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Drodzy przedsiębiorcy wiem, że lubicie niskie 

podatki. Dlatego mam dla was dobrą wiado-

mość. Mam dla was 5 nowych, niskich podat-

ków. Takie komentarze pojawiły się po zapo-

wiedziach ministra finansów, że nie będzie już 

zwiększania obciążeń podatkowych dla przed-

siębiorców. 

Jednak fiskalizm nie lubi próżni, więc już wie-

my o nowych daninach. Oto piątka Morawiec-

kiego: podatek od cukru, opłata turystyczna, 

podatek od napojów słodzonych, podatek od 

tzw. małpek oraz od reklamy suplementów 

diety. 

Wszystko oczywiście dla dobra obywateli: 

mniejsze spożycie cukru i alkoholu, wyższe 

wpływy do funduszy wspierających walkę z 

otyłością i alkoholizmem. 

Wszystko byłoby w porządku, gdyby te pienią-

dze rzeczywiście tam trafiły, a nie zasiliły fi-

nansowanie prorządowych organizacji lub cho-

rych, nielegalnych, czy nieetycznych pomy-

słów kolegów z partii. 

A teraz nieco bardziej optymistycznie. Zapra-

szam do lektury naszego dodatku do wydania 

październikowego: Nowoczesny menedżer 4.0. 
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Kto utrzyma bankrutujące 
państwo? Stare-nowe  
pomysły podatkowe na 
zabranie przedsiębiorcy 
60 proc. jego dochodów 

Lekkie czasy się skończyły. Jeśli ktokolwiek z przedsiębiorców oczeki-
wał, że rząd, za swoje wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej nie  
wystawi przedsiębiorcom rachunku, mylił się gorzko. Tarczy, mającej 
„uleczyć” kryzys, który tenże rząd sam wywołał, pochopnie  
zamykając przedsiębiorstwa. ROBERT ADAM OKULSKI 

Nie ma takiego okrucieństwa ani takiej niegodziwości, której nie popełniłby  

skądinąd łagodny i liberalny rząd, kiedy zabraknie mu pieniędzy. 

Alexis de Tocqueville, Dawny ustrój i rewolucja 
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Rachunek jednak nie dotyczy samej tarczy. Zapaść finansów 

publicznych wywołana jest nie tylko błędnymi decyzjami od 

marca br., ale szastaniem pieniędzmi publicznymi na kiełba-

sę wyborczą, aferami finansowymi „rodziny na swoim”  

i sukcesywnym niszczeniem gospodarki od ponad 5 lat. 

 

Kto ma zapłacić? 

 

Próby szybkiego pozyskania dużych kwot poprzez nałożenie 

podatków na wielkie podmioty gospodarcze: supermarkety  

i banki, zawiodły. Te – reprezentujące głównie zagraniczny 

kapitał znalazły obrońcę w rządach swoich krajów, których 

„dobra władza” boi się jak ognia. Pozostaje więc łupić tych, 

którzy są pod ręką: polskich przedsiębiorców, zazwyczaj 

średnie i małe firmy rodzinne. Przeciwko nim skierowana 

będzie „zimowa ofensywa” podatkowa. 

Ofensywa rozpoczęła się „tradycyjnie”, od wypowiedzi  

wiceministra finansów, że rząd nowych podatków nakładał 

nie będzie. Tradycyjnie, dla wszystkich znających nowomo-

wę „poprzedniej epoki”. Każdy pamiętający obietnice 

„władzy ludowej” zdawał sobie sprawę, że musi być drugie 

dno, a niewprowadzanie nowych podatków oznacza  

ni mniej, ni więcej tylko odgrzebanie pomysłów starych. 

Tak też się stało. 

