring, dłużne papiery wartościowe, franczyza, inwestor 

strategiczny, fortfaiting, venture capital, aniołowie biznesu, ubezpieczenie kredytów oraz 

dotacje. 

Kredyt  

Kredyt jest najbardziej rozpowszechnioną formą finansowania dłużnego podmiotów 

gospodarczych. Pełni on podstawową funkcję w pobudzaniu aktywności gospodarczej 

wszystkich podmiotów uczestniczących w rynku. Dla podmiotów gospodarczych, 

decydujących się na zaciągnięcie zobowiązania finansowego pod inwestycje, bądź na 

potrzeby rozpoczęcia lub rozszerzenia działalności gospodarczej, kluczową kwestią jest 

znajomość rodzajów kredytów i gamy produktów oferowanych przez banki15 oraz 

spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe16. 

Kredyt bankowy jest zawartą w formie pisemnej umową pomiędzy bankiem 

a kredytobiorcą. W krajowym systemie bankowym nie istnieje jeden kompleksowy, jednolity 

 
12 D. Ostrowska, Źródła finansowania działalności a sprawozdawczość przedsiębiorstw działająca w Polsce, 

Difin, Warszawa 2014, s. 105-106. 
13 J. Grzywacz, Kapitał …, op. cit., s. 16. 
14 M. Daniluk, Źródła finansowania rozwoju małych i średnich (teoria i praktyka), Oficyna Wydawnicza im. 

prof. Leszka Krzyżanowskiego WSM Warszawa i Wydział Zarządzania w Ciechanowie, zeszyt 1-4, tom VII, 

2013, s. 36. 
15 K. Kozioł, R. Pitera, Kredyt bankowy jako podstawa zewnętrznego finansowania małych i średnich 

przedsiębiorstw sektora usług, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa 

Geograficznego” 2018, 32 (2), s. 152-163. 
16 I. Próchicka-Grabias, A. Szelągowska, Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty, 

CeDeWu, Warszawa 2006, s. 14. 



10 
 

podział czy nazewnictwo kredytów udzielanych przez banki. Podmioty będące stronami 

umowy mogą same wpływać na kształt danej umowy i formy kredytu. Ze względu jednak na 

istotne elementy, które powinny zawierać umowy kredytowe, można wyodrębnić kilka ich 

typów i dokonać klasyfikacji kredytów według określonych kryteriów17. 

Tabela 1.1. Rodzaje kredytów ze względu na wybrane kryteria 

Kryterium Rodzaje kredytu 

Przedmiot (przeznaczenie) • obrotowe 

• inwestycyjne 

Okres kredytowania • krótkoterminowe 

• średnioterminowe 

• długoterminowe 

Forma kredytu • w rachunku bieżącym 

• w rachunku kredytowym 

• dyskontowe 

• akceptacyjne – jednorazowe 

• związane ze skupem faktur 

• w formie linii kredytowej nieodnawialnej  

i odnawialnej 

• pomostowe 

Stawka procentowa • o stałym oprocentowaniu 

• o zmiennym oprocentowaniu 

• o stało-zmiennej stopie procentowej 

Preferencyjność • komercyjne 

• preferencyjne 

Sposób spłaty kredytu (kapitału i odsetek) • w stałych bądź zmiennych ratach 

kapitałowych 

• annuitetowe 

• kredyty, w których odsetki są płacone z góry 

bądź z dołu 

Źródło: K. Kozioł, R. Pitera, Kredyt bankowy jako podstawa zewnętrznego finansowania małych i średnich 

przedsiębiorstw sektora usług „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” 

2018, 32 (2), s. 152-163. 

Zdolność kredytowa oznacza zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami 

w terminach określonych w umowie. W odniesieniu do podmiotów gospodarczych zdolność 

kredytową posiadają te firmy, których stan majątkowy oraz poziom efektywności finansowej 

prowadzonej działalności gospodarczej stwarzają pełne zabezpieczenie wykonania 

zobowiązań nie tylko wobec banku, ale i wobec wszystkich wierzycieli. Odnosząc się do 

ogólnego pojęcia zdolności kredytowej, warto nadmienić, iż w tym zakresie banki, udzielając 

 
17 Narodowy Bank Polski (NBP), Kredyt bankowy jako źródło finansowania działalności, Projekt 

„Przedsiębiorczość w praktyce”, Rzeszów 2015. 
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kredytów podmiotom gospodarczym, mają dużą swobodę w ustaleniu głównych czynników 

warunkujących możliwą do zaciągnięcia kwotę kredytu18. 

Należy zaznaczyć, iż czynniki te zależą zarówno od rodzaju banku, który tego kredytu 

udziela, rodzaju samego kredytu, jak i podmiotu, który o ten kredyt się ubiega. 

Charakteryzując zdolność kredytową, należy przytoczyć dwa rodzaje jej oceny. Mianowicie 

niemal w każdym przypadku bank dokonuje analizy czynników o charakterze ilościowym 

(mierzalnym), a także jakościowym (niemierzalnym, których wynik zależy od 

indywidualnego podejścia banku oraz przyjętych kryteriów oceny). Następnie bank ocenia te 

czynniki całościowo i na tej podstawie określa zdolność kredytową. 

Odnosząc się do powyższych elementów, należy podkreślić, że – niezależnie od rodzaju 

banku – każdy bank musi stosować się do obowiązujących przepisów wynikających z prawa 

bankowego oraz różnego rodzaju rozporządzeń czy rekomendacji. Warto wspomnieć tylko 

o rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która jako podmiot pełniący 

funkcję nadzorcy reaguje na występujące na rynku finansowym sytuacje i może wydać 

odpowiednie przepisy, ograniczające bądź zakazujące udzielania pewnych rodzajów 

kredytów, czy szerzej – produktów bankowych (nie tylko kredytowych)19.  

Kredyt może być udzielany wyłącznie przez banki. Termin ten oznacza kwotę środków 

pieniężnych, którą instytucja finansowa przekazuje kredytobiorcy na czas określony 

w umowie. Jak już wspomniano umowa dotycząca kredytu powinna zostać sporządzona 

w formie pisemnej. Musi zawierać takie elementy, jak: kwotę, zasady oraz termin spłaty 

kredytu, wysokość oprocentowania (i warunki zmiany oprocentowania), a także wysokość 

prowizji. Należność powinna zostać spłacona w terminie zawartym w powyższym 

dokumencie wraz z odsetkami. Reguluje to ustawa o kredycie konsumenckim. Konsument 

może otrzymać kredyt po pozytywnej weryfikacji jego zdolności kredytowej. Oznacza ona, iż 

potencjalny kredytobiorca ma możliwość comiesięcznego spłacania rat. Od zdolności 

kredytowej zależy wysokość pożyczonej kwoty20. 

Pożyczki 

Pożyczka jest szerszym pojęciem niż kredyt. Może jej udzielić nie tylko instytucja 

finansowa, ale także osoba fizyczna. Ważne jest, że pożyczane pieniądze (lub przedmioty) 

muszą należeć do pożyczkodawcy, a nie do osób trzecich. Zasady dotyczące udzielania 

 
18 K. Kozioł, R. Pitera, Kredyt bankowy …, op. cit., s. 155. 
19 Ibidem, s. 155. 
20 Kredyt a pożyczka - najważniejsze informacje i różnice pomiędzy nimi, 

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/kredyt-a-pozyczka---najwazniejsze-

informacje,166,0,2397094.html, [20.01.2021]. 

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/kredyt-a-pozyczka---najwazniejsze-informacje,166,0,2397094.html
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/kredyt-a-pozyczka---najwazniejsze-informacje,166,0,2397094.html
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pożyczek zostały określone w kodeksie cywilnym. Firmy pożyczkowe muszą działać też 

zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim. Aby otrzymać tego typu wsparcie finansowe, 

nie jest konieczne podanie celu, w jakim pieniądze mają zostać wydane. Co więcej, 

w polskim prawie, pożyczki nieprzekraczające 500 zł nie muszą być zawierane na podstawie 

umowy. Oddanie pieniędzy może nastąpić na podstawie zasad, które ustalą między sobą 

pożyczkodawca i pożyczkobiorca. Dokument powinien zostać podpisany dopiero przy 

pożyczaniu kwoty bądź przedmiotów o wartości powyżej 500 zł21. 

Na Litwie, przy zawieraniu pożyczki, pisemna umowa jest wymagana, gdy zobowiązanie 

przekracza kwotę 579,24 euro, Jeżeli pożyczkodawca jest osobą prawną, zawsze obowiązuje 

wymóg pisemnego zawarcia umowy, bez względu na wysokość pożyczki22. 

Pożyczka różni się od kredytu – tabela 1.2. Pierwsza różnica między kredytem a pożyczką 

to podmiot udzielający wsparcia finansowego. W przypadku kredytu jest to wyłącznie bank, 

natomiast pożyczki – instytucja lub też osoba fizyczna. Przeznaczenie otrzymanych pieniędzy 

musi zostać określone przez kredytobiorcę. Natomiast pożyczkobiorca może wydać 

otrzymaną kwotę lub przeznaczyć pożyczone przedmioty na dowolny cel, którego nie ma 

obowiązku przedstawiać. Kolejną różnicą pomiędzy kredytem a pożyczką jest sposób 

uregulowania prawnego. Informacje na temat udzielania kredytu znajdują się w prawie 

bankowym, a pożyczki – w kodeksie cywilnym. Kolejnym bardzo ważnym elementem 

różniącym te dwa sposoby pozyskania kapitału obcego jest rodzaj umowy. Kredytobiorca 

i kredytodawca mają obowiązek podpisać umowę, w której znajdą się informacje m.in. 

o terminie i kosztach związanych z podjętym zobowiązaniem. Natomiast w przypadku 

pożyczki poniżej 500 zł nie ma konieczności zawierania umowy. Taki dokument należy 

sporządzić wtedy, gdy wartość pieniędzy lub przedmiotów przekracza tę kwotę. Z kredytem 

zawsze związane są opłaty, takie jak prowizja oraz odsetki, natomiast pożyczka może być 

darmowa. Pożyczka różni się od kredytu także formą własności przekazywanego kapitału. 

Kredytobiorca otrzymuje kapitał do swojej dyspozycji, jednak nie staje się on jego 

własnością. Z kolei pożyczka jest własnością pożyczkobiorcy. Ważne jest też to, że 

kredytodawca może pożyczać nie swoje pieniądze, natomiast osoba udzielająca pożyczki 

może rozporządzać jedynie kapitałem, będącym jej własnością. 

 

 

 
21 Kredyt a pożyczka …,  op. cit., [20.01.2021]. 
22 Comercial lending and repurchase, https://www.sulijapartners.com/lending-and-repurchase, [01.04.2021]. 
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Tabela 1.2. Różnice między kredytem bankowym a pożyczką 

Kryterium Pożyczka  Kredyt bankowy 

Zakres regulacji Kodeks cywilny Prawo bankowe 

Strony umowy Oprócz banku pożyczki może 

udzielić również inna instytucja 

pozabankowa 

Kredytodawcą może być tylko bank 

Przedmiot Środki pieniężne lub rzeczy 

oznaczone co do gatunku 

Wyłącznie środki pieniężne 

Cel finansowania Brak konieczności określenia Konieczność wskazania celu 

kredytu 

Oprocentowanie Nie jest wymagane Jest konieczne 

Przesłanka zawarcia umowy Zgodna wola stron umowy Konieczność zweryfikowania 

zdolności kredytowej kredytobiorcy 

Ograniczenia w udzielaniu Bark ustawowych ograniczeń Ograniczenia związane 

z koncentracją wierzytelności 

u jednego kredytobiorcy. 

Źródło: B. Baran, K. Biernacki, A. Kowalska, A. Kowalski, Leasing, kredyt, faktoring jako formy finansowania 

przedsiębiorstw: analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy, Difin, Warszawa 2016, s. 43-44. 

Leasing 

Podczas ubiegania się o kredyt bankowy mogą pojawić się problemy związane 

z uzyskaniem tego źródła kapitału. Jedną z alternatyw pozyskania środków zewnętrznych jest 

leasing. Jeśli przedsiębiorstwu brakuje odpowiedniej ilości kapitału na zakup maszyn, 

samochodu, czy nieruchomości jest to odpowiednie narzędzie do pozyskania danych rzeczy23. 

Leasing jest rozumiany jako pewna forma obrotu środkami trwałymi przedsiębiorstwa 

i zalicza się do długookresowych form finansowania24.  

Leasing to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy leasingodawcą (finansującym) 

a leasingobiorcą (korzystającym). Leasingodawca jest to zazwyczaj specjalistyczna instytucja, 

która zawiera umowę leasingu z leasingobiorcą. Leasingobiorca jest uczestnikiem transakcji, 

który musi spełnić określone warunki, by posiąść rzecz należącą do leasingodawcy25. 

W najprostszym ujęciu leasing jest podobny do wynajmu długoterminowego lub zakupu 

na raty. Polega na tym, że firma leasingowa oddaje daną rzecz w użytkowanie leasingobiorcy 

w zamian za ustaloną w umowie opłatę uiszczaną co miesiąc. Umowę leasingu podpisuje się 

na czas określony26.  

 
23 D. Ostrowska, Źródła …, op. cit., s. 122. 
24 J. Grzywacz (red.), Finanse przedsiębiorstwa. Ocena działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, 

Warszawa 2019, s. 21. 
25 M. Dycha, Leasing, [w:] E. Wrońska-Bukalska (red.), Finansowanie działalności przedsiębiorstwa: aspekty 

podatkowe księgowe i finansowe, Difin, Warszawa 2016, s. 131. 
26 Co to jest i na czym polega leasing?, https://www.vivus.pl/moje-finanse/poradnik-pozyczkobiorcy/co-to-jest-i-

na-czym-polega-leasing/#gref, [21.01.2021]. 
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Tym, co odróżnia leasing od zakupu na raty jest fakt, że przez czas trwania umowy 

leasingobiorca ma możliwość użytkowania środków trwałych lub nieruchomości, nie będąc 

ich właścicielem. Zaś od wynajmu czy abonamentu różni go opłata wstępna (między innymi 

od niej zależy wysokość rat) oraz prawo do wykupu za z góry ustaloną cenę. Oznacza to, że 

po wygaśnięciu umowy korzystający może wykupić przedmiot leasingu za wcześniej 

uzgodnioną kwotę27. 

W literaturze występuje wiele klasyfikacji leasingu. Różnią się one w zależności od tego, 

co jest przedmiotem leasingu, a także tego, jak skonstruowana jest umowa, kto może być jej 

stroną oraz jakie obie strony mają prawa i obowiązki względem przedmiotu leasingu – tabela 

1.3.  

Tabela 1.3. Rodzaje leasingu ze względu na wybrane kryteria 

Kryterium Rodzaje leasingu 

Charakter prawno-podatkowy umowy • finansowy 

• operacyjny 

Liczba stron zaangażowanych w transakcję • bezpośredni 

• pośredni 

Status leasingobiorcy • dedykowany przedsiębiorcom 

• konsumencki 

Źródło: Co to jest i na czym polega leasing?, https://www.vivus.pl/moje-finanse/poradnik-pozyczkobiorcy/co-to-

jest-i-na-czym-polega-leasing/#gref, [21.01.2021]; Europejski Fundusz Leasingowy S.A., Rodzaje leasingu – 

charakterystyka i porównanie, https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/artykuly/rodzaje-leasingu/, [31.01.2021]. 

Najbardziej powszechny jest podział leasingu ze względu na charakter prawno-podatkowy 

umowy. Wyróżnia się tutaj leasing finansowy oraz operacyjny28. Różnica między tymi 

formami jest uzależniona od tego, do którego podmiotu majątku trwałego zostanie zaliczony 

przedmiot leasingu. W leasingu finansowym dana rzecz zalicza się do majątku 

leasingobiorcy. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca weźmie samochód w leasing finansowy, 

zobowiązany jest do wpisania go w ewidencję środków trwałych. W tym przypadku 

leasingobiorca dodatkowe koszty, takie jak oprocentowanie może zaliczyć do kosztów 

uznanych podatkowo. Również zalicza do tego odpisy amortyzacyjne środka trwałego. 

Leasing finansowy jest podobny do zakupu na raty, chociaż leasingobiorca staje się 

pełnoprawnym właścicielem przedmiotu dopiero po zakończeniu umowy. Następuje to 

automatycznie z momentem uiszczenia ostatniej raty, jako że całościowa kwota leasingu 

 
27 Co to jest i na czym polega leasing?, … op. cit. [21.01.2021]. 
28 M. Dycha, Leasing …, op. cit., s. 129. 

https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/artykuly/rodzaje-leasingu/
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pokrywa ekonomiczną wartość przedmiotu. W tym wariancie leasingodawca musi zapłacić 

VAT w całości już przy podpisywaniu umowy29. 

Leasing operacyjny jest częściej wybieraną opcją, bardziej przypominającą wynajem. 

W leasingu operacyjnym obiekt zalicza się do majątku leasingodawcy. Wtedy leasingobiorca 

w koszty uzyskania zalicza całą wartość poniesioną, wliczając w to koszty finansowe 

w formie odsetek, a także raty kapitałowe30. Łączna kwota wypłacona przez leasingobiorcę 

w czasie trwania umowy nie pokrywa wartości przedmiotu, dlatego strony umawiają się na 

opłatę wstępną oraz opłatę za wykup. VAT płacony jest w ratach.  

Innym podziałem leasingu jest leasing bezpośredni i pośredni. W leasingu bezpośrednim 

to producent oddaje swój produkt w leasing klientowi. W leasingu pośrednim leasingobiorca 

podpisuje umowę z firmą leasingową (lub na przykład z bankiem prowadzącym taką 

działalność), która nabywa daną rzecz od producenta. 

Należy zaznaczyć, że z tego rodzaju finansowania mogą korzystać również osoby 

fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Z myślą o nich powstał leasing 

konsumencki. Jest to umowa cywilnoprawna, która posiada cechy kredytu oraz wynajmu. 

Pozwala konsumentom brać w użytkowanie takie przedmioty, jak m.in. samochód, pralka, 

telewizor, lodówka, meble czy mieszkanie. Mogą z nich korzystać bez konieczności 

angażowania wkładu własnego. Podpisują z finansującym umowę, zobowiązującą ich do 

comiesięcznego regulowania rat, wraz z którymi spłacają wartość leasingowanej rzeczy. 

Leasing konsumencki jest obarczony znacznie mniejszą liczbą formalności niż kredyt. Mogą 

z niego korzystać osoby nieposiadające wysokiej zdolności kredytowej. Ten rodzaj leasingu 

pozwala konsumentom uniknąć konieczności napraw, przeglądów technicznych, czy 

samodzielnego ubezpieczania samochodu. Firma leasingowa bierze te obowiązki na siebie 

i ponosi niezbędne koszty, jeżeli korzystający wybierze ofertę z pakietem dodatkowych 

usług31. 

Faktoring  

Faktoring jest przydatnym narzędziem, jeśli przedsiębiorstwo chce zapłacić swojemu 

sprzedawcy za towary lub usługi w terminie, lecz nie posiada wystarczającej ilości środków 

pieniężnych. Stanowi sposób przeciwdziałania zatorom płatniczym – zapewnia finansowanie 

 
29 Co to jest i na czym polega leasing?, … op. cit. [21.01.2021]. 
30 J. Grzywacz (red.), Finanse przedsiębiorstwa …, op. cit., s. 21. 
31 Europejski Fundusz Leasingowy S.A., Rodzaje leasingu – charakterystyka i porównanie, 

https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/artykuly/rodzaje-leasingu/, [31.01.2021]. 

https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/wszystkie/na-czym-polega-leasing-konsumencki/
https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/wszystkie/na-czym-polega-leasing-konsumencki/
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bieżącej działalności i poprawia płynność firmy. Dzięki faktoringowi przedsiębiorca może 

w terminie lub przed terminem regulować swoje zobowiązania32.  

W tym rodzaju finansowania występują trzy podmioty uczestniczące w transakcji. 

Pierwszym z nich jest przedsiębiorca – faktorant. Jest to sprzedawca swoich wierzytelności. 

Jako klient firmy faktoringowej przekazuje do realizacji faktury wystawione swoim 

kontrahentom. Drugim uczestnikiem jest faktor, czyli instytucja finansowa. Może nią być 

bank lub inna wyspecjalizowana firma, zajmująca się usługami faktoringowymi. Nabywa on 

wierzytelności od faktoranta, czyli jest pośrednikiem między pozostałymi uczestnikami 

transakcji. Następnie faktor przelewa na rachunek przedsiębiorcy środki w formie zaliczki 

(około 80-90% wartości faktury)33. Ostatni podmiot to kontrahent – dłużnik faktoringowy, 

czyli podmiot mający zobowiązanie wobec dostawcy towarów34. Jest on zobowiązany do 

zapłaty faktury w określonym terminie. 

Faktoring polega na tym, że przedsiębiorstwo sprzedaje swoje należności od odbiorców 

instytucjom finansowym, by otrzymać należność w terminie. Wtedy dane instytucje płacą za 

dane zobowiązania dla danej firmy, natomiast należności odbiorców przechodzi na tę 

instytucję finansową35. W praktyce klient przekazuje do faktora wybrane przez siebie faktury 

przed terminem ich płatności. Faktor finansuje faktury klienta, tj. wypłaca środki za faktury 

bezpośrednio na konto firmowe klienta. Kontrahent jest zobowiązany dokonać płatności za 

fakturę na konto faktora. 

Można wyróżnić kilka kategorii usług faktoringowych. Każda z nich może występować 

osobno, ale też mogą łączyć się ze sobą – tabela 1.4. 

Tabela 1.4. Rodzaje faktoringu ze względu na wybrane kryteria 

Kryterium Rodzaje faktoringu 

Charakter zobowiązania 
• wierzytelnościowy 

• dłużny 

Przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta 

• pełny 

• niepełny 

• mieszany 

Moment zawiadomienia dłużnika o zawartej umowie 

faktoringowej 

• jawny 

• tajny 

• półotwarty 

Sposób korzystania z usług faktoringowych 
• pojedynczy 

• globalny 

 
32 Faktoring – wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat usług faktoringowych, 

https://faktoria.pl/porada/faktoring, [21.01.2021]. 
33 Ibidem, [21.01.2021]. 
34 E. Krzysztoń, Faktoring, [w:] E. Wrońska-Bukalska (red.), Finansowanie działalności przedsiębiorstwa: 

aspekty podatkowe księgowe i finansowe, Difin, Warszawa 2016, s. 172-173. 
35 Ibidem, s. 21-22. 
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Kryterium Rodzaje faktoringu 

• limit faktoringowy 

Charakter współpracy z kontrahentami 
• krajowy 

• międzynarodowy 

Moment otrzymania zapłaty za sprzedaną wierzytelność  

• dyskontowy 

• zaliczkowy 

• wymagalnościowy 

Źródło: Faktoring – wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat usług faktoringowych, 

https://faktoria.pl/porada/faktoring, [21.01.2021]. 

 Ze względu na charakter zobowiązania można wyróżnić faktoring wierzytelnościowy 

oraz dłużny. W przypadku faktoringu wierzytelnościowego (jaki dzieli się na zakupowy 

i sprzedażowy) przedsiębiorca przekazuje faktury faktorowi, który przelewa na konto swojego 

klienta 80-90% jej wartości. Faktor nabywa wierzytelność, natomiast kontrahent musi ją 

spłacić. Faktoring dłużny (odwrócony) zachodzi w momencie, gdy przedsiębiorca zaciąga 

dług w firmie faktoringowej, który w określonym czasie musi uregulować. Ten rodzaj 

faktoringu nazywamy również faktoringiem odwróconym. Faktoring odwrócony jest to 

usługa, w której przedsiębiorca wskazuje faktorowi podmioty zaopatrujące go w produkty, 

dobra czy usługi, które będą mogły korzystać z takiej formy finansowania działalności. 

W tym modelu faktoringu dostawcy otrzymują od faktora należne środki w momencie, gdy 

przedsiębiorca przedstawi mu fakturę i potwierdzi, że wypełnił wszystkie uzgodnione 

warunki zamówienia. Następnie kwotę wykupu faktury wraz z odsetkami faktorant spłaca 

w określonym w umowie terminie faktorowi. Dzięki temu przedsiębiorca może zamówić 

większą ilość produktów lub usług, potrzebnych mu do prawidłowego funkcjonowania firmy, 

nie płacąc za nie od razu36. 

Ze względu na przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta faktoring można podzielić 

na pełny, niepełny oraz mieszany. Faktoring pełny (właściwy, bez regresu) przenosi całkowitą 

odpowiedzialność za ewentualną niewypłacalność kontrahenta na faktora. Jeśli przedsiębiorca 

otrzyma od faktora zaliczkę za fakturę (80-90% wartości), a faktor nie otrzyma zapłaty od 

kontrahenta, przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów oraz nie musi zwracać otrzymanej 

zaliczki, gdy faktura jest bez regresu. Z tego powodu jest to najdroższa usługa faktoringowa 

na rynku. Natomiast w sytuacji, w której faktura jest w regresie, przedsiębiorca może zapłacić 

za finansowanie. Dopiero po około 6 miesiącach ubezpieczyciel wypłaca środki. Zazwyczaj 

tego typu transakcje faktoringowe, niosące duże ryzyko są dodatkowo zabezpieczane 

ubezpieczeniem należności. Wtedy faktor otrzymuje pieniądze od ubezpieczyciela lub zleca 

windykację należności. Faktoring niepełny (niewłaściwy, z regresem) to usługa, w której 
 

36 Faktoring – wszystko …, op. cit., [21.01.2021]. 

https://faktoria.pl/porada/faktoring-odwrotny
https://faktoria.pl/porada/czym-rozni-sie-faktoring-pelny-od-niepe%C5%82nego
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faktor wykupuje wierzytelność od przedsiębiorcy, ale nie ponosi odpowiedzialności za 

niewypłacalność kontrahenta. W sytuacji, gdy dłużnik nie spłaci należności faktorowi, to na 

przedsiębiorcy będzie ciążył obowiązek spłaty. Firmy faktoringowe ze swojej strony bardzo 

często oferują klientowi pomoc w odzyskaniu należności. Faktoring mieszany to usługa 

zawierająca elementy faktoringu pełnego i niepełnego. Firma faktoringowa uzgadnia kwotę, 

do której ponosi odpowiedzialność za niewypłacalność dłużnika. Jeśli kwota zostanie 

przekroczona, odpowiedzialność spada na przedsiębiorcę, który musi spłacić należność 

z faktury37. 

Kolejnym kryterium podziału jest moment zawiadomienia dłużnika o zawartej umowie 

faktoringowej. W ramach tej klasyfikacji można wyróżnić faktoring jawny, tajny i półotwarty. 

W faktoringu jawnym (otwartym) jedna ze stron umowy faktoringowej musi od razu 

powiadomić kontrahenta o cesji wierzytelności oraz o spłatach należności na konto faktora. 

Faktoring jawny jest najpopularniejszą i najtańszą usługą faktoringową w Polsce. Przy tym 

modelu faktoringu faktorzy mogą sprawdzić kontrahentów, by ryzyko niewypłacalności było 

jak najmniejsze, a jakość współpracy z dłużnikiem odnotowują w bazach udostępnianych na 

rynku między wszystkimi firmami faktoringowymi. Dzięki temu kontrahent będzie 

z pewnością bardziej zdyscyplinowany, jeśli mowa o regulowaniu należności w terminie. 

Istotną kwestią przy wyborze faktoringu jawnego dla przedsiębiorców może być możliwość 

wpisania tej usługi w koszty uzyskania przychodu oraz odliczenia ich od podatku. Usługi 

faktoringowe w Polsce są opodatkowane podatkiem VAT w stawce 23%. Faktoring 

tajny (cichy) polega na tym, że kontrahent nie zostaje powiadomiony o cesji wierzytelności. 

Jeżeli dłużnik ureguluje należność na konto faktoranta, ten musi przekazać ją 

faktorowi. Często ten typ faktoringu chcą wybrać przedsiębiorcy z dość prostych powodów. 

Zazwyczaj właściciele firm boją się reakcji swojego klienta na cesję wierzytelności. Nie chcą 

też przekazywać im informacji na ten temat lub przeraża ich załatwianie formalności. Tak 

naprawdę faktoring wpływa pozytywnie na ocenę dostawcy, ponieważ przed podpisaniem 

umowy faktoringowej faktor dokładnie sprawdza sytuacją finansową przedsiębiorcy. Co 

więcej, faktorzy przeważnie sami zajmują się wszystkimi sprawami związanymi 

z dokumentacją oraz powiadomieniem kontrahenta o cesji. Faktoring cichy sprawdza się 

w sytuacjach, gdy firma potrzebuje szybkiego finansowania, a kontrahent zawarł w umowie 

zakaz o cesji wierzytelności. Coraz częściej jednostki samorządu państwowego nie chcą 

wyrażać zgody na taką cesję. Faktoring tego typu stosuje się zazwyczaj w sektorze 

 
37 Faktoring – wszystko …, op. cit., [21.01.2021]. 

https://faktoria.pl/porada/Cesja-wierzytelnosci-czym-jest
https://faktoria.pl/porada/faktoring-cichy
https://faktoria.pl/porada/faktoring-cichy


19 
 

handlowym. Faktoring półotwarty występuje, gdy dłużnik dowiaduje się o umowie 

faktoringowej dopiero w momencie otrzymania od faktora wezwania do zapłaty należności. 

Ze względu na sposób korzystania z usług faktoringowych wyróżnia się faktoring 

pojedynczy, globalny i limit faktoringowy. Faktoring pojedynczy, w którym przedsiębiorca 

przekazuje do sfinansowania przez faktora tylko wybrane przez siebie faktury. To idealne 

rozwiązanie, gdy z usług faktoringowych właściciel firmy chce korzystać od czasu do czasu. 

Faktoring globalny zachodzi wtedy, gdy przedsiębiorca przekazuje do sfinansowania 

wszystkie faktury od kontrahentów, których zgłoszono do umowy faktoringowej. Limit 

faktoringowy różni się jednym elementem od faktoringu globalnego. Przed podpisaniem 

umowy z przedsiębiorcą, faktor dokładnie sprawdza jego sytuację finansową, po czym 

przyznaje określony limit na finansowanie faktur. Do wysokości limitu faktor nie będzie 

weryfikował klienta w żaden sposób. Inaczej jest jednak w sytuacji, gdy kontrahenci zostaną 

uznani za niesolidnych płatników (faktor poznaje dłużników później, po podpisaniu umowy 

z faktorantem i zgłoszeniem przez niego swoich klientów). Wtedy można spodziewać się 

odmowy finansowania faktur, mimo ustalonego limitu. 

Kolejnym kryterium podziału jest charakter współpracy z kontrahentami i w jego ramach 

wyróżnia się faktoring krajowy oraz międzynarodowy. Z faktoringu krajowego mogą 

skorzystać przedsiębiorcy, którzy współpracują z kontrahentami z tego samego kraju. Usługa 

ta pozwala na sprawny przepływ pieniędzy, poprzez uwolnienie „zamrożonej” gotówki 

w fakturach. To tzw. finansowanie faktur. Dzięki temu przedsiębiorca w Polsce nie musi 

czekać 60 czy nawet 120 dni na zapłatę należności przez kontrahenta, tylko otrzymuje środki 

od razu po wystawieniu faktury od swojego faktora. Wszystko opiera się na przejęciu 

wierzytelności przez firmę faktoringową, która przelewa należności na konto swojego klienta. 

Przedsiębiorca może wtedy spłacać swoje bieżące zobowiązania przed terminem, nie 

wykładając dodatkowych pieniędzy. Faktoring krajowy to dobre wyjście dla firm 

produkcyjnych, które mają wysoki poziom należności, przez co mogą mieć problem 

z kapitałem obrotowym na bieżącą działalność. Faktoring międzynarodowy został stworzony 

dla przedsiębiorstw, które chcą się rozwijać i wysyłać swoje produkty i usługi za granicę lub 

sprowadzać je do Polski. Dlatego też wyróżniamy faktoring eksportowy, wiążący się ze 

sprzedawaniem produktów na rynki zagraniczne oraz faktoring importowy, dotyczący 

przedsiębiorstw zajmujących się importem towarów z rynków zagranicznych do Polski. 

W przypadku eksportu, faktoring należności jest bardzo przydatny, ponieważ w innych 

krajach można spotkać się z bardzo wydłużonym okresem płatności za faktury. Natomiast 

jeśli działalność zajmuje się importem, faktoring zapewni wiarygodność oraz wypłacalność 

https://faktoria.pl/porada/limit-faktoringowy
https://faktoria.pl/porada/limit-faktoringowy
https://faktoria.pl/porada/faktoring-krajowy
https://faktoria.pl/porada/faktoring-miedzynarodowy
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polskiego importera. Należy pamiętać, że obecnie większość transakcji z zastosowaniem 

faktoringu międzynarodowego, realizowanych jest z udziałem dwóch faktorów. Faktoring 

w takim układzie zapewnia najszybszą i najefektywniejszą operację faktoringową. 

W transakcji bierze udział zarówno faktor eksportowy, jak i importowy. Pierwszy dokonuje 

cesji wierzytelności kupionej od eksportera, na rzecz faktora importowego, który w ten 

sposób nabywa prawo do przyjęcia zapłaty za transakcję od importera. Następnie faktor 

importowy przekazuje płatność faktorowi eksportowemu, by ten mógł ostatecznie rozliczyć 

się z przedsiębiorcą. W sytuacji, gdy zagraniczny klient nie wywiążę się z płatności, faktor 

importowy mimo tego płaci eksportowemu, a sam rozpoczyna windykację38. 

Ze względu na moment otrzymania zapłaty za sprzedaną wierzytelność wyróżnia się 

faktoring dyskontowy, zaliczkowy oraz wymagalnościowy. W faktoringu dyskontowym 

faktor przejmuje wierzytelność w momencie podpisania umowy faktoringowej. Data zapłaty 

należności przez kontrahenta nie ma tutaj znaczenia. W faktoringu zaliczkowym faktor 

wypłaca przedsiębiorcy zaliczkę na poczet wierzytelności. Pozostała część kwoty zostaje 

przelana na konto klienta w momencie spłaty faktury przez dłużnika. Faktoring 

wymagalnościowy występuje, gdy przedsiębiorca otrzyma kwotę ze sprzedaży wierzytelności 

dopiero w momencie, gdy dłużnik spłaci należność faktorowi39. 

Według Krzysztoń, faktoring pomaga zapewnić dobrą płynność finansową, z powodu 

otrzymania od faktora możliwości spłaty wcześniej swoich zobowiązań wobec dostawców40. 

Podstawowymi zaletami faktoringu są bezpieczeństwo transakcji i pewność zachowania 

płynności finansowej, które w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej mają ogromne 

znaczenie. 

Dłużne papiery wartościowe 

Kolejną formą finansowania kapitałem obcym są dłużne papiery wartościowe. 

Instrumentem papierów wartościowych są obligacje. Obligacje są pewnym dokumentem, 

który potwierdza posiadanie zobowiązania w określonej wysokości oraz do zwrotu tego 

zobowiązania w danym terminie41. Obligacje opierają się na tym, że są zaciągane przez 

inwestorów, którzy są właścicielami obligacji. Inwestorzy są zwani obligatariuszami. 

Natomiast emitentem jest osoba emitująca dany papier wartościowy42.  

 
38 Faktoring – wszystko …, op. cit., [21.01.2021]. 
39 Ibidem. 
40 M. Dycha, Leasing …, op. cit., s. 131. 
41 J. Grzywacz (red.), Finanse przedsiębiorstwa …, op. cit., s. 19-20. 
42 Art. 4 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r., Ustawa o obligacjach, Dz. U. 2015 poz. 238 z późn. zm. 

https://faktoria.pl/porada/plynnosc-finansowa-przedsiebiorstwa-jak-ja-zwiekszyc
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Na rynku pieniężnym dokonuje się obrotu instrumentami finansowymi mającymi termin 

zapadalności do jednego roku. Do instrumentów tych zalicza się krótkoterminowe papiery 

dłużne, w tym: 

• krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw; 

• bony skarbowe; 

• depozyty. 

Na rynku kapitałowym obraca się z kolei m.in. papierami wartościowymi średnio 

i długoterminowymi. Na rynku tym sprzedawane i kupowane są obligacje i akcje emitowane 

przez spółki akcyjne lub komandytowo-akcyjne. W ten sposób przedsiębiorstwo o takiej 

podmiotowości prawnej może zwiększyć posiadane środki na finansowanie swojej 

działalności inwestycyjnej43. 

Spółki akcyjne mają prawo do emitowania papierów wartościowo-udziałowych, czyli 

akcji. Natomiast pozostałe spółki emitują udziały w spółce. W obu przypadkach poprzez 

dokonywanie emisji zwiększa się kapitał podstawowy spółki, co jest rodzajem finansowania 

krótkoterminowego zewnętrznego. Emisja akcji spółki akcyjnej może być kierowana do 

dotychczasowych akcjonariuszy lub do wszystkich, potencjalnie zainteresowanych nabyciem 

akcji inwestorów. 

W literaturze obligacje rozpatruje się pod różnymi kryteriami. Jednym z kryteriów jest 

rodzaj emitenta. W tym przypadku wyróżnia się obligacje skarbowe, gdzie emitentem jest 

Skarb Państwa, komunalnych emitowanych przez związki samorządowe oraz komercyjnych, 

gdzie emitentem są inwestorzy. Ze względu na sposób oprocentowania rozróżnia się 

następujące rodzaje obligacji44: 

• o stałej stopie oprocentowania; 

• o zmiennym oprocentowaniu; 

• indeksowane – zagwarantowane jest płacenie odsetek; 

• o kuponie zerowym (dyskontowane) – nie są płacone odsetki. 

Innym kryterium jest termin wykupu obligacji. W tym przypadku rozróżnia się obligacje 

krótkoterminowe (do 5 lat), średnioterminowe (od 5 do 10 lat) oraz długoterminowe (powyżej 

5 lat)45. 

 

 
43 Finansowanie z udziałem krótkoterminowych papierów wartościowych, https://www.biznes-

firma.pl/finansowanie-z-udzialem-krotkoterminowych-papierow-wartosciowych/27151, [21.01.2021]. 
44 J. Grzywacz (red.), Finanse przedsiębiorstwa …, op. cit., s. 20. 
45 B. Słowik, Emisja obligacji jako źródło finansowania działalności podmiotów gospodarczych, Uniwersytet 

Marii Curie, Zakład Analiz Rynkowych, XLVIII (2), 2014, s. 103.  
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Franczyza 

Polska Organizacja Franczyzodawców definiuje franczyzę jako trwały, kontraktowy 

stosunek umowny łączący franczyzodawcę i franczyzobiorcę. Ze stosunku tego wynika 

obowiązek franczyzodawcy do ciągłego przekazywania franczyzobiorcy know-how przez 

cały okres obowiązywania umowy. Jednocześnie franczyzobiorca ma obowiązek uiszczania 

na rzecz franczyzodawcy opłat franczyzowych lub innych świadczeń, w zależności od ustaleń 

między stronami. Dodatkowo podkreśla się następujące cechy charakterystyczne franczyzy: 

niezależność gospodarczą, prawną oraz organizacyjną franczyzobiorcy względem 

franczyzodawcy46. 

Franczyza jest długoterminową formą współpracy między przedsiębiorstwami. Polega ona 

na tym, iż jeden z przedsiębiorców udostępnia swój wizerunek drugiemu przedsiębiorcy 

w taki sposób, że jest prowadzona działalność gospodarcza franczyzobiorcy pod marką 

franczyzodawcy47. Według Stawickiej franczyza „nie jest biznesem, ale to droga do zrobienia 

biznesu. Jest niezbędną koncepcją marketingową — innowacyjną metodą na dystrybucję dóbr 

i usług”48. Dzięki franczyzie przedsiębiorca jest w stanie rozpocząć działalność, która już 

posiada pewien wizerunek na rynku oraz zakres klientów.  

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na współpracę w formie franczyzy otrzyma od 

franczyzodawcy pakiet franczyzowy, który należy do systemu franczyzowego. Pakiet ten 

zawiera najczęściej zgodę na wykorzystywanie patentów, korzystanie z praw autorskich 

i znaków towarowych, know-how (koncepcje, techniki, formularze, systemy 

teleinformatyczne, narzędzia sprzedażowe, materiały marketingowe, sposób organizacji sieci 

i jednostki franczyzowej itp.) oraz inne elementy charakterystyczne dla danej branży 

i informacje o szkoleniach. Pakiet franczyzowy składa się ze znaku towarowego 

franczyzodawcy, sprawdzonej wiedzy na temat prowadzenia działalności, podręcznika 

operacyjnego, w którym są uwzględnione procedury, usług świadczonych przez 

franczyzodawcę oraz opłat, jakie muszą wnosić franczyzobiorcy49. 

Franczyzodawca jest właścicielem lub dysponentem znaku towarowego oraz innych 

oznaczeń (logo, symbole itp.) i zezwala franczyzobiorcy na ich wykorzystywanie. 

 
46 M. Keskin, Trendy rozwojowe franchisingu w Polsce i Europie, „Ekonomia Międzynarodowa” 2016, 13, s. 55. 
47 M. Gębczyńska, Franchising jako sposób rozwoju małego przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Politechniki 

Śląskiej”, 1909, 2014, s.133.  
48 M.M. Stawicka, Franczyza - droga do sukcesu, https://pdf.helion.pl/franch/franch-2.pdf, [28.11.2020] , s. 65. 
49 J. Wrzesińska-Kowal (red.), Franczyza jako alternatywa tradycyjnego handlu, „Handel Wewnętrzny” 2017, 

s. 398.  

https://pdf.helion.pl/franch/franch-2.pdf
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Know-how stanowi unikatową wiedzę o zdobywaniu i poszerzaniu rynków, skutecznym 

konkurowaniu w danej branży lub segmencie oraz praktycznym rozwiązywaniu problemów 

biznesowych. W ramach know-how – opisanego najczęściej w tzw. podręczniku operacyjnym 

– franczyzobiorca otrzymuje w szczególności: oryginalną ofertę rynkową (produkt, usługę), 

opisy procesów, schematy działania, metody handlowe oraz praktyczne techniki i procedury 

dotyczące wszystkich aspektów działalności jednostki franczyzowej50. 