Podwójne opodatkowanie 

 

Pierwszym pomysłem na oskubanie przedsiębiorców jest 

zarzucone przed laty opodatkowanie podatkiem CIT spółek 

komandytowych. Pomysł o tyle kuriozalny, że podatek  

dochodowy dotyczy głównie zysku. Spółki komandytowe 

zgodnie z prawem zysku nie generują. Wypracowany zysk 

jest bezpośrednią własnością wspólników, a ci, w zależności 

od formy organizacyjnej, płacą swoje własne podatki. Tak 

więc, dzięki „genialnemu” pomysłowi Ministerstwa Finansów 

dojdzie po raz pierwszy w historii polskiej skarbowości do 

podwójnego opodatkowania tego samego dochodu. 

Po raz pierwszy gdyż nazywane potocznie „podwójnym” 

opodatkowanie wspólników spółek z ograniczoną odpowie-

dzialnością czy akcyjnych de facto podwójnym nie jest. 

Spółki te mają odrębną osobowość prawną, posiadają więc 

własny majątek, od którego pomnażania płacą podatek. 

Odrębny – nie „drugi” – podatek płacą od dywidendy udzia-

łowcy czy akcjonariusze.  

W nowym projekcie dla spółki komandytowej najpierw zysk 

należący prawnie do wspólników zostanie opodatkowany 

jako fikcyjny zysk spółki, po raz drugi – już poprawnie jako 

zysk wspólników. Od tej reguły zaproponowano jedynie 

niewielkie wyjątki. 
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Co więcej, jeśli proponowany bubel prawny nie zostanie 

jakoś naprawiony, wspólnicy będący osobami fizycznymi 

zapłacą podatek PIT od… pobranego już przez US podatku 

CIT (sic!). W skrajnym przypadku realna stopa opodatkowa-

nia wyniesie aż 38 proc. dochodu. 

 

Podatek ZUS 

 

Niestety to jeszcze nie koniec. Kolejnym (nienowym oczywi-

ście) pomysłem jest jednakowe opodatkowanie wszystkich 

dochodów, w tym także dochodów z działalności gospodar-

czej parapodatkiem ZUS. W chwili pisania tego artykułu 

prasa donosi o uzgodnieniach rządu ze związkami zawodo-

wymi na ten temat, a konkrety mają być opublikowane  

w najbliższym czasie. 

Jeśli spełni się „czarny scenariusz” będzie to oznaczać, 

oprócz podniesienia pozapłacowych kosztów pracy (wzrost 

opodatkowania umów zlecenia do tej pory zwolnionych  

z ZUS, możliwe, że także umów o dzieło) nałożenie na  

całość przychodów z działalności gospodarczej stawki ZUS 

około 35 proc., jaka jest stosowana wobec pracobiorców. Do 

tej pory, jak zapewne wiemy, większość z nas płaci składki 

społeczne w podobnym procencie, ale od kwoty zryczałto-

wanej – 3.136,20 zł lub 780 zł. Owszem, istnieje możliwość 

wyboru kwoty wyższej, lecz o dziwo – wbrew zapewnieniom 

rządzących, że to się opłaca – praktycznie żaden przedsię-

biorca z niej nie korzysta. Kto jak kto, ale przedsiębiorcy 

potrafią liczyć i wiedzą, że liczyć należy głównie na siebie. 

O tym „Po co przedsiębiorcom ZUS” pisałem w numerze 

styczniowym Gazety MSP (01/2020), do którego lektury 

serdecznie zapraszam (do pobrania w wydaniach archiwal-

nych Gazety MSP). Wyjaśniałem w nim, że nie jest to sys-

 

Projekt INBETS BSR. „Innovative Business Transfer Models for SMEs in the BSR” 
Szansa dla firm na wielopokoleniowy biznes to potęga. Przejście na emeryturę właścicieli firm niestety, wiąże się czasem z zamknięciem przedsię-
biorstw, a tym samym utratą nie tylko miejsc pracy, ale i wiedzy. By utrzymać i kontynuować działalność firm, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsię-
biorczości w Warszawie realizuje partnerski projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach progra-
mu: Interreg Region Morza Bałtyckiego. Liderem projektu jest Baltic Sea Academy z Hamburga, a pozostałymi partnerami są Uniwersytety oraz organi-
zacje z Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji, Danii, Niemiec i Rosji. 
Założenia projektu są poświęcone problemowi sukcesji w środowisku MSP, a działania projektowe skupiają się na badaniu, wzmocnieniu i wypracowaniu 
innowacyjnych modeli transferów biznesowych MSP w regionie Morza Bałtyckiego. Wypracowane narzędzia mają ułatwić przenoszenie działalności  
w środowisku MSP, zapewniających ich powszechną dostępność i wdrażanie w przedsiębiorstwach.  

Projekt przedstawia 6 modeli transferów biznesowych: 
 Model 1 – transfer do członka/ członków rodziny   
 Model 2 – transfer do jednego lub wielu zewnętrznych przedsiębiorców 
 Model 3 – przejęcie przez dotychczasową kadrę zarządzającą  
 Model 4 – przejęcie przez pracowników  
 Model 5 – przejęcie przez  inną firmę   
 Model 6 – forma mieszana 

Jest to projekt innowacyjny, gdyż większość projektów i działań koncentruje się obecnie na tworzeniu nowych firm, a wyzwania związane z utrzymaniem   
i kontynuacją działalności firm po zmianie właściciela nie są promowane oraz uwzględniane w dotacjach. 
W planowaniu sukcesji ważnym aspektem jest przekazanie następnym pokoleniom własności oraz umiejętności do zarządzania przedsiębiorstwem,  
tak aby zapewnić kontynuację i dalszy rozwój rodzinnego, wielopokoleniowego biznesu zgodnie z jego założeniami.  
Zmiana podejścia, większa wiedza i świadomość z zakresu przeprowadzenia udanego transferu w przedsiębiorstwie to jeden z celów tego projektu. 

Zainteresowani tematem mogą się kontaktować mailowo, pisząc na adres: sekretariat@mirip.org.pl 

OGŁOSZENIE 

http://gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=4115
http://gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=4115
mailto:sekretariat@mirip.org.pl
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tem „…dzięki któremu zapewniamy sobie spokojną przy-

szłość, gwarantujemy życie mlekiem i miodem płynące wte-

dy, gdy już będziemy za starzy, żeby pracować”, a wręcz 

przeciwnie, pobierana „składka” (nienosząca najmniejszych 

cech składki ubezpieczeniowej) nie gwarantuje nam w przy-

szłości nic, poza łaską rządu (gdyż także żadnej umowy 

ubezpieczeniowej, dającej „składkodawcom” gwarancje, nie 

podpisywaliśmy). 

Nasza przyszła emerytura będzie w tym patologicznym sys-

temie przysłowiowym garnuszkiem od państwa, gdyż  

w żadnym stopniu „Nie odkładamy na przyszłość dla  

siebie”. Co więcej, poprzez odbieranie przedsiębiorcom 

składkowych pieniędzy pozbawia się ich emerytury – którą 

powinna być własna firma. „To z niej ma zamiar czerpać  

w przyszłości, czy to z chwilą, gdy uzna, że jest już niezdol-

ny do pracy, czy też – gdy uzbiera taki kapitał, iż uzna, że 

pracować już nie potrzebuje. A przedsiębiorca, jako inwe-

stor aktywny wie doskonale, że liczy się efekt kuli śnieżnej, 

że każde zainwestowane dzisiaj w firmę tysiąc złotych, 

przyniesie kilka tysięcy za kilka lat, czy kilkaset za lat kilka-

naście. Przez analogię – każde niezainwestowane – przynie-

sie stratę. Ta strata, te każde niezainwestowane już ponad 

1.000 zł to składka… nie, to podatek ZUS. Zauważyć należy, 

że jedyny podatek, jaki płaci przedsiębiorca reinwestujący 

zyski w swoją firmę…”. 

 

Co na to Minister Finansów? 

 

Czy Minister Finansów, planując drastyczne podniesienie 

składki przez zniesienie ryczałtu jako jej podstawy, jest  

odmiennego zdania niż moje tezy przedstawione w stycznio-

wym artykule? Nie wiem. Rozumiem, że artykułu nie czytał, 

bo i po co, ale podejrzewam, że w ogóle nie przejmuje się  

w tym przypadku teorią ubezpieczeń społecznych, gdyż nie 

ma najmniejszej ochoty martwić się tym, kto i z czego,  

w przyszłości, będzie wypłacał jakiekolwiek świadczenia. 