Na opłatę franczyzową składają się świadczenia finansowe dla franczyzodawcy dzielące 

się generalnie na opłatę wstępną i bieżące opłaty miesięczne, a czasem również fundusze 

celowe, np. fundusz marketingowy. 

Wskazuje się na kilka czynników, zachęcających przedsiębiorców do rozpoczęcia 

działalności gospodarczej w formie franczyzy i są to51: 

• znana marka, która może dać dużą przewagę nad konkurencją; 

• wyjątkowy produkt – coś, czego nie można łatwo skopiować lub jest samo w sobie 

unikatowe; 

• unikalne know-how – model biznesowy, wiedza, systemy teleinformatyczne, patenty, 

koncesje i inne) – coś, czego nie można wypracować ani szybko, ani tanio; 

• dobra lokalizacja – jest bardzo istotna w handlu tradycyjnym, czy np. usługach 

finansowych; 

• wyraźna operacyjna przewaga konkurencyjna – (dostawcy, logistyka itp.) – najczęściej 

wynika z dużego doświadczenia lub wypracowanych relacji biznesowych 

franczyzodawcy; 

• mix powyższych – czyli dobrze skomponowany model biznesowy, konsekwentnie 

rozwijany pomysł, który odpowiada na potrzeby rynku.  

Franczyzę można podzielić ze względu na kilka kryteriów, m.in.: rodzaj działalności, 

formę know-how, czy organizację systemu. 

Rodzaje franczyzy ze względu na kryterium rodzaju działalności52:  

• Franczyza dystrybucyjna (handlowa) – franczyzobiorca zajmuje się sprzedażą 

asortymentu udostępnionego mu przez franczyzodawcę. Może te produkty zakupić, albo 

może być to franczyza depozytowa, w której towar jest własnością franczyzodawcy, 

a franczyzobiorca jest pośrednikiem sprzedaży miedzy marką, a klientem. W modelu 

 
50 J. Staniewicz, P. Szczepkowski, Jak wybrać franczyzę edukacyjną, https://edukido.com.pl/wp-

content/uploads/2019/05/Jak_wybrac_franczyza_edukacyjna_e-book-2019.pdf, [24.01.2021]. 
51 Ibidem, [24.01.2021]. 
52 Rodzaje franczyzy, czym jest franczyza i jakie obejmuje działania?, https://infofranchising.pl/rodzaje-

franczyzy-czym-jest-franczyza-i-jakie-obejmuje-dzialania/, [24.01.2021]. 
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franczyzy dystrybucyjnej działają sklepy spożywcze, obuwnicze i odzieżowe, stacje 

paliw, apteki, branża kosmetyczna (drogerie). 

• Franczyza usługowa – w tym rodzaju franczyzy kupujący licencję poza prawami do 

korzystania z nazwy i logo, otrzymuje dostęp do technologii i receptur, procedur 

i filozofii świadczenia konkretnej usługi. Franczyzodawca wspiera go w aranżowaniu 

lokalu, czyli punktu usługowego, organizuje szkolenia w zakresie obsługi klienta. 

Franczyzy usługowe to najczęściej sieci barów, restauracji, kawiarń, usługi bankowe 

i finansowe oraz ubezpieczeniowe, branża edukacyjna. 

Kolejna kategoria podziału franczyzy to rodzaj know-how, ze względu na który można 

zidentyfikować dwie formy:  

• Franczyza dystrybucji produktu – to działalność oparta na współpracy dostawca towaru 

– sprzedawca. W tym przypadku dla franczyzodawcy nie mają znaczenia długofalowe 

plany marketingowe czy rozbudowane strategie sprzedażowe, więc wiedza o nich nie 

jest przekazywana. 

• Franczyza koncepcji działalności – tu franczyzobiorca korzysta z pełnej wiedzy know-

how przekazywanej przez właściciela marki. Franczyzodawca wraz z licencją sprzedaje 

swój model prowadzenia biznesu, udostępnia wszelkie plany marketingowe, wyposaża 

w podręcznik operacyjny będący szczegółowym opisem procedur i strategii 

obowiązujących w modelu biznesowym sieci franczyzowej. 

Ze względu na organizację systemu mamy do czynienia z następującymi rodzajami 

franczyzy:  

• Bezpośrednia – umowę zawierają bezpośrednio franczyzodawca i franczyzobiorca. 

Franczyzodawca sam udziela licencji, pomaga franczyzobiorcy w prowadzeniu biznesu, 

kontroluje wywiązywanie się z umowy. 

• Wielokrotna – franczyzobiorca prowadzi więcej niż jedną jednostkę franczyzową. 

Franczyza wielokrotna w praktyce oznacza, że franczyzodawca ma mniej 

współpracowników, którzy prowadzą po kilka – kilkanaście punktów.  

Odrębną kategorią jest subfranczyza (masterfranczyza), która stanowi rodzaj franczyzy 

spotykany w sieciach działających na świecie, gdzie franczyzodawca nie ma możliwości 

ciągłego kontrolowania franczyzobiorców. Daje więc im w umowie więcej swobody, jeśli 

chodzi o dobór asortymentu lub składników – produktów charakterystycznych dla regionu 

oraz wyłączność na otwieranie punktów franczyzy w danym regionie53. 

 
53 Rodzaje franczyzy …, op. cit. [24.01.2021]. 
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Inwestor strategiczny 

Inwestor strategiczny jest „osobą fizyczną lub osobą prawną posiadającą więcej niż 50 

procent akcji firmy”54. Zazwyczaj jest to inne przedsiębiorstwo mające charakter spółki 

handlowej lub cywilnej. Inwestor strategiczny przejmuje dofinansowywaną spółkę. 

Większość przedsiębiorstw jest nastawionych na rozwój swojej działalności, dlatego inwestor 

strategiczny wspomaga przejmowane przedsiębiorstwo finansowo, daje możliwości rozwoju 

i pozwala utrzymać płynność finansową firmy. Jest to korzystne jeśli dana organizacja ubiega 

się o kredyt bankowy. Inwestor strategiczny powinien prowadzić działalność zbliżoną do 

działalności podmiotu zaangażowania, dzięki temu jego wiedza na temat branży (know-how) 

pozwala mu przyjmować aktywną rolę w zarządzaniu spółką i umożliwia dalszy rozwój 

przedsiębiorstwa. Inwestycja strategiczna jest zazwyczaj wstępem do pełnego przejęcia 

i integracji przedsiębiorstw55.Horyzont inwestycyjny inwestora strategicznego jest 

nieograniczony. Wynika to z charakteru samej inwestycji. Przejmowana spółka wpisuje się 

w długoterminową strategię rozwoju inwestora, stąd też nigdy nie określa on horyzontu 

inwestycyjnego56. 

Do głównych zadań inwestora strategicznego można zaliczyć57: 

• przejęcie pełnej kontroli nad procesem zagospodarowania; 

• zapewnienie ścisłej koordynacji zatwierdzonych planów rozwojowych; 

• dbałość o dużą intensywność inwestowania, decydującą o podniesieniu wartości terenu; 

• ograniczanie inwestycji publicznych, a więc minimalizację ryzyka dla budżetu. 

Inwestor strategiczny bardzo dużą wagę przykłada do pozycji rynkowej przejmowanego 

przedsiębiorstwa oraz stopnia komplementarności jego oferty produktowej. Dlatego w jego 

sferze zainteresowań znajdować się będą między innymi przedsiębiorstwa posiadające silne 

i rozpoznawalne marki, a także podmioty o wysokim potencjale ekspansji przy wsparciu 

bardziej doświadczonego uczestnika rynku. W przypadkach, gdy inwestor strategiczny 

posiada już silną markę, poprzez przejęcia może on dążyć do pozyskania dodatkowych mocy 

produkcyjnych, co stanowi alternatywne rozwiązanie dla prowadzenia procesu 

inwestycyjnego od podstaw58. 

 
54 B. Tomaszek, J. Matulka, Inwestor strategiczny w mieście i powiecie Kędzierzyn-Koźle, 

http://wiedzatowladza.info/files/2013-08-02/inf-inwestor-strategiczny.pdf, [29.01.2021], s. 3. 
55 M. Puławski, R. Walkiewicz, W.L. Jaworski, Leksykon bankowo-giełdowy, Poltext, Warszawa 2006. 
56 Encyklopedia Zarządzania, Inwestor strategiczny, https://mfiles.pl/pl/index.php/Inwestor_strategiczny, 

[25.01.2021]. 
57 M. Puławski, R. Walkiewicz, W.L. Jaworski, Leksykon …, op. cit. 
58 Inwestor finansowy czy strategiczny?, https://www.finanseicontrolling.pl/controlling/inwestor-finansowy-czy-

strategiczny, [25.01.2021]. 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Sp%C3%B3%C5%82ka
https://mfiles.pl/pl/index.php/Plan
https://mfiles.pl/pl/index.php/Ryzyko
http://wiedzatowladza.info/files/2013-08-02/inf-inwestor-strategiczny.pdf
https://mfiles.pl/pl/index.php/Inwestor_strategiczny
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Dla przedsiębiorców pozyskujących inwestorów strategicznych zagrożeniem jest to, że 

celem dążenia takich inwestorów jest przejęcie pełnej kontroli nad przedsiębiorstwem. 

W firmie inwestor wprowadza własny system zarządzania czy know-how, a także własną 

kadrę kierowniczą. Firma może się rozwijać posiadając wsparcie merytoryczne i finansowe, 

ale niebezpieczeństwem dla niej jest utrata władzy nad biznesem przez dotychczasowego 

właściciela. Inwestor strategiczny będzie chciał wprowadzić do przejmowanego 

przedsiębiorstwa własną koncepcję przyszłego rozwoju, a właściciel będzie mógł wpływać 

jedynie na ogólną wizję działalności firmy, bowiem pozostanie jej częściowym 

akcjonariuszem59. 

Wśród inwestorów strategicznych wyróżnić można podmioty dokonujące konsolidacji 

horyzontalnej, tzn. przejęcia spółki o konkurencyjnym portfelu oferowanych usług 

i produktów, oraz podmioty przeprowadzające konsolidację wertykalną, nazywaną także 

integracją pionową. Integracja pionowa oznacza dążenie przedsiębiorstwa do rozszerzenia 

zakresu swoich kompetencji poprzez prowadzenie działalności równocześnie w kilku 

sektorach należących do tego samego łańcucha kreacji wartości. Ze względu na kierunek 

prowadzenia integracji wyróżnia się integrację pionową w przód (polegającą na 

przejmowaniu odbiorców produktów lub usług przedsiębiorstwa) i integrację pionową w tył 

(polegającą na przejmowaniu dostawców przedsiębiorstwa). W przypadku obu rodzajów 

integracji jednym z głównych kryteriów inwestycyjnych są możliwe do osiągnięcia efekty 

synergii, za które inwestor strategiczny gotowy jest zapłacić dodatkową premię akwizycyjną 

w stosunku do wartości wynikającej z wyceny firmy. Premia ta może wynikać z efektów 

synergii obserwowanych w obszarze operacyjnym (odnoszącym się do wydajności 

i efektywności kosztowej produkcji, pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, zabezpieczenia 

dostaw lub zbytu towarów i usług oraz wielu innych aspektów) lub finansowym (takich jak 

m.in. niższy koszt pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwo lub możliwość realizacji 

korzyści podatkowych) przedsiębiorstwa60. 

Poza inwestorami strategicznymi wyróżnia się także inwestorów finansowych, którzy 

przekazują swój kapitał przedsiębiorcy, w zamian oczekując określonego zwrotu z inwestycji. 

Nie ingerują w zarządzanie firmą i wewnętrzne procesy. Inwestorzy strategiczni natomiast 

oferują kompleksowe wsparcie – zarówno finansowe, jak i merytoryczne61. Do grona 

 
59 Kim jest inwestor strategiczny?, https://www.biznes-firma.pl/kim-jest-inwestor-strategiczny/27413, 

[25.01.2021]. 
60 Inwestor finansowy …, op. cit., [25.01.2021]. 
61 Jak pozyskać inwestora dla mojego biznesu?, https://certuscapital.pl/jak-pozyskac-inwestora-dla-mojego-

biznesu/, [25.01.2021]. 
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inwestorów finansowych należy zaliczyć przede wszystkim fundusze typu private equity. Są 

to wehikuły inwestycyjne, których celem jest lokowanie kapitału w prywatne 

przedsiębiorstwa o wysokim potencjale wzrostu wartości. Przeciętnie horyzont inwestycji 

funduszy private equity wynosi od trzech do pięciu lat. Po tym okresie fundusze zazwyczaj 

dokonują wyjścia z inwestycji poprzez upublicznienie przedsiębiorstwa lub sprzedaż 

posiadanego pakietu innemu inwestorowi finansowemu lub strategicznemu. 

Forfaiting 

Forfaiting jest podobnym narzędziem do faktoringu. Również dotyczy wierzytelności 

wobec odbiorców zaciągniętych przez firmy sprzedające swoje towary. Różnica między 

faktoringiem a forfaitingiem jest taka, że faktoring jest stosowany przez małe 

przedsiębiorstwa, natomiast forfaiting przez średnie i duże podmioty, z tym że forfaiting 

dotyczy się także umów międzynarodowych. Kolejną różnicą tych dwóch form finansowania 

są dodatkowe usługi. W faktoringu występują dodatkowe usługi, natomiast w forfaitingu ich 

nie ma. Oprócz tego w czynnikiem różnicującym jest zabezpieczenie wierzytelności. 

W forfaitingu zabezpieczenie te występuje, natomiast w przypadku faktoringu nie jest ono 

wymagane62. Najczęściej formami zabezpieczenia forfaitingu są63: 

• weksle in blanco; 

• poręczenia oraz gwarancje bankowe; 

• zabezpieczenia hipoteczne. 

W omawianej formie kapitału obcego wyróżnia się również trzy podmioty uczestniczące 

przy transakcji umowy. Do nich należą64: 

• forfaitysta – przedsiębiorstwo sprzedające towary lub usługi swoim odbiorcom, swoje 

wierzytelności sprzedaje forfaiterowi; 

• forfaiter – bank, który kupuje wierzytelności od forfaitysty; 

• dłużnik – posiada zobowiązanie wobec dostawcy, z powodu zakupu towaru bądź usług.  

Forfaiting może też polegać na skupie należności terminowych w transakcjach 

zagranicznych, które przybierają na przykład postać weksli, przy jednoczesnym wykluczeniu 

prawa regresu wobec odstępującego weksel. Podobnie, jak w przypadku faktoringu, 

w operacji rozliczeniowej uczestniczą dwa kluczowe podmioty: forfaiter – wyspecjalizowana 

instytucja finansowa o znanym standingu międzynarodowym lub duże banki – nabywający od 

 
62 W. Gos, Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2012, s. 197. 
63 P. Blukacz, Forfaiting metodą finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, „Ekonomiczne 

Problemy Usług” 2013, 108, s. 25.  
64 Ibidem, s. 24. 
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forfaitysty, czyli eksportera, wierzytelności handlowe, leasingowe bądź wekslowe, przy czym 

forfaiter pobiera za to wynagrodzenie w postaci odsetek dyskontowych. Te z kolei 

uzależnione są od wartości zakupionej wierzytelności oraz od oceny ryzyka niewypłacalności 

dłużnika. Forfaiter bierze na siebie to ryzyko, a forfaitysta nie musi czekać na spłatę 

wierzytelności przez dłużnika, zachowując tym samym swobodny obrót finansowy 

w firmie65. 

Zarówno w faktoringu, jak i w forfaitingu występuje trzeci podmiot – dłużnik. Jednak nie 

jest on stroną, a jedynie uczestnikiem stosunku prawnego. Obie operacje rozliczeniowe należą 

do grupy umów handlowych nienazwanych i zawierane są według ogólnych zasad prawa 

cywilnego, a do ich podpisania najczęściej dochodzi poprzez negocjacje. Jednak umowa 

forfaitingowa jest jednorazowa, ponieważ w danym kontrakcie może być zawarta tylko jedna 

wierzytelność. Jeśli chodzi o faktoring, umowa występuje w charakterze zarówno ciągłym, 

jak i okresowym – na przykład rocznym lub dłuższym i obejmuje zarówno istniejące, jak 

i przyszłe wierzytelności. Kontrakt faktoringowy zawierany jest w formie otwartej, 

półotwartej oraz rzadziej tajnej (przy którym nie powiadamia się dłużnika). Umowa 

forfaitingowa występuje natomiast w postaci tajnej. 

W obszarze działania obu operacji rozliczeniowych ujawniają się różnice. Forfaiting ma 

ograniczone pole manewru, gdyż skupia się głównie na wymianie międzynarodowej. 

Natomiast faktoring, uwzględniając obrót międzynarodowy, poszerza swój zakres usług także 

o obrót krajowy. Ponadto koszty obsługi forfaitingowej są wyższe, z uwagi na brak regresu 

oraz na średnio- lub długookresowy termin wymagalności spełnienia świadczenia. Faktor 

faktorantowi, na samym początku przed upływem terminu, wypłaca kwotę w wysokości od 

70% do 90% wierzytelności. Z kolei forfaiter z góry wypłaca forfaityście 100% wartości 

wierzytelności pomniejszonej o stopę forfaitingową66. 

Dlatego też, przedsiębiorca decydujący się na jedną z wyżej opisanych dwóch rodzajów 

umów, powinien uprzednio zastanowić się nad charakterem każdej, dokładnie przeanalizować 

ich reguły i dostosować je do własnych możliwości i potrzeb. 

W literaturze wyróżnia się następujące rodzaje forfaitingu67: 

• Forfaiting wierzytelności handlowych – nabycie przez instytucję forfaitingową średnio 

lub długoterminowej pieniężnej wierzytelności handlowej przed terminem jej płatności 

z pobraniem na rzecz instytucji forfaitingowej odsetek dyskontowych i z przejęciem 

 
65 Factoring a forfaiting, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-factoring-a-forfaiting, [26.01.2021]. 
66 Ibidem, [26.01.2021]. 
67 P. Blukacz, Forfaiting …, op. cit., s. 23. 
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ryzyka wypłacalności dłużnika. Nabycie wierzytelności przez instytucję forfaitingową 

następuje przez zawarcie umowy forfaitingu. Na skutek zawarcia takiej umowy 

następuje zmiana wierzyciela, w miejsce dotychczasowego wchodzi instytucja 

forfaitingowa. W wyniku zawarcia umowy forfaitingu forfaiter nie wstępuje 

w obowiązki wynikające z umowy handlowej. Między innymi na forfaitera nie 

przechodzi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji.  

W transakcji forfaitingu występują zawsze trzy podmioty68: 

− bank nabywający wierzytelność – instytucja forfaitingowi (forfaiter), 

− sprzedawca lub dostawca towarów albo usług zbywający wierzytelność –

forfetysta, 

− klient forfetysty nabywający od niego towar lub usługę - dłużnik 

forfaitingowy. 

• Forfaiting wierzytelności wekslowych, określany czasem jako dyskont, dotyczy zakupu 

średnio i długoterminowego weksla przed terminem płatności, z pobraniem z góry 

odsetek dyskontowych bez prawa regresu do podmiotu przenoszącego prawa 

z weksla69. 

• Forfaiting wierzytelności leasingowych, czyli nabycie przez forfaitera średnio- 

i długoterminowej wierzytelności leasingowej przed terminem jej płatności 

z potrąceniem opłaty na rzecz forfaitera, z przejęciem ryzyka wypłacalności 

leasingobiorcy70. 

Jeżeli forfaiter przejmie na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika (w tym również 

ryzyko nieterminowego regulowania należności), to jest to forfaiting właściwy. Forfaiting 

niewłaściwy oznacza, że forfaiter tego ryzyka na siebie nie bierze. 

W przypadku, gdy forfaiter kupuje wierzytelność bezpośrednio od sprzedawcy towarów 

i usług, mówi się o forfaitingu bezpośrednim. Do umowy forfaitingu pośredniego dochodzi 

wówczas, gdy forfaiter nabywa wierzytelność za pośrednictwem innej instytucji, czyli gdy 

zagraniczna firma forfaitingowa korzysta w kraju eksportera z pośrednictwa działającego na 

jej rachunek lokalnego forfaitera71. 

 

 
68 I. Heropolitańska, P. Kawaler, A. Kozioł, Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki, Twigger SA, 1998, 

s. 211-245. 
69 Ibidem, s. 408. 
70 Ibidem, s. 314. 
71 Czym jest forfaiting?, https://www.finanse.egospodarka.pl/117397,Czym-jest-forfaiting,1,60,1.html, 

[26.01.2021]. 

https://www.finanse.egospodarka.pl/117397,Czym-jest-forfaiting,1,60,1.html
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Venture capital 

Finansowanie działalności gospodarczej w ramach venture capital polega na tym, że na 

określony czas inwestor zewnętrzny wprowadza swój kapitał własny do danego 

przedsiębiorstwa72. Korzyścią tego rozwiązania jest, iż dany inwestor oprócz swojego wkładu 

daje również przedsiębiorstwu inne zasoby, w tym informacje oraz wiedzę. Głównym celem 

inwestora jest powiększanie zysku firmy, natomiast w późniejszych latach odsprzedanie 

swoich udziałów73. Inwestorami venture capital są konkretne firmy, związane z instytucjami 

finansowymi. Inwestują one w nowe przedsięwzięcie, które posiada znaczne ryzyko 

niepowodzenia. Dzięki temu inwestor otrzyma wysoką stopę wzrostu, jeśli przedsięwzięcie 

się powiedzie74. Venture capital jest to kapitał wysokiego ryzyka. Zazwyczaj inwestycji 

dokonuje się w początkowej fazie rozwoju przedsiębiorstwa lub w czasie rozpoczęcia 

jakiegoś przedsięwzięcia75. Niepewność tej formy finansowania wynika głównie z faktu, iż 

środki powierzane przez większe przedsiębiorstwo mniejszej firmie nie mają charakteru 

pożyczki. Jest to raczej inwestycja, która w przyszłości ma przynieść określone korzyści obu 

stronom. Jednak w przypadku porażki, inwestor może stracić. Duże przedsiębiorstwo 

wykupuje akcje lub udziały mniejszej firmy, która działa na wzrostowym rynku i wykazuje 

duży potencjał rozwoju. Doinwestowane przedsiębiorstwo, uzyskane w ten sposób środki 

przeznacza na przedsięwzięcie, które w przyszłości podniesie wartość akcji spółki. Wówczas 

inwestor sprzedaje droższe udziały albo osiąga zysk z akcji. Najczęściej cała inwestycja trwa 

od 2 do 5 lat76. 

Kapitał wysokiego ryzyka przeznaczony jest dla spółek, które już od jakiegoś czasu 

funkcjonują na rynku, mają sprawdzony model działania i duży potencjał wzrostu. 

Najczęściej preferowane są inwestycje w nowe technologie. Ważne jest, by właściciele firmy 

inwestującej widzieli w biorcy kapitału duży potencjał rozwoju. 

Inwestorzy venture capital szukają firm, które zatrudniają skuteczną kadrę kierowniczą, 

wykazują przewagę nad konkurencją pod kątem oferty produktów, usług lub też stosowanej 

 
72 A. Rosa, Venture capital w Polsce, http://zeszyty.wne.tu.koszalin.pl/images/wydawnictwo/zeszyty/02/16.pdf, 

[29.11.2020], s. 1. 
73 E. Gwarda-Gruszczyńska, Tradycyjne venture capital i corporate ventures w komercjalizacji wyników badań 

naukowych w sektorze ochrony zdrowia, https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/30133/137-

149_Tradycyjne%20venture%20capital.pdf?sequence=1&isAllowed=y, [29.11.2020], s. 138. 
74 A. Rosa, Venture capital …, op. cit., s. 133-134. 
75 B. Korzeniewska, Niestandardowe formy finansowania przedsiębiorstw rola i decyzje wyboru, „Zeszyty 

Naukowe PWSZ w Płocku, Nauki Ekonomiczne”, 2016, XXIII, s. 171. 
76 Venture capital - z czym to się je?, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-venture-capital-z-czym-sie-je, 

[27.01.2021]. 

http://zeszyty.wne.tu.koszalin.pl/images/wydawnictwo/zeszyty/02/16.pdf
https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/30133/137-149_Tradycyjne%20venture%20capital.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/30133/137-149_Tradycyjne%20venture%20capital.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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technologii. Zaletą, aczkolwiek nie koniecznością, jest działanie na wzrostowym rynku oraz 

posiadanie znacznego w nim udziału. 

Bardzo ważny jest również pomysł na inwestycję, która ma zostać sfinansowana 

kapitałem uzyskanym w ramach venture capital. Duże przedsiębiorstwo, aby zdecydować się 

na inwestycje, musi prognozować, że pomysł ten ma szansę powodzenia oraz duży potencjał. 

Przed dokonaniem inwestycji w startup, fundusz venture capital dokładnie ocenia 

następujące kwestie77: 

• potencjał projektu; 

• kompetencje i doświadczenie kadry zarządzającej; 

• wysokość stopy zwrotu z inwestycji; 

• możliwość szybkiego wyjścia z inwestycji; 

• innowacyjność projektu. 

Pozytywna opinia wydana o startupie sprawia, że jego twórca może otrzymać pieniądze 

od inwestora venture capital oraz aktywne wsparcie rozwoju działalności pod względem 

merytorycznym. Ponadto inwestor może wnieść do startupu swoje kontakty biznesowe, 

pomoc w poszukiwaniu kolejnych inwestorów oraz doradztwo strategicznie i operacyjnie. 

Ta forma finansowania posiada wiele zalet. Przede wszystkim małe lub średnie 

przedsiębiorstwo zyskuje kapitał na ryzykowną inwestycję, bez konieczności przedstawienia 

jakichkolwiek zabezpieczeń. Ponadto venture capital to również wsparcie niefinansowe. 

Firma zyskuje dostęp do know-how oraz wiedzy specjalistów. Inwestor, wykupując udziały, 

staje się wspólnikiem, dzięki czemu monitoruje działalność spółki oraz bierze na siebie część 

ryzyka inwestycji. Duże i małe przedsiębiorstwa łączy jeden cel – odniesienie sukcesu 

i zwiększenie wartości przedsiębiorstwa. Co więcej, wniesienie kapitału inwestora wpływa 

korzystnie na wizerunek wspieranej firmy. Dla podmiotów zewnętrznych jest to sygnał, iż 

warto w nią inwestować. 

Jeżeli chodzi o kapitałową stronę tego typu finansowania – przedsiębiorstwo nie jest 

zobowiązane do regularnej spłaty rat kapitału oraz odsetek, jak ma to miejsce na przykład 

w przypadku kredytu inwestycyjnego. Sprawia to, iż rośnie wartość firmy, która jednocześnie 

ma więcej środków, które może przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia i dążenie do 

założonego celu. 

Do wad venture capital można zaliczyć częściową utratę kontroli nad spółką wynikającą 

z wykupu części udziałów przez inwestora. Wiąże się to z koniecznością dzielenia się 

 
77 Czy inwestorzy Venture Capital zainwestują w startup?, https://www.biznes-firma.pl/czy-inwestorzy-venture-

capital-zainwestuja-w-startup/28977, [21.01.2021]. 
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zyskami, podziałem władzy oraz liczeniem się ze zdaniem partnera. Ponadto ta forma 

finansowania oznacza najczęściej dość długi okres pozyskiwania inwestora. Od momentu 

kontaktu z venture capital do jego wejścia do spółki mija zazwyczaj około 6-12 miesięcy. 

Okres ten jest więc zdecydowanie dłuższy niż w przypadku pozyskiwania kapitału za pomocą 

kredytu bankowego. 

Warto zaznaczyć również, iż venture capital należy do droższych form finansowania. 

Można odnieść mylne wrażenie, iż jego koszt jest niski, ponieważ na początku nie ma 

konieczności spłaty kapitału. Jednak w momencie wyjścia inwestora często okazuje się, że 

spółka sprzedała swoje udziały zbyt tanio, bowiem wartość firmy wzrosła kilkakrotnie. Tak 

się stanie, jeżeli przedsiębiorstwo osiągnie sukces. Realny koszt kapitału powinno się więc 

szacować na poziomie 20-30% w skali roku. 

Podsumowując, venture capital są formą finansowania przeznaczoną tylko dla niektórych 

małych i średnich przedsiębiorstw. Z reguły nie korzystają z niej firmy, które dopiero 

zaczynają swoją działalność, funkcjonują na rynku, który nie charakteryzuje się dużym 

potencjałem wzrostu, czy też mają inną formę działalności niż spółka kapitałowa. Do firm, 

które skorzystały z tej formy finansowania, zaliczyć można Amazon.com, Facebook, czy 

Google. Bez wsparcia ze strony prywatnych inwestorów oraz venture capital założycielom 

tych globalnych marek ciężko byłoby przekształcić swoje nowatorskie pomysły w biznes. 

Najbardziej znane firmy venture capital na świecie to78: 

• Accel, 

• Andreessen Horowitz, 

• Benchmark, 

• Index Ventures, 

• Sequoia Capital, 

• Bessemer Venture Partners, 

• Founders Fund, 

• GGV Capital, 

• IVP. 

Aniołowie biznesu 

Aniołowie biznesu to osoby fizyczne, które inwestują w firmę środki własne oraz czas 

z zamiarem osiągnięcia zysku związanego ze wzrostem wartości tej firmy lub też czerpania 

 
78 The Top 100 Venture Capitalists, https://www.cbinsights.com/research/top-venture-capital-partners/, 

[27.01.2021]. 
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korzyści z zysków osiąganych przez tę firmę. W Stanach Zjednoczonych aniołowie biznesu 

(business angels) określani są także jako angel investors (anielscy inwestorzy) lub informal 

investors (inwestorzy nieformalni). Business angels to grupa inwestorów, która nie jest 

jednorodna. Inwestorzy Ci różnią się pomiędzy sobą między innymi podejściem do realizacji 

inwestycji czy sposobem i zakresem wsparcia79.  

Aniołowie biznesu są nieformalnym typem venture capital. Inaczej też są nazywani jako 

indywidualni inwestorzy, którzy głównie nie są znani, z powodu ich anonimowości oraz 

chronienia swojej prywatności. Zazwyczaj są to osoby fizyczne, którymi są przedsiębiorcy 

oraz menedżerowie. Charakteryzują się oni tym, że mają doświadczenie w prowadzeniu 

działalności gospodarczej i posiadają kapitał własny, a co więcej doświadczenie i wiedzę jak 

zarządzać przedsiębiorstwem. Polega to na tym, ze inwestor indywidualny szuka 

przedsięwzięcia obarczonego ryzykiem i inwestuje w nie w początkowej fazie w zamian za 

udziały80.  

Aniołowie biznesu poszukują inwestycji poprzez różne kanały. Jedną z nich są kluby 

aniołów biznesu. Są to stowarzyszenia, które organizują różnego rodzaju szkolenia dla 

inwestorów indywidualnych oraz przedsiębiorstw poszukujących inwestorów. Kolejną grupą 

są alianse aniołów biznesu, stanowiące nieformalną organizację lub grupę. Jest ona tworzona 

zazwyczaj, gdy projekt inwestycyjny potrzebuje dodatkowego dofinansowania. Innym 

rozwiązaniem są sieci aniołów biznesu, czyli organizacje non-profit. Pomagają dobrać 

odpowiedniego inwestora do specyfiki przedsięwzięcia. Oprócz tego istnieją również sieci 

elektroniczne, gdzie inwestorzy poszukują przedsięwzięcia na różnych, wyspecjalizowanych 

stronach internetowych. Inną możliwością są syndykaty. Jest to jedna z najbardziej 

sformalizowanych organizacji. Skupiają one różne grupy inwestorów, którzy posiadają 

podobne zainteresowania, by finansowali jeden wspólny projekt. Ostatnią grupą są fundusze 

aniołów biznesu, gdzie gromadzone są środki od inwestorów na różne projekty 

inwestycyjne81. 

Zadaniem Aniołów Biznesu jest wyszukiwanie i inwestowanie w najbardziej 

innowacyjne, przyszłościowe i rentowne biznesy. Dzięki nim młodzi przedsiębiorcy mogą 

 
79 M. Malec, Anioły biznesu. Jak działają? Gdzie szukać?, https://www.private-equity.pl/anioly-biznesu-

business-angels/, [31.01.2021]. 
80 J. Cecelak, Rola Aniołów biznesu w finansowaniu przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju, Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, 2017, 26, s. 208-209. 
81 I. Piekunko-Mantiuk, Aniołowie biznesu i ich rola w finansowaniu startupów, „Ekonomia i Zarządzanie” 

2014, 4, s. 367-368. 
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uzyskać wsparcie finansowe i merytoryczne dla swojej działalności. W Polsce „Aniołowie” 

skupieni są między innymi wokół Business Angels Club82. 

Aniołowie biznesu nie ograniczają się do konkretnej fazy rozwoju firmy. Dokonują oni 

inwestycji w startupy, projekty czy firmy znajdujące się w każdej fazie rozwoju. 

W przypadku projektów we wczesnych fazach rozwoju, startupów, aniołowie biznesu biorą 

udział we wstępnych rundach inwestycyjnych w fazie pre-seed i seed, a rzadziej w fazie serii 

A (na tym etapie startup posiada produkt, ale musi wykazać, że przyjęty model biznesowy 

zapewnia możliwość osiągania długofalowych zysków83).  

Jak już wspomniano, aniołowie biznesu inwestują nie tylko w projekty czy firmy, które 

znajdują się na wczesnych fazach rozwoju. Ich celem są również firmy, które funkcjonują na 

rynku dłuższy czas. Business angels mogą dostarczyć takiej firmie środków przykładowo 

w celu uruchomienia nowej linii produkcyjnej, wejścia w nowy segment rynku lub też 

zakończenia prac nad rozwijanym produktem czy rozwiązaniem technologicznym. Pozyskany 

kapitał może też stanowić pierwszą, wstępną rundę inwestycyjną dla firmy, która w długiej 

perspektywie będzie poszukiwała znacznie większego finansowania. Takiego większego 

finansowania mogą dostarczyć fundusze venture capital czy private equity.  

Najczęściej, w zamian za zasilenie firmy środkami finansowymi aniołowie biznesu 

uzyskują pakiet udziałów w kapitale spółki. W przypadku niektórych inwestycji w projekty 

czy firmy na wczesnych etapach rozwoju, aniołowie biznesu nie obejmują takich udziałów 

w spółce w momencie dostarczenia kapitału. Często za dostarczone finansowanie, obejmują 

oni instrumenty dłużne wraz z opcją konwersji tych instrumentów na udziały w przyszłości.  

Upraszczając, inwestorzy typu business angel udzielają firmie pożyczki, która na 

określonych warunkach może zostać zamieniona (skonwertowana) na udziały. Chodzi 

tu przede wszystkim o przesunięcie wyceny firmy na późniejszy moment. Przykładowo, taka 

wycena firmy może być oparta na wycenie wynikającej z kolejnej rundy inwestycyjnej. 

W odróżnieniu od funduszy venture capital, aniołowie biznesu nie zawsze koncentrują 

działania wyłącznie na wzroście wartości firmy. Nie oczekują oni, iż zwrot kapitału wraz 

z zyskiem nastąpi wyłącznie poprzez wyjście kapitałowe z inwestycji, czyli sprzedaż 

udziałów spółki. Aniołowie biznesu dopuszczają również inne możliwości osiągania zysków 

z inwestycji w firmę. Możliwości takich działań jest wiele. Zależą one od specyficznej 

sytuacji firmy, a w tym na przykład od rentowności firmy czy jej strategii w zakresie rozwoju.  

 
82 Kogo wspiera Business Angels Club?, https://www.biznes-firma.pl/kogo-wspiera-business-angels-club/28711, 

[21.01.2021]. 
83 M. Malec, Finansowanie startupów. Źródła. Rundy inwestycyjne, https://www.private-equity.pl/finansowanie-

startupu/, [31.01.2021]. 
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Ponadto aniołowie biznesu najczęściej nie oczekują formalnego podejścia w procesie 

pozyskiwania kapitału. Oczywiście, wiele zależy od poziomu ich wiedzy w zakresie 

dokonywania inwestycji kapitałowych, a w tym inwestycji venture capital. Kluczowe etapy 

w pozyskaniu prywatnych inwestorów są podobne jak w przypadku pozyskania funduszu 

venture capital jako inwestora. Innymi słowy, założyciel startupu musi zachęcić anioły 

biznesu do spotkania, aby mieć możliwość przedstawienia projektu. Z tego powodu, 

kluczowym materiałem jest tzw. teaser inwestycyjny. Jest to kluczowy materiał inwestycyjny 

(obok prezentacji (pitch-deck) i modelu finansowego), którego podstawowym celem jest 

pozyskanie wstępnego zainteresowania inwestora projektem i zachęcenie do poznania 

szczegółów84. W przypadku aniołów biznesu, taki teaser nie musi być „doskonały”, jak 

w przypadku funduszu. Warto jednak pomyśleć o dostosowaniu teasera inwestycyjnego do 

konkretnego anioła biznesu czy grupy takich inwestorów. Chodzi o to, aby uwzględnić 

doświadczenie i wiedzę takiego inwestora. Fundusze to inwestorzy o dość jednorodnym 

charakterze, więc zazwyczaj można posłużyć się jednym teaserem inwestycyjnym. 

W przypadku inwestora prywatnego nie zawsze przyda się prezentacja (pitch deck) do 

wykorzystania podczas pierwszego spotkania. Często, lepsze rozwiązanie to przygotowanie 

się do zaprezentowania projektu bez wsparcia prezentacji.  

Wynika to z tego, że aniołowie biznesu często preferują rozmowę o projekcie przy lunchu 

niż formalne spotkanie biznesowe z dostępem do multimedialnych rzutników. Odróżnia to 

aniołów biznesu od formalnego podejścia stosowanego przez fundusze.  

Proces due diligence realizowany przez anioły biznesu ma także charakter mniej formalny 

niż w przypadku funduszy. Dotyczy to również etapu negocjacji. Proces ten stanowi 

kompleksowe badanie kondycji przedsiębiorstwa. Inwestor chce sprawdzić, czy oferta jest 

rzeczywiście korzystna. Kontrola obejmuje całe przedsiębiorstwo, dając całościowy obraz 

firmy. W trakcie badania due diligence wyczerpującej analizie poddaje się kondycję 

przedsiębiorstwa pod względem finansowym, handlowym, prawnym, podatkowym oraz 

technologicznym, aby ocenić jego mocne i słabe strony85. 

Aniołowie biznesu dokonują inwestycji w grupach lub samodzielnie. W Stanach 

Zjednoczonych takie grupy inwestorskie określa się jako “syndykaty”. W Polsce występują 

one przed wszystkim w ramach organizacji aniołów biznesu.  

 
84 M. Malec, Teaser inwestycyjny. Co to jest? Jak napisać? Przewodnik, https://www.private-equity.pl/teaser-

inwestycyjny/, [31.01.2021]. 
85 Due diligence - na czym polega?, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-due-diligence-na-czym-polega, 

[31.01.2021]. 
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Jeśli chodzi o inwestycje grupowe to możliwe są dwa rozwiązania86: 

• w imieniu całej grupy (syndykatu) występuje jeden z inwestorów lub broker 

inwestycyjny; 

• każdy z inwestorów negocjuje samodzielnie.  

W każdym przypadku koszty due diligence ponoszone są przez wszystkich inwestorów 

solidarnie. Pierwszą z powyższych ścieżek stosują najczęściej organizacje zrzeszające anioły 

biznesu. Negocjacje są prowadzone przez specjalistę w zakresie inwestycji kapitałowych, 

który reprezentuje organizację aniołów biznesu. Druga ścieżka ma miejsce, gdy 

w negocjacjach bierze udział kilku inwestorów prywatnych. Często są to znajomi, a jeden 

z nich jest inwestorem wiodącym.  

Aniołowie biznesu najczęściej korzystają ze wsparcia zaprzyjaźnionych doradców 

w zakresie inwestycji, prawnych oraz w zakresie rachunkowości. Nie istnieje jeden spis 

aniołów biznesu. Ich działanie nie jest regulowane żadnymi specjalnymi przepisami. 

Znalezienie tych inwestorów to najtrudniejsza część procesu pozyskiwania finansowania. 

Niektórzy aniołowie biznesu współpracują blisko z funduszami venture capital. Przykładowo, 

w Polsce taka współpraca jest warunkiem przeprowadzenia inwestycji przy wsparciu środków 

NCBR czy PFR. 

Największa grupa aniołów biznesu nie współpracuje jednak z żadnymi organizacjami czy 

podmiotami na rynku inwestycji kapitałowych. Dotarcie do nich wiąże się z poświęceniem 

dużej ilości czasu na networking. Ta grupa to przede wszystkim przedsiębiorcy, 

menedżerowie czy specjaliści, którzy nie dokonują wielu inwestycji.  

Wsparcie finansowe przedsiębiorstwa przez prywatnych inwestorów, którymi są 

aniołowie biznesu ma wiele zalet w porównaniu do funduszy87: 

• proces inwestycyjny realizowany przez inwestorów prywatnych ma najczęściej bardziej 

elastyczny charakter niż ten realizowany przez fundusz, a często także jest szybszy; 

• koszty procesu due diligence i negocjacji oraz monitoring przy realizacji inwestycji 

przez anioły biznesu są niższe niż w przypadku funduszu venture capital; 

• inwestorzy prywatni, ze względu na to, iż inwestują własne pieniądze, są zazwyczaj 

bardziej elastycznym partnerem niż fundusz; 

• aniołowie biznesu to najczęściej przedsiębiorcy, a nie finansiści, co ma miejsce często 

w przypadku reprezentantów funduszu; 

 
86 M. Malec, Anioły biznesu…, op. cit., [31.01.2021]. 
87 Ibidem, [31.01.2021]. 
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• w przypadku aniołów biznesu opcje “wyjścia z inwestycji” nie muszą być jasno 

określone w momencie dokonywania inwestycji; 

• aniołowie biznesu częściej niż fundusz biorą pod uwagę osobowość, sposób bycia 

i poglądy założyciela firmy.  

Ubezpieczenie kredytów  

Ubezpieczenie kredytu jest powiązane z zaciągnięciem długu w banku. Charakteryzuje się 

tym, że w razie niesprzyjających okoliczności ubezpieczyciel pokryje część danego 

zobowiązania. Zazwyczaj ustala je bank podczas określania z kredytobiorcą warunków 

umowy. Ubezpieczenie kredytu jest uzależnione od rodzaju zaciągniętego kredytu, okresu 

spłaty, majątku posiadanego przez przedsiębiorstwo, a także statusu prawnego organizacji. 

Stanowi ono dodatkowe zabezpieczenie przy zdarzeniach losowych, przez które 

kredytobiorca nie jest w stanie zapłacić części kredytu. Chroni to interesy osoby, która ma 

zobowiązanie wobec instytucji, a także interesy banku88. 

Jeśli chodzi o ubezpieczenia kredytu to można wyróżnić dwie grupy występowania 

danego kapitału obcego. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe oraz ubezpieczenie dobrowolne. 

Do ubezpieczenia obowiązkowego można zaliczyć: ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie 

niskiego (brakującego) wkładu własnego oraz ubezpieczenie nieruchomości. Natomiast do 

dobrowolnych ubezpieczeń zalicza się: ubezpieczenie na życie, na wypadek trwałego 

inwalidztwa, na wypadek utraty pracy czy też niezdolności do pracy89.  

Do ubezpieczeń finansowych należą także ubezpieczenia kredytu kupieckiego w obrocie 

krajowym i zagranicznym, czyli ubezpieczenie wierzytelności handlowych, w tym 

przewlekłej zwłoki i ogólnej niewypłacalności90. 

Kredyt kupiecki polega na odroczeniu zapłaty za towar lub usługę (długość okresu 

kredytowania może być różny) udzielany jest zwyczajowo w granicach 30 – 120 dni. Stanowi 

alternatywę wobec kredytu bankowego i jest ważną pozabankową formą finansowania 

działalności gospodarczej. 

Kredyt kupiecki ma szczególne znaczenie w okresach kryzysu gospodarczego, gdy banki 

często podnoszą kryteria oceny zdolności kredytowej, zwiększają marże, wymagają wyższych 

zabezpieczeń, a także zmniejszają maksymalne kwoty lub limity przyznawanych kredytów. 

 
88 A. Szczukocka (red.), Ubezpieczenie jako forma zabezpieczenia kredytu, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź 2017, s. 153. 
89 Ibidem, s. 153. 
90 E. Wierzbicka, Ubezpieczenie jako ekonomiczny instrument zarządzania należnościami małych i średnich 

przedsiębiorstw, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne 

i Techniczne” 5 (1), 2015, s. 14. 
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Wszystko to powoduje, że część przedsiębiorstw ubiegających się o kredyt nie spełnia 

wymogów stawianych przez banki, inne natomiast firmy nie korzystają z kredytów obawiając 

się trudności z ich spłatą. Ograniczony dostęp do kredytów bankowych mają zwłaszcza 

przedsiębiorstwa sektora MSP, stąd kredyt kupiecki staje się jego substytutem i ważną formą 

kredytowania w kapitale obcym przedsiębiorstw – odbiorców91.  

Kredyt kupiecki zaliczany jest do grupy krótkoterminowych form finansowania 

działalności kapitałem obcym. Stanowi, zwłaszcza dla firm sektora MSP, źródło 

pozyskiwania kapitału, jest jednym z najbardziej elastycznych i dostępnych ze wszystkich 

źródeł zewnętrznych finansowania. Wyróżnia się dwa rodzaje kredytu kupieckiego92: 

• kredyt dostawcy (postać klasyczna), gdy następuje odroczenie płatności za sprzedany 

towar lub wykonaną usługę, koszt odroczenia jest co do zasady wliczony w cenę towaru 

w postaci rabatu lub upustu przyznawanego nabywcy w sytuacji, kiedy płatność za 

zakupiony towar zostanie dokonana przed z góry ustalonym terminem (tzw. skonto)93; 

• kredyt odbiorcy (postać nieklasyczna) przyjmuje formę przedpłaty środków 

finansowych na określony przez dostawcę rachunek, np. za niewyprodukowane jeszcze 

dobra lub niewykonane usługi, w tym przypadku nie występuje skonto za wcześniejszą 

zapłatę, natomiast kredyt kupiecki oferowany jest bezpłatnie, ta forma kredytu 

kupieckiego jest raczej gwarancją sprzedaży towarów lub wykonania usług. 

Ubezpieczenie wierzytelności handlowych (ubezpieczenie kredytu kupieckiego) może 

dotyczyć94:  

• ryzyka handlowego (komercyjnego, nazywanego też ryzykiem ekonomicznym) – kiedy 

brak otrzymania płatności za dostawę wynika z sytuacji finansowej odbiorcy; 

• ryzyka niehandlowego (niekomercyjnego) – kiedy brak zapłaty ze strony odbiorcy za 

dostarczony towar lub usługę wynika z zajścia zdarzeń spoza sfery gospodarczej i od 

niego niezależnych, a co najczęściej określane jest jako wystąpienie ryzyka 

politycznego.  

Dotacje 

Dotacje są pewną formą pomocy publicznej. Polegają one na tym, że państwo pomaga 

finansowo niektórym przedsiębiorstwom środkami publicznymi. Jednak nie wszyscy 

przedsiębiorcy mogą korzystać z tej pomocy. Dotyczy to wyselekcjonowanych 

 
91 E. Wierzbicka, Ubezpieczenie…, op. cit., s. 11. 
92 Ibidem, s. 11. 
93 W. Bień, Zarządzanie finansami …, op. cit., s. 168. 
94 E. Wierzbicka, Ubezpieczenie…, op. cit., s. 15. 
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przedsiębiorstw. Dostęp do dotacji jest uzależniony od rozwoju regionalnego oraz innych 

aspektów. Pomoc publiczna posiada lepsze warunki finansowania niż sektor prywatny. Jest to 

finansowanie tańsze, często nawet bezpłatne95. 

Pomoc publiczna pochodzi z różnych źródeł. Należą do nich96: 

• środki z budżetu państwa; 

• środków jednostek samorządu terytorialnego; 

• budżet wspólnotowy Unii Europejskiej; 

• budżet podmiotów mających prawo do korzystania ze środków publicznych. 

Cechą charakterystyczną dotacji ze środków publicznych jest konieczność przygotowania 

projektu (wniosku, oferty, listu intencyjnego), który ma odpowiadać na cele i potrzeby 

zdefiniowane przez donatora/sponsora. Dotacje są przyznawane zwykle w trybie 

konkursowym, w naborach organizowanych w określonym czasie, przez np. firmy, fundacje 

korporacyjne, administrację rządową, samorządy. Po zrealizowaniu zadania organizacja 

składa sprawozdanie z jego realizacji. Dotacja najczęściej jest udzielana na zrealizowanie 

jakiegoś konkretnego działania (np. założenie własnej firmy). Może być też przeznaczona na 

wsparcie instytucjonalne organizacji, czyli np. na zakup sprzętu, szkolenia dla pracowników 

itp. 

Jedną z form pomocy publicznej na dofinansowanie własnej działalności gospodarczej 

występującej w Polsce jest bezzwrotna i nieopodatkowana dotacja z powiatowego urzędu 

pracy, która może wynieść sześciokrotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest status osoby bezrobotnej 

zarejestrowanej w urzędzie co najmniej przez miesiąc, choć niektóre z PUP wymagają trzech 

miesięcy figurowania w rejestrze. Z możliwości dofinansowania są wykluczeni studenci 

studiów stacjonarnych (mogą z niej skorzystać studenci studiów niestacjonarnych), osoby, 

które w ciągu ostatniego roku odmówiły propozycji zatrudnienia, stażu lub przygotowania 

zawodowego, oraz te, które już korzystały z dofinansowania z funduszy publicznych. 

Wniosek o dofinansowanie składa się w powiatowym lub wojewódzkim urzędzie pracy, 

najczęściej wraz z biznesplanem. Po otrzymaniu dotacji i podpisaniu z urzędem umowy 

trzeba założyć działalność gospodarczą i prowadzić ją co najmniej przez rok. Nie można 

w tym czasie nie tylko jej zawiesić, ale również podejmować innego zatrudnienia. Warto też 

 
95 D. Karwacka, Dotacje, [w:] E. Wrońska-Bukalska (red.), Finansowanie działalności przedsiębiorstwa: aspekty 

podatkowe księgowe i finansowe, Difin, Warszawa 2016, s. 152.  
96 Ibidem, s. 152. 
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wiedzieć, że jeśli nie uda się za pierwszym razem dostać dofinansowania, można złożyć 

wniosek po raz kolejny. Urzędy pracy prowadzą kilka naborów w ciągu roku97. 

W Polsce na dotacje mogą liczyć przedsiębiorcy z innowacyjnymi pomysłami na biznes. 

W konkursach środki na utworzenie firmy można dostać od wyłonionych przez Polską 

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) funduszy zalążkowych, funduszy venture 

capital lub sieci aniołów biznesu. W ramach PARP funkcjonuje Centrum Rozwoju Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw, które pomaga w rozwoju kompetencji i finansowaniu firmy. 

Platformy startowe w ramach Programu Operacyjnego Polska pomagają rozwinąć biznes 

osobom planującym założyć firmę w województwach zlokalizowanych w Polsce wschodniej, 

charakteryzujących się złą sytuacją na rynku pracy. Często dofinansowanie własnej 

działalności w ramach środków publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej jest 

dedykowane grupom będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – np. rolnicy 

ubezpieczeni w KRUS, którzy zdecydują się na rozpoczęcie działalności, mogą dostać premię 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Trzeba się tylko wpisać w inteligentne 

specjalizacje danego regionu. Dużym wsparciem dla osób młodych są Akademickie 

Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP), które pomagają kandydatom na przedsiębiorców 

zakładać startupy. Udzielają też wsparcia merytorycznego. W ramach AIP działa 

56 inkubatorów w 26 miastach Polski98. 

Wsparcie przedsiębiorczości na Litwie zajmuje się natomiast Litewska Agencja 

Wspierania Biznesu (LVPA). Jest to instytucja sektora publicznego, która wdraża krajowe 

strategie i programy wspierające rozwój litewskiego biznesu zwiększające jego 

międzynarodową konkurencyjność, pomagając w inwestycjach, stosowanych badaniach 

naukowych i rozwoju eksperymentalnym, wdrażaniu nowoczesnych technologii, cyfryzacji, 

innowacjach ekologicznych, energetyce, turystyce, zarządzaniu finansowaniem z funduszy 

strukturalnych UE i budżetu państwa, rozpowszechnianiu potrzeb informacyjnych 

i dystrybucji pomocy unijnej99. 

Dofinansowanie ze środków publicznych można otrzymać nie tylko na rozpoczęcie, ale 

także na rozwój własnej firmy. Obecnie, w ramach Funduszy Europejskich realizowany jest 

projekt wsparcia średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych 

bezzwrotnymi dotacjami na kapitał obrotowy a także oferta korzystnie oprocentowanych 

pożyczek na utrzymanie działalności, na bieżące potrzeby firmy. Obsługą dofinansowania dla 

 
97 A. Ogonowska-Rejer, E. Bednarz, Jak pozyskać wsparcie na swój pierwszy biznes, 

https://pieniadze.rp.pl/firma/19467-dotacje-na-zalozenie-firmy, [31.01.2021]. 
98 Ibidem, [31.01.2021]. 
99 Lithuanian Business Support Agency (LVPA), http://lvpa.lt/en/veikla, [31.01.2021]. 
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średnich firm zajmuje się PARP, dla pozostałych podmiotów: urzędy marszałkowskie 

poszczególnych województw100.  

1.3. Inne formy finansowania  

Poza kapitałem własnym i obcym oraz finansowaniem działalności gospodarczej przy 

użyciu środków publicznych można zidentyfikować inne formy pozyskiwania kapitału. Jedną 

z nich jest crowdfunding. Pojęcie pochodzi od angielskich słów “crowd” - tłum oraz 

“funding” - finansowanie. Oznacza ono finansowanie przez tłum (cyfrowy) różnych 

przedsięwzięć, w tym innowacyjnych projektów, pochodzących ze sfery biznesu, kultury, 

sztuki, sportu, mediów itp. W języku polskim przyjęła się nazwa: finansowanie 

społecznościowe101. 

Finansowanie społecznościowe jest alternatywnym sposobem pozyskiwania kapitału, 

które polega na przeprowadzeniu kampanii crowdfundingowej mającej na celu sfinansowanie 

określonego projektu – przedmiotu kampanii. Jego ostatecznym wynikiem może być 

stworzenie konkretnego produktu, wprowadzenie na rynek nowej usługi lub inkorporacja 

podmiotu gospodarczego. Beneficjenci, najczęściej za pośrednictwem wyspecjalizowanego 

podmiotu trzeciego, tzn. platformy crowdfundingowej pełniącej rolę swoistego pośrednika, 

przedstawiają społeczności internetowej swój projekt i liczą na wsparcie finansujących. 

Beneficjent ma możliwość zaoferowania również odpowiedniego świadczenia wzajemnego, 

którym może być chociażby dostęp do finansowanego produktu czy usługi. Właśnie kwestia 

wzajemności oraz sama postać świadczenia beneficjenta, zwłaszcza poziom jego 

ekwiwalentności, będzie w największym stopniu wpływała na prawną kwalifikację konkretnej 

kampanii102. 

Istnienie crowdfundingu ściśle wiąże się z powszechnym dostępem do Internetu. Polega 

on na tym, że pomysłodawca danego projektu prosi o wsparcie finansowe internautów, 

w zamian oferując określone korzyści – np. gotowy produkt lub zniżkę przy jego zakupie, gdy 

wejdzie już do sprzedaży. W Internecie funkcjonuje co najmniej kilka popularnych serwisów, 

 
100 Własna firma – dotacje w nadzwyczajnym czasie, https://beskidzka24.pl/wlasna-firma-dotacje-w-

nadzwyczajnym-czasie/, [31.01.2021]. 
101 K. Kozioł-Nadolna, Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów, „Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, 73, s. 672. 
102 A. Polanowski, Crowdfunding. Zasady działania i europejskie plany regulacyjne, 

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/54127:crowdfunding-zasady-dzialania-i-europejskie-

plany-regulacyjne, [31.01.2021]. 
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które udostępniają każdemu możliwość wystosowania apelu do społeczności i zbierania 

pieniędzy na dany cel103. 

Można wyróżnić następujące rodzaje crowdfundingu104: 

1. Crowdfunding dotacyjny (charytatywny) (donation-based crowdfunding) – 

finansowanie ma charakter całkowicie filantropijny. Społeczność w zasadzie nie 

otrzymuje żadnego świadczenia wzajemnego, może liczyć jedynie na symboliczną 

gratyfikację (np. podziękowanie). W taki sposób są najczęściej realizowane projekty 

charytatywne czy naukowe. Przykładem polskiej platformy crowdfundingowej może być 

portal zrzutka.pl.  

2. Crowdfunding oparty na nagrodach (rewards-based crowdfunding) – finansujący 

otrzymuje wcześniej określony rodzaj gratyfikacji, uzależniony od wysokości wpłaconych 

środków, który stanowi świadczenie wzajemne – nagrodę. Najczęściej świadczenie nie ma 

charakteru całkowitej ekwiwalentności. Obiektywna wartość nagrody jest dużo niższa niż 

zainwestowanych środków. Jest to jeden z najbardziej popularnych modeli crowdfundingu 

na polskim rynku (np. portal polakpotrafi.pl).  

3. Crowdfunding oparty na przedsprzedaży (pre-sales crowdfundig) – finansujący 

dostarczają środki na realizację konkretnego produktu lub usługi, które po wykonaniu są 

im dostarczane przez beneficjenta i stanowią jego świadczenie wzajemne. Kampanie 

realizowane w tym modelu są związane z progiem zebranej kwoty minimalnej, którego 

przekroczenie jest konieczne do wypłaty środków i rozpoczęcia realizacji projektu (zasada 

all or nothing).W takim modelu działa chociażby amerykański portal kickstarter.com. 

W podobny sposób zostały sfinansowane produkcje wielu gier komputerowych – 

przykładem może być Pillars of Eternity, która została wyprodukowana po tym, jak jej 

twórcy uzyskali finansowanie na poziomie prawie 4 mln dol.105. 

4. Crowdfunding inwestycyjny (udziałowy) (crowdinvesting, equity crowdfunding) – 

finansujący w zamian za swoje wsparcie otrzymuje świadczenie w postaci udziałów 

w przedsiębiorstwie. Inwestorzy otrzymują część kontroli nad spółką beneficjenta (przede 

wszystkim poprzez realizowanie prawa głosu) i oczekują na osiągnięcie zysków poprzez 

późniejsze zbycie swoich udziałów/akcji lub otrzymanie wypłaconej przez spółkę 

dywidendy. W taki sposób funkcjonuje portal beesfund.com. Przykładem udanej akcji 

 
103 Crowdfunding – jak to działa?, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-crowdfunding-jak-to-dziala, [17.01.2021]. 
104 J. Czarnecki, Rodzaje crowdfundingu, [w:] Raport: crowdfunding, Warszawa 2014. 
105 Project Eternity, https://www.kickstarter.com/projects/obsidian/project-eternity, [31.012021]. 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-crowdfunding-jak-to-dziala
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crowdfundingowej i 400 tys. zł zebranego kapitału może być emisja akcji spółki Escola 

SA – tworzącej mobilne aplikacje na polski rynek106. 

5. Crowdfunding dłużny (pożyczki społecznościowe) (crowdlending, sociallending, peer-

to-peer lending) – świadczenie finansowe na rzecz beneficjenta ma charakter zwrotny – 

klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich środków wraz z ustaloną wcześniej kwotą 

odsetek. W praktyce istnieje wiele różnych rodzajów funkcjonowania peer-to-peer 

lending i zależą one od roli platformy crowdfundingowej – najczęściej chodzi o to, czy 

spełnia ona funkcje pośrednika, oraz możliwości automatycznego inwestowania w grupy 

podmiotów spełniające określone kryteria. Największą platformą działającą na podstawie 

tych założeń jest lendingclub.com. 

Pierwsze z trzech przedstawionych modeli często nazywane są również sponsoringiem 

społecznościowym ze względu na fakt, że ewentualne świadczenia wzajemne są dosyć 

ograniczone. Ewentualny zysk finansujących, który mógłby przekraczać zainwestowane przez 

nich wcześniej środki, jest praktycznie niemożliwy. Właśnie z tego względu oraz z uwagi na 

okoliczność, że ryzyko oszustw w tych rodzajach finansowania społecznościowego jest 

najmniejsze, wymogi prawne dla konkretnych kampanii oraz platform crowdfundingowych 

również będą najłatwiejsze do spełnienia107. 

Do najpopularniejszych platform oferujących usługi crowdfundingu można zaliczyć108: 

• Kickstarter, 

• Indiegogo, 

• Patreon, 

• GoFundMe, 

• Chuffed, 

• ArtistShare, 

• MightyCause, 

• InKind, 

• Crowdfunder, 

• Give, 

• Charitable, 

• Lending Club, 

 
106 Akcjonariat Escola, https://akcjonariatescola.pl, [31.012021]. 
107 Komisja Nadzoru Finansowego, Załącznik nr 2: Modele crowdfundingu w świetle obowiązujących przepisów 

prawa, [w:] Raport z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FInTech), Warszawa 2017. 
108 E. Deckers, Top 21 crowdfunding platforms of 2021, https://www.godaddy.com/garage/top-20-crowdfunding-

platforms/, [17.01.2021]. 

https://www.godaddy.com/garage/top-20-crowdfunding-platforms/#kickstarter
https://www.godaddy.com/garage/top-20-crowdfunding-platforms/#indiegogo
https://www.godaddy.com/garage/top-20-crowdfunding-platforms/#patreon
https://www.godaddy.com/garage/top-20-crowdfunding-platforms/#gofundme
https://www.godaddy.com/garage/top-20-crowdfunding-platforms/#chuffed
https://www.godaddy.com/garage/top-20-crowdfunding-platforms/#artistshare
https://www.godaddy.com/garage/top-20-crowdfunding-platforms/#mightycause
https://www.godaddy.com/garage/top-20-crowdfunding-platforms/#inkind
https://www.godaddy.com/garage/top-20-crowdfunding-platforms/#crowdfunder
https://www.godaddy.com/garage/top-20-crowdfunding-platforms/#give
https://www.godaddy.com/garage/top-20-crowdfunding-platforms/#charitable
https://www.godaddy.com/garage/top-20-crowdfunding-platforms/#lending
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• AngelList, 

• Ulule, 

• Funding Circle, 

• Seed&Spark, 

• Crowdcube, 

• GoGetFunding, 

• Fundable, 

• Kiva. 

Innym sposobem pozyskiwania kapitału jest fundrasing. Podstawowym i jedynym celem 

fundraisingu jest pozyskiwanie funduszy. Środki te (rzeczowe i finansowe) przekazywane są 

na projekt jednorazowy lub na stałą działalność organizacji109. 

Pozyskiwaniem funduszy zajmują się zawodowi fundraiserzy, którzy są rekrutowani na 

potrzeby poszczególnych projektów, jak również zatrudniani są na stałe celem pozyskiwania 

środków dla organizacji. W Polsce organizacją zrzeszającą profesjonalnych fundraiserów jest 

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu110. Na Litwie natomiast największym portalem 

fundraisingowym jest aukok.lt111 

Fundraising można określić jako pozyskiwanie funduszy, które polega na tworzeniu 

pozytywnych relacji oraz na znalezieniu źródeł finansowania odpowiednich dla danego typu 

organizacji non-profit, które chcą zwiększyć swoje zdolności w pozyskiwaniu funduszy 

i skuteczności gromadzenia środków112. Fundraising można podzielić na różnego rodzaju typy 

działań, w tym na ogólne budowanie zdolności do pozyskiwania funduszy, pozyskiwanie 

darczyńców, special events i public relations, special events fundraising, przekazywanie 

nieruchomości, planowanie kapitałowe, datki korporacyjne oraz dotacje rządowe113. 

Pierwszym działaniem jest ogólne budowanie zdolności do pozyskiwania funduszy. 

W ramach tego działania należy wyznaczyć dalekosiężne cele strategiczne i zbadać rynki 

pozyskiwania funduszy i perspektywy organizacji special events. Ponadto należy również 

rozpoznać potencjalny rynek darczyńców i stworzyć rejestr donatorów oraz zaplanować 

komunikację z nimi. Niezbędnym jest także przygotowanie biura pod działalność 

fundraisingową (meble i potrzebny sprzęt). Kolejnym działaniem jest pozyskanie 

 
109 A. Sargeant, J. Shang, Fundraising Principles and practice, Josscy-Bass, San Francisco 2010, s. 147. 
110 Fundraising, https://fundraising.org.pl/, [20.01.2021]. 
111 Aukok, https://www.aukok.lt/about-us/, [01.04.2021]. 
112 A. Świderska, Zarządzanie działaniami fundraisingowymi, [w:] A. Grzegorczyk (red.), Fundraising 

w działalności organizacji pozarządowych, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011, s. 17. 
113 A. Sargeant, J. Shang, Fundraising …, op. cit., s. 210. 
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https://www.godaddy.com/garage/top-20-crowdfunding-platforms/#crowdcube
https://www.godaddy.com/garage/top-20-crowdfunding-platforms/#gogetfunding
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https://fundraising.org.pl/
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darczyńców. Należy zacząć od określenia listy darczyńców z podziałem na regiony i okręgi. 

Następnie należy uruchomić działania fundraisingowe nakłaniające darczyńców do tzw. 

„drobnych datków”. Środki te można pozyskać różnymi metodami, np. w formie listów 

fundraisingowych, rozmów telefonicznych oraz spotkań „door-to-door” (osobistych) celem 

uświadomienia potencjalnych darczyńców o słuszności działań fundraisingowych 

prowadzonych przez organizację. W odróżnieniu od datków indywidualnych można wyróżnić 

też datki korporacyjne, są to działania polegające na poszukiwaniu korporacji chętnych do 

przekazania środków finansowych. Fundraiserzy mogą też pozyskiwać dotacje rządowe.  

Kolejną formą pozyskiwania funduszy są działania z zakresu special events i public 

relations, które polegają na organizacji wydarzeń, których celem jest pozyskiwanie funduszy. 

Zadanie to w głównej mierze jest efektem zespołu działań marketingowych i public relations. 

Specyficznymi działaniami są special events fundraising czyli wydarzenia nakierowane na 

fundraising i marketing. Są to działania polegające na ogólnej promocji, publicznej edukacji 

i uświadamianiu wagi fundraisingu. Formą datków może być też przekazywanie 

nieruchomości. Na podstawie zapisów majątkowych i innych działań (darowizn), organizacje 

mogą na swoje potrzeby otrzymywać nieruchomości. Długofalowym działaniem o dość 

dużym zasięgu może być planowanie kapitałowe. Polega to na nawiązywaniu długoletnich 

relacji z darczyńcami indywidualnymi i instytucjami celem przekazywania środków na 

okazjonalne datki. 

Dostęp do kapitału jest podstawowym czynnikiem determinującym możliwość założenia, 

a następnie prowadzenia i rozwoju własnej działalności gospodarczej. Kapitał własny 

przedsiębiorstw niejednokrotnie jest niewystarczający, aby realizować plany inwestycyjne, 

dlatego też istnieje potrzeba pozyskania kapitału obcego. Angażując środki własne 

w prowadzenie działalności gospodarczej należy także uwzględnić ich koszt, który jest kosztem 

możliwości lub utraconych szans i jest równy łącznej stopie zwrotu, jakiej można się 

spodziewać, gdyby środki własne zostały zainwestowane w inne aktywa. Aczkolwiek, kapitał 

własny jest wymagany do pozyskania kapitału zewnętrznego. Podsumowując omówione 

powyżej zewnętrzne formy pozyskania kapitału na finansowanie działalności gospodarczej, 

należy zauważyć, że są one zróżnicowane zarówno pod względem wymaganego 

zabezpieczenia, procedur formalnych, jak i generowanych dla przedsiębiorstwa kosztów. 

Wybór odpowiedniej formy kapitału obcego zależy od branży, w której działa firma, specyfiki 

prowadzonej działalności, czy wielkości przedsiębiorstwa. Określenie optymalnej struktury 

kapitału (proporcji pomiędzy kapitałem własnym a obcym) oddziałuje na wartość rynkową 

przedsiębiorstwa i stanowi jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych przez właściciela. 
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2. Budowanie zespołu współpracowników 

Temat pracy zespołowej od kilku dekad budzi duże zainteresowanie. J.R. Katzembach 

i D.K. Smith zdefiniowali zespół jako zbiór ludzi utrzymujących regularne interakcje 

w dążeniu do realizacji wspólnych celów114. Praca zespołowa umożliwia uzyskanie 

wyjątkowych rezultatów oraz realizację nawet najtrudniejszych zadań115, 116, 117. Obecnie 

dzieje się tak zwłaszcza w środowisku, które zmienia się w szybkim tempie oraz wymaga 

przeanalizowania ogromnej ilości danych płynących z różnych źródeł. Dobrze funkcjonujące 

zespoły osiągają zdecydowanie lepsze wyniki od osób pracujących indywidualnie118, 119. Jest 

to możliwe, między innymi, dzięki dzieleniu się wiedzą, współpracy120, 121, 122. Zdaniem 

A. Donnellon rezultaty mogą być zdumiewające. Różne umiejętności i odmienne 

doświadczenia połączone z silną motywacją poszczególnych członków zespołu dają efekt 

synergii, dzięki któremu zespół może szybciej reagować na zmiany rynkowe, gospodarcze 

i technologiczne. Dlatego też zespoły robocze stają się kluczowym elementem struktur 

organizacyjnych firm, i to nie tylko międzynarodowych koncernów, ale także małych 

i średnich przedsiębiorstw oraz każdego innego typu organizacji123. 

Efektywny zespół, zdaniem J.R. Katzembacha i D.K. Smitha, musi charakteryzować się 

kilkoma cechami: 

• jasno określonym celem, który stanowi wyzwanie, oddziałuje na wyobraźnię oraz 

pobudza emocjonalnie; 

• sposobem pracy, który jest akceptowany przez wszystkich członków zespołu; 

 
114 J.R. Katzenbach, D.K. Smith, The Wisdom of Teams: Creating the High-Performance Organization, Harvard 

Business Press, 1992. 
115 M.A. Wolfson, J.E. Mathieu, Team composition, [w:] E. Salas, R. Rico, J. Passmore (red.), The Wiley 

Blackwell Handbook of the Psychology of Team Working and Collaborative Processes, John Wiley & Sons 

Ltd., 2011, pp. 129-149. 
116 J. Szydło, D. Szpilko, C. Rus, C. Osoian, Management of multicultural teams. Practical lessons learned from 

university students, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2020, s. 41. 
117 J. Samul, M. Zaharie, A. Pawluczuk, A. Petre, Leading and developing virtual teams. Practical lessons 

learned from university students, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2020. 
118 A. Giedraitis, R. Stašys, R. Skirpstaitė, Management team development opportunities: A case of Lithuanian 

furniture company, „Entrepreneurship and Sustainability Issues” 2017, 5 (2), pp. 212-222.  
119 A.C. Edmonson, J.F. Harvey, Cross-boundary teaming for innovation: Integrating research on teams and 

knowledge in organizations, „Human Resources Management Review” 2018, 28, pp. 347-360. 
120 A.C., Edmondson, Psychological safety and learning behavior in work teams, „Administrative Science 

Quarterly” 1999, 44 (2), pp. 350-383.  
121 M.I. Delgado Piña, M.A. Romero Martínez, L. Gómez Martínez, Teams in Organizations: A Review on team 

effectiveness, „Team Performance Management” 2008, 14, pp. 7-21. 
122 M.W. Kopertyńska, Funkcjonowanie zespołów kulturowych w przedsiębiorstwach – doświadczenia badawcze, 

„Management Forum” 2018, 6 (2), s. 16-22. 
123 A. Donnellon, Leading teams: expert solutions to everyday challenges, Harvard Business Review, 2006. 
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• zróżnicowaniem – członkowie powinni mieć uzupełniające się umiejętności 

specjalistyczne i interpersonalne, a ich liczba nie powinna przekraczać 25;  

• zaangażowaniem – sukces zespołu jest ściśle związany z poczuciem odpowiedzialności 

jego członków za wykonywanie zadań124.  

D. Mackin podkreśla, że członkowie, których zespoły odnoszą znaczne sukcesy: 

• uznają cele grupy za ważniejsze od osobistych; 

• rozumieją stojące przed nimi zadania i w pełni angażują się w ich wykonanie; 

• wysłuchują konstruktywnych opinii na temat swojej pracy; 

• mają swobodę działania i zdają sobie sprawę, że nie wolno im traktować kolegów 

z zespołu jako konkurentów; 

• otwarcie się porozumiewają, doceniają różnorodność pomysłów; 

• budują atmosferę szacunku, otwartości umysłu i chęci współpracy; 

• chętniej podejmują ryzyko, gdyż miejsce strachu w ich postępowaniu zajmuje zaufanie;  

• konflikty i rozbieżne opinie traktują jako możliwości rozwoju; 

• bezustannie starają się rozwijać; uczestniczą w szkoleniach; 

• obowiązki zespołu uznają za integralny element swoich obowiązków; 

• łączy ich silna więź wynikająca ze wspólnych wartości; dzięki niej odczuwają 

współodpowiedzialność za wyniki całej grupy i silną potrzebę osobistego 

zaangażowania w jej prace125. 

Skuteczność zespołu zależy od określenia celu, zadań, zasad pracy, umiejętności i cech 

członków zespołu, wielkości i struktury oraz zakresu odpowiedzialności pracowników126. 

Członkowie muszą być zaangażowani w pracę i związani ze sobą emocjonalnie127, 128. 

Menedżer ma za zadanie zbudować odnoszący sukcesy zespół poprzez odpowiedni dobór 

jego członków129. W kolejnych etapach ma to przełożenie na jakość wykonywania zadań, 

gdyż zespół ma większy potencjał niż suma jego składowych130, 131, 132, 133. 

 
124 J.R. Katzenbach, D.K. Smith, The Wisdom of Teams: Creating the High-Performance Organization, Harvard 

Business Press, 1992. 
125 D. Mackin, Budowanie zespołu. Zestaw narzędzi, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2011, s. 50-51. 
126 R.A. Guzzo, M.W. Dickson, Teams in organizations: Recent research on performance and effectiveness, 

„Annual Review of Psychology” 1996, 47, pp. 307-338. 
127 B. Kożusznik, Kierowanie zespołem pracowniczym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, 

s. 212-213.  
128 J.R. Mesmer-Magnus, D.R. Carter, R. Asencio, L.A. DeChurch, Space exploration Illuminates the Next 

Frontier for Teams Research, „Group & Organization Management” 2016, 41(5), pp. 595-628. 

 
129 F. Gil, C.M. Alcover, J.M. Peiró, Work team effectiveness in organizational contexts: Recent research and 

applications in Spain and Portugal, „Journal of Managerial Psychology” 2005, 20 (3/4), pp. 193-218. 
130 R. Jay, Biznes. Kierowanie zespołem, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 1995.  
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2.1. Skuteczna rekrutacja pracowników 

Niezależnie od charakteru działalności organizacyjnej (produkcyjnej lub usługowej) o jej 

skuteczności i efektywności decydują pracownicy, czyli kadra. Wobec tego każda organizacja 

starannie poszukuje odpowiednich pracowników i inwestuje w ich rozwój134. Celem rekrutacji 

(lub/ i e-rekrutacji) jest zatrudnienie pracownika o wymaganych kompetencjach, zgodnie 

z potrzebami pracodawców135, 136. Podczas przeprowadzania rekrutacji istotny jest precyzyjny 

opis stanowiska pracy oraz jego wymogi, które powinny wyznaczać formy i instrumenty 

doboru personelu137. Proces rekrutacyjny składa się z następujących etapów: 

• określenie potrzeb kadrowych; 

• stworzenie i analiza opisów stanowisk pracy; 

• rekrutacja zewnętrzna lub wewnętrzna; 

• selekcja; 

• zatrudnienie (podpisanie umowy); 

• adaptacja społeczno-zawodowa (program adaptacyjny)138.  

Strukturę tego procesu przedstawiono na rysunku 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
131 M. McGreevy, Team working: part I – an evaluation of current thinking, „Industrial and Commercial 

Training” 2006, 38 (5), pp. 259-264. 
132 E. Salas, N.J. Cooke, M.A. Rosen, On Teams, Teamwork, and Team Performance: Discoveries and 

Developments, „Human Factors” 2008, 50 (3), pp. 540-547. 
133 E. Salas, S.I. Tannenbaum, S.W.J. Kozlowski, C.A. Miller, J.E. Mathieu, W.B. Vessey, Teams in space 

exploration: A new frontier for the science of team effectiveness, „Current Directions in Psychological 

Science” 2015, 24 (3), pp. 200-207. 
134 M. Wyrwicka, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie usługowym, Wyd. Politechniki 

Poznańskiej, Poznań 2011, s. 32. 
135 L. Kohnová, J. Papula, Z. Papulová, K. Stachová, Z. Stacho, Job mismatch: The phenomenon of overskilled 

employees as a result of poor managerial competences, „Entrepreneurship and Sustainability” 2020, 8 (1), 

pp. 83-102. 
136 B.E. Baran, J.N. Filipkowski, R.A. Stockwell, Organizational Change: Perspectives From Human Resource 

Management, „Journal of Change Management” 2019, 19 (3), pp. 201-219. 
137 A. Michna, K. Grygiel, P. Grygiel, Rekrutacja oraz system motywacyjny pracowników jako element 

Zarządzania Zasobami Ludzkimi w wybranej jednostce administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe 

Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2015, 78, s. 281. 
138 C. Zając, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2007, s. 94. 
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Rysunek 2.1. Struktura procesu rekrutacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie 

kapitału ludzkiego w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 

W doborze personelu „chodzi o maksymalne zbliżenie cech danej pracy oraz 

indywidualnych cech pracownika”139, 140, 141. Wymogi stawiane kandydatom muszą być 

dopasowane do profilu organizacji, do zdolności finansowych i organizacyjnych 

przedsiębiorstwa142 (rysunek 2.2).  

 

 
139 J. Kozioł, Wybrane elementy polityki kadrowej, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1992, s. 37. 
140 M. Suchar, Rekrutacja i selekcja personelu, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 33. 
141 M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2010, s. 43-46. 
142 Q. Hu, J. Yao, X.Z. Zhang, Selecting people based on person-organisation fit: Implications for intrateam trust 

and team performance, „Human Resource Management Journal” 2021, 31 (1), pp. 293-310. 

Nabór zasobów ludzkich 

Decyzja o rozpoczęciu 

rekrutacji 

Alternatywy wobec pozyskania 

Określenie wymogów wobec 

pracownika 

Wybór źródła i metody 

rekrutacji 
Rekrutacja wewnętrzna Rekrutacja zewnętrzna 

Metody: informacja przekazana 

pracownikom drogą mailową, 

ogłoszenia w biuletynie; 

rezerwa kadrowa; 

 lista sukcesów; 

 konkursy 

przygotowanie oferty pracy; 

skierowanie oferty na rynek 

pracy; 

zbieranie odpowiedzi na ofertę  

i informacji o kandydatach 

Metody: ogłoszenia w mediach, 

zamieszczenie informacji  

w mediach społecznościowych; 

networking; rekomendacje 

pracowników; urzędy pracy; 

wyspecjalizowane firmy; 

headhunterzy; uczelnie i szkoły 

Selekcja 

Rozpoczęcie pracy i adaptacja 



50 
 

 

Rysunek 2.2. Dopasowanie profilu kandydata do profilu organizacji 

Źródło: opracowanie własne. 

Rekrutację można opisać, jako sposób komunikowania się z rynkiem pracy, aby pozyskać 

odpowiednią grupę kandydatów na wakatowe stanowiska143. Rekrutacja w mediach 

społecznościowych może być prowadzona przy wykorzystaniu: ogłoszeń profilowanych, 

funkcjonujących na zasadzie reklam wyświetlanych wyłącznie osobom spełniającym 

określone kryteria, zaawansowanej wyszukiwarki kandydatów, mailingu selektywnego, grup 

 
143 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998, s. 74. 
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tematycznych144, 145. Metody oraz narzędzia, a także przebieg etapów rekrutacji powinny 

zostać dopasowane do potrzeb i specyfiki branży, wówczas szansa na udany finał poszukiwań 

pracowników wzrasta146. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby aplikacji rozpoczyna się proces 

selekcji pracowników, w którym wykorzystuje się różnorodne metody. Należą do nich: 

• analiza dokumentów aplikacyjnych, która ma na celu sprawdzenie kwalifikacji, 

wykształcenia i doświadczenia danej osoby niezbędnych do obsadzenia stanowiska. 

Dzięki niej możliwe jest pozyskanie jak największej liczby informacji o kandydacie, 

aby wstępnie zweryfikować, czy spełnia on podstawowe formalne wymagania 

dotyczące wakującego stanowiska. Zaletą stosowania tej metody jest możliwość 

przeglądu przebiegu kariery zawodowej147; 

• rozmowa kwalifikacyjna, podczas której zainteresowany ma możliwość bliższego 

zapoznania się z warunkami pracy oraz rozwinięcia informacji, które zawarł 

w aplikacji. Osoby przeprowadzające rekrutację dążą do pierwszej oceny potencjalnego 

pracownika. Rozmowę kwalifikacyjną należy przeprowadzać według ustalonego 

wcześniej porządku, a także zmieścić się w przyjętych ramach czasowych. Kandydat 

powinien cały czas zdawać sobie sprawę z tego, kto jest gospodarzem i kto decyduje 

o przebiegu wywiadu. Jednocześnie powinien czuć się komfortowo, a więc należy 

podchodzić do rozmowy z życzliwością, zainteresowaniem i zrozumieniem, a także nie 

krytykować i nie okazywać dezaprobaty oraz nie pouczać. Dzięki temu kandydat nie 

będzie zestresowany, a więc chętniej udzieli odpowiedzi na pytania, co uwidoczni się 

w efektach rozmowy kwalifikacyjnej148; 

• testy psychologiczne, badające osobowość kandydata, jego zalety i wady oraz 

umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 

• assessment center, mający na celu obserwację zachowania uczestników w trakcie 

różnorodnych zadań i ćwiczeń. Rezultaty pracy kandydatów są oceniane przez 

 
144 J. Palonka, T. Porębska-Miąc, Rekrutacja w mediach społecznościowych (social recruiting), 

http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2014/t2/t2_978.pdf, [13.01.2020]. 
145 A. Muduli, J.J. Trivedi, Recruitment methods, recruitment outcomes and information credibility and 

sufficiency, „Benchmarking” 2020, 27 (4), pp. 1615-1631. 
146 D.A. Trytten, R. Browning, C. Thomas, C. Foor, R. Shehab, S. Walden, C. Pan, Engineering competition team 

recruitment and integration strategies impact on team diversity, „Proceedings - Frontiers in Education 

Conference”, FIE 2016, nr 7757523. 
147 P. Urbanek, E. Walińska (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Ekonomia i nauki o zarządzaniu 

w warunkach integracji gospodarczej, Tom 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 253. 
148 A. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 

2007, s. 341.  

http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2014/t2/t2_978.pdf
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kompetentnych sędziów zwanych asesorami. Tego typu metodę najczęściej 

wykorzystuje się do poszukiwania wysokiej klasy specjalistów149; 

• próbki pracy, niezbędne w niektórych profesjach, np. zawodzie copywritera, grafika, 

architekta;  

• ocena referencji, które zazwyczaj pochodzą od ostatniego pracodawcy. Dają możliwość 

uzyskania nowych informacji na temat kandydata, dotyczących zaangażowania w pracę, 

wykonywanych obowiązków i relacji z zespołem. Dzięki kontaktowi z byłym 

pracodawcą kandydata można również sprawdzić wiarygodność dokumentów150. 

Prawidłowo przeprowadzona selekcja pozwala na zatrudnienie najlepszych pracowników, 

zdolnych podjąć wyzwania związane z zajmowanym stanowiskiem i adaptacją do zespołu151. 

To kompleks pożądanych i uzgodnionych postępowań, które wiążą się z przyjmowaniem na 

stanowiska organizacyjne osób posiadających oczekiwaną wiedzę, umiejętności zawodowe, 

kompetencje społeczne i cechy psychiczne.  

Kompetencje uniwersalne wszystkich zatrudnionych w danej organizacji to:  

• efektywność i skuteczność działania; 

• samodzielność;  

• odpowiedzialność; 

• uczciwość i lojalność;  

• zdolność do współpracy oraz pracy zespołowej.  

Pracownicy sektora biznesu powinni ponadto przejawiać:  

• orientację biznesową; 

• koncentrację na potrzebach klienta;  

• umiejętności w obszarze komunikacji i wymiany informacji; 

• elastyczność i zdolność do rozwoju;  

• twórczość i innowacyjność. 

Druga grupa kompetencji wyróżniona po kompetencjach uniwersalnych to kompetencje 

specyficzne. One także mogą dotyczyć organizacji jako całości (wynikają ze specyfiki 

produkcji, rynków, na których działa, klientów). Stanowią przesłankę efektywności działania, 

to znaczy osiągnięcia wyniku uzależnionego od danego kontekstu sytuacyjnego. 

 
149 H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 213. 
150 P. Urbanek, E. Walińska (red.), Ekonomia i zarządzanie…, op. cit., s. 258. 
151 Ż. Nejman, A. Kawecka-Endler, Analiza procesu rekrutacji pracowników na przykładzie urzędu miasta, 

„Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2013, 61, s. 101. 
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Ostatnia z wyodrębnionych w grup to kompetencje osobiste. Pracownik ujawnia je 

w swojej pracy, ale to także te jego atuty, które nie są wykorzystywane w toku aktywności 

zawodowej. Zatem, kompetencje osobiste są zawsze szersze niż kompetencje pracownicze 

czy stanowiskowe152. 

S. Whiddett, S. Hollyforde przedstawiają sposób poziomowania kompetencji:  

• kompetencje progowe (krytyczne) – zbiór minimalnych wymagań, które musi spełnić 

pracownik, aby efektywnie wykonywać pracę; 

• kompetencje wysokie – wyznaczniki poziomu wydajności, jakości, efektywności pracy 

oczekiwane od doświadczonego pracownika na danym stanowisku; 

• niekompetencja – zbiór zachowań niepożądanych lub obniżających efektywność, 

uniemożliwiających lub znacząco utrudniających wykonywanie obowiązków na danym 

stanowisku pracy153.  

Kompetencje progowe mogą być wykorzystywane w procesie rekrutacji i selekcji 

kandydatów na pracowników, natomiast zbiór zachowań z listy niekompetencji może służyć 

jako narzędzie diagnozowania potrzeb rozwojowych pracowników lub dyskwalifikacji. 

W procesie wyboru najlepszego kandydata na pracownika zwraca się uwagę na jego 

zdolności intelektualne, temperament, cechy osobowości (np. intro-ekstrawersja, submisja-

dominacja), które warunkują, między innymi, procesy myślowe, łatwość uczenia się, typ 

kontaktów z ludźmi, sposób wyrażania emocji. Nie bez znaczenia są również cechy fizyczne, 

zwłaszcza wiek, płeć, wygląd, stan zdrowia. Jedną z bardzo ważnych zmiennych 

poddawanych badaniom jest typ temperamentu. Jest on o tyle istotny, że w jego genezie 

dominują czynniki wrodzone, stąd bardzo trudno go zmienić. Cechy temperamentu są 

uważane przez psychologów za dobry wyznacznik efektywności funkcjonowania 

w środowisku pracy, a zwłaszcza w sytuacji stresu organizacyjnego154. 

Twórcą podziału ludzi na typy według temperamentu był Hipokrates, który drogą 

obserwacji wyróżnił cztery podstawowe rodzaje ludzkich temperamentów: 

• sangwinik – typ silny, zrównoważony, ruchliwy, pogodny i towarzyski; jego przeżycia 

są zazwyczaj płytkie i nieregularne (tzw. „słomiany zapał”), lubi zmianę i wykazuje 

duże zdolności przystosowawcze; 

 
152 J. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa 

2008, s. 46-47. 
153 S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2003, s.19. 
154 J.F. Terelak, Psychologia menedżera, Wydawnictwo Difin, Warszawa 1999, s. 82-83. 
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• choleryk – typ silny i niezrównoważony, pobudliwy, emocjonalny; wykazuje często 

pragnienie władzy, upór i niecierpliwość, jego zewnętrzne reakcje są szybkie, silne, 

a przy tym nieregularne, w trudnych sytuacjach można jednak na niego liczyć; 

• flegmatyk – typ silny, zrównoważony i mało ruchliwy; jest najczęściej spokojny, bierny 

i tolerancyjny, a także zadowolony z istniejącej sytuacji, chyba że jest ona szczególnie 

niekorzystna; zazwyczaj jest przeciwnikiem zmian i nie lubi wchodzić w sytuacje nowe, 

nieznane; 

• melancholik – typ słaby, mało odporny na zmęczenie oraz na oddziaływanie silnych 

bodźców ze strony otoczenia, pesymistycznie nastawiony do świata, a także do samego 

siebie; jest bardzo wrażliwy na krytykę i łatwo wpada w stan depresji, nie jest 

towarzyski i lubi się izolować od otoczenia155. 

Temperament często decyduje o przystosowaniu jednostki do środowiska. Znacznie 

łatwiej przystosowują się do niego sangwinik i flegmatyk, niż choleryk lub melancholik. 

Trzeba zaznaczyć, że rzadko spotyka się typy wyraźnie określone. Powszechnie występują 

typy mieszane, mające częściowo te właściwości, które przypisuje się wyróżnianym 

zdecydowanym typom nerwowym. Przekształcenie typu temperamentu wymaga ogromnej 

pracy nad sobą. Najtrudniejszym do zaakceptowania przez pracowników jest temperament 

choleryczny. Podobnie rzecz się ma z niektórymi cechami charakteryzującymi flegmatyka czy 

melancholika. Jednak, mimo że temperamentu nie można w zasadzie zmienić, z pewnością 

można wyuczyć się zachowań nowych, bardziej zrównoważonych156. 

W procesie rekrutacji coraz częściej wychodzi się poza tradycyjne narzędzia, takie jak 

analiza dokumentów aplikacyjnych i rozmowa kwalifikacyjna. Traktuje się je jako etap 

wstępnej selekcji początkujący całą procedurę. Ponadto sam przebieg rozmów 

kwalifikacyjnych ulega ciągłym zmianom. Badając predyspozycje oraz już posiadane 

kompetencje, często zadaje się pytania niestandardowe, wykraczające poza wykształcenie, 

doświadczenie czy zainteresowania kandydata. Coraz częściej rozmowa kwalifikacyjna 

przyjmuje postać wywiadu psychologicznego pozwalającego sprawdzić, czy na przykład 

kandydat jest osobą asertywną, kreatywną lub jak radzi sobie ze stresem. Zaleca się również 

stosowanie testów psychologicznych do badania predyspozycji zawodowych, jak 

i pozwalających na stworzenie ogólnego profilu osobowości kandydata. Tego rodzaju 

diagnozę musi przeprowadzić psycholog. W procesie rekrutacji wykorzystuje się również 

 
155 J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 28-29. 
156 L. Milian, Praca, osobowość, kierowanie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002, 

s. 87. 
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testy i zadania sytuacyjne, czyli uproszczone zadania pozwalające ocenić umiejętności 

kandydata w zakresie działań typowych dla stanowiska pracy, o które się ubiega. Zadania te 

mogą być przeprowadzone zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Pozwalają na badanie 

umiejętności w zakresie pracy zespołowej, komunikacji (pisemnej i ustnej), organizowania 

własnej pracy. Rozbudowaną wersją tej metody jest assessment center (AC), gdzie kandydaci 

na pracowników wykonują całą serię zadań i ćwiczeń. Są w tym czasie obserwowani 

i oceniani przez tzw. sędziów kompetentnych, którzy wyłaniają osobę najlepiej radzącą sobie 

w określonych, ważnych z perspektywy organizacji, sytuacjach157.  

Ostateczny nabór następuje na podstawie zestawienia i porównania profilu kompetencji 

poszczególnych kandydatów ustalonych na podstawie zróżnicowanych źródeł informacji 

z profilem kompetencji pożądanych na wakującym stanowisku oraz kompetencji 

organizacyjnych. J. Moczydłowska przytacza przykładowe wskaźniki behawioralne dla 

kompetencji „praca zespołowa” (tabela 2.1). 

Tabela 2.1. Wskaźniki behawioralne kompetencji „praca zespołowa” na trzech poziomach 

Skupisko kompetencji – PRACA Z LUDŹMI 

Kompetencja: PRACA ZESPOŁOWA 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 

Swoim zachowaniem zachęca 

innych do udziału w pracy 

zespołu; 

Bierze pod uwagę opinie innych 

i traktuje z szacunkiem ich wkład 

w pracę zespołu; 

Dzieli się doświadczeniami 

i wiedzą ze współpracownikami 

i przekazuje im informacje 

przydatne w pracy zespołu 

Zachęca współpracowników, aby 

uczestniczyli w pracy zespołowej; 

Potrafi określić, kiedy inni 

członkowie zespołu potrzebują 

pomocy lub wsparcia i udziela ich 

w dostępnym zakresie; 

Reaguje pozytywnie na 

osiągnięcia innych i uznaje ich 

wkład w pracę zespołu 

Wykorzystuje znajomość silnych 

stron współpracowników oraz 

wiedzę o ich zainteresowaniach 

i potrzebach rozwoju do 

umiejętnego delegowania zadań;  

Dostarcza konieczne informacje, 

analizuje i komentuje na bieżąco 

działania zespołu;  

Dba, by członkowie zespołu 

dobrze rozumieli swoje 

indywidualne obowiązki i swój 

zakres odpowiedzialności, jak 

i zadania zespołowe 

Źródło: J. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, 

Warszawa 2008, s. 45. 

Ważne jest również, aby pracownik realizował się w roli, która jest zgodna z jego 

predyspozycjami. R.M. Belbin na podstawie badań własnych wyodrębnił dziewięć 

kluczowych ról zespołowych. Badacz zdefiniował je jako tendencje do współpracy, 

 
157 J. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami…, op. cit., s. 142-143. 
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określonych zachowań, sposobów nawiązywania i utrzymywania kontaktów. W ramach tych 

ról zostały wyróżnione trzy grupy: zadaniowe (związane z działaniem): Lokomotywa, 

Realizator, Perfekcjonista; socjalne (związane z ludźmi): Koordynator, Dusza Zespołu, 

Poszukiwacz Źródeł; intelektualne (związane z myśleniem): Myśliciel, Krytyk Wartościujący, 

Specjalista (tabela 2.2).  

Tabela 2.2. Role zespołowe według R.M. Belbina 

Rola Charakterystyczne cechy Słabości 

 

Myśliciel Dominujący, inteligentny, kreatywny, 

szuka niestandardowych rozwiązań, 

potrafi zarazić innych swoim 

entuzjazmem 

Ma problemy z komunikowaniem się 

z członkami zespołu, a także akceptacją 

krytyki, często nie liczy się z realiami 

Poszukiwacz źródeł Ekstrawertyk o zdolnościach 

interpersonalnych, dobry negocjator 

i ambasador zespołu na zewnątrz 

Zbyt optymistyczny, często traci 

zainteresowanie problemem, gdy 

pierwszy entuzjazm opadł 

Koordynator Dominujący, porządkuje cele, potrafi 

efektywnie wykorzystać zasoby zespołu, 

uważnie słuchać i motywować do pracy 

innych 

Może być postrzegany jako manipulator 

Lokomotywa Człowiek akcji, strateg, ambitny 

z wysoką potrzebą osiągnięć, 

dynamiczny, lubi pracować pod presją, 

ma odwagę pokonywać przeszkody 

Łatwo zraża innych do siebie, jest 

postrzegany jako osoba zbyt dominująca, 

bywa impulsywny i niecierpliwy 

Krytyk wartościujący Krytyczny i obiektywny, wnikliwy, 

o wysokiej inteligencji, potrafi ostrożnie 

kalkulować rozwiązania 

Ma niski poziom empatii, brak 

emocjonalnego zaangażowania 

Dusza zespołu Buduje atmosferę w zespole, wrażliwy 

na potrzeby innych, lojalny wobec grupy 

Nie potrafi podjąć decyzji w trudnych 

sytuacjach, podatny na wpływy innych 

Realizator Jest doskonałym wykonawcą projektów 

wymyślonych przez innych, praktyczny, 

operatywny, dobry organizator pracy 

Sztywny w poglądach, wolno reaguje na 

nowe możliwości i sytuacje, może mieć 

problemy z akceptowaniem zmian 

Skrupulatny 

wykonawca 

Nastawiony jest na konkretny efekt, 

pilnujący terminów, dba o szczegóły, 

przestrzega przepisów i procedur 

Niechętnie deleguje pracę innym, 

przejmuje się detalami 

Specjalista Profesjonalny, samodzielny, z 

inicjatywą, dużą wiedzą i 

umiejętnościami 

Brakuje mu szerszego spojrzenia na 

sprawy, mało zajmują go inni ludzie 

Źródło: R.M. Belbin, Twoja rola w zespole, GWP, Gdańsk 2003. 

Przeprowadzanie popularnego testu Belbina, lub innego o podobnym charakterze, 

pozwalającego na określnie ról, które przyjmują poszczególni członkowie zespołu, umożliwia 

odpowiedni podział pracy w grupie. Każda z ról charakteryzuje jednostki pod kątem mocnych 
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oraz słabych stron. Znając mocne i słabe strony, można wykorzystywać silne w działaniu oraz 

pracować nad obszarami, które wymagają poprawy158. 

W trakcie pracy zespołowej zdążają się momenty, w których należy podjąć decyzję 

o uzupełnieniu jego składu. Grupy, które przeżywają trudności, bądź weszły w kolejną fazę 

rozwoju, zwykle początkowo odnoszą się do nowej osoby z dystansem. Dlatego, zapobiegając 

tego typu zjawiskom, proces rekrutacyjny powinien być dokładnie przemyślany 

i zaplanowany. Poniżej przedstawiono przykładowy formularz rekrutacyjny, który może być 

pomocny w uzupełnieniu zespołu tak, aby nowy pracownik miał szansę na szybką adaptację 

(tabela 2.3). 

Tabela 2.3. Przykładowy formularz rekrutacyjny wykorzystywany przy uzupełnieniu członków zespołu 

projektowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym  

 

Cechy potrzebne członkom zespołu projektowego 

Kandydaci 

Osoba X Osoba Y Osoba Z 

Zrozumienie znaczenia pracy zespołowej w odniesieniu do polityki 

organizacji i przyszłości firmy 

4 4 2 

Doświadczenie pracy w zespole 4 3 1 

Wiedza na temat organizacji 4 4 4 

Znajomość specyfiki i wymagań produkcji 3 3 4 

Umiejętności interpersonalne 4 3 2 

Zdolność wspierania i propagowania zmian 3 3 3 

Umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów 4 4 4 

Umiejętność rozwiązywania konfliktów; dyplomacja 4 2 1 

Umiejętność prezentowania 3 3 3 

Znajomość regulaminu, procedur firmowych i norm prawnych 4 4 4 

Umiejętności analityczne 4 4 4 

Pozytywne nastawienie 4 3 3 

Gotowość do rozwoju 4 3 3 

Działanie pod presją czasu 3 3 3 

Umiejętności techniczne 4 4 4 

Umiejętność obsługi komputera 5 4 5 

Umiejętność planowania, układania budżetu i ustalania priorytetów 3 3 1 

Umiejętność delegowania zadań i zrzekania się kontroli 

w odpowiednich momentach 

3 2 2 

Zdolność przewodzenia 3 2 1 

Umiejętność przekazywania wiedzy 4 4 4 

Silne zaangażowanie w obsługę klienta 3 2 1 

Swoboda w korzystaniu z wysokiego poziomu uprawnień 4 4 2 

Średnia punktów: 3,68 3,23 2,77 

Legenda: 5– bardzo duże/a, 4 – duże/a, 3 – średnie/a, 2 – małe/a, 1– bark; brak oceny – nie potrafię tego określić 

Źródło: opracowanie własne na podstawie D. Mackin, Budowanie zespołu. Zestaw narzędzi, Dom Wydawniczy 

REBIS, Poznań 2011, s. 31-32. 

 
158 B. Kromer, M. Jackiewicz, Role pracowników w tworzeniu efektywnego zespołu, „Zeszyty Naukowe 

Wydziału Nauk Ekonomicznych” 2015, 19, s. 89-102. 
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Po podęciu decyzji o zatrudnieniu nadchodzi czas wdrożenia do organizacyjnej 

rzeczywistości. Nowy członek zespołu poznaje specyfikę pracy. Ważnym aspektem jest 

zadbanie, aby adaptacja przebiegała bezkonfliktowo i możliwie jak najszybciej.  

W przypadku złożonych celów, wymagających znacznych umiejętności, najlepiej 

sprawdzają się niewielkie zespoły (sześcio-dwunastoosobowe). Jeżeli jednak zadania są 

proste i charakteryzują się powtarzalnością, a nakład pracy wymaga zatrudnienia 

dodatkowych pracowników, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zorganizować większą grupę. 

Nawet piętnasto- szesnastoosobowe zespoły potrafią być skuteczne. Jeżeli zadanie wymaga 

specjalistycznych umiejętności technicznych i organizacyjnych, zespół powinien zawierać 

odpowiednią liczbę ludzi zdolnych do jego wykonania, jak również osoby, które będą musiały 

zarządzać produktem lub współpracować z klientem. Członkowie dużych zespołów (od 

piętnastu do dwudziestu pięciu osób) muszą być dostatecznie dojrzali, by dokonać 

odpowiedniego podziału zadań i uprawnień159. 

2.2. Formy zatrudnienia pracowników 

Zatrudnienie jest rodzajem aktywności zawodowej, wyrażającym się w odpłatnym 

zaangażowaniu sił i umiejętności ludzkich (kapitału ludzkiego) w działalność podmiotu 

gospodarczego. Każde takie zatrudnienie jest swoistego rodzaju umową pomiędzy 

zatrudnionym/pracownikiem a zatrudniającym/pracodawcą i podlega regulacjom prawnym. 

Na jej podstawie pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju na 

rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem160. 

Formy zatrudnienia w Polsce 

W Polsce występują różne formy zatrudnienia. Ze względu na charakter prawny umów, 

dzieli się je na formy wynikające z: 

• Kodeksu pracy (k.p.), czyli ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 

z 2019 r., poz. 1040,z późn. zm.), który jest podstawowym źródłem prawa pracy; 

w oparciu o dokument zostają zawierane różnego rodzaju umowy o pracę161; 

 
159 D. Mackin, Budowanie zespołu. Zestaw narzędzi, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2011, s. 31-32. 

160 Zeszyt informacyjny: Rodzaje umów przy podejmowaniu zatrudnienia, Wojewódzki Urząd Pracy w 

Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Warszawa 2019, 

https://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/695264/Rodzaje%20um%C3%B3w%20przy%20podej

mowaniu%20zatrudnienia_2019.pdf/1fbf2de5-486f-4b3c-9509-4e97f3a72c76?t=1582207208000, s. 3,  

[17.01.2020]. 
161 Kodeks Pracy 2016 z komentarzem, Wydawnictwo INFOR, Warszawa 2015. 

https://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/695264/Rodzaje%20um%C3%B3w%20przy%20podejmowaniu%20zatrudnienia_2019.pdf/1fbf2de5-486f-4b3c-9509-4e97f3a72c76?t=1582207208000
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/695264/Rodzaje%20um%C3%B3w%20przy%20podejmowaniu%20zatrudnienia_2019.pdf/1fbf2de5-486f-4b3c-9509-4e97f3a72c76?t=1582207208000
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• Kodeksu cywilnego (k.c.), czyli ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1145), który reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami 

fizycznymi i osobami prawnymi; w oparciu o dokument zostają zawierane m.in. umowy 

zlecenia i umowy o dzieło162.  

Szczególną formą zatrudnienia jest telepraca, którą można wykonywać na podstawie: 

umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej, jako osoba 

prowadząca działalność gospodarczą163. Charakterystykę umów ukazano w tabeli 2.4. 

Tabela 2.4. Charakterystyka form zatrudnienia na terenie Polski 

Charakterystyka 

form 

zatrudnienia 

Najczęściej spotykane formy zatrudnienia 

Umowa o pracę Umowa zlecenie Umowa o dzieło Własna działalność 

gospodarcza 

Definicja umów Czynność prawna 

polegająca na złożeniu 

zgodnych oświadczeń 

woli przez pracownika 

i pracodawcę, w 

których pracownik 

zobowiązuje się do 

osobistego 

świadczenia pracy na 

rzecz pracodawcy pod 

jego kierownictwem 

oraz w miejscu i czasie 

przez niego 

określonym, 

a pracodawca do 

zapłaty umówionego 

wynagrodzenia 

Jest to umowa, 

w której 

zobowiązujemy się 

do starannego 

wykonania zlecenia 

a zamawiający do 

zapłaty 

wynagrodzenia 

(w przypadku 

odpłatnej umowy) 

Potocznie jest to 

umowa gdzie 

przyjmujący 

zamówienie 

zobowiązuje się do 

wykonania 

określonego dzieła, 

a zamawiający do 

zapłaty 

wynagrodzenia 

Działalność 

gospodarcza jest to 

zarobkowa działalność 

wytwórcza, 

budowlana, handlowa, 

usługowa, jest nią 

również poszukiwanie, 

rozpoznawanie 

i wydobywanie kopalin 

ze złóż, a także 

działalność zawodowa, 

która wykonywana jest 

w sposób 

zorganizowany i ciągły 

Regulacje 

prawne w 

sprawie umów  

Kodeks Pracy Kodeks Cywilny Kodeks Cywilny - Kodeks Cywilny, 

- Ustawa z dnia 26 

lipca 1991 r. 

o podatku 

dochodowym od 

osób fizycznych, 

- Ustawa z dnia 11 

marca 2004 r. 

o podatku od 

towarów i usług, 

- Ustawa z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie 

działalności 

gospodarczej 

Rodzaje umów Umowa o pracę 

zawarta na: 

Umowa zlecenie Umowa o dzieło W zależności od 

rodzaju działalności 

 
162 Kodeks Cywilny. Komentarz, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2014. 
163 E. Pietrzak, Prawna regulacja telepracy w Polsce i Unii Europejskiej, Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014. 
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Charakterystyka 

form 

zatrudnienia 

Najczęściej spotykane formy zatrudnienia 

Umowa o pracę Umowa zlecenie Umowa o dzieło Własna działalność 

gospodarcza 

- okres próbny 

(maksymalnie do 3 

miesięcy),  

- czas określony 

(maksymalnie 3 

takie umowy na 

łączny okres 33 

miesięcy. 

W przypadku 

przekroczenia tych 

limitów umowa 

przekształca się 

w umowę o pracę na 

czas nieokreślony), 

- czas nieokreślony 

gospodarczej, można 

podpisać umowę na 

świadczenie usług lub 

nie. Przy zakładaniu 

jednoosobowej 

działalności 

gospodarczej należy 

wybrać formę 

opodatkowania: 

- opodatkowanie na 

zasadach ogólnych, 

- opodatkowanie 

podatkiem liniowym, 

- ryczałt od 

przychodów 

ewidencjonowanych, 

- karta podatkowa  

Forma zawarcia 

umowy 

- pisemna - pisemna (ma 

charakter 

dowodowy), 

- ustna 

- pisemna (ma 

charakter 

dowodowy), 

- ustna 

- pisemna - zależna od 

przedmiotu 

działalności 

i indywidualnych 

preferencji osoby 

prowadzącej 

działalność 

Okresy 

wypowiedzenia 

Umowa na okres 

próbny: 

- 3 dni robocze, jeśli 

okres próbny nie 

przekracza 

2 tygodni, 

- 1 tydzień, jeśli okres 

próbny jest dłuższy 

niż 2 tygodnie,  

- 2 tygodnie, jeśli 

okres próbny wynosi 

3 miesiące 

Umowy na czas 

określony 

i nieokreślony: 

- 2 tygodnie, jeżeli 

pracownik był 

zatrudniony krócej 

niż 6 miesięcy, 

- 1 miesiąc, jeżeli 

pracownik był 

zatrudniony co 

najmniej 6 miesięcy, 

- 3 miesiące, jeżeli 

pracownik był 

Wypowiedzenie 

umowy zlecenia 

może nastąpić 

w każdym czasie 

i przez każdą ze 

stron. Strony mogą 

określić w umowie, 

dowolną długość 

okresu 

wypowiedzenia 

- brak okresu 

wypowiedzenia, 

- istnieje 

możliwość 

odstąpienia od 

umowy o dzieło 

i może ono być 

spowodowane 

różnymi 

okolicznościami, 

- odstąpienia może 

dokonać 

zamawiający lub 

przyjmujący 

dzieło, 

- odstąpienie od 

umowy może 

nastąpić w każdej 

chwili gdy dzieło 

nie jest 

ukończone, 

- zamawiający 

w takiej sytuacji 

zobowiązany jest 

do wypłacenia 

Nie dotyczy 
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Charakterystyka 

form 

zatrudnienia 

Najczęściej spotykane formy zatrudnienia 

Umowa o pracę Umowa zlecenie Umowa o dzieło Własna działalność 

gospodarcza 

zatrudniony co 

najmniej 3 lata 

wynagrodzenia, 

odliczając to, co 

przyjmujący 

zamówienie 

oszczędził z 

powodu  

niewykonania 

dzieła 

Gwarancja 

minimalnego 

wynagrodzenia 

Pracownik zatrudniony 

na umowie o pracę, na 

pełen etat ma 

zagwarantowane 

minimalne 

wynagrodzenie 

w wysokości 2800 zł 

brutto (kwota 

obowiązująca w 2021 

r.) 

Minimalna stawka 

za godzinę pracy 

w wysokości 18,30 

zł. brutto (kwota 

obowiązująca w 

2021 r.) 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Świadczenia 

społeczne z 

ZUS 

- możliwość 

zgłoszenia członków 

rodziny do 

ubezpieczenia 

zdrowotnego (osoby 

te będą mogły 

korzystać bezpłatnie 

z Publicznej Opieki 

Zdrowotnej), 

- płatne 

wynagrodzenie/zasił

ek chorobowy 

z tytułu niezdolności 

do pracy 

(ubezpieczony 

nabywa prawo do 

świadczenia 

chorobowego po 30 

dniach 

wyczekiwania) 

- możliwość 

zgłoszenia 

członków rodziny 

do ubezpieczenia 

zdrowotnego 

(osoby te będą 

mogły korzystać 

bezpłatnie z 

Publicznej Opieki 

Zdrowotnej), 

- płatny zasiłek 

chorobowy 

w przypadku 

przystąpienia do 

dobrowolnego 

ubezpieczenia 

chorobowego 

(ubezpieczony 

nabywa prawo do 

świadczenia 

chorobowego po 

90 dniach 

wyczekiwania) 

Brak świadczeń 

z ZUS 

- możliwość 

zgłoszenia członków 

rodziny do 

ubezpieczenia 

zdrowotnego (osoby 

te będą mogły 

korzystać bezpłatnie 

z Publicznej Opieki 

Zdrowotnej), 

- płatny zasiłek 

chorobowy 

w przypadku 

przystąpienia do 

dobrowolnego 

ubezpieczenia 

chorobowego 

(ubezpieczony 

nabywa prawo do 

świadczenia 

chorobowego po 90 

dniach 

wyczekiwania) 

Zalety danej 

umowy 

- można korzystać 

z uprawnień, jakie 

przysługują na 

podstawie przepisów 

Kodeksu Pracy 

(np. urlop 

wypoczynkowy) 

- gwarancja 

- praca 

wykonywana jest 

bez 

kierownictwa, 

- może być 

wykonywana 

przez osoby 

trzecie, 

- swoboda co do 

miejsca pracy, 

czasu i sposobu 

wykonania 

dzieła, 

- dzieło nie musi 

być wykonywane 

osobiście, chyba 

- krótki czas na 

założenie 

działalności, 

- samodzielne 

stworzenie miejsca 

pracy, 

- samodzielne 

decydowanie 
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Charakterystyka 

form 

zatrudnienia 

Najczęściej spotykane formy zatrudnienia 

Umowa o pracę Umowa zlecenie Umowa o dzieło Własna działalność 

gospodarcza 

minimalnego 

wynagrodzenia, 

- ochrona przed 

rozwiązaniem 

umowy o pracę 

w dowolnym 

momencie (okresy 

wypowiedzenie, 

uzależnione od 

długości stażu 

i rodzaju umowy 

o pracę) 

- składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

- składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

uzależnione od 

podstawy 

wymiaru składek 

że zostanie to 

zastrzeżone w 

umowie, 

- praca 

wykonywana jest 

bez kierownictwa 

o podejmowanych 

działaniach, 

- nienormowane 

godziny pracy, 

- składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

Wady danej 

umowy 

- ściśle określone 

miejsce i czas 

wykonywania pracy  

- pracownik nie może 

powierzyć 

wykonywania swojej 

pracy osobie trzeciej 

- brak 

zastosowania 

przepisów 

Kodeksu Pracy, 

co za tym idzie 

zleceniobiorca 

ma prawo 

wyłącznie do 

wynagrodzenia 

określonego 

w umowie,  

- okres pracy tylko 

w niektórych 

przypadkach 

zalicza się do 

stażu pracy 

u danego 

pracodawcy, jeśli 

zawiąże się z nim 

stosunek pracy, 

- może być 

nieodpłatna 

- ryzyko co do 

wykonania 

i jakości dzieła 

ponosi 

przyjmujący 

zamówienie,  

- brak składek na 

ubezpieczenia 

społeczne, tylko 

podatek 

- ryzyko 

niepowodzenia 

przedsięwzięcia, 

- odpowiedzialność 

finansowa i prawna 

(prowadzenie 

dokumentacji 

podatkowej, ZUS itp. 

jeśli nie skorzysta się 

z usług 

wyspecjalizowanej 

w tym zakresie 

osoby), 

- przy prowadzeniu 

działalności 

gospodarczej, często 

czas pracy wykracza 

ponad 8 godzin  

Źródło: opracowanie na podstawie: Charakterystyka form zatrudnienia, https://www.skanska.pl/siteassets/o-

skanska/kariera/candidate-briefing-pack-ukryta/pliki-pdf-na-strone/charakterystyka-form-zatrudnienia.pdf, 

[17.01.2020]. 

Umowa o pracę to najpopularniejszy rodzaj umowy pracowniczej, który daje pełen 

zakres praw wynikających z Kodeksu pracy. Przy tego typu umowie pracownik ma prawo do 

urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, tacierzyńskiego i zdrowotnego. W czasie 

choroby pracownik otrzymuje wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę lub ZUS oraz 

może korzystać z bezpłatnego dostępu do usług medycznych. W razie wypadku 

https://www.skanska.pl/siteassets/o-skanska/kariera/candidate-briefing-pack-ukryta/pliki-pdf-na-strone/charakterystyka-form-zatrudnienia.pdf
https://www.skanska.pl/siteassets/o-skanska/kariera/candidate-briefing-pack-ukryta/pliki-pdf-na-strone/charakterystyka-form-zatrudnienia.pdf
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ubezpieczenie społeczne pokrywa koszty leczenia i rehabilitacji, a w razie utraty zdolności do 

pracy, daje prawo ubiegania się o rentę. Po utracie pracy, istnieje możliwość skorzystania 

z zasiłku dla bezrobotnych. Po zakończeniu kariery zawodowej wypłacane jest 

wynagrodzenie w postaci emerytury. Umowa o pracę ma kilka form: 

• umowa na czas próbny - zazwyczaj pierwsza umowa zawierana z pracodawcą, czas jej 

trwania może wynosić maksymalnie 3 miesiące. W trakcie jej obowiązywania zarówno 

pracodawca, jak i pracownik mają możliwość wzajemnego sprawdzenia się – 

pracodawca pod kątem umiejętności i kwalifikacji pracownika oraz możliwości jego 

zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy, pracownik pod kątem 

warunków świadczenia pracy, zakresu czynności czy panującej atmosfery; 

• umowa na czas określony - pracodawca podczas podpisywania umowy z pracownikiem 

określa, na jaki okres zatrudnia daną osobę. Po upływie tego czasu nie ma obowiązku 

jej przedłużenia. Umowy na czas określony mogą być zawierane przez danego 

pracodawcę z jednym pracownikiem jedynie trzykrotnie. Okres zatrudnienia nie może 

przekraczać 33 miesięcy (jeśli zostanie przekroczony, to automatycznie oznacza 

zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony). W trakcie trwania umowy na czas 

określony pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego, zwolnienia chorobowego, 

bezpłatnej opieki zdrowotnej, wynagrodzenia oraz okresu wypowiedzenia. Jeżeli 

umowa jest zawarta na okres nieprzekraczający 6 miesięcy to może być rozwiązana 

wcześniej tylko za porozumieniem stron. Jeżeli zaś umowa zawarta jest na okres 

powyżej 6 miesięcy to okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, ale tylko pod 

warunkiem, jeżeli do umowy załączona została odpowiednia klauzula; 

• umowa na czas nieokreślony - najbardziej pożądany przez pracownika rodzaj umowy. 

Pracodawcy oferują takie umowy wartościowym jednostkom, chcąc je zatrzymać jak 

najdłużej w organizacji. Okres wypowiedzenia umowy jest zależny od stażu pracy: 

− staż pracy nieprzekraczający 6 miesięcy – 2 tygodnie; 

− staż pracy przekraczający 6 miesięcy – 1 miesiąc; 

− staż pracy przekraczający 3 lata – 3 miesiące. 

Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie tej umowy zapewnia wszystkie przywileje 

wynikające z Kodeksu pracy, tj.:  

• ubezpieczenie (emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne); 

• ochronę wynagrodzenia (nie może być niższe od minimalnego oraz musi być wypłacane 

w określonym terminie); 
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• ochronę czasu pracy; 

• trwałość stosunku pracy (okres wypowiedzenia); 

• uprawnienia urlopowe; 

• ochronę dla niektórych grup (kobiety, młodociani, niepełnosprawni); 

• uprawnienia szczególne dla określonych grup zawodowych164. 

Umowa o pracę musi posiadać określoną formę prawną, czyli powinna być sporządzona 

na piśmie w dwóch identycznych egzemplarzach. Jeden egzemplarz umowy jest 

przekazywany pracownikowi, drugi pozostaje w organizacji i zostaje włączony do akt 

osobowych pracownika. Jeżeli umowa zostaje zawarta ustnie, pracodawca ma obowiązek 

potwierdzenia jej w formie pisemnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. 

Umowa o pracę powinna określać:  

• strony umowy – nazwę pracodawcy i osoby go reprezentującej oraz imię i nazwisko 

pracownika;  

• rodzaj umowy (np. umowa na czas określony); 

• datę jej zawarcia;  

• rodzaj pracy, tj. określenie zawodu pracownika, funkcji jaką będzie pełnił;  

• nazwę stanowiska pracy lub czynności jakie miałby wykonywać;  

• miejsce wykonywania pracy;  

• wymiar czasu pracy (np. ¼ etatu, ½ etatu, pełen etat);  

• wynagrodzenie, poprzez podanie wysokości pensji zasadniczej oraz dodatków i premii; 

• termin rozpoczęcia pracy, a w przypadku umów na czas określony, również termin jej 

zakończenia. 

Każda umowa o pracę według Kodeksu pracy powinna być podpisana przez dwie osoby: 

pracownika oraz osobę upoważnioną przez pracodawcę165. 

Umowa zlecenie – przedmiotem jest wykonanie przez zleceniobiorcę określonej 

czynności prawnej (odpłatnie lub nieodpłatnie) na rzecz zleceniodawcy. Stronami umowy 

zlecenia mogą być dowolne osoby fizyczne lub osoby prawne z zastrzeżeniem, że posiadają 

one zdolności do wykonywania czynności prawnych. Zleceniodawca zleca wykonanie 

określonych czynności, a zleceniobiorca wykonuje zlecenie. Umowa zlecenie może mieć 

charakter odpłatny lub nieodpłatny. W przypadku zlecenia odpłatnego wysokość 

wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wynagrodzenie za każdą 

 
164 Zeszyt informacyjny: Rodzaje umów przy podejmowaniu zatrudnienia …, op. cit., s. 5-8. 
165 Ibidem, s. 11. 



65 
 

godzinę wykonywania zlecenia nie było niższe niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. 

W przypadku zlecenia nieodpłatnego, koniecznym jest zawarcie w umowie zapisu o braku 

wynagrodzenia. Jeżeli takiego zapisu nie ma, a z umowy lub z okoliczności nie wynika, że 

zleceniobiorca zobowiązał się wykonać zlecenie bez wynagrodzenia, to uznaje się zlecenie 

jako płatne. Zleceniobiorca ma obowiązek informować zleceniodawcę o przebiegu 

wykonywania umowy, a na zakończenie przedstawić sprawozdanie z jej wykonania. Zlecenia 

są umowami starannego działania. Pracodawca może odkładać za pracownika składki na 

ubezpieczenie zdrowotne albo emerytalno-rentowe. Niestety ten rodzaj umowy ma wiele 

minusów, m.in.: pracownik nie ma prawa do płatnego urlopu oraz zwolnienia chorobowego, 

pracodawca może zwolnić pracownika w dowolnym momencie oraz nie ma obowiązku 

płacenia nadgodzin166. 

Umowa o dzieło – rodzaj umowy pracowniczej jest bardzo podobny do umowy zlecenia, 

z tą różnicą, że pracodawca nie odprowadza żadnych składek, dzięki czemu pracownik może 

więcej zarobić. Umowa o dzieło również nie liczy się do stażu pracy oraz nie ma możliwości 

wzięcia płatnego urlopu czy zwolnienia chorobowego167. Niewątpliwą zaletą ww. umowy jest 

to, że zamawiającego nie interesuje, kiedy i w jaki sposób jest ona realizowana, ważny jest 

tylko efekt końcowy. Dodatkowo w przypadku kiedy dzieło ma charakter działalności 

twórczej, a umowa o dzieło przenosi prawa autorskie na zamawiającego można zastosować 

dosyć wysokie koszty uzyskania przychodu – 50%. W pozostałych przypadkach koszty 

uzyskania przychodu wynoszą 20%168. 

Własna działalność gospodarcza – samozatrudnienie; sytuacja, w której osoba fizyczna 

podejmuje działalność gospodarczą na własny rachunek i na własną odpowiedzialność 

(jednoosobowa działalność gospodarcza). Korzyści płynące z samozatrudnienia są obopólne – 

zarówno dla pracodawcy jak i samego samozatrudnionego:  

• pracodawca obniża koszty i w związku z tym może zaproponować samozatrudnionemu 

wyższe wynagrodzenie niż w przypadku umowy o pracę; 

• samozatrudniony sam ustala sposób i harmonogram pracy; 

• samozatrudniony nie musi ograniczać się do współpracy tylko z jednym zleceniodawcą;  

• samozatrudnienie stwarza wiele możliwości odliczeń. Samozatrudniony może 

uwzględnić jako koszty uzyskania przychodów wydatki związane z dojazdami, 

paliwem, szkoleniami, przedmiotami wykorzystywanymi w jego działalności, takimi 

 
166 Zeszyt informacyjny: Rodzaje umów przy podejmowaniu zatrudnienia…, op. cit., s. 19-20. 
167 Rodzaje umów pracowniczych – charakterystyka, https://firmaodkuchni.pl/rodzaje-umow-pracowniczych-

charakterystyka/, [15.01.2021]. 
168 Zeszyt informacyjny: Rodzaje umów przy podejmowaniu zatrudnienia…, op. cit., s. 21. 
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jak: telefon, komputer, oprogramowanie itd. Co więcej, jeśli siedzibą jego firmy jest 

prywatne mieszkanie, może także odliczyć część czynszu; 

• samozatrudniający ma możliwość skorzystania z odliczenia podatku VAT od zakupu 

towarów i usług; 

• samozatrudniający może skorzystać z ulg podatkowych; 

• samozatrudniający może płacić obniżone składki na ubezpieczenie społeczne; 

• w przypadku samozatrudnienia istnieje możliwość skorzystania z kredytów oraz dotacji 

przeznaczonych dla małych przedsiębiorstw. 

Wytrwałe i niezależne osoby mogą spełnić się w tej, zyskującej popularność, formie 

zatrudnienia169. W przypadku tego typu umowy istnieje również ryzyko niepowodzenia 

przedsięwzięcia. Dodatkowo na założycielu jednoosobowej działalności gospodarczej 

spoczywa odpowiedzialność finansowa i prawna (prowadzenie dokumentacji podatkowej, 

ZUS itp. jeśli nie skorzysta z usług wyspecjalizowanej w tym zakresie osoby). 

Formy zatrudnienia na Litwie 

Z dniem 1 lipca 2017 r. na Litwie wszedł w życie nowy, bardziej elastyczny Kodeks 

Pracy. Podstawowymi celami liberalizacji prawa pracy były: wprowadzenie bardziej 

elastycznych form pracy, redukcja obciążeń administracyjnych dla pracodawców, 

zwiększenie konkurencyjności Litwy na europejskim rynku pracy. Jednocześnie nowelizacja 

prawa pracy miała lepiej dostosować je do zachodzących na rynku pracy zmian i realiów 

współczesnej gospodarki. Wprowadzono nowe rodzaje umów o pracę, stworzono więcej 

możliwości wyboru czasu wykonywania pracy (elastyczne godziny pracy, indywidualne 

godziny pracy), ułatwiono również rozwiązywanie umów oraz zredukowano związane z tym 

koszty pracodawcy. 

Na Litwie umowy o pracę najczęściej są zawierane na czas nieokreślony. Jednak nowy 

Kodeks Pracy przewiduje więcej rodzajów umów o pracę, w zależności od specyfiki i potrzeb 

przedsiębiorstwa: 

• umowa terminowa na okres do 2 lat w celu wykonywania tej samej funkcji. 

W przypadku wyznaczenia różnych funkcji, ten sam pracodawca może zawierać 

kolejno kilka umów terminowych, jednak ich łączny okres trwania nie może 

przekroczyć 5 lat; 

 
169 A. Lazarowicz, Samozatrudnienie - poznaj zalety prowadzenia działalności gospodarczej, 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dlaczego-samozatrudnienie, [21.01.2021]. 
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• umowa tymczasowa (na okres do 3 lat) zawierana z pracownikiem tymczasowym, który 

jest zatrudniony przez agencję zatrudnienia tymczasowego. Pracownik tymczasowy 

zobowiązuje się wykonać pracę na rzecz podmiotu wskazanego przez agencję 

zatrudnienia tymczasowego, a agencja zobowiązuje się zapłacić mu za to 

wynagrodzenie; 

• umowa pracy opartej na projekcie – umowa terminowa, na podstawie której pracownik 

zobowiązuje się wykonać pracę w celu osiągnięcia konkretnego wyniku projektu. 

Umowa jest zawierana na okres do 2 lat z zatrudnianym nowym pracownikiem lub do 5 

lat w przypadku zamiany obowiązującej już innego typu umowy o pracę 

z pracownikiem; 

• umowa pozwalająca na dzielenie się miejscem pracy, gdy dwóch pracowników dzieli 

się jednym miejscem pracy, jednak żaden z nich nie może przekraczać maksymalnej 

normy czasu pracy; 

• umowa o pracę dla kilku pracodawców, zawierana między jednym pracownikiem oraz 

dwoma lub więcej pracodawcami w celu wykonania tej samej funkcji (np. jeden 

prawnik lub księgowy zostaje zatrudniony we wszystkich spółkach należących do grupy 

firm). W umowie takiej należy wskazać głównego pracodawcę, który będzie 

odpowiedzialny za ustalanie harmonogramu pracy pracownika oraz odprowadzanie 

składek na ubezpieczenie społeczne; 

• umowa sezonowa jest zawierana, gdy praca ma charakter chwilowy z powodu 

warunków naturalnych i klimatycznych, może być zawierana na okres do 8 miesięcy. 

Każda umowa o pracę powinna zawierać obowiązkowe elementy: wskazane miejsce 

pracy pracownika, wykonywane przez niego funkcje oraz wynagrodzenie.  

W zależności od potrzeb pracodawcy, może on z pracownikiem dodatkowo zawierać 

porozumienia o niekonkurowaniu lub ochronie informacji poufnych na warunkach 

określonych w Kodeksie Pracy. Umowa o pracę jest zawierana w 2 egzemplarzach, jej 

zmiany są dokonywane również na piśmie170. 

Czas pracy  

Średni czas pracy pracownika wraz z nadgodzinami nie powinien przekraczać 48 godzin 

tygodniowo lub w przypadku pracy na kilku stanowiskach – 60 godzin tygodniowo albo 12 

godzin dziennie. Standardem jest pięciodniowy tydzień pracy, który może być wydłużony do 

6 dni. W ciągu kolejnych 7 dni nadgodziny nie mogą przekroczyć łącznie 8 godzin (12 

 
170 Litwa. Przewodnik po Rynku, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., Warszawa 2018, s. 32-33. 
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godzin, jeżeli pracownik wyrazi na to pisemną zgodę). Maksymalna liczba nadgodzin w ciągu 

roku – 180 godzin, chyba że w umowach zbiorowych przewidziano większą liczbę. 

Rozwiązanie umowy o pracę 

Umowa o pracę może zostać rozwiązana w dowolnym momencie za porozumieniem obu 

stron (tabela 2.5). 

Tabela 2.5. Rozwiązanie umowy o pracę 

Podstawy rozwiązania umowy o 

pracę 

Okres wypowiedzenia Wysokość odprawy (średnie 

miesięczne wynagrodzenie 

pracownika) 

Wzajemne porozumienie stron Odpowiedź na propozycję należy 

przedstawić w ciągu 5 dni 

roboczych 

Zależy od porozumienia stron. 

Z inicjatywy jednej ze stron: 

z inicjatywy pracownika bez 

ważnych przyczyn 

20 dni roboczych 0 

z inicjatywy pracownika z 

powodu ważnej przyczyny 

(przestój, niewypłacone 

wynagrodzenie, choroba, 

niepełnosprawność, opieka nad 

chorym, przejście na emeryturę) 

5 dni roboczych 1 (jeżeli pracownik był zatrudniony 

przez 1 rok lub dłużej) lub 

0,5 (jeżeli pracownik był 

zatrudniony krócej niż przez 1 rok) 

z inicjatywy pracodawcy bez 

winy pracownika (ważne 

przyczyny: wykonywana funkcja 

staje się zbędną, niezadowalające 

wyniki pracy, odmowa pracy przy 

zmianie warunków, odmowa 

pracy w przypadku przekazania 

części lub całości biznesu, 

likwidacja pracodawcy) 

1 miesiąc (jeżeli pracownik był 

zatrudniony przez 1 rok lub 

dłużej) lub2 tygodnie (jeżeli 

pracownik był zatrudniony krócej 

niż przez 1 rok). Dodatkowy 

warunek: jeżeli pracownik 

wychowuje dziecko w wieku do 

14 lat lub jeżeli zostaje mu mniej 

niż 5 lat do przejścia na 

emeryturę. Dodatkowy warunek: 

jeżeli jest niepełnosprawny lub 

pozostaje mniej niż 2 lata do 

przejścia na emeryturę 

2 (jeżeli pracownik był zatrudniony 

przez 1 rok lub dłużej) lub  

0,5 (jeżeli pracownik był 

zatrudniony krócej niż przez 1 rok). 

W przypadku długoletniego 

nieprzerwanego stażu pracy u tego 

samego pracodawcy (ponad 5 lat) 

pracownik uzyskuje prawo do 

dodatkowej odprawy z Funduszu 

Długoterminowych Odpraw 

z inicjatywy pracodawcy z 

powodu winy pracownika 

0 0 

Wola pracodawcy 3 dni robocze 6 dni roboczych 

Brak woli dowolnej ze stron 

umowy 

0 W przypadku przyczyn 

zdrowotnych, zastępstwa 

pracownika lub sprzeczności 

umowy o pracę z prawem: 

1 (jeżeli pracownik był zatrudniony 

przez 1 rok lub dłużej) lub 

0,5 (jeżeli pracownik był 

zatrudniony krócej niż przez 1 rok) 

Źródło: Litwa. Przewodnik po Rynku, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., Warszawa 2018, s. 35-36. 
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Nowy Kodeks Pracy wprowadził krótsze terminy wypowiedzenia umowy, a także 

zmniejszył wysokość płaconych przez pracodawcę odpraw. Jednocześnie została utworzona 

nowa instytucja – Fundusz Długoterminowych Odpraw – która wypłaca dodatkowe 

świadczenia dla pracowników o długoletnim nieprzerwanym (ponad 5 lat) stażu pracy u tego 

samego pracodawcy. W przypadku takich pracowników przy wypowiedzeniu umowy 

pracodawca wypłaca odprawę w wysokości 2 średnich miesięcznych pensji, a po upływie 

3 miesięcy od zwolnienia, jeżeli pracownik ponownie nie zatrudni się u tego samego 

pracodawcy, może ubiegać się o dodatkowe świadczenie z Funduszu Długoterminowych 

Odpraw. Poza tym wprowadzono nową możliwość wypowiedzenia umowy – z woli 

pracodawcy – gdy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę bez podawania 

konkretnych przyczyn, uprzedzając o tym pracownika najpóźniej przed 3 dniami roboczymi, 

jednak w takiej sytuacji pracodawca powinien wypłacić pracownikowi odprawę w wysokości 

6 średnich miesięcznych wynagrodzeń. 

Elastyczne formy zatrudnienia w Unii Europejskiej 

Procesy globalizacyjne wymuszają dynamiczne dostosowanie przedsiębiorstw. Ma to 

wpływ na strategie organizacji na rynku pracy, np. poprzez konieczność dostosowania 

struktury zatrudnienia do zmieniającego się popytu. W efekcie opisanych przemian 

pracodawcy w celu zachowania pozycji konkurencyjnej mają bardziej różnorodne 

i zmieniające się w czasie wymagania wobec siły roboczej171. 

W odpowiedzi na potrzeby rynku, dynamicznie rozwinęły się elastycznie formy 

zatrudnienia, które dokonują transferu ryzyka od pracodawcy do pracownika oraz pociągają 

za sobą obniżenie kosztów stałych produkcji. Potrzeby pracodawców spotkały się 

z technicznym rozwojem możliwości świadczenia pracy w nieznany dotychczas sposób (np. 

praca zdalna), co przyczyniło się do aktywizacji grup społecznych, które były wyłączone 

z rynku pracy. W nawiązaniu do prawa unijnego na gruncie stosunku pracy za cechy różniące 

elastyczne formy zatrudnienia od modelu typowego uznaje się w szczególności: zatrudnienie 

terminowe, wielopodmiotowy po stronie pracodawcy stosunek pracy (praca tymczasowa), 

system zadaniowego czasu pracy oraz pracę na odległość (telepraca). Za elastyczne formy 

zatrudnienia możemy również uznać zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, 

a także niektóre uregulowane w kodeksie pracy elastyczne odmiany czasu pracy. 

Okolicznością, której waga podkreślana jest szczególnie w krajach Europy Zachodniej, jest 

 
171 T. Gajderowicz, Zróżnicowanie warunków zatrudnienia w warunkach globalizacji, „Studia Ekonomiczne. 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, 271, s. 190. 
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tzw. gender time gap172, który charakteryzuje się dominacją zatrudnienia niepełnoetatowego 

wśród kobiet173. Ważnym aspektem rozwoju form elastycznych jest stosowanie rozwiązań 

pozwalających na przyjazne łączenie życia zawodowego z życiem rodzinnym (Work Family 

Balance-WFB). 

Przykładem promowania niektórych nietypowych form zatrudnienia przez prawodawstwo 

Unii Europejskiej jest w szczególności wydana przez Parlament Europejski i Radę dyrektywa 

z dnia 25.06.1991 r. o nr 91/383/WE uzupełniająca środki mające wspierać poprawę 

bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pracowników pozostających w stosunku pracy na czas 

określony174. W dyrektywie zwrócono uwagę w szczególności na obowiązek równego 

traktowania w zakresie warunków pracy pracowników zatrudnionych w tych formach, a także 

zagwarantowanie im bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Innym aktem prawnym wartym 

odnotowania jest dyrektywa Parlamentu i Rady nr 96/71/WE z dnia 16.12.1996 r. dotycząca 

delegowania pracowników w ramach świadczenia usług175. Miała ona na celu 

zagwarantowanie pracownikom, którzy są czasowo delegowani do pracy w innym kraju 

odpowiednich warunków zatrudnienia, dostosowanych do miejsca pracy, w którym są 

zatrudnieni. 

Znaczące dla rozwoju europejskiej regulacji elastycznego zatrudnienia było ustanowienie 

przez Komisję Europejską zasad polityki flexicurity176, mającej na celu modernizację 

europejskich rynków pracy i zwalczanie bezrobocia. Komisja Europejska w przedstawionym 

komunikacie wskazała na główne obszary i zasady polityki flexicurity, a mianowicie: 

usprawnienie wdrażania strategii Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego 

i zatrudnienia oraz wzmocnienie europejskiego modelu socjalnego, zrównoważenie praw 

i obowiązków pracowników i pracodawców, przystosowanie modelu elastycznego 

zatrudnienia do różnorodnych okoliczności i potrzeb poszczególnych państw członkowskich 

Unii Europejskiej, zmniejszenie dysproporcji pomiędzy osobami pozbawionymi stabilnego 

zatrudnienia, pracującymi na podstawie niestandardowych umów, w tym w ramach 

 
172 S. Lehndorff, Working time trends and prospect in Europe, referat wygłoszony na konferencji organizowanej 

przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w dniu 18.10.2013 r. 
173 M. Latos-Miłkowska, Tendencje rozwoju przepisów o czasie pracy wobec prognoz gospodarczych 

i społecznych, [w:] H. Strzemińska, M. Bednarski (red.), Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim 

kierunku zmierzamy?, Warszawa 2014, s. 52. 
174 Dyrektywa Rady z dnia 25 czerwca 1991 r. uzupełniająca środki mające wspierać poprawę bezpieczeństwa 

i zdrowia w pracy pracowników pozostających w stosunku pracy na czas określony lub w czasowym 

stosunku pracy, Dz. Urz. UE. L. 1991.206.19. 
175 Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania 

pracowników w ramach świadczenia usług, Dz. Urz. UE. L. 1997.18.1. 
176 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 27.06.2007r. pt. Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity 

(COM 2007/359). 
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zatrudnienia w niepełnym wymiarze, a zatrudnionymi na podstawie umów standardowych 

w pełnym wymiarze czasu pracy, rozwój elastycznych form zatrudnienia, wspieranie 

i promowanie równości w zatrudnieniu, tworzenie zrównoważonych rozwiązań politycznych 

w celu wytworzenia wzajemnego zaufania pomiędzy partnerami społecznymi, organami 

i instytucjami publicznymi, zapewnienie sprawiedliwego podziału kosztów i korzyści 

wynikających z polityki elastycznych form zatrudnienia. Rada Unii Europejskiej wskazywała, 

że zasady modelu flexicurity stanowią kompromis pomiędzy elastycznością 

a bezpieczeństwem na rynku pracy oraz mają wspomóc pracodawców i pracowników 

w wykorzystaniu możliwości, jakie stwarza globalizacja177. 

Na europejskim rynku pracy można zidentyfikować następujące niestandardowe formy 

pracy: praca dorywcza, samozatrudnienie, dzielenie się pracownikiem, dzielenie stanowiska 

pracy, praca portfelowa, praca zdalna oparta na technologiach informacyjnych 

i komunikacyjnych, zarządzanie tymczasowe, praca za talony, zatrudnienie wspólne (tabela 

2.6). 

Tabela 2.6. Alternatywne formy pracy zidentyfikowane w państwach UE 

Formy zatrudnienia Definicja Państwa europejskie, w których 

dana forma występuje 

Praca dorywcza Stosunek pracy charakteryzujący się 

brakiem stałości i regularności, pracodawca 

nie przewiduje zatrudnienia pracownika na 

stałe 

Belgia, Chorwacja, Francja, 

Irlandia, Rumunia, Słowacja, 

Słowenia, Szwecja, Polska, 

Niderlandy, Węgry, Włochy 

Samozatrudnienie Sytuacja, w której osoba fizyczna zakłada 

działalność gospodarczą na własny rachunek 

i własną odpowiedzialność. 

Samozatrudniony wykonuje zadania 

powierzone mu przez osoby trzecie, 

podwykonawców 

Wszystkie kraje członkowie Unii 

Europejskiej 

Zarządzanie 

tymczasowe 

Forma zatrudnienia wysoko 

wyspecjalizowanych ekspertów do 

wykonania określonego zadania lub 

rozwiązania konkretnego problemu w 

przedsiębiorstwie 

Czechy, Francja, Grecja, Litwa, 

Norwegia, Węgry 

Dzielenie się 

pracownikiem 

Forma zatrudnienia, w której grupa 

pracodawców zatrudnia pracowników 

wspólnie i jest za niego wspólnie 

odpowiedzialna 

Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, 

Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, 

Węgry, Luksemburg 

Dzielenie stanowiska 

pracy 

Stosunek pracy, w którym jeden pracodawca 

zatrudnia dwóch lub więcej pracowników na 

jedno stanowisko 

Czechy, Węgry, Irlandia, Polska, 

Słowacja, Słowenia, Włochy 

Praca zdalna oparta na 

technologiach 

Praca wykonywana dzięki technologiom 

informacyjnym i telekomunikacyjnym, 

Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, 

Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, 

 
177 A.M. Świątkowski, Flexicurity – unijna strategia elastycznego zatrudnienia, „Polityka Społeczna” 2015, 1, 

s. 1. 
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Formy zatrudnienia Definicja Państwa europejskie, w których 

dana forma występuje 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

takim jak np. sieci, laptopy, telefony 

komórkowe i Internet, dlatego też pracownik 

stale lub częściowo wykonuje obowiązki 

poza główną siedzibą pracodawcy 

Litwa, Łotwa, Niderlandy, 

Norwegia, Portugalia, Słowacja, 

Słowenia, Szwecja 

W trakcie trwania pandemii: 

wszystkie kraje UE 

Praca za 

pośrednictwem 

platform 

Praca, w której pracownik wykonuje usługę 

dla klienta swojego pracodawcy za pomocą 

platform internetowych i aplikacji 

mobilnych. Pracodawca pobiera od 

pracownika prowizję od zlecenia 

Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, 

Chorwacja, Dania, Grecja, Estonia, 

Finlandia, Francja, Niemcy 

Irlandia, Włochy, Litwa, Łotwa, 

Niderlandy, Polska, Słowenia, 

Hiszpania, Szwecja 

Praca portfelowa Praca polegająca na wykonywaniu 

niedużych zleceń dla wielu różnych 

klientów przez freelancera, 

samozatrudnionego lub mikroprzedsiębiorcę 

Cypr, Dania, Grecja, Łotwa, Litwa, 

Portugalia, Hiszpania, Węgry, 

Włochy 

Praca za talony Stosunek pracy w którym pracownik jako 

wynagrodzenie za wykonaną pracę 

otrzymuje talony, a nie wypłatę pieniężną 

Austria, Belgia, Francja, Grecja, 

Litwa, Włochy 

Zatrudnienie wspólne Współpraca pomiędzy samozatrudnionymi 

(czasami także małymi i średnimi 

przedsiębiorstwami), która pozwala im 

prowadzić wspólnie działalność gospodarczą 

Austria, Belgia, Cypr, Francja, 

Grecja, Hiszpania, Litwa 

Niderlandy, Niemcy, Szwecja 

Węgry, Włochy 

Źródło: Alternatywne formy pracy, https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Alternatywne-formy-

pracy_31-03.pdf, [24.01.2021]. 

Praca dorywcza (casual work) to stosunek pracy, charakteryzujący się brakiem stałości 

i regularności. Parlament Europejski definiuje ją jako „nieregularną lub przerywaną, bez 

oczekiwania stałego zatrudnienia, z możliwością wystąpienia nieregularnych 

i nieprzewidywalnych godzin lub harmonogramów pracy”178. Formy, jakie przybiera praca 

dorywcza są różne w poszczególnych krajach członkowskich Unii. 

Eurofound rozróżnia dwa rodzaje pracy dorywczej: 

• praca przerywana (intermittent work): pracodawca zwraca się do pracownika regularnie 

lub nieregularnie w celu zlecenia mu wykonania określonego zadania, często 

związanego z indywidualnym projektem lub pracą sezonową. Zatrudnia go na czas 

określony, który obejmuje wykonanie zadania albo określoną liczbę dni pracy. Taką 

formę zatrudnienia można spotkać w Belgii, Chorwacji, Francji, na Węgrzech, we 

Włoszech, w Rumunii, Słowacji i Słowenii; 

• praca na wezwanie (on-call work): wiąże się z ciągłym stosunkiem pracy między 

pracodawcą a pracownikiem, choć pracodawca nie zapewnia pracownikowi stałej pracy, 

 
178 Parlament Europejski, Atypical work in the EU, Working Paper, Social Affairs Series, SOCI 106, Luxembourg 

2000. 
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ale ma możliwość wezwania pracownika do pracy w razie potrzeby. Ta forma 

zatrudnienia pojawiła się lub zyskała na znaczeniu w ciągu ostatniej dekady w Irlandii, 

Włoszech, Niderlandach oraz Szwecji. W tym systemie są zatrudniani np. kelnerzy, 

którzy dostają dyspozycje np. na 20 h pracy179. 

Samozatrudnienie (self-employment) to sytuacja, w której osoba fizyczna podejmuje 

działalność gospodarczą na własny rachunek i na własną odpowiedzialność. Samozatrudniony 

jest w tym przypadku indywidualnym przedsiębiorcą, który wykonuje zadania powierzone mu 

przez osoby trzecie, zleceniodawców180. Kategoria osób samozatrudnionych obejmuje wiele 

różnych zawodów – zarówno tradycyjnych, jak i innowacyjnych. Wyróżnia się pięć 

podstawowych grup osób prowadzących własną działalność: 

• przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą z pomocą 

pracowników; 

• tradycyjni „wolni profesjonaliści”, którzy muszą spełniać określone wymogi, aby 

pracować w swoim zawodzie;  

• rzemieślnicy, handlowcy i rolnicy, którzy reprezentują tradycyjne formy 

samozatrudnienia. Te osoby często pracują z członkami swoich rodzin i ewentualnie 

z niewielką liczbą pracowników najemnych; 

• osoby pracujące na własny rachunek w nowych zawodach wymagających 

specjalistycznych kwalifikacji; 

• osoby pracujące na własny rachunek w zawodach niewymagających specjalistycznych 

kwalifikacji, które prowadzą działalność gospodarczą bez pomocy pracowników 

najemnych, ale czasami są wspomagane przez członków rodziny. 

Zarządzanie tymczasowe (interim management) to forma zatrudnienia wysoko 

wyspecjalizowanych ekspertów do wykonania określonego zadania lub rozwiązania 

konkretnego problemu w przedsiębiorstwie. Istotnym elementem jest tutaj ekspercka wiedza 

zatrudnionego, który poprzez swoje doświadczenie pomaga w przypadku pojawienia się 

problemu z określonej wąskiej dziedziny lub przy zarządzaniu firmą w kryzysie. Zarządzanie 

tymczasowe jest przydatne nie tylko dla dużych firm, ale także małych i średnich 

przedsiębiorstw, zwłaszcza w przypadku problemów strukturalnych181. 

 
179 Eurofound, Casual work: Characteristics and implications, New forms of employment series, Publications 

Office of the European Union, Luxembourg 2019. 
180 Eurofound, Self-employed person, https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-

relations-dictionary/self-employed-person, [26.01.2021]. 
181 Eurofound, Casual work: …, op. cit. 
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Dzielenie się pracownikiem (employee sharing) to forma zatrudnienia, w której grupa 

pracodawców zatrudnia pracowników wspólnie i jest za nich wspólnie odpowiedzialna. 

Warunki pracy są zazwyczaj wewnętrznie ustalane pomiędzy grupą pracodawców. 

Wyróżnia się dwa rodzaje dzielenia się pracownikiem: 

• strategiczne: gdy grupa pracodawców tworzy sieć, w ramach której zatrudnia jednego 

lub kilku pracowników do wykonania indywidualnego zlecenia dla firm sieci 

pracodawców. Takie rozwiązanie jest podobne do działania tymczasowej agencji pracy, 

z tą różnicą, że pracownicy pracują wewnątrz ściśle określonej grupy pracodawców 

oraz, że grupa ta nie ma na celu osiągnięcia zysku z przekierowywania pracownika. 

Koncepcja strategicznego dzielenia się pracownikami powstała z konieczności 

ekonomicznej i społecznej, aby stworzyć trwałe relacje pomiędzy firmami 

a pracownikami, nawet jeśli pojedynczy pracodawca nie jest w stanie zapewnić trwałej 

pracy. Chociaż początkowo zamiarem było zapewnienie umownego bezpieczeństwa 

pracownikom mobilnym z własnej woli (takim jak pracownicy sezonowi), to jednak 

uznano, że jest to model, który może zaoferować dobrowolną, elastyczną pracę, a także 

zatrzymać pracowników; 

• ad hoc: gdy pracodawca, który tymczasowo nie może zapewnić pracy swoim 

pracownikom, wysyła ich do pracy w innym przedsiębiorstwie. Umowa o pracę między 

pierwotnym pracodawcą a pracownikiem jest utrzymywana w czasie, gdy pracownik 

jest włączony do organizacji pracy pracodawcy przyjmującego. Dzielenie się 

pracownikami ad hoc wynika przede wszystkim z chęci utrzymania stosunku pracy 

z pracownikiem pomimo tymczasowego braku zadań dla niego. Dzięki temu 

rozwiązaniu pracownik nie zostaje pozbawiony pracy182. 

Dzielenie stanowiska pracy (job sharing) odnosi się do sytuacji, w której jeden 

pracodawca zatrudnia dwóch lub więcej pracowników na jedno stanowisko. Pracownicy 

w sumie wykonują pracę w wymiarze pełnego etatu. Dla pojedynczego pracownika oznacza 

to pracę w niepełnym wymiarze godzin183. 

Wspólne korzystanie z miejsc pracy zapewnia pracownikom dużą elastyczność, 

pozwalając im na pracę w niepełnym wymiarze godzin i dostosowanie zmian pracy do swoich 

potrzeb. Jeśli chodzi o ochronę socjalną, osoby dzielące się pracą są na ogół uprawnione 

do takich samych świadczeń, jak każdy pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze 

 
182 Eurofound, Self-employed person …, op. cit., [26.01.2021]. 
183 Eurofound, Overview of new forms of employment –2018 update, Publications Office of the European Union, 

Luxembourg 2018. 
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godzin. Z drugiej strony, dzielenie stanowiska pracy może skutkować większą ilością pracy 

niż jest to zapisane w kontrakcie, koniecznością pracy w nadgodzinach i stresem związanym 

z pracą (spowodowanym np. brakiem dopasowania osób dzielących jedno stanowisko pracy), 

a także rozproszeniem odpowiedzialności za wykonywane zadania. 

Praca zdalna oparta na technologiach informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT-

mobile work) oznacza pracę wykonywaną stale lub częściowo poza główną siedzibą 

pracodawcy. Pracownik nie musi fizycznie przebywać w biurze, ponieważ obowiązki 

pracownicze są wykonywane dzięki technologiom informacyjnym i telekomunikacyjnym, 

takim jak np. sieci, laptopy, telefony komórkowe i Internet. Najczęściej w celu wykonania 

powierzonych mu zadań pracownik łączy się online ze wspólnymi systemami 

komputerowymi firmy184.  

Taki stosunek pracy jest niezwykle elastyczny, ponieważ może odbywać się w dowolnym 

miejscu i czasie w zależności od rodzaju pracy, zadania, harmonogramu i trybu życia 

pracownika. Pracownicy są zwykle zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub 

samozatrudnieni. 

Praca za pośrednictwem platform/praca platformowa (platfrom work, crowd 

employment) to rodzaj pracy, w której pracownik wykonuje usługę dla klienta swojego 

pracodawcy za pomocą platform internetowych i aplikacji mobilnych. Państwa członkowskie 

nie mają wspólnego stanowiska, a tym samym słownictwa, dotyczącego definiowania pracy 

platformowej. W związku z tym używa się wielu różnych terminów, które odnoszą się do 

tego samego pojęcia. Określenie „pracy za pośrednictwem platform” jest zamiennie 

stosowane z pojęciami: platform economy, gig economy, crowd employment, on-demand 

economy, collaborative economy, crowdsourcing, peer-to-peer economy, freelancing185. 

Rynek pracy platformowej dopasowuje dostawców do konsumentów za pomocą platform 

internetowych. Potencjalni klienci żądają („on demand”) usług za pośrednictwem 

internetowej platformy technologicznej lub aplikacji na smartfony, jaka pozwala im na 

wyszukiwanie dostawców, którzy dostają wynagrodzenie za wykonane zadanie. W tym 

modelu pracownicy (tj. dostawcy usług) zawierają formalne umowy z pracodawcą (firmą, 

organizacją i instytucją) działającym na rynku pracy w celu świadczenia usług na żądanie na 

rzecz klientów tych przedsiębiorstw. Dostawcy (tj. pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem 

 
184 Eurofound, Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital age, New forms of 

employment series, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2020. 
185 Eurofound, Overview of new forms…, op. cit. 
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platform) zaangażowani przez firmę świadczącą usługi na żądanie dostarczają wymagane 

usługi i za wykonywanie pojedynczych zleceń otrzymują wynagrodzenie. 

Praca za talony (voucher-based work) to stosunek pracy, w którym pracownik jako 

wynagrodzenie za wykonaną pracę otrzymuje talony, a nie wypłatę pieniężną. Pracodawca 

nabywa taki talon od autoryzowanej jednostki (najczęściej instytucji publicznych i agend 

rządowych). Świadczone przez pracownika usługi to najczęściej konkretne zadania, które 

mają zostać wykonane w określonym czasie. Najczęściej pracownik może wymienić taki 

talon na gotówkę w autoryzowanej jednostce, z której pobrał go pracodawca. Istotnym 

elementem talonu jest fakt, ze zapewnia on ubezpieczenie społeczne, które zostaje przekazane 

do zakładu ubezpieczeń na konto pracownika wraz z realizacją talonu186.  

Sektory najczęściej korzystające z tej formy to usługi domowe (w tym praca opiekuńcza) 

i rolnictwo. 

Zatrudnienie wspólne (collaborative self-employment) to współpraca pomiędzy 

osobami pracującymi na własny rachunek, czasami także z udziałem małych i średnich 

przedsiębiorców, która pozwala im prowadzić wspólnie działalność gospodarczą. 

Freelancerzy, osoby pracujące na własny rachunek i(lub) mikroprzedsiębiorstwa współpracują 

w celu wyeliminowania ograniczeń związanych z wielkością ich działalności oraz zawodową 

izolacją187. 

Wyróżnia się trzy formy zatrudnienia wspólnego: 

• organizacje parasolowe, które wspierają i chronią freelancerów oraz osoby prowadzące 

własną działalność gospodarczą. Zapewniają samozatrudnionym wsparcie związane 

z obowiązkami administracyjnymi (np. wypełnianie formularzy podatkowych 

i sporządzanie faktur), ale pozwalają im jednoczenie zachować główne cechy 

charakterystyczne samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej (niezależność, 

autonomię, ale także brak stabilności zatrudnienia). W niektórych przypadkach 

członkostwo w parasolu organizacja zapewnia samozatrudnionym lub freelancerom 

w celu lepszej niż tej oferowanej przez prawo ochrony socjalnej; 

• co-working to wspólne miejsce pracy, rozumiane jako zarówno fizyczna, jak i wirtualna 

przestrzeń. Samozatrudnieni mogą wymieniać się między sobą doświadczeniem 

i wiedzą przydatną do wykonywania obowiązków pracowniczych. Co-working dotyczy 

szczególnie nietradycyjnych sektorów, takich jak przemysł kreatywny, ale również 

 
186 Eurofound, Overview of new forms …, op. cit. 
187 Eurofound, New forms of employment, Presentation to the European Parliament Committee on Employment 

and Social Affairs, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2014. 
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sektor doradztwa. Co-working jest postrzegany jako korzystne rozwiązanie dla 

zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym, ponieważ pomaga to 

w rozdzieleniu sfery prywatnej i zawodowej, ułatwiając jednocześnie dopasowanie się 

do potrzeb wszystkich współpracowników; 

• spółdzielnie to wspólne i demokratycznie kontrolowane miejsca współpracy, które nie 

wiążą się ze wspólną przestrzenią fizyczną. W ramach współpracy samozatrudnieni 

i freelancerzy intensywnie wymieniają się między sobą wiedzą w zakresie produkcji, 

marketingu i zarządzania strategicznego. W niektórych przypadkach spółdzielnie 

zapewniają większą możliwość dostępu do ochrony socjalnej pracowników188. 

Praca portfelowa (portfolio work) dotyczy sytuacji, kiedy freelancer, samozatrudniony 

lub mikroprzedsiębiorca wykonują nieduże zlecenia dla wielu różnych klientów189.  

Praca portfelowa charakteryzuje się dużą elastycznością. Z jednej strony może to 

pozytywnie wpływać na równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym oraz na 

poziom dochodów. Pracownik ma większą autonomię, poczucie spełnienia i satysfakcji, 

wachlarz wyboru nowych wyzwań i możliwości łączenia różnych umiejętności. Z drugiej 

strony, czas pracy może przekraczać normy, a dodatkowo brak jest benefitów pracowniczych, 

np. może być utrudniony dostęp do szkoleń. Dodatkowo pracownik nie może przewidzieć 

częstotliwości i intensywności wykonywanych zleceń. Praca portfelowa jest uważana za coraz 

częstszą praktykę wśród pracowników sektora kreatywnego (np. dziennikarzy, tłumaczy 

i przedstawicieli branży medialnej) oraz naukowców.  

Alternatywne formy pracy mogą stanowić zarówno szansę, jak i zagrożenie dla rynku 

pracy, pracodawców i pracowników. Większość z nich przyczynia się do rozwoju innowacji 

na rynku pracy i zwiększenia wydajności, a w ujęciu całej gospodarki – do obniżenia stopy 

bezrobocia. Jednak nowe podejście do stosunku pracy, miejsca, czasu i sposobu świadczenia 

pracy wymaga zredefiniowania dotychczasowej relacji pomiędzy pracodawcą 

a pracownikiem. Cechujący na ogół pracę alternatywną brak dookreślonych norm, zasad 

i regulacji w zakresie ochrony socjalnej może prowadzić do prekaryzacji190. 

 

 

 

 

 
188 Eurofound, New forms …, op. cit. 
189 Eurofound, Overview of new forms …, op. cit. 
190 Parlament Europejski, Precarious Employment in Europe: Patterns, Trends and Policy Strategies, European 

Union, 2016. 
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2.3. Motywowanie pracowników 

Etymologia słowa „motywacja” wskazuje na jego korzenie w języku łacińskim. Movere 

oznacza ruch, poruszanie się, ale także pobudzenie, zachęcanie kogoś do czegoś. Motywacja 

jest mechanizmem psychologicznym, którego istotą jest uruchomienie, zorganizowanie 

i ukierunkowanie postępowania ludzkiego w taki sposób, by osiągnął on wytyczony cel191.  

J. Reykowski zwraca uwagę na fakt, że motywacja jest najbardziej dynamiczną strukturą 

psychiczną. Jego zdaniem „motywowanie stanowi proces regulacji, który pełni funkcję 

sterowania czynnościami, aby prowadziły do osiągnięcia określonego celu”192. To właśnie 

dzięki motywacji człowiek może posiadać gotowość do podejmowania codziennych wyzwań 

i starań, aby zaspokoić swoje indywidualne potrzeby i pragnienia. Motywacja do pracy 

utożsamiana jest z powodami, dla których ludzie pracują bardziej lub mniej wydajnie, 

z większym lub mniejszym zaangażowaniem podejmują swoje obowiązki organizacyjne, 

przejawiają większą lub mniejszą odpowiedzialność, są lub nie są innowacyjni193. 

MOTYWACJA = DOSTRZEGANIE POTENCJALNYCH KORZYŚCI 

Aby właściwie motywować pracowników, trzeba ich poznać, określić ich potrzeby 

i przewidzieć ich zachowania, które podejmą w celu realizacji potrzeb194. W procesie 

motywowania należy uwzględnić następujące uwarunkowania: 

• potrzeby każdego człowieka są różne i zmieniają się w trakcie życia; 

• działania ludzkie w celu osiągnięcia potrzeb są zróżnicowane, nie zawsze konsekwentne 

i ulegają zmianom; 

• ludzie w różny sposób reagują na niezaspokojenie swoich potrzeb; 

• dla wielu kierowników motywowanie pracowników do pracy z uwzględnieniem ich 

potrzeb jest procesem bardzo trudnym, nużącym i zniechęcającym195. 

J. Moczydłowska przedstawia podstawowe zmienne wpływające na poziom motywacji 

pracownika, który umożliwia jednoczesną realizację jego celów osobistych, jak i celów 

organizacji. Wszystkie są ściśle ze sobą powiązane, wywierają na siebie wpływ (rysunek 2.3). 

Motywowanie pracowników to funkcja zarządzania i zadanie organizacji. Dlatego w analizie 

 
191 J. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa 

2008, s. 91. 
192 J. Reykowski, Teoria motywacji a zarządzanie, PWE, Warszawa 1975, s. 35. 
193 J. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi…, op. cit., s. 91. 
194 J. Sikora, Motywowanie pracowników, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., 

Bydgoszcz 2000, s. 22-23. 
195 J.A. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, 

s. 363. 
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poszczególnych zmiennych motywacyjnych należy wyeksponować możliwości oraz 

powinności, które spoczywają na przedsiębiorstwie w zakresie każdej z tych zmiennych. Na 

dole rysunku umieszczono czynniki środowiska pracy, które należy rozumieć jako: 

• dostosowanie zadań przydzielanych pracownikom do posiadanych możliwości 

technicznych i organizacyjnych; 

• elastyczne stosowanie adekwatnego do potrzeb, np. partycypacyjnego, stylu 

zarządzania; 

• zapewnienie pracownikom dostępu do wszystkich informacji ważnych w procesie 

pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2.3. Zintegrowany model motywacji 

Źródło: opracowanie na podstawie J. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie 

pracowników, Difin, Warszawa 2008, s. 130. 

Ich kształtowanie należy do podstawowych kompetencji organizacji, jednak poszczególni 

pracownicy także mogą wywierać na nie mniejszy lub większy wpływ, przekazując 

przełożonym swoje uwagi, wnioski, pomysły, propozycje rozwiązań innowacyjnych. 

Czynnik kompetencje należy rozumieć zarówno jako kompetencje obiektywnie posiadane 

przez pracownika, jako faktycznie wykorzystywane przez niego w procesie pracy, ale również 

jako oceniane subiektywnie. Zatem, w systemach motywowania należy: 

• diagnozować obiektywnie istniejące kompetencje pracowników (zarówno rozumiane 

jako możliwości, dyspozycje, jak i te przejawiane w działaniu); 

• rozpoznawać subiektywne przekonania pracowników co do posiadanych kompetencji; 
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• prowadzić procesy naboru i doboru pracowników według kryterium niezbędnych 

kompetencji wyjściowych na danym stanowisku pracy i w danym przedsiębiorstwie; 

• dostosowywać zadania do posiadanych przez pracownika kompetencji; 

• prowadzić oddziaływania zmierzające do obiektywnego doskonalenia wymaganych 

kompetencji, nabywania nowych, ważnych dla danego stanowiska pracy i całej 

organizacji (obiektywny wzrost kompetencji do stanu optymalnego); 

• przez system bieżącej oceny, codziennych kontaktów dostarczać pracownikowi 

informacji zwrotnych umożliwiających mu podnoszenie samooceny w obszarze 

kompetencji, podniesienia subiektywnego poczucia wiary w siebie i swoje możliwości 

zawodowe. 

Kolejny element – doświadczenia własne i innych ludzi – to czynniki eksponowane 

w teorii sprawiedliwości J.S. Adamsa196 oraz teorii wzmocnienia B.F. Skinnera197 i teorii 

uczenia się społecznego A. Bandury198. Pracownik analizuje swoje doświadczenia zawodowe 

z bliższej i dalszej przeszłości. Obserwuje i analizuje również doświadczenia innych ludzi. 

Dokonuje porównań, ocenia, adaptuje cudze zachowania jako własne. Ciągłość procesów 

pracy, umiejscowienie ich na określonym kontinuum czasowym nakazuje doceniać znaczenie 

przeszłości pracownika i wniosków, które wyciąga na bazie jej analizy. Z kolei społeczny 

kontekst aktywności zawodowej wskazuje na konieczność bardzo poważnego traktowania 

mechanizmów porównywania swojej pracy do pracy innych ludzi – tak w wymiarze 

nakładów, efektywności jak i korzyści.  

Ważnym czynnikiem wpływającym na poziom zaangażowania pracowników jest 

obowiązujący w organizacji system oceny oraz system przyznawania nagród. Metody 

analizy i pomiaru wyników pracy oraz korzyści, które wynikają z oceny powinny być 

postrzegane przez pracownika jako obiektywne, jasne, zrozumiałe i sprawiedliwe. Nagrody 

powinny umożliwić zaspokojenie indywidualnych potrzeb, a także umożliwić realizację 

indywidualnych celów. Stąd tak istotna jest percepcja możliwości realizowania własnych 

celów w toku i na skutek aktywności zawodowej. W systemach oceny i kształtowania nagród 

występują procesy, na które organizacja ma decydujący wpływ przez ustalanie formalnych 

procedur, zasad i przepisów. Występują również takie, na które (zgodnie z teorią 

sprawiedliwości) wpływ organizacji jest ograniczony, bowiem trudno jej odgórnie narzucić 

 
196 J.S. Adams, Toward an understanding of inequity, „Journal of Abnormal and Social Psychology” 1963, 67, 

s. 422-436. 
197 P.G. Zimbardo, R.L. Johnson, V. McCann, Psychologia. Kluczowe koncepcje. T. 2: Motywacja i uczenie się, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 136-138. 
198 A. Bandura, Teoria społecznego uczenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
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punkty odniesienia, jakimi kieruje się pracownik, oceniając przez porównywanie 

sprawiedliwość relacji nakłady → korzyści. 

Podsumowując zintegrowany model motywowania, warto wyeksponować dwa zasadnicze 

wnioski: 

• O skuteczności procesu motywacji decydują cechy pracownika i cechy organizacji, 

a oba te podmioty ściśle na siebie oddziałują. 

• Miernikiem jakości systemu motywowania jest możliwość realizacji zmieniających się 

celów organizacji oraz indywidualnych, zmieniających się celów pracowników199. 

O motywowaniu zwykło się myśleć w kategoriach oddziaływań na już zatrudnionych 

pracowników. Tymczasem konieczne wydaje się inne spojrzenie. Kandydat na pracownika 

wyrabia sobie opinię o organizacji często na podstawie pierwszego wrażenia. Warto zatem 

uświadomić sobie, że profesjonalne przeprowadzenie procesu rekrutacji i selekcji jest ważną 

kompetencją organizacji. Do „dobrych praktyk” rekrutacji należy zaliczyć: 

• poufność przebiegu procesu; 

• jawność metodyki prowadzenia rekrutacji; 

• kulturę osobistą członków komisji rekrutacyjnej; 

• bezstronność i uczciwość wobec kandydatów; 

• wysokie kompetencje zawodowe komisji rekrutacyjnej; 

• jednolite pytania i zadania dla wszystkich kandydatów na dane stanowisko; 

• przestrzeganie planu i harmonogramu procesu rekrutacyjnego; 

• kontakt z kandydatami przed i po zakończeniu procesu kwalifikacyjnego200. 

Kolejnym ważnym aspektem jest rzetelne przeprowadzenie oceny pracownika, która 

może stanowić źródło motywacji (jako informacja zwrotna o pozytywach i negatywach 

w wykonywaniu zadań). Umożliwia również planowanie kształcenia i rozwoju pracownika. 

Ponadto kryteria stosowane przy ocenianiu oraz wykorzystaniu systemu ocen stanowią bardzo 

silny czynnik wpływający na kulturę organizacyjną firmy, funkcjonujące w ramach 

organizacji normy i zasady201. 

Z perspektywy pracownika ocena jego pracy stwarza możliwość określenia własnej 

efektywności, własnych potrzeb szkoleniowo-rozwojowych, warunków, które musi spełnić, 

aby otrzymać nagrody przewidziane w systemie motywacyjnym, w tym w systemie 

 
199 J. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi…, op. cit., s. 131-132. 
200 A. Walicki, Dobre praktyki procesu rekrutacyjnego, [w:] Profesjonalizm usług urzędu pracy. Materiały 

konferencyjne, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2006, s. 21-28. 
201 A. Sajkiewicz, Metody doskonalenia jakości personelu, [w:] A. Sajkiewicz (red.), Jakość zasobów pracy. 

Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2002, s. 43-44. 
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wynagradzania. Może wreszcie stanowić punkt odniesienia przy planach dotyczących awansu 

lub przeniesienia na inne stanowisko. Stanowi bardzo ważny składnik samoświadomości, 

czyli procesu przetwarzania informacji o własnej osobie i relacjach z otoczeniem, który 

sprzyja regulacji i kontroli przeżyć oraz zachowania. Ocena ma wpływ zarówno na 

samoświadomość wewnętrzną, która dotyczy własnych pragnień i sądów, jak i na 

samoświadomość zewnętrzną odnoszącą się do zachowań, pełnionych ról społecznych oraz 

kontaktów interpersonalnych202. 

Zarówno pochwały, jak i upomnienia czy reprymendy stanowią rodzaj informacji 

zwrotnej – podstawowego czynnika efektywnego motywowania. Aby informacje zwrotne 

mogły przynosić pozytywne rezultaty, muszą być przestrzegane pewne określone zasady: 

• informacje powinny dotyczyć wyłącznie zachowań, działań i pracy poszczególnych 

osób czy grup zadaniowych, nie mogą natomiast zawierać ocen samych osób i grup; 

• informacja zwrotna jest formą wyrażania własnej opinii, a nie sądem ostatecznym. 

Dlatego też warto używać zwrotów typu: „Moim zdaniem...”, „Sądzę, że...”, 

„Chciałbym powiedzieć, że...” itp. Warto też mieć świadomość, że inne osoby mogą 

mieć odmienne zdanie; 

• im bardziej przełożony trzyma się konkretów, tym łatwiej będzie jemu i jego 

rozmówcom wykorzystać informację zwrotną do usprawnienia działań w omawianym 

zakresie; 

• zawsze należy uzyskać potwierdzenie, że wiadomość, którą przekazaliśmy została 

zrozumiana przez odbiorcę. Nie wystarczy tu proste stwierdzenie „tak, rozumiem”. 

Warto zachęcić osobę (lub grupę) do dokonania podsumowania (parafrazy) naszej 

wypowiedzi. 

Wykorzystanie informacji zwrotnych daje z jednej strony możliwość włączenia innych 

osób w proces zwiększania efektywności pracy całego zespołu, z drugiej jednak strony 

okazuje się być czymś wyjątkowo trudnym. Wiąże się to ze zdolnością do przyjmowania 

krytyki i gotowością do modyfikowania własnych planów pod wpływem opinii pozostałych 

osób. Informacje zwrotne to także wyjątkowo bezpieczny i skuteczny sposób wskazywania, 

w jakim stopniu zrealizowane zostały wytyczone cele, jakie kryteria zostały osiągnięte, 

a gdzie należy usprawnić pracę. Dla pracownika, ale również dla jego przełożonego może to 

być okazja do refleksji nad własną pracą.  

 
202 J. Moczydłowska, Ocenianie rozwojowe pracowników administracji samorządowej, „Zarządzanie Zasobami 

Ludzkimi” 2011, 3-4, s.148-159. 
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Kolejną istotną kwestią wiążącą się z motywowaniem pracowników jest planowanie 

rozwoju polegające na dążeniu do połączenia planów indywidualnych wszystkich 

zatrudnionych z planami organizacji. Planowanie karier wiąże pracowników z organizacją, 

obniża koszty fluktuacji, rekrutacji i selekcji, ułatwia indywidualny rozwój zawodowy 

i osobisty, umacnia kulturę organizacji, wpływa na ograniczenie konfliktów w organizacji, 

zwiększa motywację pracowników. Proces planowania karier rozpoczyna się już w momencie 

zatrudniania pracownika, gdzie następuje pierwsza prezentacja celów zawodowych 

pracownika oraz prezentacja możliwości ich realizacji w organizacji. Następnie firma 

powinna rozwinąć cały system działań rozwoju pracowników, form ich dokształcania 

i doskonalenia zawodowego, system oceny i procedury awansowe w celu przygotowania osób 

zatrudnionych do przechodzenia na kolejne stopnie kariery. Taki system jest w każdej firmie 

niezbędny, aby dobrze wykorzystać potencjał tkwiący w ludziach i przyspieszyć proces 

uczenia się, który ciągle rozszerza jej możliwości kreowania własnej przyszłości203. Plan 

kariery przygotowywany jest z reguły na okres kilku lat (trzech do pięciu) i zawiera zestaw 

potencjalnych stanowisk pracy, jakie pracownik mógłby objąć, wraz z określeniem warunków 

koniecznych do spełnienia. Po stronie pracownika warunkiem jest z reguły uzyskanie 

określonych kompetencji, w tym kwalifikacji, potwierdzonych zaliczonymi kursami, 

praktykami lub osiągnięciami zawodowymi, po stronie firmy – utworzenie czy zwolnienie 

stanowiska. Typowy proces planowania karier składa się z następujących etapów: 

• przygotowanie opisu obecnej struktury organizacyjnej, określenie typowego czasu 

pozostawania pracownika na stanowisku pracy lub w danej kategorii stanowisk 

i typowych ścieżek kariery oraz możliwości awansu; 

• stworzenie polityki, która zapewni pracownikom objętym programem dostęp do 

odpowiednich szkoleń, możliwość nabycia praktycznych doświadczeń w pracy nad 

projektami lub na różnych stanowiskach; 

• wyboru pracowników, którzy mają być objęci programem na podstawie ustalonych 

kryteriów; 

• przydzielania doradcy/mentora każdemu uczestnikowi programu; 

• przeanalizowania wraz z pracownikami rezultatów przeprowadzonych testów zdolności, 

osobowości itd.; 

• omówienie przez uczestnika poglądów na temat własnej kariery z doradcą; 

 
203 J. Penc, Menedżer w działaniu – sekrety prowadzenia biznesu, t. I., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 

2003, s. 157. 
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• włączenie menedżerów do dyskusji o możliwych, przyszłych szansach kariery 

pracowników; 

• uzgodnienia z każdym uczestnikiem ogólnego kierunku jego kariery oraz ustalenia, 

jakiego rodzaju wsparcia oczekuje; 

• realizacji uzgodnionych planów działania – rotacja stanowisk pracy, oddelegowanie za 

granicę lub programy szkoleniowe w pełnym wymiarze czasu; 

• regularnego sprawdzania postępów i zasięgania opinii na temat każdego uczestnika 

programu204.  

Pozytywną postawę wobec organizacji wykazują ci pracownicy, którzy mają szansę 

realizacji swoich planów zawodowych. Uwzględnienie motywacyjnego wymiaru wszystkich 

procesów kadrowych w organizacjach to w istocie porzucenie podejścia, w którym jest 

podmiot działania (organizacja, która motywuje) i przedmiot działania (pracownik, który jest 

motywowany). Uprzedmiotawiając człowieka w procesie pracy, odbiera się „zasobowi 

ludzkiemu” poczucie sprawstwa. Przestaje on być podmiotem swojego działania, staje się 

tylko narzędziem. Jest to działanie i nieetyczne, i nieefektywne. Człowiek jako osoba nie 

może być narzędziem w rękach drugiego człowieka czy instytucji w jakimkolwiek 

kontekście. Dlatego ważne jest, żeby pracownik miał poczucie sprawstwa oraz poczucie 

odpowiedzialności205. 

Istotne z punktu widzenia pracownika i pracodawcy jest motywowanie materialne. 

Obejmuje wszystko to, co jest związane z bezpośrednim i pośrednim wynagrodzeniem; 

całokształt pieniężnego jak i niepieniężnego (rzeczowego) dochodu osiąganego z pracy. 

Rzadko występuje w postaci jednego składnika. Zwykle obejmuje ich wiele, w tym składniki 

gwarantowane przez kodeks pracy. Wynagrodzenie jest jednym z najsilniejszych czynników 

determinujących postawy, motywację i zachowanie pracowników. Istnieją silne dowody 

potwierdzające, że odpowiednie wynagrodzenia, dodatki oraz udział w zyskach przyczyniają 

się do lepszych wyników osiąganych w pracy206. Oczekiwania w stosunku do wynagrodzeń 

rosną w miarę wzrostu kompetencji, poczucia własnej wartości oraz standardu życia. Dlatego 

w każdym systemie motywacyjnym tak znaczącą rolę odgrywa motywacja materialna. 

Uznając charakter współczesnego otoczenia przedsiębiorstw, można stwierdzić, że zadaniem 

systemu wynagrodzeń jest stymulacja wzrostu kompetencji, profesjonalizmu, kreatywności, 

 
204 A. Gick, M. Tarczyńska, Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999, s. 127. 
205 J. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi…, op. cit., s. 167. 
206 D.G. Gardner, L. Van Dyne, J.L. Pierce, The Effects of Pay Level on Organization-based Self-esteem and 

Performance: a Fild Study, „Journal of Occupational and Organizational Psychology”, 2004, 77, pp. 307-

320. 
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przedsiębiorczości, ale i efektów pracy. Warto przy tym podkreślić znaczną skalę trudności 

w realizacji motywacyjnej funkcji wynagrodzeń. Jest to jeden z najbardziej wrażliwych 

i konfliktogennych obszarów przedsiębiorstw. Pracodawcy są zainteresowani obniżaniem 

kosztów prowadzonej działalności, także w wymiarze płac. Pracownicy zainteresowani są 

możliwie najwyższymi zarobkami, bo te mają decydujący wpływ na standard ich życia. Stąd 

konieczność ciągłego poszukiwania rozwiązań kompromisowych możliwych do 

zaakceptowania przez obie strony.  

Motywacyjna funkcja płac zawiera się w przekonaniu, że płaca ma skłaniać ludzi do 

podejmowania i efektywnego świadczenia pracy, wyzwalać chęć do podwyższania 

kompetencji zawodowych, umożliwiać podejmowanie i realizowanie trudnych ról i zadań 

organizacyjnych. Potencjał motywacyjny wynagrodzeń wiąże się z rolą, jaką odgrywa 

pieniądz we współczesnej gospodarce i życiu jednostek. 

W opinii M.W. Kopertyńskiej, aby płaca mogła należycie pełnić funkcję społeczną, musi 

być jawna. Tylko wtedy pracownik będzie znał swoją pozycję wśród innych; ma to również 

podstawowe znaczenie dla motywowania207. Wynagrodzenie uzyskane za pracę powinno być 

wyrazem prestiżu dla wykonywanego zawodu. Praca trudna, odpowiedzialna, wymagająca 

wysokich kwalifikacji, poświęcenia, a nierzadko wręcz oddania, musi być właściwie 

opłacana. W przeciwnym razie ranga wielu zawodów traci na znaczeniu. Wszystkie zawody 

można uporządkować pod względem ich społecznego znaczenia. Pozycja społeczna zawodu 

nie zawsze odpowiada złożoności i trudności wykonywanej pracy. Wyższa pozycja społeczna 

zawodu, inna niż wynika to z trudności pracy, tworzy lukę płacową. Natomiast pracownik 

wykonujący zawód opłacany nieadekwatnie do jego rangi społecznej będzie odczuwał 

społeczne zdegradowanie. 

Najczęściej stosowanym w praktyce kryterium wyznaczania płacy zasadniczej jest rodzaj 

wykonywanej pracy, na który składa się: złożoność pracy, odpowiedzialność, uciążliwość 

pracy i warunków, w jakich praca jest wykonywana. Płaca zasadnicza odgrywa kluczową rolę 

w zainteresowaniu pracownika współpracą z daną organizacją. Wynika to z jej znacznego 

udziału w całkowitym pakiecie wynagrodzenia i względnej stabilności. 

Badania nad wartościowaniem pracy oraz jej rynkową wyceną wykazują, że decydującą 

rolę przy opracowywaniu struktury płac odgrywają najczęściej: 

• kategoria zaszeregowania stanowiska pracy; 

• wymagane na nim kompetencje, w tym doświadczenie; 

 
207 M.W. Kopertyńska, System płac przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara 

Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000. 
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• dane rynkowe o wysokości wynagrodzeń208. 

Z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi w konkretnej organizacji przyjmuje się 

inną klasyfikację funkcji wynagrodzeń. Należą do nich:  

• tworzenie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy i przyciąganie najbardziej 

wartościowych pracowników; 

• utrzymanie pracowników w organizacji (redukcja kosztów związanych z fluktuacją 

kadr, a zwłaszcza tych, które wynikają z odpływu kompetencji i kosztów ponownej 

rekrutacji i doskonalenia zawodowego nowo zatrudnionych); 

• pobudzanie pracowników do osiągania oczekiwanych efektów pracy; 

• pobudzanie kadry do ciągłego uczenia się i doskonalenia kompetencji209. 

J. Moczydłowska twierdzi, że pracownik przyjmowany do pracy wynagradzany jest 

niemal wyłącznie za kompetencje210. Nie ma jeszcze żadnych wymiernych rezultatów jego 

pracy dla organizacji, która go zatrudnia. Na tym etapie konieczne jest trafne zdiagnozowanie 

potencjału kompetencyjnego nowo zatrudnianego i traktowanie kompetencji jako zapowiedzi 

przyszłych wyników pracy. Płaca stanowi wynagrodzenie za możliwości, które pracownik 

wnosi do przedsiębiorstwa i jednocześnie ma stanowić bodziec motywacyjny do ujawnienia 

kompetencji w działaniu, czyli do ich wykorzystywania w procesie pracy. Dopiero po jakimś 

czasie od momentu zatrudnienia, kiedy możliwa jest już ocena pracy, wynagradzaniu 

podlegają nie tylko kompetencje, ale także wymierne wyniki pracownika (rysunek 2.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
208 S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2003. 
209 J. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi…, op. cit., s. 179. 
210 Ibidem, s. 205. 
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Rysunek 2.4. Wynagradzanie pracowników 

Źródło: opracowanie na podstawie J. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi …, op. cit., 

s. 203. 

Organizacja stosuje kompetencyjny system wynagradzania, jeżeli ustala wysokość 

wynagrodzenia nowo zatrudnianego pracownika przede wszystkim na podstawie oceny jego 

kompetencji traktowanych jako źródło możliwości zawodowych pracownika i zapowiedź 

przyszłych wyników jego pracy. Jednocześnie uzależnia utrzymanie dotychczasowego 

poziomu płacy lub jego modyfikację od okresowych ocen kompetencji, ale także ocen 

wyników pracy pracownika. Ocenie podlegają rozwój kompetencji, ich wykorzystywanie 

w toku pracy oraz efekty pracy. Oznacza to, że pracownik wynagradzany początkowo 

głównie za kompetencje, kontynuując świadczenie pracy dla danej organizacji, wynagradzany 

jest za kompetencje i za wyniki. 

Organizacje muszą stworzyć obiektywne kryteria oceny, które wykażą, kto 

w największym stopniu przyczynia się do wzrostu organizacji. Kiedy nauczą się już 

identyfikować najważniejszych ludzi i najważniejsze kompetencje, wówczas dopiero mogą 

stworzyć odpowiednią strategię wynagradzania. Dobrym podsumowaniem rozważań nad rolą 
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wynagradzania w motywowaniu może być powiedzenie A. Kohna211: „Zapłać pracownikowi 

dobrze, a następnie spowoduj, żeby zapomniał, że pracuje dla pieniędzy”.  

Rezultatem zaangażowania jest osiąganie dobrych efektów pracy oraz wpływ na 

zmniejszenie absencji, wzrost stabilizacji zatrudnienia. Narzędzia motywacji spełniają swoją 

rolę, gdy ujęte są w regulaminach w postaci zasad i procedur, co powoduje równe traktowanie 

wszystkich podwładnych212, 213. Wybór odpowiedniej metody motywowania przyczynia się do 

właściwego wykorzystania zasobów ludzkich tak, aby pracownicy mogli odczuć inspirację do 

wykonywanej pracy oraz zainicjować proces innowacyjnego myślenia214, 215. W procesie 

motywacji wykorzystuje się czynniki motywacji. Można je podzielić według różnych 

kryteriów. W tabeli 2.7 przedstawiono podział czynników motywacyjnych. 

Tabela 2.7. Kryteria podziału czynników motywacyjnych 

Zakres oddziaływania Wewnętrzne Uznanie, prestiż, samodzielność, rozwój 

Zewnętrzne Płaca, awans, poczucie bezpieczeństwa 

Forma Płacowe Wynagrodzenie, nagrody, premie 

Pozapłacowe Pochwały ustne, dobre warunki pracy, szkolenia, 

wyjazdy integracyjne 

Kierunek 

oddziaływania 

Pozytywne  Nagrody, wzmacniające zachowania pożądane 

Negatywne Kary, motywujące do unikania zachowań 

uważanych za niepożądane 

Sposób oddziaływania Indywidualne  

Grupowe  

Zaspokajanie potrzeb Czynniki zaspokajające 

bodźce podstawowe 

Potrzeby życiowe organizmu 

Czynniki zaspokajające 

bodźce wyższego rzędu 

Potrzeby typu społecznego, estetycznego, 

moralnego 

Źródło: M. Sępek, System motywowania pracowników, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2010, 11 (11), s. 103-

 104. 

Istotne jest zrozumienie, że każdy z procesów zachodzących w zarządzaniu kapitałem 

ludzkim ma swój wymiar motywacyjny (lub – w przypadku błędów w zarządzaniu – 

demotywacyjny). Proces, którego podmiotem jest pracownik – od rekrutacji, przez ocenianie, 

wynagradzanie, aż do rozwoju zawodowego i realizacji ścieżki kariery – pełni funkcję 

motywującą, ponieważ ma ogromy wpływ na postawy wobec pracy. 

 
211 A. Kohn, Punished by Rewards, Houghton Mifflin Harcourt, San Diego 2018. 
212 M. Juchnowicz, Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 389. 
213 J. Sadłowska-Wrzesińska, Ż. Nejman, I. Gabryelewicz, Kultura bezpieczeństwa pracy w roli czynnika 

motywacyjnego –analiza różnic płciowych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017, 18 (6/2), s. 195-197. 
214 J. Schermerhorn, Zarządzanie, kluczowe koncepcje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, 

s. 259-260. 
215 J. Sadłowska-Wrzesińska, Ż. Nejman, Organizacja bezpiecznej pracy jako pozapłacowy czynnik motywacji, 

„Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016, 17 (6/2), s. 399. 
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System motywacyjny jest zbiorem celowo dobranych i logicznie wzajemnie powiązanych 

motywatorów, tworzących spójną całość, który służy realizacji misji, wizji, strategii 

i osiąganiu celów danej organizacji oraz uwzględnia celowe i możliwe do spełnienia potrzeby 

i oczekiwania zarządzających i pracowników216. Skuteczny system motywacyjny powinien 

być: kompleksowy, efektywny, logiczny, akceptowany, znany i zrozumiały, możliwie 

elastyczny, zgodny z obowiązującym prawem oraz możliwie prosty w obsłudze. Powinien 

uwzględniać wszystkie funkcje płac: motywacyjną, dochodową, kosztową i społeczną217. 

Najważniejsze funkcje spełniane przez system motywacyjny przedstawiono w tabeli 2.8. 

Tabela 2.8. Funkcje systemu motywacyjnego według różnych autorów 

Autor Funkcje 

J. Walas • dobór pracowników oraz odpowiednich, dopasowanych do nich stanowisk pracy, 

• poznanie ich potrzeb oraz stopnia, w jakim są one dla nich ważne, 

• selekcja narzędzi motywacyjnych, tak aby dokonać właściwego wyboru, co do ich 

wykorzystania, 

• zlecanie zadań, wywieranie wpływu dzięki umiejętnie dobranym argumentom, 

• ocena poziomu realizacji zadań oraz jego zgodność ze stosowanymi bodźcami 
(płacowymi, pozapłacowymi) przez kierowników 

E. Masłyk-

Musiał 

• zapewnienie możliwości występowania związku między wkładem własnym pracownika 

a osiąganym wynikiem (dzięki możliwości uzyskania korzyści, nagrody czy dopasowaniu 

poszczególnym stopniom realizacji adekwatnej wartości), 

• określenie korzystnych wyników poprzez występowanie zależności pomiędzy jakością 

produkowanych dóbr a wysokością określanego wynagrodzenia, 

• zapewnienie poczucia sprawiedliwości wypłacanych wynagrodzeń (adekwatnych do 

nakładu pracy) 

M. Armstrong Naczelne funkcje sytemu motywacyjnego: 

• stworzenie odpowiedniego środowiska pracy, 

• charakter polityki i praktyk sprzyjający efektywności pracowników; 

Szczegółowe funkcje systemu motywacyjnego: 

• dokonywanie pomiaru motywacji (aby usprawnić nieskuteczne obszary), - docenianie 

pracowników (ufanie im),  

• tworzenie klimatu, w którym następuje wzrost znaczenia wysokich efektów czy 

odpowiednie zarządzanie wynagrodzeniami 

Ż. Nejman,  

A. Kawecka-

Endler 

• umożliwienie optymalnego wykorzystania potencjału zatrudnionego personelu, 

• sprzyjanie ich identyfikacji z celami i działaniami podejmowanymi przez firmę, 

• spowodowanie zarówno wzrostu motywacji grupy, jak i tej indywidualnej pracowników 

Źródło: M. Pęcek, J. Walas-Trębacz, Ocena skuteczności systemów motywacyjnych stosowanych 

w organizacjach, „Journal of Modern Management Process” 2018, 3 (1), s. 17; J. Walas, Funkcja motywacji 

w procesie zarządzania, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 1994, 430, s. 73-89; 

E. Masłyk-Musiał, Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003; M. Armstrong, Zarządzanie 

zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Kraków 2000; Ż. Nejman, A. Kawecka-Endler, Motywowanie w firmie 

rodzinnej – studium przypadku, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2015, 16 (7/3), s. 325-337. 

 
216 T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 

2014. 
217 T. Oleksyn, Sztuka kierowania, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, 

Warszawa 2001. 
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A. Kobyłka do funkcji systemu motywacyjnego zalicza także zatrzymanie pracowników 

stanowiących o wartości firmy oraz stworzenie takiego wizerunku, który zachęcałby ich do 

pracy218. 

 System motywacyjny postrzegany jest szeroko: jako zestaw różnorodnych motywatorów 

(płacowych, materialnych pozapłacowych i niematerialnych), który powinien prowadzić do 

efektu synergicznego, czyli efektywność całego systemu powinna być większa niż suma 

efektywności poszczególnych jego składników (rysunek 2.5). 

Motywowanie odbywa się z wykorzystaniem bodźców materialnych i pozamaterialnych, 

umożliwiając zaspokajanie zindywidualizowanych potrzeb pracowników, jak i realizację ich 

osobistych celów. Dzięki właściwie zaprojektowanemu i profesjonalnie wdrożonemu 

systemowi zarządzania kompetencjami zawodowymi pracownik może zaspokajać wszystkie 

grupy potrzeb we wszystkich procesach z grupy ZZL (rekrutacji, oceny, rozwoju, planowania 

kariery, a także wynagradzania). W sposób szczególny dotyczy to potrzeby bezpieczeństwa, 

przynależności, uznania, rozwoju, partycypacji, samorealizacji opartych na poczuciu własnej 

wartości jako człowieka i pracownika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2.5. Model motywacyjnego systemu zarządzania 

Źródło: opracowanie na podstawie J. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi …, op. cit., 

s. 240. 

 
218 A. Kobyłka, Źródła motywacji pokolenia Y w pracy zawodowej, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2016, 

 4(6), s. 40-56. 
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Opracowując systemy motywacyjne współczesnych przedsiębiorstw, konieczne jest 

przestrzeganie dwóch zasad: indywidualizacji i kompleksowości procesu motywowania. 

Indywidualizacja postrzegana jest poprzez poznanie potrzeb i oczekiwań poszczególnych 

pracowników, co umożliwia zarządzającemu pozyskanie informacji w zakresie cech 

osobowych pracowników. Kompleksowość związana jest z systemowym podejściem do 

motywowania i polega na tworzeniu w organizacji spójnych logicznie oraz wzajemnie 

wspomagających się środków motywacji (a także ich zespołów działających na zasadzie 

wzmocnienia). Daje to możliwość oddziaływania na każdego pracownika równocześnie przez 

kilka czynników motywacji, które dostosowane są do jego indywidualnych potrzeb i celów.  
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3. Aspekty marketingowe w działalności gospodarczej 

3.1. Ewolucja i specyfika marketingu  

Koncepcja marketingu ewoluowała poprzez lata, ulegała przekształceniom i jest wciąż na 

nowo definiowana. Niezależnie jednak od sposobu definiowania tego pojęcia, przyjmuje się, 

że marketing lokuje konsumenta w samym centrum działalności gospodarczej219.  

Słowo marketing wywodzi się od angielskiego słowa „market”, czyli rynek. Końcówka  

„-ing” wskazuje na działania przedsiębiorstwa odbywające się na ciągle zmieniającym się 

rynku. Aby zrozumieć zaawansowany marketing, należy najpierw zrozumieć, jak zmienia się 

rynek w ostatnich latach220. 

Definicja marketingu według Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu z 1985 roku 

określała go jako: proces planowania i realizacji koncepcji, ceny, promocji i dystrybucji dóbr, 

usług i idei w celu doprowadzenia do wymiany, która daje satysfakcję jednostce i realizuje 

cele organizacji221. W roku 2007 Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu zmodyfikowało 

sposób definiowania tego terminu znacznie je pogłębiając i poszerzając. Aktualna wersja 

brzmi: marketing jest działalnością, zbiorem instytucji i procesów zmierzających do 

tworzenia, komunikowania, dostarczania i wymiany ofert postrzeganych jako wartościowe 

przez nabywców, klientów, partnerów i całe społeczeństwo. 

Marketing to proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu osoby i grupy otrzymują to 

czego potrzebują i pragną poprzez tworzenie oraz wzajemną wymianę posiadających wartość 

produktów222. W szerszym ujęciu z kolei marketing należy traktować jako naukę i sztukę 

badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta 

w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego223.  

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat marketing przeszedł ewolucję od stadium koncentracji na 

produkcie (Marketing 1.0) do fazy koncentracji na konsumencie (Marketing 2.0). Od 

początku ostatniej dekady obserwujemy kolejną przemianę w odpowiedzi na nową dynamikę 

otoczenia. Firmy poszerzają swoje pole działania i skupiają się nie tylko na produktach 

i konsumentach, ale również na sprawach społeczeństwa. Marketing 3.0 to etap, w którym 

firmy nie stawiają już w centrum zainteresowania konsumenta, ale człowieka, a rentowność 

 
219 A. Krukowska-Miler, Marketing wartości jako przejaw marketingu 3.0, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 2011, 662, s. 359.  
220 Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan. Marketing 4.0: era cyfrowa,  MT Biznes, Warszawa, 2017. 
221 K. Przybyłowski, S. Hartley, R. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy ABC, 1998, s. 8. 
222 P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s. 6. 
223 P. Kotler, Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu, Rebis, Poznań 2004, s. 14. 
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przedsiębiorstwa równoważona jest korporacyjną odpowiedzialnością224. Od połowy 

ubiegłego dziesięciolecia mamy do czynienia z rozwojem marketingu 4.0. Istotą marketingu 

4.0 jest rozpoznanie uzupełniających się ról zarówno marketingu tradycyjnego, jak 

i cyfrowego w budowaniu zaangażowania i rekomendowania konsumenckiego. Marketing 

4.0. skupia się na założeniach marketingu „humanoidalnego”, wykorzystując metody 

sztucznej inteligencji225. Analizę porównawczą między marketingiem 1.0, 2.0, 3.0 i 4.0 

pokazano w tabeli 3.1. 

Tabela 3.1. Porównanie marketingu 1.0, 2.0. 3.0 i 4.0  

 Marketing 1.0 

Marketing 

koncentrujący się na 

produkcie 

Marketing 2.0 

Marketing 

zorientowany na 

klienta 

Marketing 3.0 

Marketing 

skupiający się na 

wartościach 

Marketing 4.0 

Marketing 

wirtualny 

Cel Sprzedać produkty  Spełnić oczekiwania 

konsumenta 

i zatrzymać go 

Uczynić świat 

lepszym 

Tworzyć jutro już 

dziś  

Sprzyjające 

trendy  

Rewolucja 

przemysłowa 

Technologia 

informacyjna  

Technologia nowej 

fali  

Digitalizacja 

marketingu  

Postrzeganie 

rynku przez 

przedsiębiorstwa  

Masowi klienci 

z potrzebami 

dotyczącymi 

fizycznej natury 

produktu 

Inteligentni 

konsumenci kierujący 

się rozumem i sercem 

Człowiek w pełnym 

znaczeniu, mający 

umysł, serce 

i ducha 

Świadomy 

odbiorca 

współtworzący 

produkty  

Kluczowa 

koncepcja 

marketingowa 

Opracowanie 

produktu 

Wyróżnienie się na 

rynku 

Wartości  Masowa 

kastomizacja  

Wytyczne 

marketingowe  

Specyfikacja 

produktowa 

Pozycjonowanie 

produktu i firmy  

Misja, wizja 

i wartości 

korporacyjne  

Marketing 

interaktywny  

Oferta wartości  Funkcjonalna  Funkcjonalna 

i emocjonalna  

Funkcjonalna, 

emocjonalna 

i duchowa 

Funkcjonalna, 

emocjonalna, 

duchowa i 

samokreacyjna  

Interakcja z 

konsumentem  

Transakcja jeden 

z wieloma  

Relacja jeden 

z jednym 

Współpraca wielu 

z wieloma  

Władza w rękach 

klientów 

powiązanych ze 

sobą w sieci  

Źródło: Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony 

człowiek!, Wyd.MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2010, s. 21; Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan. Marketing 

4.0: era cyfrowa, MT Biznes, Warszawa, 2017.  

 

Marketing jest współczesną formą zarządzania przedsiębiorstwem, zakładającą 

dostosowanie jej działalności do potrzeb rynku i konsumenta, obejmującą wytwarzanie 

 
224 Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony 

człowiek!, Wyd.MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2010, s. 12.  
225 Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, 4.0: era cyfrowa,  MT Biznes, Warszawa, 2017.  

https://www.legimi.pl/wydawnictwo/mt-biznes,pd419/?filters=audiobooks,ebooks,epub,mobi,pdf,synchrobooks
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produktów zgodnie z zapotrzebowaniem nabywców, dostarczanie ich na rynek 

w odpowiedniej formie, miejscu i czasie, po właściwej cenie oraz umiejętne promowanie226. 

Do najważniejszych założeń prowadzenia działalności gospodarczej według orientacji 

marketingowej należą następujące kwestie227: 

• głównym punktem zainteresowania firmy jest konsument i jego potrzeby; 

• dobre wyniki ekonomiczne firma osiąga utożsamiając swoje sukcesy z korzyściami 

i zadowoleniem klientów; 

• potencjał rynku, a nie moce produkcyjne, staje się głównym polem obserwacji 

przedsiębiorstwa; 

• podstawą podejmowania decyzji stają się systematyczne badania marketingowe; 

• istotną rolę odgrywa zaplanowanie i zastosowanie zintegrowanego systemu działań 

marketingowych, który obejmuje tzw. marketing-mix (produkt, cena, promocja, 

dystrybucja i personel). 

Marketing odgrywa dwie zasadnicze role w przedsiębiorstwie – jest funkcją oraz 

sposobem myślenia. Jeśli chodzi o pierwszą rolę marketingu, to istnieje konieczność ustalenia 

kto jest odpowiedzialny za następujące kwestie228:  

• ustalenie zestawu produktów, które przedsiębiorstwo oferuje na określonych rynkach;  

• ustalenie pożądanego profilu klientów;  

• zdefiniowanie sposobu rozumienia jakości;  

• planowanie nowych produktów;  

• określenie strategii marki; 

• zdefiniowanie sposobów promocji; 

• wybór kanałów dystrybucji;  

• ustalenie poziomu cen.  

Rozpatrując marketing jako funkcję w przedsiębiorstwie należy z kolei ustalić 

i zdefiniować takie aspekty realizacji działalności gospodarczej, jak: badania marketingowe, 

marketing strategiczny, polityka produktowa, polityka cenowa, polityka dystrybucyjna, 

a także polityka promocyjna.  

Marketing w przedsiębiorstwie jest także sposobem myślenia, który dotyczy wszystkich – 

zarówno zarządzających, jak i podwładnych. Nie wystarczy powierzyć działań 

 
226 G. Sobczyk, A. Celoch, Marketing współczesnej organizacji, w: Współczesny marketing. Skuteczna 

komunikacja i promocja, red. D. Filar, Wyd. UMCS, Lublin, 2013, s. 20.  
227 G. Sobczyk, A. Celoch, Marketing współczesnej …, op. cit., s. 20.  
228 M. Dusel, Marketing w praktyce, BC.edu, Warszawa 2009, s. 12.  



95 
 

marketingowych określonym osobom w przedsiębiorstwie. Ważne jest zaangażowanie 

wszystkich pracowników przedsiębiorstwa w realizację założeń strategii marketingowej. 

Analizując marketing jako sposób myślenia jego przejawy w przedsiębiorstwie można 

odnaleźć w: wizji, misji, wartościach, etyce, a także w sposobach myślenia i działania 

zarządzających i pracowników229.  

Analizując miejsce marketingu w strategii organizacji, można wyróżnić marketing 

strategiczny i operacyjny. Marketing strategiczny charakteryzuje działanie ogólne, 

długofalowe, na przykład wybór rynku docelowego, określenie misji przedsiębiorstwa, 

filozofii działania, wyższych celów. Marketing operacyjny charakteryzuje planowanie 

szczegółowe, krótkofalowe, w tym określenie celów podrzędnych, a także zdefiniowanie 

elementów marketingu mix230. 

Jednym z podstawowych aspektów koncepcji marketingowej jest ukierunkowanie 

działalności gospodarczej na konkretną grupę (grupy) klientów. Przedsiębiorstwo musi więc 

określić segmenty rynku, które będzie w stanie skutecznie obsługiwać. Proces służący 

realizacji tej czynności to segmentacja rynku, obejmująca podział rynku według określonych 

kryteriów na miarę jednorodne grupy konsumentów231. Wyodrębnione grupy, tzw. segmenty 

rynku, wyznaczają obszar działania dla przedsiębiorstwa i stanowią punkt wyjścia 

formułowanego programu działania232. 

Segmentację wykorzystuje się na rynku dóbr konsumpcyjnych, zaopatrzeniowo-

inwestycyjnych, a także na rynku usług. Pozwala ona na zastosowanie strategii marketingu 

docelowego (segmentacyjnego), polegającej na identyfikacji segmentów rynku i wyborze 

jednego lub kilku z nich, by móc je obsługiwać w najbardziej optymalny sposób233. Proces 

wyboru rynku docelowego składa się z trzech faz (rysunek 3.1). 

 
229 M. Dusel, Marketing …, op. cit., s. 13.  
230 Marketing usług logistycznych, red. G. Rosa, M. Jedliński, U. Chrąchol-Barczyk, Wydawnictwo CH Beck, 

Warszawa 2017, s. 33. 
231 L. Garbarski, Zrozumieć nabywcę, PWE, Warszawa 1994, s. 127-139. 
232 A. Krukowska-Miler, Marketing wartości …, op. cit., s. 359-372.  
233 G. Sobczyk, A. Celoch, Marketing współczesnej …, op. cit., s. 27.  
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Rysunek 3.1. Etapy wyboru rynku docelowego 

Źródło: G. Sobczyk, A. Celoch, Marketing współczesnej organizacji, w: Współczesny marketing. Skuteczna 

komunikacja i promocja, red. D. Filar, Wyd. UMCS, Lublin, 2013, s. 29.  

Rynek docelowy dla planowanego przedsięwzięcia obejmuje zbiór podmiotów – osób, 

gospodarstw domowych, firm lub instytucji – będących potencjalnymi nabywcami produktów 

firmy. Szacowanie liczby potencjalnych klientów nie jest sprawą prostą. Przyjmijmy przykład 

związany z szacunkiem liczby klientów, którzy będą zainteresowani zakupem butów. Na 

początek można zazwyczaj przyjąć ogólną liczbę mieszkańców danej miejscowości, w której 

będzie realizowana określona działalność gospodarcza. Następny krok to odrzucenie tych 

grup, które z pewnością nie kupią butów – np. niemowlęta (trzeba sprawdzić, jaki procent 

mieszkańców stanowią). Jednak znaczna część tego potencjalnego rynku zwykle też musi 

zostać odrzucona, bo obserwacje i rozmowy z ludźmi pokażą, że np. ludzie o niskich 

dochodach chodzą w tych samych butach przez kilka sezonów albo że w rodzinach 

wielodzietnych buty kupuje się tylko zwykle najstarszym dzieciom, a młodsze chodzą w tych, 

z których starsze rodzeństwo wyrosło. Jeśli odliczymy te wszystkie grupy oszacujemy tzw. 

rynek prawdopodobny. I to właśnie tę liczbę powinniśmy traktować jako liczbę nabywców 

przy szacowaniu potencjału rynku.  

Aby obliczyć popyt na dany produkt można posłużyć się tzw. metodą łańcucha wskaźników:  

popyt na produkt = liczba mieszkańców danej miejscowości x przeciętny dochód x 

przeciętny udział wydatków na obuwie. 
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Szacunek liczby klientów powinien przede wszystkim opierać się na danych statystycznych, 

jak też na własnych obserwacjach i rozmowach z ludźmi.  

3.2. Instrumenty marketingu mix  

Marketing mix jest zbiorem narzędzi marketingowych, które przedsiębiorstwo stosuje po 

to, aby osiągnąć zamierzone cele marketingowe na docelowym rynku działania. Obejmuje 

kombinację czterech zmiennych, które są kontrolowane przez przedsiębiorstwo w działaniu 

zmierzającym do realizacji wybranych celów strategicznych. Podstawowa wersja marketingu 

mix obejmuje tzw. 4P, czyli produkt (ang. product), ceną (ang. price), dystrybucję (ang. 

place) i promocję (ang. promotion)234. 

 

Rysunek 3.2. Klasyczne instrumenty marketingu mix – 4 P 

Źródło: Por. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing, Podręcznik Europejski, PWE, 

Warszawa 2002, s. 142. 

Z punktu widzenia orientacji marketingowej na produkt należy patrzeć jak na swoistą 

kombinację cech materialnych i niematerialnych, tworzących wartość użytkową dla nabywcy. 

Można stwierdzić, że klient kupuje określone korzyści, satysfakcję i zadowolenie, które 

zyskuje dzięki danemu produktowi. W teorii marketingowej podkreśla się, że korzyści 

dostarczane przez produkt można ulokować na czterech następujących poziomach: rdzeń 

produktu (jądro korzyści), produkt rzeczywisty, produkt poszerzony, a także produkt 

 
234 Ph. Kotler P., Marketing. Analiza, …, op. cit., s. 91.  
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potencjalny235. Rdzeń produktu to podstawowa korzyść, której dostarcza dany produktu lub 

usługa (np. samochód zapewnia przemieszczanie się, a ubezpieczenie chroni przed ryzykiem). 

Na tym poziomie korzyści poszczególne produkty w ramach określonej kategorii zaspokajają 

tę samą potrzebę danej grupy klientów i w zasadzie nie różnią się od siebie. Produkt 

rzeczywisty obejmuje spektrum cech tworzących łańcuch korzyści, które są oferowane dla 

klienta. Należą do nich takie aspekty, jak: cena, marka, model, zachowanie sprzedawcy. 

Elementy te decydują o sposobie postrzegania produktu przez klienta. Są także bazą do 

różnicowania działań promocyjnych danego produktu. Produkt poszerzony obejmuje 

dodatkowe właściwości, usługi, które zwiększają użyteczność produktu, jak np. gwarancja, 

instalacja, serwis itd. Ostatni poziom korzyści oferowanych dla klienta to tzw. produkt 

potencjalny. Obejmuje on przyszłe, potencjalne wykorzystanie danego produktu. Spojrzenie 

na produkt poprzez pryzmat wskazanych poziomów korzyści pozwala zidentyfikować 

elementy wyróżniające daną ofertę spośród produktów konkurencyjnych, a następnie oprzeć 

na nich strategię komunikacji marki.  

Wśród źródeł potencjalnych korzyści dla nabywców produktu (które mogą stać się 

podstawą jego wyróżnienia) wskazuje się następujące236:  

• korzyści wynikające z cech i właściwości fizycznych produktu; 

• korzyści wynikające z jakości wykonania produktu; 

• korzyści wynikające ze stylu, wzornictwa i estetyki produktu; 

• korzyści wynikające z opakowania; 

• korzyści wynikające z rozwiązań prawnych dotyczących produktu (bezpieczeństwo, 

gwarancja, itp.); 

• korzyści wynikające z usług wzbogacających produkt.  

Planowany produkt/usługa mogą być podobne do tych oferowanych już na rynku. Warto 

jednak od samego początku tak opracować koncepcję produktu/usługi aby różniła się ona od 

pomysłów konkurencji. Pozwoli to przedsiębiorstwu na zdobycie tzw. przewagi 

konkurencyjnej. Uwagę klienta zwróci taka oferta rynkowa, która jest „lepsza”, „szybsza”, 

„nowsza” czy też „tańsza” od istniejącej na rynku. Różnicowanie oferty związane 

z produktem lub usługą może opierać się m.in. na: wprowadzaniu dodatkowych cech danego 

produktu, wprowadzeniu dodatkowych parametrów produktu o charakterze użytkowym, 

zwiększeniu trwałości produktu, różnicowaniu produktu ze względu na styl. 

 
235 G. Sobczyk, A. Celoch, Marketing współczesnej …, op. cit., s. 49.  
236 Marketing. Koncepcja skutecznych działań, red. L. Garbarski, PWE, Warszawa 2011, s. 198.  
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Obok różnicowania produktu w aspekcie jego cech fizycznych można także wprowadzić 

usługi dodatkowe związane z danym produktem, jak np. dostawa, instalacja, szkolenia dla 

klienta, naprawa. Należy podkreślić, że – zwłaszcza w przypadku usług – istnieje szeroka 

gama możliwości, za pomocą których można wyróżnić swoją ofertę na rynku. Takim 

elementem może być np. uprzejmość i wysokie kompetencje personelu.  

Kolejnym instrumentem marketingu mix jest cena. W wąskim ujęciu cena jest sumą 

pieniędzy żądanych za dany produkt lub usługę. Szersze podejście traktuje cenę jako sumę 

wszystkich wartości, jakie konsument wymienia w zamian za posiadanie lub użytkowanie 

produktu lub usługi237. 

Jest to jedyny element mieszanki marketingowej, który daje przedsiębiorstwu przychód, 

pozostałe bezpośrednio generują jedynie koszty. Cena jest również jedynym instrumentem 

mieszanki marketingowej, który przedsiębiorstwo może zmienić w relatywnie bardzo krótkim 

okresie. Nie oznacza to jednak, że decyzje cenowe można podejmować w sposób 

nieprzemyślany. 

Pełni ona szereg funkcji w przedsiębiorstwie zorientowanym marketingowo na rynek, 

wśród których wskazać można funkcję informacyjną (ustalając konkretną cenę, pokazujemy 

klientowi, jaka jest wartość naszych produktów – pozwalając mu dokonać porównania 

przedstawionej oferty z tym, co proponuje konkurencja), a także promocyjno-wizerunkową 

(przy pomocy ceny można konkurować na rynku lub dodatkowo zachęcić klienta, aby wybrał 

daną ofertę; cena jest też ważnym elementem kreowania wizerunku firmy).  

Przy ustalaniu wysokości cen należy uwzględnić różne czynniki. Można je podzielić na 

wewnętrze oraz zewnętrzne. Wśród tych pierwszych uwzględnić należy238: 

• cele marketingowe decyzji cenowych reprezentowanych przez przedsiębiorstwo, które 

mogą dotyczyć m.in.: 

- maksymalizowania zysku – wiele przedsiębiorstw próbuje ustalić ceny, które dadzą im 

maksymalne zyski. Oceniają one popyt i koszty związane z alternatywnymi cenami 

i wybierają cenę, która daje im największy zysk. Wadami tej metody jest ignorowanie 

innych elementów marketingu mix, jak też reakcji konkurentów; 

- maksymalizowania udziału w rynku – przedsiębiorstwa stosujące ten cel zakładają, że 

wzrost sprzedaży prowadzi do obniżki kosztów jednostkowych i wysokich zysków 

w długim okresie. Forma ta wiąże się ze stosowaniem w początkowym okresie 

 
237 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing, Podręcznik Europejski, PWE, Warszawa 2002, 

s. 742.  
238 Ibidem, s. 743-760.  
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strategii niskich cen. Czynnikami, które faworyzują ustalanie niskich cen są: rynek 

wrażliwy na cenę, sytuacja, w której koszty produkcji i dystrybucji zmniejszają się 

wraz z wielkością produkcji, przeświadczenie, że niska cena odstrasza konkurencję; 

- przodownictwa jakościowego – przedsiębiorstwo produkujące produkty najwyższej 

jakości może pozwolić sobie na ustalanie ceny na najwyższym poziomie (wysoka cena 

kształtuje dodatkowo pozytywny wizerunek danego produktu na rynku); 

- budowania wizerunku – wizerunek stanowi czynnik wyróżniający przedsiębiorstwo od 

oferty konkurencji, przy czym można zbudować zarówno wizerunek przedsiębiorstwa 

„taniego” jak i „drogiego”. Do tego wizerunku musi być dostosowana strategia 

cenowa, obejmująca ceny rzeczywiste oraz system rabatów, opustów, zakupów 

premiowych itp.; 

- przetrwanie na rynku – firma walczy o przetrwanie spotykając się z intensywną 

konkurencją, zmieniającymi się wymaganiami konsumentów lub recesją. W tej 

sytuacji zyski są mniej ważne. Cena będzie ustalona na poziomie umożliwiającym 

utrzymanie przedsiębiorstwa “przy życiu”. 

• strategię marketingu mix – decyzje dotyczące ceny muszą być powiązane z decyzjami 

dotyczącymi opracowania produktu, jego dystrybucji i promocji, tak aby stworzyć 

spójny i skuteczny program marketingowy; 

• koszty – koszty stałe / zmienne / całkowite. Krzywa doświadczenia (uczenia się) – to 

graficzna postać obniżania przeciętnych jednostkowych kosztów produkcji w miarę 

gromadzenia doświadczeń produkcyjnych. Poziom kosztów całkowitych musi być 

w długim okresie dolną granicą przedziału, w ramach którego przedsiębiorstwo może 

ustalić cenę. 

Wśród czynników zewnętrznych, wpływających na poziom cen wskazuje się: rynek 

i popyt (np. rodzaje konkurencji na rynku, rodzaje popytu), koszty, ceny, oferty konkurencji, 

a także uwarunkowania społeczne i polityczne.  

W praktyce marketingu wyróżnia się trzy metody ustalania ceny239, 240:  

• metoda oparta na kosztach – ustalona cena musi pokryć poniesione koszty oraz 

przynieść firmie zysk. Cena jest tu ustalana na podstawie kosztów przeciętnych (iloraz 

kosztów całkowitych i wielkości produkcji) przypadających na jedną sztukę produktu 

i założonego zysku. Zysk ustala się jako procent kosztów (np. 20% kosztów) lub stałą 

kwotę (np. zysk z jednostki produkcji 10 zł); 

 
239 Por. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing, …, op. cit., s. 743-760. 
240 G. Sobczyk, A. Celoch, Marketing współczesnej …, op. cit., s. 94-104. 
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• metoda oparta na popycie – podstawą wyznaczania ceny jest istniejący lub 

przewidywany popyt, na podstawie badań marketingowych należy w każdym 

segmencie określić wielkość popytu i jego elastyczność cenową; 

• metoda oparta na konkurencji – polega na podejmowaniu decyzji cenowych na 

podstawie analizy cen konkurentów. Punkt wyjścia – cena przewodnia, czyli cena, po 

której sprzedaje swoje produkty firma mająca największy udział w rynku.  

W ostatnich latach wiele podmiotów nie ustala stałych, sztywnych cenników kalkulacji 

cenowych, ale stara się poprzez negocjacje cenowe ustanowić w miarę elastyczne ceny 

swoich usług241. 

Wśród instrumentów marketingu mix znajduje się również dystrybucja. Obejmuje ona 

szereg działań polegających na dostarczeniu wytworzonych produktów do nabywców. Z kolei 

ze strony przedsiębiorstwa istotna jest minimalizacja kosztów związanych z dostarczeniem 

produktu do konsumenta242.  

Proces dystrybucji obejmuje bardzo wiele czynności związanych z fizycznym 

przemieszczaniem produktów, np.: transport, magazynowanie, konserwacja, przerób, 

uszlachetnianie, których zadaniem jest jak najpełniejsze zaspokojenie wymagań 

konsumentów. Dobro lub usługa mają zostać więc przekazane klientowi zgodnie z jego 

potrzebami, we właściwym czasie i miejscu243.  

Rozpoczynając działalność gospodarczą należy podjąć kilka decyzji związanych 

z dystrybucją, wśród których znajdują się kwestie dotyczące: wyboru kanałów dystrybucji 

wraz ze wszystkimi elementami je tworzącymi, sposobu przemieszczania produktów od 

miejsca ich produkcji do miejsca przeznaczenia, programów służących do obsługi zamówień, 

utrzymywania zapasów itd.244 

Podstawowe znaczenie dla całego systemu dystrybucji w przedsiębiorstwie mają kanały 

dystrybucji. Tworzy je łańcuch kolejnych ogniw (instytucji i osób fizycznych), za 

pośrednictwem których następuje przesuwanie produktu od producenta do nabywcy. Obok 

produktów przez kanał dystrybucji przepływają także następujące strumienie rynkowe: 

informacje, negocjacje, promocje, zamówienia, płatności, prawo własności do produktu oraz 

ryzyko związane ze sprzedażą245.  

 
241 Marketing usług logistycznych, red. G. Rosa, M. Jedliński, U. Chrąchol-Barczyk, Wydawnictwo CH Beck, 

Warszawa 2017s. 140.  
242 Marketing mix,  https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dystrybucja-jako-element-marketingu-mix, [23.05.2021]. 
243 E. Mazurkiewicz, Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego, Instytut 

Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2005, s. 18.  
244 Marketing usług logistycznych, op. cit., s. 164.  
245 G. Sobczyk, A. Celoch, Marketing współczesnej …, op. cit., s. 119. 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dystrybucja-jako-element-marketingu-mix
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Przyjmując za kryterium liczbę uczestników zaangażowanych w dostarczanie produktu 

finalnym nabywcom, kanały dystrybucji można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. 

W przypadku kanału bezpośredniego producent samodzielnie, na własny koszt i własne 

ryzyko dociera ze swoimi produktami do finalnych nabywców. Bezpośredni kanał dystrybucji 

może mieć formę: sprzedaży poprzez dział handlowy, sklepów firmowych, automatów oraz 

sprzedaży poprzez media (pocztę, katalogi, prasę, radio, TV, telefon, Internet)246.  

W pośrednich kanałach dystrybucji mamy do czynienia co najmniej z jednym ogniwem 

pośrednim, występującym między producentem a nabywcą. Wyróżnia się247:  

• pośredników handlowych (hurtowników i detalistów), którzy kupują produkt w swoim 

imieniu i na swój rachunek, w celu jego dalszej odsprzedaży, nabywając prawo 

własności. Mogą oni świadczyć nie tylko usługi związane ze sprzedażą, ale także 

magazynowaniem, dostawą, doradztwem itp.; 

• pośredników występujących w imieniu i na rachunek producenta (agentów 

handlowych), którzy nie przejmują prawa własności do produktu, lecz aktywnie 

uczestniczą w nawiązywaniu transakcji kupna – sprzedaży. 

O wyborze kanału dystrybucji decyduje wiele czynników, w tym m.in. rodzaj produktu, 

zasięg terytorialny rynku docelowego, zasoby przedsiębiorstwa, kompetencje i możliwości 

nawiązania współpracy z pośrednikami. Współcześnie wiele firm wykorzystuje obie 

możliwości, łącząc zalety sprzedaży bezpośredniej z korzyściami, jakie daje wykorzystanie 

w kanale ogniw pośrednich248.  

Ostatnim elementem marketingu mix jest promocja. Obejmuje ona zespół działań 

i środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje 

charakteryzujące produkt i/lub firmę, kształtuje potrzeby nabywców, a także pobudza 

i ukierunkowuje popyt. Do najważniejszych instrumentów promocji należą249:  

• reklama – czyli wszelka płatna forma nieosobowej prezentacji i promocji dóbr i usług 

(np. reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa, drukowana, zewnętrzna itd.); 

• promocja sprzedaży – obejmująca różnorodne krótkoterminowe bodźce mające zachęcić 

do wypróbowania lub kupna produktu (np. konkursy, gry, loterie, próbki, kupony, 

rabaty, sprzedaż wiązana itd.); 

 
246 G. Sobczyk, A. Celoch, Marketing współczesnej …, op. cit., s. 120.  
247 Ibidem, s. 121.  
248 Ibidem, s. 121.  
249 Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 573-574.  
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• public relations oraz publicity – wszelkie działania mające na celu promowanie lub 

kreowanie wizerunku firmy albo jej poszczególnych produktów (pakiety informacyjne 

dla prasy, konferencje prasowe, identyfikacja wizualna, sponsorowanie itd.); 

• sprzedaż osobista – osobista i bezpośrednia prezentacja oferty przez sprzedawcę 

potencjalnemu nabywcy (spotkania handlowe, próbki, pokazy itp.); 

• marketing bezpośredni – nawiązywanie bezpośrednich relacji z klientami firmy poprzez 

Internet, telefon, itd.; 

Do głównych czynników jakimi należy kierować się przy wyborze najbardziej 

optymalnych dla danej firmy instrumentów promocji (tzw. wiązki promotion–mix) zaliczyć 

można m.in.250: 

• rodzaj produktu, który ma być promowany (np. w przypadku produktów 

inwestycyjnych czy surowców bardziej sprawdza się sprzedaż osobista, a w przypadku 

produktów konsumpcji masowej – reklama); 

• fazę cyklu życia w jakiej znajduje się produkt (np. w momencie wprowadzenia 

produktu na rynek szczególne znaczenie ma reklama, w momencie spadku 

zainteresowania produktem – promocja sprzedaży); 

• cel działań promocyjnych (np. jeśli celem promocji jest wzrost sprzedaży produktu 

wykorzystujemy reklamę oraz promocję sprzedaży, a jeśli celem promocji jest poprawa 

wizerunku firmy wybieramy działania z zakresu public relations); 

• charakter klientów (jeśli naszymi klientami są ostateczni nabywcy produktu wybieramy 

reklamę, jeśli pośrednicy – wybieramy sprzedaż osobistą); 

• koszty dotarcia z przekazem do jednego adresata (najdroższa jest sprzedaż osobista, 

a najtańsza reklama masowa);  

• zasięg oddziaływania danego instrumentu promocji (jeśli zależy nam na szerokim 

odbiorze - wybieramy reklamę, jeśli na mniejszym – działania public relations).  

Marketing mix dla usług można rozpatrywać jako system obejmujący siedem elementów 

(7P). Do wskazanych wyżej 4P dochodzą kolejne 3P: pracownicy (ang. people), proces 

świadczenia usługi (ang. process), a także świadectwo materialne (ang. physical evidence)251.  

Jeśli chodzi o instrument „ludzie” to obejmuje on personel wchodzący w relacje 

z klientem – zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. W przypadku „procesu” mamy 

do czynienia ze stosowanymi przez przedsiębiorstwo metodami dostarczenia produktu do 

klientów, z jednoczesnym zapewnieniem im najlepszego możliwego doświadczenia. 

 
250 A. Sznajder, Sztuka promocji, Business Press, Warszawa 1993, s. 166-167.  
251 Marketing usług logistycznych, op. cit., s. 36.  
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Świadectwa materialne obejmują z kolei materialne elementy i doświadczenia, które 

zapewniają klienta, że oferta danego przedsiębiorstwa jest prawdziwa252. 

Narzędzia ze spektrum marketingu mix pozwalają zaplanować ofertę przedsiębiorstwa, 

która zazwyczaj jest poprzedzana realizacją badań marketingowych. Wszelkie decyzje 

powiązane z poszczególnymi elementami marketingowej mieszanki leżą w gestii samego 

przedsiębiorstwa – koncepcja produktu, ustalanie poziomu ceny, określenie sposobów 

dystrybucji oraz promocji produktów lub usług. Jeśli wszystkie „P” zostaną optymalnie 

zaprojektowane, sprzedaż przygotowanej przez przedsiębiorstwo oferty nie jest specjalnym 

wyzwaniem, gdyż klientów przyciąga propozycja wartości. We współczesnym świecie 

powiązań sieciowych koncepcja miksu marketingowego ewoluowała w kierunku podkreślania 

większego uczestnictwa klienta w procesie planowania i oferowania na rynek produktów 

i usług. Zgodnie z ujęciem Ph Kotlera i innych 4P należy zastąpić koncepcją 4C, 

obejmującą253:  

• współtworzenie (ang. co-creation);  

• walutę (ang. currency);  

• aktywizację społeczności (ang. communal activation); 

• rozmowę (ang. conversation). 

W marketingu 4.0 w koncepcji rozwoju produktu szczególne znaczenie ma 

współtworzenie, czyli aktywny udział klientów w proces tworzenia produktu. Angażowanie 

klientów do pracy nad produktem zwiększa szanse pomyślnego wprowadzenia go na rynek, 

a także zwiększa możliwość jego personalizacji, co w efekcie udoskonala propozycję 

wartości. Jeśli chodzi o zmiany w zakresie ceny jako instrumentu marketingu, to należy 

podkreślić pojawienie się tzw. „wyceny dynamicznej”, czyli ustalanie elastycznych cen 

w zależności od popytu i wykorzystania dostępnych zasobów (dotychczas stosowane m.in. 

w hotelarstwie czy przewozach lotniczych). Dzięki takiemu podejściu do ustalenia poziomu 

cen przedsiębiorstwa mogą optymalizować swoją rentowność, oferując danemu klientowi 

cenę, która stanowi efekt analizy jego zwyczajów zakupowych, bliskości sklepów i innych 

aspektów profilu klienta. W takim podejściu cena staje się swoistą walutą, której wartość 

podlega fluktuacjom w zależności od popytu na rynku254.  

Instrument dystrybucji w marketingu 4.0 ma również inną formę. Najskuteczniejszym 

kanałem dystrybucyjnym staje się tzw. dystrybucja pozioma, zachodząca pomiędzy 

 
252 Marketing mix,  https://www.ventureharbour.com/marketing-mix/, [20.05.2021]. 
253 Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan. Marketing 4.0…, op. cit. 
254 Ibidem. 

https://www.ventureharbour.com/marketing-mix/
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użytkownikami Internetu (np. Airbnb w sektorze hotelarskim, czy Uber w przewozach 

pasażerskich). W świecie cyfrowym klienci żądają natychmiastowego dostępu do produktów 

i usług, co można osiągnąć jedynie dzięki bliskości innych użytkowników sieci, co stanowi 

istotę aktywizacji społecznościowej. W marketingu 4.0 inaczej definiuje się także promocję. 

Przestaje mieć ona charakter jednostronnej komunikacji. Dzięki mediom społecznościowym 

klienci mają możliwość reagowania na przesyłane do nich komunikaty. Mogą również 

prowadzić konwersacje z innymi klientami na temat przekazów promocyjnych. Platformę do 

rozmowy na temat marek stanowią systemy ratingowe, do których danych dostarczają klienci, 

takie jak TripAdvisor lub Yelp255.  

Zestaw instrumentów marketingowych określanych jako 4C daje większe możliwości 

odniesienia sukcesu w dobie cyfrowej gospodarki. Najważniejszym aspektem staje się tutaj 

angażowanie klientów do współtworzenia wartości produktu.  

3.3. Badania marketingowe – istota, metody i techniki  

W prowadzeniu działalności gospodarczej szczególną rolę odgrywają badania 

marketingowe. Odpowiednio zaplanowane i we właściwy sposób wdrożone mogą pomóc 

w podejmowaniu wielu decyzji związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.  

Badania marketingowe to systematyczne planowanie, zbieranie, analiza, przekazywanie 

danych i informacji istotnych dla sytuacji marketingowej w jakiej znajduje się 

przedsiębiorstwo. To procesy i procedury polegające na zbieraniu i analizie danych oraz 

formułowaniu informacji, które są niezbędne do podjęcia decyzji256. 

Najważniejszym celem badań jest dostarczenie informacji wspomagających decyzje 

dotyczące działań produkcyjnych, handlowych czy usługowych. Do celów szczegółowych 

badań marketingowych należą: ustalenie rynku docelowego, wybór segmentów rynku dla 

działalności danego przedsiębiorstwa, określenie chłonności rynku, a także spodziewanego 

zainteresowania produktem, ustalenie rynkowej wartości proponowanych produktów/usług, 

dobór kanałów dystrybucji produktu między przedsiębiorstwem a klientem, a także dobór 

najbardziej skutecznych metod promocji257.  

Badania marketingowe pozwalają zaplanować lepszą strategię komunikacyjną 

i sprzedażową, a tym samym znacznie ograniczyć ryzyko potencjalnych strat, związanych 

z wprowadzeniem produktu lub usługi, które nie zostaną zaakceptowane przez klientów.  

 
255 Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan. Marketing 4.0…, op. cit. 
256 Ph. Kotler,  Marketing, op. cit., s. 128-129.  
257 T. Sztucki, Marketing przedsiębiorcy i menedżera, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 85-88.  
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Najbardziej powszechny podział metod badań wykorzystywanych w marketingu to 

podział na metody ilościowe i jakościowe. Podział ten jest wyznaczony przede wszystkim 

przez charakter problemu badawczego oraz naturę zbieranych danych: w przypadku badań 

ilościowych mamy do czynienia z danymi liczbowymi, w przypadku badań jakościowych – 

z danymi nieliczbowymi. Badania ilościowe odpowiadają na pytanie „ile?”, badania 

jakościowe na pytania „co?” „jak?” i „dlaczego?”. 

Badania ilościowe służą do liczbowego opisu rzeczywistości (zazwyczaj częstości 

występowania danych zjawisk), a zebrane dane mają w związku z tym charakter liczbowy. 

Pozwalają one na pomiar zasięgu rozmaitych opinii i poglądów społecznych. Narzędziem 

badawczym wykorzystywanym w badaniach ilościowych jest kwestionariusz o wysokim 

stopniu standaryzacji. Realizuje się ja na dużych próbach respondentów, zazwyczaj 

dobieranych losowo. Dzięki wyrażeniu opinii respondentów w postaci liczbowej, możliwe 

jest stosowanie analiz statystycznych i przedstawianie danych w postaci procentów, średnich 

czy złożonych modeli matematycznych. Badania ilościowe umożliwią przenoszenie 

wniosków z próby respondentów (np. 1000 dorosłych Polaków) na populację, z której ta 

próba została pobrana (czyli ogół dorosłych Polaków). Ze względu na liczbowy charakter 

uzyskiwanych wyników, interpretacja pozyskanego materiału empirycznego w przypadku 

badań ilościowych ma charakter bardziej obiektywny niż ma to miejsce w badaniach 

jakościowych. 

Badania jakościowe służą z kolei pogłębionemu zrozumieniu nowych lub do tej pory 

niezbadanych zjawisk w całej ich różnorodności i złożoności. Badania jakościowe pozwalają 

lepiej zrozumieć problemy poszczególnych grup objętych badaniem, motywy osób 

popierających lub sprzeciwiających się wdrożeniu określonych przedsięwzięć. W badaniach 

jakościowych mamy do czynienia z niewielką liczbą osób badanych, dobieranych w sposób 

celowy (pod kątem z góry zdefiniowanych kryteriów), których opinie, odczucia, sposoby 

myślenia poddawane są dogłębnej analizie. Należy pamiętać, że interpretacja wyników badań 

może być obciążona subiektywnymi poglądami osób przeprowadzających badanie. 

Zestawienie różnic między badaniami jakościowymi i ilościowymi przedstawia tabela 3.2. 
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Tabela 3.2. Porównanie metod badań ilościowych i jakościowych 

Kryteria różnicujące Metody ilościowe Metody jakościowe 

Na jakie pytania 

odpowiadają? 

 „ile?” 

 

 „co?”, „jak?”, „dlaczego?” 

Narzędzie pomiaru  Standaryzowany kwestionariusz (pytania 

o niezmiennej, ustalonej formie; 

przeważają pytania zamknięte) 

Scenariusz (narzędzie to jest jedynie 

zarysem wątków objętych wywiadem; 

pytania otwarte) 

Rodzaj pytań Większość pytań ma charakter 

rozstrzygający 

Większość pytań ma charakter 

eksploracyjny 

Dobór próby Losowy, kwotowy Celowy 

Wielkość próby  Większe próby (200–1000 osób) Mniejsze próby (10–50 osób) 

Wpływ badacza na 

przebieg badania  

Mniejszy  Większy  

Możliwość 

uogólnienia wyników 

na populację 

Możliwość ilościowego uogólnienia 

wyników na populację 

Brak możliwości ilościowego uogólnienia 

wyników na populację; możliwość 

jakościowej generalizacji wyników 

Metoda interpretacji 

wyników 

Wykorzystywanie statystyki – bardziej 

obiektywna 

Brak wykorzystania statystyki – bardziej 

swobodna i subiektywna (interpretatywna 

analiza wyników) 

 

Źródło: opracowane na podstawie: D. Maison, Jakościowe metody badań marketingowych [w:] Badania 

marketingowe. Od teorii do praktyki, red. D. Maison, A. Noga-Bogomilski, Gdańsk 2007, s. 5. 

 

Do najbardziej popularnych technik badawczych należą sondaże, a także wywiady 

jakościowe.  

Sondaże pozwalają na poznanie określonego zjawiska, ustalenie jego zasięgu, zakresu, 

poziomu intensywności, a następnie na ocenę i w wyniku tego zaprojektowanie jego 

modyfikacji. Dostarczają ilościowych i porównywalnych danych. W badaniach sondażowych 

wyróżnia się dwie podstawowe techniki zbierania danych: ankietę, która jest wypełniana 

samodzielnie przez respondenta, i wywiad kwestionariuszowy, w którym pytania są zadawane 

i zapisywane przez przeszkolonego ankietera. Podział technik badań sondażowych 

zaprezentowano na rysunku 3.3. 
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Rysunek 3.3. Techniki badań sondażowych 

Źródło: opracowanie własne. 

W zależności od sposobu zbierania danych ankiety można podzielić na: pocztowe, 

audytoryjne, internetowe (CAWI – Computer Assisted Web Interwieving). Ankieta pocztowa 

jest stosunkowo tanią techniką badawczą, ma jednak swoje wady, wśród których można 

wskazać: niski odsetek odesłanych ankiet oraz związany z tym brak możliwości kontroli 

próby badawczej (brak możliwości przewidzenia, kto weźmie udział w badaniu). Ankietę 

audytoryjną rozdaje się do samodzielnego wypełnienia respondentom zebranym w jednym 

miejscu, np. w trakcie zebrań, szkoleń, zajęć w szkole lub wykładów na uczelni. Ankieta taka 

zapewnia wyższy poziom realizacji próby. Ankieta internetowa (CAWI) to z kolei 

elektroniczny formularz, przesyłany respondentom pocztą elektroniczną lub zamieszczany na 

ogólnodostępnych stronach internetowych. W badaniach uczestniczą jednak jedynie osoby 

posiadające dostęp do Internetu, co rodzi problemy z reprezentatywnością próby. Inną wadą 

jest niski współczynnik zwrotów, niższy niż w wywiadach bezpośrednich. Mocnymi stronami 

tej metody są natomiast niskie koszty i szybkość uzyskiwania wyników. 

Jeśli chodzi o drugą technikę zbierania danych w badaniach sondażowych, to wyróżnia się 

następujące rodzaje wywiadów kwestionariuszowych: bezpośrednie indywidualne wywiady 

kwestionariuszowe (PAPI – Paper and Pen Personal Interview), bezpośrednie wywiady 

indywidualne wspomagane komputerowo (CAPI – Computer Assisted Personal Interview), 

a także indywidualne wywiady telefoniczne ze wspomaganiem komputerowym (CATI – 

Computer Assisted Telephone Interview). PAPI polegają na osobistej rozmowie ankietera 

badania 
sondażowe

wywiad 
kwestionariuszowy 

bezpośredni 
PAPI lub CAPI

telefoniczny CATI

ankieta

audytoryjna pocztowa internetowa CAWI
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z respondentem, przeprowadzanej według wydrukowanego na papierze kwestionariusza 

zawierającego pytania dotyczące określonego problemu badawczego. Wywiady mogą być 

prowadzone w mieszkaniach respondentów, miejscach ich pracy, na ulicy lub innych 

uczęszczanych miejscach. Odpowiedzi respondenta zapisywane są przez ankietera 

w kwestionariuszu wywiadu. Bezpośrednie wywiady indywidualne wspomagane 

komputerowo (CAPI – Computer Assisted Personal Interview) to wywiady prowadzone przy 

użyciu kwestionariusza w wersji elektronicznej (nazywanego skryptem). Ankieter, prowadząc 

wywiad, odczytuje pytania kwestionariusza z ekranu komputera i uzyskane odpowiedzi 

wprowadza do pamięci komputera. Zastosowanie wspomagania komputerowego umożliwia 

automatyczną kontrolę logiczną uzyskanych odpowiedzi, sygnalizując błędy w trakcie 

realizacji wywiadu i kontrolując spójność udzielanych odpowiedzi. Ważną zaletą metody jest 

to, że eliminuje ona potrzebę wprowadzania danych (przenoszenia danych z kwestionariuszy 

papierowych na nośniki elektroniczne). Metoda ta daje także większą niż papierowe wywiady 

kwestionariuszowe możliwość kontroli pracy ankieterów i pozwala na prezentowanie 

w trakcie wywiadu materiałów wizualnych (zdjęć, filmów). Dzięki automatycznemu 

zapisywaniu się wyników w bazie daje także szybki dostęp do wyników cząstkowych. 

Sposób realizacji wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) jest 

podobny do wywiadów CAPI, jednakże wywiad nie jest przeprowadzany osobiście, a za 

pomocą telefonu. Podobnie jak w wywiadach CAPI ankieterzy przez telefon zadają 

respondentowi widoczne na ekranie pytania kwestionariusza i wprowadzają odpowiedzi do 

pamięci komputera. Wywiady telefoniczne powinny być jednak krótkie (maksymalnie 15 

min.), a pytania nie powinny dotyczyć kwestii drażliwych i osobistych. Badania telefoniczne 

wspomagane komputerowo przeprowadzane są z centralnych studiów telefonicznych 

instytutów badawczych, składających się z wielu stanowisk (około kilkudziesięciu) 

wyposażonych w instalację komputerowo-telefoniczną258. 

Narzędziem badawczym w sondażach jest kwestionariusz, najczęściej o dosyć wysokim 

poziomie standaryzacji. Standaryzacja kwestionariusza polega na tym, że wszystkim 

respondentom zadawane są takie same pytania w tej samej kolejności, a wśród nich 

zdecydowaną przewagę mają pytania zamknięte, to znaczy pytania, w których prosi się 

respondenta o wybór odpowiedzi z listy możliwych opcji przygotowanych przez badacza. 

W pytaniach otwartych natomiast respondent sam udziela odpowiedzi, bez żadnych 

wskazówek ze strony osoby prowadzącej wywiad. Analizę danych zebranych w wyniku 

 
258 Por. E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta – od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2009, s. 59-60. 
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sondaży wykonuje się za pomocą specjalistycznych pakietów (programów) statystycznych, 

a jej efektem są zbiorcze tabelaryczne zestawienia i graficzna prezentacja danych w postaci 

wykresów. 

W odróżnieniu od badań sondażowych, dostarczających danych ilościowych, opisywane 

w tym podrozdziale techniki badań terenowych są źródłem danych jakościowych, których nie 

można wyrazić w liczbach. Pozwalają one na głębsze i pełniejsze zrozumienie zjawiska 

poddanego badaniu w całym jego kontekście. 

Najbardziej popularnymi technikami badań jakościowych są: indywidualne wywiady 

pogłębione (IDI – Individual In-depth Interview) i zogniskowane wywiady grupowe (tzw. 

grupy fokusowe lub fokusy; FGI – Focus Group Interview). 

IDI to około godzinna rozmowa respondenta z ankieterem (moderatorem). Wywiad ten, ze 

względu na swój nieustrukturyzowany charakter i niski stopień standaryzacji, jest bliższy 

naturalnej i niezaplanowanej z góry rozmowie. Przebiega on według planu wywiadu 

(scenariusza), zawierającego jedynie wątki tematyczne, które powinny być podjęte 

w rozmowie. Wywiady pogłębione często stosuje się w przypadku trudnej rekrutacji 

respondentów (których trudno byłoby zgromadzić w jednym miejscu), a także wówczas, gdy 

tematyka badania dotyczy kwestii drażliwych. Technika IDI znajduje zastosowanie 

w sytuacjach, gdzie problem wymaga znacznie głębszego poznania poglądów i postaw 

badanych niż jest to możliwe przy użyciu zwykłego wywiadu kwestionariuszowego. 

W ramach tej techniki można wyróżnić wywiady częściowo standaryzowane i swobodne. 

IDI dają respondentom możliwość pełnego wyrażenia własnych odczuć, emocji czy opinii 

(nawet bardziej kontrowersyjnych); wyjaśnienia motywów postępowania; zaprezentowania 

swych życiowych doświadczeń; uzyskania informacji na temat głębszych potrzeb. Jest to 

bardzo dobra technika badawcza, gdy istnieje potrzeba, by uzyskać nie tylko prostą ocenę 

jakieś sytuacji czy zjawiska, lecz zależy nam również na zrozumieniu procesu jej 

generowania, a także na swobodzie i otwartości wyrażania opinii. IDI to technika 

zapewniająca kameralną atmosferę i związane z nią poczucie zaufania. 

Zadając pytania w wywiadzie, można sięgać po różne techniki, które ułatwiają uzyskanie 

ciekawych i pogłębionych wypowiedzi ze strony rozmówców. Wśród tych technik można 

wskazać następujące:  

• pytania o doświadczenia i przeżycia niecodzienne, których celem jest dotarcie do 

ukrytych kategorii i relacji kulturowych; 

• zastosowanie autostymulatorów, tj. pokazywanie zdjęć, filmów, rysunków, które 

pozwalają na skoncentrowanie uwagi badanego na danym temacie; 



111 
 

• zadawanie pytań o charakterze testów projekcyjnych, jak np. testy skojarzeń 

słownych, testy rysunkowe, testy uzupełniania zdań. Pytania wykorzystujące testy 

projekcyjne ułatwiają penetrację nieuświadamianych lub trudnych do zwerbalizowania 

opinii. 

Innym rodzajem wywiadu jakościowego jest FGI, czyli grupowa dyskusja obejmująca 8–

12 osób, dobranych ze względu na pewne wspólne cechy (związane np. z: płcią, wiekiem, 

miejscem zamieszkania, statusem ekonomicznym itp.) lub posiadanie wspólnych 

doświadczeń, związane z tematem badania. Dyskusja ta kierowana jest przez moderatora 

i trwa około 1,5–2 godziny. Narzędziem badawczym jest ramowy scenariusz. Podstawowy 

atrybut metody wywiadu grupowego stanowi dynamika grupy, rozumiana jako interakcja 

między członkami danej grupy i prowadzącym wywiad moderatorem. Interakcja ta 

gwarantuje lepszą integrację, komunikację oraz stworzenie atmosfery otwartości wśród osób 

mających podobne problemy i opinie. 

Podobnie jak w przypadku IDI, w dyskusjach grupowych można sięgać po techniki 

projekcyjne w procesie zadawania pytań uczestnikom. Do tego typu technik należą m.in.: test 

niedokończonych zdań, test skojarzeń słownych czy socjodrama (podczas której uczestnicy 

wywiadu odgrywają powierzone im role). Profesjonalne fokusy są przeprowadzane 

w specjalnych pomieszczeniach, tzw. salach fokusowych, wyposażonych w sprzęt 

audiowizualny i urządzenia rejestrujące oraz lustro weneckie. 

Do zalet wywiadu grupowego zalicza się: efekt bezpieczeństwa (uczestnicy mają 

poczucie, że odpowiedzialność za słowa wypowiedziane podczas wywiadu rozkłada się na 

całą grupę), efekt kuli śnieżnej i efekt stymulacji (wypowiedź jednego uczestnika stymuluje 

do wypowiedzi kolejne osoby), a także efekt spontaniczności (każdy uczestnik może 

w dowolnym momencie zabrać głos w dyskusji). Wśród trudności związanych 

z wykorzystaniem FGI jako techniki badawczej wymienia się kwestie związane 

z utrzymaniem dyscypliny w grupie podczas dyskusji, a także problemy związane 

z rejestracją dźwięku, zwłaszcza w sytuacji gdy kilka osób próbuje wypowiadać się 

równocześnie. Należy także podkreślić, że wpływ na jakość pozyskanego materiału ma osoba 

moderatora, w szczególności jego wiedza z zakresu problemów badawczych oraz 

doświadczenie w realizacji dyskusji grupowych. Problematyczne może być także zebranie 

grupy w jednym miejscu i w wyznaczonym czasie. 

Obydwie opisane techniki jakościowe dają podobne wyniki, zatem o wyborze którejś 

z nich decydują często względy praktyczne – łatwość zgromadzenia respondentów w jednym 

miejscu (dostępność respondentów), koszty i szybkość realizacji. Argumentem 
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przemawiającym za wyborem grup fokusowych jest potrzeba konfrontacji opinii 

poszczególnych uczestników i korzyści związane z dynamiką grupową (wzajemne interakcje 

stymulujące wymianę poglądów i ujawnianie się różnic). Z kolei argumentem 

przemawiającym za wyborem wywiadów indywidualnych jest większa kontrola badacza nad 

sytuacją wywiadu, niż ma to miejsce w przypadku dyskusji z udziałem wielu rozmówców. 

Podsumowując charakterystykę wywiadów jakościowych jako technik badawczych, 

należy podkreślić ich elastyczność. Forma i kolejność pytań zadawanych w wywiadach 

w dużej mierze zależy od odpowiedzi respondentów udzielonych na wcześniejsze pytania. 

Wśród innych zalet wskazuje się możliwość pogłębionego zrozumienia postaw i opinii 

respondentów. Ponadto w porównaniu do sondaży techniki wywiadów jakościowych są 

relatywnie tańsze i szybciej można pozyskać wyniki. Warto też podkreślić, że badania 

jakościowe cechuje większa trafność (cecha badań dotycząca tego, czy pomiar faktycznie 

mierzy to, co sądzimy, czy też mierzy coś innego), ale mniejsza rzetelność (czyli 

niezawodność, rozumiana jako szansa uzyskania tych samych rezultatów, gdy 

przeprowadzimy ten sam pomiar wiele razy). Do głównych ograniczeń wywiadów 

jakościowych zalicza się brak możliwości uogólniania wniosków z próby na populację 

badawczą, a także subiektywizm badacza w procesie opisywania i raportowania wyników 

badań. 

3.4. Zarządzanie marką jako współczesna forma marketingu  

We współczesnym marketingu szczególną rolę odgrywa marka. Silna i rozpoznawalna 

marka jest wskazywana jako jedno z najważniejszych źródeł przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstwa. Czasem marketing jest traktowany jako równoznaczny z tworzeniem marki. 

Marka jest spoiwem łączącym wszelkie działania marketingowe realizowane przez daną 

firmę259. 

Do głównych przesłanek wzrostu znaczenia marek w działalności organizacji zalicza 

się260: 

• rozwój i dyfuzję nowych technologii, pozwalających na skopiowanie produktu 

w bardzo krótkim czasie i skracających tym samym cykl jego życia; 

• procesy globalizacyjne i integracyjne, które powodują potrzebę komunikowania się 

przedsiębiorstw z coraz szerszym gronem odbiorców; 

 
259 M. Dębski, Kreowanie silnej marki, PWE, Warszawa 2009, s. 9.  
260 M. Hereźniak, Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju, PWE, Warszawa 2011, 

s. 41-42. 
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• stale poszerzającą się ofertę rynkową, która powoduje większą niż dotąd potrzebę firm 

na wyróżnienie się na rynku; 

• wzrost zapotrzebowania klientów na informację o ofercie, minimalizującą ryzyko 

związane z zakupem produktów; 

•  wzrastające zróżnicowanie potrzeb klientów; 

• tendencje w zachowaniach współczesnych klientów wyrażające się w traktowaniu 

konsumpcji jako sposobu wyrażania własnej tożsamości, osobowości i stylu życia; 

• wzrost znaczenia zasobów niematerialnych w gospodarce globalnej jako najbardziej 

unikatowych i trudniejszych do skopiowania atutów organizacji. 

W marketingu 4.0 celem działań przedsiębiorstwa jest nie tylko skłonienie klienta, by 

kupił dany produkt, ale przede wszystkim sprawienie, by stał się on orędownikiem marki. 

Orędownicy prowadzą bowiem rozmowy o markach w mediach społecznościowych. 

Jednocześnie uwaga i zaufanie konsumentów skierowane są dziś na ich kręgi społeczne 

i rodzinne, a nie przekaz reklamowy261. 

Jedna z pierwszych definicji marki określała ją jako „nazwę, symbol, logo lub ich 

kombinację, stworzoną w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy lub ich grupy 

i wyróżnienia ich spośród konkurencji”262. Jest to definicja już nie do końca aktualna. Według 

J. Kalla marka to kombinacja produktu fizycznego, nazwy marki, opakowania, reklamy oraz 

towarzyszących im działań z zakresu dystrybucji i ceny, kombinacja, która, odróżniając ofertę 

danego marketera od ofert konkurencyjnych, dostarcza konsumentowi wyróżniających 

korzyści funkcjonalnych i/lub symbolicznych, dzięki czemu tworzy lojalne grono nabywców 

i umożliwia tym samym osiągnięcie wysokiej pozycji na rynku263. Ta definicja podkreśla 

udział klienta w kreowaniu marki, uwzględnia jego opinie, odczucia, emocje, skojarzenia, 

jakie dana marka wywołuje w jego umyśle.  

Zgodnie z najbardziej aktualnym podejściem istotą marki jest jej zdolność do kreowania 

pozytywnych relacji z klientami, które będą się przekładały na utrzymanie lub wzrost 

sprzedaży produktu markowego264 

Marka jest produktem, ale takim, który posiada inne wymiary, wyróżniające go w jakiś 

sposób spośród produktów konkurencyjnych, mających zaspokajać te same potrzeby. Te 

różnice mogą być racjonalne i materialne – odnoszące się do wykonania produktu 

oznaczonego marką – lub symboliczne, emocjonalne i niematerialne – odnoszące się do tego, 

 
261 Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan. Marketing 4.0…, op. cit. 
262 Ph. Kotler, Marketing, Gebethner &Ska, Warszawa 1994, s. 410.  
263 J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 12. 
264  H. Szulce, K. Janiszewska, Zarządzanie marką, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2012, s. 13.  
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co marka reprezentuje265. Marka jest ważnym elementem budowania zaufania klienta 

w stosunku do produktu i usługi danego przedsiębiorstwa lub usługodawcy. To właśnie ona 

jest obietnicą ciągłego dostarczania konkretnego zbioru cech, korzyści i usług dla nabywcy266. 

Silna marka spełnia wiele funkcji, zapewniając rozmaite korzyści zarówno dla klienta, jak 

i dla przedsiębiorstwa. Wśród korzyści marki w relacji do klienta wskazać można 

następujące267, 268, 269:  

• obietnica powtarzalnej kombinacji korzyści; 

• ułatwienie podejmowania decyzji przez nabywcę; 

• bezpieczeństwo związane z gwarancją wysokiej jakości oraz wsparciem ze strony 

przedsiębiorstwa (serwis); 

• możliwość odróżnienia danego produktu od produktów konkurencyjnych; 

• zadowolenie i satysfakcja konsumentów, którzy nabywają i użytkują produkty o silnych 

markach; 

• prestiż w otoczeniu, wyróżnienie się, demonstrowanie pozycji, większa pewność siebie 

(funkcja społeczna); 

• przynależność do grupy użytkowników produktu, radość z udziału we wspólnej 

przygodzie. 

Wśród korzyści z posiadania silnej marki, jakie może osiągać przedsiębiorstwo, wymienia 

się następujące270, 271: 

• buduje autentyczność, oryginalność, rozpoznawalność; 

• buduje lojalność klientów stymulując powtarzalność zakupów;  

• psychologicznie wartościuje produkty;  

• wyższy poziom cen i marż – produkty z silnymi markami pozwalają z reguły na wycenę 

ich wartości na wyższym poziomie, co jest ważne z punktu rozwoju przedsiębiorstwa; 

• większe obroty – popyt na produkty markowe jest mniej narażony na zagrożenia 

w warunkach kryzysu gospodarczego; 

• większa znajomość produktu wśród klientów – wyższe są wskaźniki znajomości 

spontanicznej i asystowanej marki; 

 
265 K.L. Keller, T. Aperia, M. Georgson, Strategic Brand Management. A European Perspective, Pearson 

Education, Harlow 2012, s. 5. 
266 Ph. Kotler, Marketing, op. cit., s. 423. 
267 D.A. Aaker, Managing brand equity, The Free Press, New York 1991, s. 17.  
268 M. Dębski, Kreowanie …, op. cit., s. 25. 
269 H. Szulce, K. Janiszewska, Zarządzanie …, op. cit., s. 19. 
270 M. Dębski, Kreowanie …, op. cit., s. 25.  
271 H. Szulce, K. Janiszewska, Zarządzanie  …, op. cit., s. 19. 
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• większy rozgłos – silne marki częściej pojawiają się w rozmowach między 

konsumentami, także między partnerami (głównie obszar B2B); 

• bardziej intensywna obecność na półkach sklepowych – marki o większej sile są przez 

detalistów umieszczane w miejscach, które generują większy obrót. 

W związku z tym, że wraz z początkiem nowego tysiąclecia definicja produktu 

wykroczyła poza tradycyjne dobra i usługi, równolegle z tym procesem poszerzyły się granice 

zarządzania marką. Koncepcja marki ma szerokie zastosowanie. Może być ona nadawana 

dobru materialnemu, usłudze, placówce handlowej, osobie, miejscu, organizacji, a także 

idei272.  

Kreowanie marki jest opisywane jako branding, czyli proces lub procedura projektowania, 

planowania i komunikacji nazwy oraz tożsamości np. dobra materialnego, usługi lub 

instytucji w celu zbudowania i/lub zarządzania jej wizerunkiem273. Tożsamość marki to 

zestaw skojarzeń z marką, które firma chce zbudować i utrzymać, to innymi słowy 

aspiracyjny zewnętrzny wizerunek marki274. Wizerunek marki stanowi suma przekonań, 

postaw i wrażeń, jakie osoba lub grupa posiada w relacji do określonego obiektu275. 

Skojarzenia tego rodzaju, występujące w percepcji odbiorców, stanowią bazę do 

podejmowania decyzji zakupowych i podstawę lojalności wobec marki276. 

Przedsiębiorstwo (samodzielnie lub z udziałem agencji reklamowej) kształtuje tożsamość 

marki. Zadaniem tożsamości jest określenie znaczenia i powołanie marki. Tożsamość musi 

więc poprzedzać wizerunek. Wizerunek jest natomiast tworzony jako synteza wszystkich 

sygnałów emitowanych przez markę (nazwa marki, znaki graficzne, produkty, reklama itd.). 

Jest on zatem rezultatem dekodowania, wydobywania przez konsumenta znaczenia tych 

sygnałów, a także ich interpretacji. Wizerunek opisuje sposób, w jaki odbiorcy wyobrażają 

sobie markę277. Tożsamość marki jest definiowana przez zarządzającego marką, podczas gdy 

wizerunek jest obrazem marki pojawiającym się w umyśle odbiorcy (rysunek 3.4). 

Menedżerowie marek mogą zakłócić pierwotną tożsamość marki poprzez podejmowanie 

dodatkowych działań naśladujących konkurencję, poprzez oportunizm i idealizowanie marki. 

Ponadto różnice między wizerunkiem aspiracyjnym (tożsamość), a wizerunkiem faktycznym 

 
272 K.L. Keller, T. Aperia, M. Georgson, Strategic Brand…, op. cit., s. 5. 
273 S. Anholt, Competitive Identity. The New Brand Management for Nations, Cities and Regions, Palgrave 

Macmillan, New York 2007, s. 4. 
274 D.A. Aaker, Strategic market management, John Wiley and Sons, New York 2007, s. 168-169. 
275 H. Barich, P. Kotler, A framework for marketing image management, „Sloan Management Review” 1991, 32 

(2), Winter, s. 94-104. 
276 D.A. Aaker, Managing Brand Equity, The Free Press, New York 1991, s. 109-110. 
277 J. Kall, Silna marka…, op. cit.,  s. 25.  
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mogą być powodowane działaniami konkurencji, szumem komunikacyjnym, zakłóceniami 

pojawiającymi się w trakcie dekodowania przekazów informacyjnych przez klientów, 

sprawnością w komunikacji marki, zgodnością komunikowanych wartości marki z jej 

rzeczywistymi atrybutami oraz czynnikami zewnętrznymi278.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3.4. Tożsamość a wizerunek marki 

Źródło: H. Szulce, K. Janiszewska, Zarządzanie marką, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2012, s. 45. 

Strategia kreowania marki obejmuje trzy główne etapy:  

• diagnozę sytuacji („gdzie jesteśmy”?); 

• sformułowanie tożsamości marki („dokąd chcemy dojść”?); 

• komunikację marki („jak mamy tam dojść?”).  

Diagnoza sytuacji wiąże się z realizacją badań marketingowych, które pozwolą ustalić 

specyfikę grupy docelowej, do której kierujemy produkt oznaczoną marką. Celem badań 

powinna być identyfikacja nie tylko cech demograficznych, ale też psychograficznych grupy 

docelowej, które będą głównie determinować decyzje nabywcze (tzw. „insight konsumencki”, 

czyli poznanie motywów, oczekiwań, stylu życia, zachowań oraz całej ścieżki konsumenta 

w drodze do zakupu (ważne osoby, kluczowe momenty, punkty styku z marką, źródła wiedzy 

o marce). Badania marketingowe przeprowadzone na tym etapie powinny także ustalić czym 

chcemy się odróżnić od konkurencji (rozpoznanie strategii marek konkurencyjnych). Ostatnią 

kwestią jest zdefiniowanie jaką wartość, korzyść oferujemy klientowi. Powinna ona stanowić 

odpowiedź na rezultaty „insightu konsumenckiego”, który pozwolił określić niezaspokojoną 

dotychczas potrzebę potencjalnym nabywców.  

 
278 H. Szulce, K. Janiszewska, Zarządzanie …, op. cit., s. 45. 
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W fazie związanej z definiowaniem tożsamości marki szczególnie użyteczne jest 

narzędzie określane jako „piramida tożsamości marki” (rysunek 3.5). Ułatwia ono proces 

identyfikacji atrybutów, korzyści, osobowości i esencji nowej marki, wprowadzanej na rynek. 

Jednocześnie pozawala monitorowość i repozycjonować marki już istniejące na rynku. 

 

Rysunek 3.5. Piramida tożsamości marki 

Źródło: https://knowledge.insead.edu/blog/insead-blog/how-to-build-a-brand-pyramid-8491, [23.05.2021]. 

Uzupełnianie piramidy, służące zdefiniowaniu tożsamości marki rozpoczynamy od dołu, 

identyfikując unikatowe cechy i atrybuty charakteryzujące produkt, któremu chcemy nadać 

markę. Następnie określmy korzyści funkcjonalne (materialne) tego produktu wskazując 

dlaczego klienci powinni sięgać po dany produkt, jaki racjonalny problem produkt ten będzie 

mógł rozwiązać. Kolejny krok to odpowiedzi na pytania: jak czują się klienci po użyciu 

produktu? Kładziemy tutaj nacisk na stworzenie opowieści, która przekona klienta, że dzięki 

produktowi będzie mógł on przeżyć określone emocje. W piramidzie tożsamości marki 

odpowiadamy także na pytanie: kim byłaby nasza marka, gdyby była osobą, jak byśmy ją 

opisali? Jakie wartości byłby ważne dla tej osoby? Na samym końcu definiujemy ideę marki, 

jej esencję. 

Największym wyzwaniem w procesie brandingu jest zdefiniowanie „serca” tożsamości 

marki, której punktem wyjścia jest esencja marki. Esencja marki jest zazwyczaj zamykana 

w jednym zdaniu lub krótkim stwierdzeniu, odzwierciedlającym tzw. DNA marki279. 

 
279 M. Florek, K. Janiszewska, Defining place brand identity. Methods and determinants of application, „Actual 

Problems of Economics” 2013, 12, s. 543-553. 
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D.A. Aaker wizualizuje ten komponent tożsamości marki jako magnes, który łączy 

i porządkuje elementy zawarte w rdzeniu marki280. 

Po zdefiniowaniu atrybutów, korzyści i esencji marki należy skupić się na doborze tzw. 

elementów marki, które współtworzą lub wzmacniają źródła siły marki i składają się na jej 

tożsamość. Powinny być one dobierane w taki sposób, żeby wpływać pozytywnie na 

kształtowanie świadomości marki i jej wizerunku oraz na tworzenie silnych, korzystnie 

ocenianych i wyjątkowych skojarzeń281. 

Elementy marki obejmują282:  

• nazwę marki, która powinna być unikatowa i tak skonstruowana, że konsument nie 

znając produktu, jest w stanie po samej nazwie nadać mu pewne cechy; 

• logo – graficzny element symbolizujący daną markę, logo może mieć formę logotypu - 

czyli słowa bądź grupy słów przedstawionych przy użyciu określonego kroju pisma, 

mających za zadanie jednoznacznie identyfikować markę. Podobnie jak nazwy marek, 

ich znaki graficzne powinny być łatwo zapamiętywane. Pomaga im w tym prosty 

wygląd i odwoływanie się do znaczenia znanego nabywcom. Jeśli projektant wymyśli 

zbyt skomplikowany kształt, za którym nie kryją się znaczenia znane nabywcom, znaki 

graficzne nie spełnią pokładanych w nim nadziei; 

• slogan - krótkie sformułowanie przekazujące kluczową informację o marce, która 

przyczynia się do wzrostu jej siły; 

• bohatera marki, czyli symbol związany z marką o cechach ludzkich lub zwierzęcych, 

które pojawiają się w komunikacji marketingowej.  

Dobrze dobrane elementy odwołują się do znaczeń znanych nabywcom, ułatwiają im 

rozpoznawanie i przywoływanie marki w sytuacjach zakupowych i w ten sposób przyczyniają 

się do zwiększania jej siły.  

Do kluczowych elementów związanych ze współczesną komunikacją marki, które warto 

współcześnie uwzględnić w działalności przedsiębiorstwa należą283: 

• marketing wielokanałowy – „podróż konsumenta” (consumer journey) powinna być 

realizowana poprzez dużą liczbę urządzeń sesji i platform, których dobór powinien być 

zależny od specyfiki docelowych odbiorców; 

 
280 D.A. Aaker, Building Strong Brands, Simon&Schuster, Sydney 2010, s. 78-102.  
281 J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan, Zarządzanie marką, wyd. II., Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 147.  
282 Ibidem, s. 147-149.  
283 Komunikacja marki, https://www.ventureharbour.com/marketing-mix/, [23.05.2021].  

https://www.ventureharbour.com/marketing-mix/
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• personalizowane doświadczenia – im bardziej doświadczenia dostosowane są do 

poszczególnych użytkowników, tym bardziej angażujące stają się przekazy 

marketingowe i tym bardziej klienci interesują się daną marką; 

• automatyzacja marketingu – wraz z rozwojem marketingu internetowego marki muszą 

zautomatyzować jak najwięcej powtarzalnych zadań, aby skutecznie zarządzać 

kampaniami wielokanałowymi, utrzymać koszty i osiągnąć jak najszybszy wzrost. 

Nie ma wątpliwości, że sposoby komunikacji marki stają się z każdym rokiem coraz 

większym wyzwaniem, ponieważ technologie i trendy konsumenckie stają się coraz bardziej 

złożone. 

Projektując kampanie promocyjne marki, należy uwzględnić, że współczesna marka 

powinna zachowywać się jak bliski przyjaciel klienta, czyli spełniać następujące warunki284: 

• być zawsze dostępna – bo dzisiejszy konsument nie ma czasu i chce produkty i usługi tu 

i teraz, bez czekania; 

• być atrakcyjna i ciekawa – by spędzanie czasu w jej towarzystwie dawało wartość 

istnieniu, tak jak chwile z najbliższymi osobami; 

• być ludzka – słuchać, doradzać i angażować klientów w różne fazy swojego rozwoju, 

(podobnie jak w relacji z przyjacielem); 

• być mądra – z jednej strony być dostawcą treści – przydatnej i ciekawej, z drugiej 

dawać ciągle nowe, innowacyjne rozwiązania – jak przyjaciel przynoszący nowinki ze 

świata; 

• być moralna i świadoma – po co istnieje i przez swoje istnienie nadawać sens również 

twojemu. 

Marka, podobnie jak przyjaciel, powinna dostarczać klientom zadowolenia, ciekawych 

przeżyć. Ważne by te doświadczenia były dostarczane wielokanałowo, a jednocześnie by były 

spójne i zachęcały do interakcji i wchodzenia w relacje.  

 

 

 

 

 
284 Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 4.0…, op. cit. 
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3.5. Marketing internetowy jako sposób kreacji i komunikacji marki 

E-marketing (marketing internetowy, digital marketing) to szereg działań, które 

realizowane są za pośrednictwem Internetu w celu promocji firmy, marki, produktu, usługi, 

a także ich sprzedaży oraz budowania relacji z klientem285. 

Ważnym krokiem przybliżającym dane przedsiębiorstwo do osiągnięcia sukcesu jest 

pozycjonowanie stron www. Podnosi to rozpoznawalność marki, a nawet buduje zaufanie 

w stosunku do firmy. Wysokie pozycje w Internecie gwarantują ruch, większe 

zainteresowanie klientów, a co za tym idzie wyższy poziom sprzedaży produktów i usług. 

Dodatkowo trzeba zauważyć, że jest to wyjątkowo pozytywna forma marketingu, gdyż nie 

jest nachalna. To klienci szukają niezbędnych informacji, a firmy podpowiadają gotowe 

rozwiązania i odpowiadają na zapytania. Ogromne znaczenie ma treść przedstawianych 

informacji. 

Content marketing, czyli marketing treści, to strategia mająca na celu tworzenie oraz 

dystrybucję wartościowych treści, skierowanych do ściśle określonej grupy odbiorców. Ta 

forma marketingu opiera się na budowaniu pozytywnych oraz długotrwałych relacji 

z odbiorcami, oraz klientami286. W obecnych, cyfrowych czasach, zanim klienci dokonają 

zakupu, decydują się na sprawdzenie danego produktu w Internecie. Oczywiście 

przedstawiciele przedsiębiorstw nie są w stanie zapanować nad wszystkimi komentarzami, 

które pojawiają się na temat oferowanych produktów czy usług. Dlatego też powinni 

zapewnić klientom pełen dostęp do informacji, ponieważ dzięki zamieszczonym treściom 

będą postrzegani jako wiarygodni i profesjonalni. Mogą przekazywać je w różnej formie 

(rysunek 3.6). 

 
285 E-marketing, https://www.brandnewportal.pl/narzedzia-e-marketera/narzedzia-marketingu-

internetowego/#Narzedzia_marketingowe_dla_automatyzacji_marketingu, [25.05.2021]. 
286 Content marketing, https://www.brandnewportal.pl/content-marketing/content-marketing-i-7-narzedzi/, 

[26.05.2021]. 

https://www.brandnewportal.pl/narzedzia-e-marketera/narzedzia-marketingu-internetowego/#Narzedzia_marketingowe_dla_automatyzacji_marketingu
https://www.brandnewportal.pl/narzedzia-e-marketera/narzedzia-marketingu-internetowego/#Narzedzia_marketingowe_dla_automatyzacji_marketingu
https://www.brandnewportal.pl/content-marketing/content-marketing-i-7-narzedzi/
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Rysunek 3.6. Narzędzia content marketingu 

Źródło: opracowanie własne. 

Do narzędzi contetnt marketingu należą: 

• infografiki, które są najczęściej przedstawieniem wartości liczbowych, procentowych, 

wykresów oraz procesów za pomocą atrakcyjnej grafiki. Ta forma content marketingu 

jest niezwykle popularna i cieszy się sporym uznaniem. Aby stworzyć przyciągającą 

wzrok grafikę, należy zatrudnić grafika bądź skorzystać z dostępnych narzędzi do 

tworzenia infografiki. Wśród dostępnych na rynku, warto wspomnieć o Visually, 

Easelly czy Piktochart; 

• webinaria i konferencje online, stanowią atrakcyjną formę prezentacji produktowych, 

nie wymagają sporych nakładów finansowych, a odbiorca może uczestniczyć 

w spotkaniu z dowolnego miejsca. Opierają się na przekazie na żywo, pozwalają na 

interakcję z prezenterem, są doskonałym narzędziem przyciągającym osoby 

poszukujące rozwiązań. Do najczęściej stosowanych platform komunikacji należą: 

Vimeo, Click Meeting, Microsoft Teams i Zoom; 

• e-booki, które mogą przyjmować różne formy, tj. przewodniki, raporty, biuletyny, 

foldery. Są one bardzo cenione przez odbiorców, zwłaszcza poszukujących eksperckiej 

wiedzy;  

• artykuły, stanowią wartościową dawkę wiedzy, która może być dystrybuowana 

zarówno przez kanały wewnętrzne (firmowa strona internetowa czy blog), jak i przez 
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kanały zewnętrzne (portale). Artykuły pozwalają zbudować wizerunek eksperta 

w branży, wyróżnić się wśród konkurencji; 

• zdjęcia, forma content marketingu, której znaczenie jest uzależnione od branży. Dla 

przykładu branża modowa bardziej bazuje na zdjęciach, budząc inspiracje niż branża 

informatyczna; 

• informacje prasowe, które mają ogromny wpływ na wizerunek marki w mediach. 

Należy jednak poznać zasady webwritingu. Bez nich, nawet najbardziej wartościowa 

informacja nie zostanie umieszczona w mediach (liczy się zarówno treść, jak i forma); 

• prezentacje są typowym elementem pracy działu handlowego, którego przedstawiciele 

podczas rozmowy z klientem przedstawiają produkt i związane z nim korzyści287. 

E-mail marketing wykorzystuje pocztę elektroniczną w kwestiach marketingowych. Do 

podstawowych zadań marketingu e-mailowego należy komunikacja z klientami za pomocą 

poczty e-mail, tworzenie i analiza bazy mailingowej, przygotowanie trafiających do 

kontrahenta treści poszczególnych wiadomości, a także zachęcanie potencjalnych klientów do 

skorzystania z oferty proponowanej przez firmę288. 

Google Ads to najpowszechniejszy system płatnej reklamy w wyszukiwarkach 

(w Google). Za pomocą Google Ads można samodzielnie utworzyć reklamę i osobiście 

dobrać słowa kluczowe powiązane z firmą i jej profesją. Formaty reklamowe dzielą się na: 

• komunikaty tekstowe kierowane do przeglądarki Google; 

• banery graficzne umieszczane w sieci reklamowej Google; 

• formaty wideo widoczne na YouTubie. 

W ramach tych trzech formatów możliwe jest stworzenie reklamy, która będzie się 

wyświetlać ściśle określonej grupie docelowej289. 

Facebook Ads to system reklamowy Facebooka. Reklama wyświetlana jest nie tylko na 

Facebooku, ale także w Messengerze, na Instagramie i w sieci Audience Network. 

Zaawansowane narzędzie, jakim jest Menadżer reklam (Facebook), pozwala nam tworzyć 

kampanie ukierunkowane na wybrane grupy odbiorców, co znacząco wpływa na ich 

efektywność, bo reklama dotrze do właściwych osób. 

Reklama na Facebooku pokazuje się użytkownikom znajdującym się na różnych etapach 

procesu zakupowego. Z uwagi na precyzyjne kierowanie, każdy z nich może stać się 

 
287 Narzędzia content marketingu, https://www.brandnewportal.pl/content-marketing/content-marketing-i-7-

narzedzi/, [30.05.2021]. 
288 E-mail marketing, https://www.heuristic.pl/blog/e-marketing/6-najbardziej-popularnych-narzedzi-do-e-

marketingu;96.html, [03.06.2021]. 
289 Google Ads, https://www.grupa-tense.pl/google-ads/, [03.06.2021]. 

https://www.brandnewportal.pl/content-marketing/content-marketing-i-7-narzedzi/
https://www.brandnewportal.pl/content-marketing/content-marketing-i-7-narzedzi/
https://www.heuristic.pl/blog/e-marketing/6-najbardziej-popularnych-narzedzi-do-e-marketingu;96.html
https://www.heuristic.pl/blog/e-marketing/6-najbardziej-popularnych-narzedzi-do-e-marketingu;96.html
https://www.grupa-tense.pl/google-ads/
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potencjalnym klientem. Oznacza to, że odpowiednia konfiguracja reklamy pozwala dotrzeć 

do osób z grupy docelowej. Korzystanie z Facebook Ads nie tylko przyciągnie nowych 

klientów, budując tym samym świadomość o marce, ale przypomni stałym klientom o firmie. 

Kampanie Facebook Ads dają możliwość tworzenia przekazu przy pomocy kilku 

uniwersalnych formatów reklam. Do użytkowników można docierać przy pomocy zdjęć, 

filmów, zdarzeń (stories), formatu karuzelowego (filmy lub obrazy), pokazu slajdów, kolekcji 

(przedstawienie oferty), demo (interaktywny podgląd aplikacji przed jej pobraniem), a także 

prezentując reklamę na Messengerze290. 

Aukcja internetowa jest procesem licytacji danego towaru wystawionego na sprzedaż 

w serwisie aukcyjnym. Punktem wyjścia jest zwykle cena wywoławcza, od której zaczyna się 

licytacja, czyli zgłaszanie przez potencjalnych nabywców coraz wyższej ceny za oferowany 

towar. Zakupu dokonuje podmiot, który w ramach licytacji zaproponuje najwyższą cenę. 

Aukcje internetowe to ważny kanał sprzedażowy od którego wielu użytkowników zaczyna 

swoją ścieżkę zakupową. 

Wyróżnia się następujące rodzaje aukcji: 

• aukcje klasyczne (angielskie) – polegają na tym, że cena towaru jest podwyższana przez 

osoby, które przystąpiły do licytacji. Aukcja kończy się po upływie ustalonego czasu. 

Licytowany przedmiot zostaje sprzedany w momencie gdy kupujący zaoferuje kwotę 

wyższą od ustalonej kwoty minimalnej przez sprzedającego; 

• aukcje holenderskie – działają w odwrotny sposób niż aukcje klasyczne, sprzedający 

ustala cenę minimalną i wywoławczą, która jest jednocześnie najwyższą kwotą licytacji. 

Będzie ona automatycznie obniżana przez kupujących. Osoby licytujące mogą tylko raz 

podać cenę, którą są w stanie zapłacić za produkt; 

• aukcje jedno i wielokrotne (równoległe) – aukcja wielokrotna polega ona na tym, że 

sprzedający ma możliwość w jednej licytacji wystawić kilka tych samych produktów. 

Licytację wygrywa kilku kupujących po cenach, które wylicytowali; 

• błyskawiczne – charakteryzują się krótkim czasem trwania - najczęściej do 60 minut. 

Często brak ceny minimalnej, a cena wywoławcza jest stosunkowo niska. 

W wyznaczonym czasie licytacji wygrywa osoba, która zaproponowała najwyższą cenę 

za dany produkt; 

• przetargowe – to aukcje, w przypadku których nie ma mowy o tradycyjnym sposobie 

licytacji. Zwycięzcą akcji zostaje ten, kto złoży najwyższą ofertę, ale kupujący nie zna 

 
290 Facebook Ads, https://www.ideoforce.pl/e-marketing/reklama-w-social-media/facebook-ads/, [03.06.2021]. 

https://www.ideoforce.pl/e-marketing/reklama-w-social-media/facebook-ads/
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ani ceny minimalnej, po której sprzedawca skłonny jest sprzedać produkt, ani ofert 

pozostałych uczestników aukcji; 

•  odwrócone – w ich przypadku wystawione są przedmioty nie do sprzedania, a do 

kupienia. Licytują się między sobą zainteresowani chcący ten produkt sprzedać; 

• wertykalne – inaczej aukcje branżowe, gdzie wystawia się towary z jednej branży 

ewentualnie z kilku podstawowych; 

•  horyzontalne, na których wystawiane są bardzo zróżnicowane towary wielu branż291. 

Jednym z pierwszych miejsc gdzie można było to uczynić był serwis aukcyjny e-Bay, 

który powstał w 1995 roku. W Polsce dopiero 4 lata później internauci mieli taką samą 

możliwość, kiedy to prekursor polskiego handlu detalicznego – Allegro – uruchomiło swoją 

platformę292. 

Aukcje internetowe to model biznesu charakterystyczny zarówno dla sektora B2C, C2C 

jak i C2B. 

Marketing wirusowy (Viral Makreting) to element działań e-marketingu, który ma za 

zadanie stworzenie sytuacji, w której internauci sami rozpowszechniają między sobą 

wiadomości związane z firmą lub jej działalnością. Celem prowadzących takie kampanie jest 

stworzenie atrakcyjnego materiału, który zainteresuje odbiorcę na tyle, że z własnej 

inicjatywy rozpowszechni dane treści w sieci, czy przekaże je komuś podczas tradycyjnej 

rozmowy.  

Udana akcja marketingu wirusowego jest zawsze dużym sukcesem marketerów, gdyż nie 

ma na nią jednoznacznego przepisu. Pierwsze takie akcje narodziły się przypadkiem i sami 

autorzy zaskoczeni byli ich efektami. Taka akcja powinna być: pozytywnie nacechowana, 

zaskakująca, błyskotliwa. Najlepiej sprawdzają się materiały video i graficzne. Doskonałe 

rezultaty przynoszą treści zabawne i dwuznaczne293. 

Kiedy prowadzimy biznes internetowy, niezwykle przydatne do organizacji i wsparcia 

pracy są narzędzia online. Należy podkreślić, że nie są one zarezerwowane wyłącznie dla 

ekspertów. Obecnie instrumenty te tworzy się w taki sposób, by były możliwie łatwe do 

nauczenia, proste w obsłudze oraz w pewnym stopniu zautomatyzowane. Narzędzia 

promocyjne mogą występować w wersji płatnej – np. na zasadzie opłaty abonamentowej – 

i w wersji darmowej. Instrumentów e-marketingu używają zarówno eksperci, jak amatorzy, 

 
291 K. Czajkowska, Rynek e-commerce - jego specyfika i perspektywy rozwoju w Polsce, „Journal of Modern 

Management Process” 2016, nr 1, http://docplayer.pl/22320581-Rynek-e-commerce-jego-specyfika-i-

perspektywy-rozwoju-w-polsce.html, [03.06.2021]. 
292 R. Marek, Determinanty rozwoju polskich biur podróży w Internecie, Promotor, Warszawa 2015. 
293 Marketing wirusowy, https://www.conquest.pl/marketing-wirusowy-czym-jest-i-jak-dziala/, [03.06.2021]. 

http://docplayer.pl/22320581-Rynek-e-commerce-jego-specyfika-i-perspektywy-rozwoju-w-polsce.html
http://docplayer.pl/22320581-Rynek-e-commerce-jego-specyfika-i-perspektywy-rozwoju-w-polsce.html
https://www.conquest.pl/marketing-wirusowy-czym-jest-i-jak-dziala/
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co czyni je jeszcze bardziej popularnymi. Przykładowe narzędzia ukazano na poniższym 

rysunku. 

 

Rysunek 3.7. Przykładowe narzędzia marketingu internetowego 

Źródło: Przykładowe narzędzia marketingu internetowego, https://www.bitrix24.pl/blogs/aktualnosci/darmowe-

narzedzia-marketingu-internetowego.php, [06.06.2021]. 

Sprzedaż produktów lub usług może być wspierana za pomocą wielu metod i narzędzi. 

Dobór instrumentów powinien być decyzją przemyślaną, a obsługa tych narzędzi winna być 

prowadzona przez osoby kompetentne. Należy pamiętać, że istotą marketingu internetowego 

jest budowanie i utrwalanie więzi na linii marka – odbiorca, a więzi te można łatwo popsuć 

poprzez nieumiejętne korzystanie z określonych narzędzi. Warto mieć na uwadze, że na rynku 

istnieją także nowoczesne narzędzia marketingowe o kompleksowym przeznaczeniu 

(np. Wordpress - platforma do tworzenia blogów i prostych stron internetowych294; wFirma.pl 

- program do księgowości online295; Programy do zarządzania zespołami: Asana, Bitrix24, 

czy Trello).  

Celowe i świadome wykorzystanie narzędzi jest gwarantem sukcesu. Dodatkowo ważne 

są kanały dystrybucji informacji odnoszących się do produktu czy usługi, tj:  

• owned media to wszystkie kanały, nad którymi firma posiada pełną kontrolę. To 

własność firmy, a wykorzystywane ich w strategii content marketingowej nie wiąże się 

najczęściej z żadnymi opłatami. Najpopularniejsze media to blog firmowy, witryna 

internetowa, social media (Facebook, Youtube, Pinterest, Snapchat, Twitter etc.); 

• paid media to media opłacane, by promować treści należące do firmy (owned media). 

Wśród najpopularniejszych rozwiązań są bandery, reklama w wyszukiwarce, artykuły 

 
294Wordpress, https://pl.wordpress.org/, [06.06.2021]. 
295 Księgowość online, https://wfirma.pl/, [06.06.2021]. 
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sponsorowane, a także, coraz częściej, komercyjne zaangażowanie przez markę 

popularnych influencerów; 

• earned media to przekaz, którego twórcą nie jest firma, ale odbiorca, to treści 

generowane przez internautów. Może to być dla przykładu komentarz pod artykułem 

bądź postem, opinia na temat produktu bądź marki zamieszczony w Internecie.  

Celem komunikacji marki w Internecie powinno być umiejętne wykorzystanie wszystkich 

trzech kategorii mediów. Na poniższej grafice został ukazany obszar wspólny, obejmujący 

owned, paid i earned media. To centralne miejsce stanowić powinno unikalny miks mediowy 

i główny cel e-marketingu, a więc POEM właśnie (Paid Owed Earned Media). 

 

 

Rysunek 3.8. The digital marketing mix 

Źródło: The digital marketing mix, https://www.theukdomain.uk/difference-between-owned-earned-and-paid-

media/, [30.05.2021]. 

Promocja treści w podziale na kanały owned, paid i earned media wymaga stworzenia 

strategii działań z uwzględnieniem każdego z nich.  

Reasumując, umiejętne wykorzystanie marketingu internetowego pozwala na: 

• dotarcie do potencjalnych klientów o każdej porze dnia i nocy; 

• możliwość stosunkowo łatwej analizy grupy odbiorców, co ma przełożenie na 

precyzyjne tworzenie komunikatów adekwatnych do potrzeb potencjalnych klientów;  

• możliwość automatyzacji pewnych procesów marketingowych, która z kolei wpływa na 

oszczędność nie tylko czasu, ale też pieniędzy; 

MIX 

(POEM) 

https://www.theukdomain.uk/difference-between-owned-earned-and-paid-media/
https://www.theukdomain.uk/difference-between-owned-earned-and-paid-media/
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• możliwość zmierzenia prowadzonych działań i ich optymalizacji dla osiągania lepszych 

rezultatów; 

• wzmacnianie więzi z odbiorcami poprzez wchodzenie w interakcje. 

Marketing internetowy, w przeciwieństwie do tradycyjnych form promocyjnych, pozwala 

dużo sprawniej i na większą skalę zacieśniać więzi z odbiorcami. Istotne jest to, że tego typu 

działania są skierowane zarówno do obecnych klientów, jak i tych potencjalnych.  

Należy jednak pamiętać, że obsługa klienta w ramach marketingu internetowego to 

inwestycja długoterminowa i dobrze udokumentowana. W sieci nic nie ginie, informacje 

rozprzestrzeniają się bardzo szybko, więc dbanie o jakość relacji z klientem może rzutować 

na reputację firmy. 

Zatem, tylko poprzez posiadanie przemyślanej strategii komunikacji online, określonych 

celów, metod ich osiągania, monitorowania i mierzenia można odnieść wartościowe rezultaty. 

Umiejętne wykorzystanie technik e-marketingu wpływa na zwiększanie świadomości 

marki, zaangażowanie i lojalność konsumentów, buduje zainteresowanie wśród potencjalnych 

klientów i ostatecznie – zwiększa konwersję i wynik finansowy. 
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Zakończenie 

Niniejsza publikacja ma na celu popularyzację postaw przedsiębiorczych oraz 

dostarczenie wiedzy niezbędnej do odniesienia sukcesu w biznesie.  

Prowadzenie działalności gospodarczej niewątpliwie wiąże się posiadaniem środków 

finansowych. Dostęp do kapitału jest podstawowym czynnikiem determinującym możliwość 

założenia, a następnie prowadzenia i rozwoju firmy. Kapitał własny przedsiębiorstw 

niejednokrotnie jest niewystarczający, aby realizować plany inwestycyjne, dlatego też istnieje 

potrzeba pozyskania kapitału obcego. W książce podkreślono, że formy pozyskania tego typu 

kapitału są zróżnicowane zarówno pod względem wymaganego zabezpieczenia, procedur 

formalnych, jak i generowanych kosztów. Wybór odpowiedniej formy kapitału obcego zależy 

od branży, w której działa firma, specyfiki prowadzonej działalności, czy wielkości 

przedsiębiorstwa. Określenie optymalnej struktury kapitału (proporcji pomiędzy kapitałem 

własnym a obcym) oddziałuje na wartość rynkową przedsiębiorstwa i stanowi jedną 

z najważniejszych decyzji podejmowanych przez właściciela. 

Kolejną ważną kwestią jest zbudowanie zespołu, którego praca umożliwi realizację nawet 

najtrudniejszych zadań, co przełoży się na uzyskanie wyjątkowych rezultatów. Dobrze 

funkcjonujące zespoły osiągają zdecydowanie lepsze wyniki od osób pracujących 

indywidualnie. Jest to możliwe, między innymi, dzięki dzieleniu się wiedzą, współpracy. 

Różne umiejętności i odmienne doświadczenia połączone z silną motywacją dają efekt 

synergii, dzięki któremu zespół może szybciej reagować na zmiany rynkowe, gospodarcze 

i technologiczne. Dlatego też zespoły robocze stają się kluczowym elementem struktur 

organizacyjnych firm, i to nie tylko międzynarodowych koncernów, ale także małych 

i średnich przedsiębiorstw oraz każdego innego typu organizacji.  

Oprócz zagadnień związanych z rekrutowaniem i motywowaniem odpowiednich 

członków do zespołu poruszono również aspekty związane z formami zatrudnienia 

pracowników. Przedstawiono różne warianty, które mogą być korzystne zarówno dla 

pracodawcy, jak i pracownika.  

Następnie wiele uwagi poświęcono aspektom marketingowym działalności gospodarczej. 

Ukazano w jaki sposób ewaluowało podejście do marketingu. Podkreślono, że marketing 

w przedsiębiorstwie jest sposobem myślenia, który dotyczy wszystkich – zarówno 

zarządzających, jak i podwładnych. Jednym z podstawowych aspektów koncepcji 

marketingowej jest ukierunkowanie działalności gospodarczej na konkretną grupę (grupy) 

klientów. Wyodrębnione segmenty rynku, wyznaczają obszar działania przedsiębiorstwa 
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i stanowią punkt wyjścia formułowanego programu działania. Rynek docelowy dla 

planowanego przedsięwzięcia obejmuje zbiór podmiotów – osób, gospodarstw domowych, 

firm lub instytucji – będących potencjalnymi nabywcami produktów lub usług oferowanych 

przez przedsiębiorstwo. Szacowanie liczby potencjalnych klientów nie jest sprawą prostą, 

dlatego też poświęcono jej wiele uwagi. W dalszej części publikacji skupiono się na 

narzędziach marketingu mix oraz roli badań marketingowych. Odpowiednio zaplanowane 

i we właściwy sposób wdrożone pomysły badawcze mogą pomóc w podejmowaniu wielu 

decyzji związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Następnie skoncentrowano się na 

zarządzaniu marką, bowiem silna i rozpoznawalna marka jest wskazywana jako jedno 

z najważniejszych źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W ostatniej części 

poruszono zagadnienie marketingu internetowego jako sposobu kreacji i komunikacji marki. 

Przybliżono szereg działań, które realizowane są za pośrednictwem Internetu w celu promocji 

firmy, marki, produktu, usługi, a także ich sprzedaży oraz budowania relacji z klientem. 

Reasumując, nie ulega wątpliwości, że działania wspierające powstanie lub rozwój 

biznesu łączą w jednym miejscu kilka różnych narzędzi, których znalezienie i pozyskanie 

samodzielnie byłoby dla przedsiębiorców trudne i czasochłonne. Założenie i prowadzenie 

własnej działalności wymaga dobrego przygotowania. Proces powstawania młodych 

przedsiębiorstw jest szczególnie wspierany – bezpośrednio i pośrednio – zarówno przez 

sektor publiczny, jak i prywatny, które często ze sobą współpracują. Jedną z inicjatyw 

stymulujących do założenia działalności gospodarczej jest Acceleration of business support 

ecosystem (ACCESS), w ramach którego powstała owa publikacja. 
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