MSP 

 

Dług Kaczyńskiego 

 

Żeby nie być posądzonym o rzucanie zbyt mocnych słów na 

wiatr, przypomnę na koniec fakt z „minionej epoki”. W roku 

1980, gdy przelała się czara społecznej goryczy, tzw. „dług 

Gierka”, wydający się wówczas koszmarnym zadłużeniem 

gospodarki, i spłacany przez Polskę (mimo znacznych umo-

rzeń) do roku 2012 wynosił 25 mld USD (bilionów wg no-

menklatury amerykańskiej). Od dojścia Gierka do władzy, 

przez 10 lat, daje to średnio 2,5 mld USD rocznie.  

Dla sprawiedliwości dodać należy, że dzisiaj, na skutek inflacji 

(po roku 1980 w USA było to średnio 3 proc. rocznie) łączne 

długi z 1980 odpowiadałyby około 80 mld USD przez 10 lat. 

Prognozowane zadłużenie rządu Kaczyńskiego/Morawieckiego 

u obywateli ma w ciągu najbliższych dwóch lat rosnąć o po-

nad 61.000.000.000 USD (60 mld USD) rocznie.  

Pierwszy Prezes Partii i jego Premier pragną, pomimo dra-

końskich podatków dla pracowników i przedsiębiorców,  

zadłużać co roku gospodarkę w tempie 7,5 krotnie więk-

szym, niż kojarzony z największymi długami w historii Polski 

towarzysz Edward Gierek. Z „długów Gierka” wychodziliśmy 

z trudem. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak będzie-

my wychodzić z długów Kaczyńskiego. Czy w takim przypad-

ku ktokolwiek może sobie wyobrazić za kilkadziesiąt lat  

jakieś emerytury?                                                          ◼ 

 

Autor: licencjonowany doradca podatkowy (nr 1030). Prezes zarządu  
Okulscy Księgowość Sp. z o.o. Propagator przedsiębiorczości. Wykładowca 

Uczelni ASBIRO, Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego,  
Politechniki Warszawskiej i.in. W latach 2013-2014 Ekspert podatkowy ZPP. 

Współtwórca grupy „Nowoczesna Przedsiębiorczość” nawołującej  
do prowadzenia liberalnej polityki proprzedsiębiorczej w Polsce 

REKLAMA 

http://www.biznes2biznes.com/
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Rynki eksportowe nieustannie się zmieniają i w najbliższych 

latach można się spodziewać, że dynamika tych zmian  

będzie znacznie wyższa niż dotychczas. Tarcia polityczne  

i gospodarcze między USA i Chinami nie słabną, epidemia 

koronawirusa wciąż odciska swoje piętno na sytuacji gospo-

darczej poszczególnych państw, a co za tym idzie, spada 

zdolność nabywcza firm i konsumentów. 

 

Identyfikacja rynków  

podstawą działań proaktywnych 

 

Wyjazd na targi międzynarodowe może być niewystarczają-

ce do pozyskania nowych klientów. Konieczne mogą okazać 

się działania proaktywne, takie jak: 

• uruchomienie strony firmowej w nowych wersjach języ-

kowych i z zawartością dostosowaną do potrzeb konkret-

nych rynków, 

• uczestnictwo w regionalnych lub krajowych imprezach 

targowych, 

• nawiązanie kontaktów z placówkami organizacji wspiera-

jących eksport, jak np. PAIH zlokalizowanych w już kon-

kretnych krajach, 

• przystosowanie oferty produktowej dostosowanej do 

lokalnych odbiorców, 

• wejście z ofertą na lokalne platformy B2B i B2C. 

Narzędzia identyfikacji 
rynków eksportowych 

Potencjał nowych rynków w Afryce i Azji będzie rósł. Rozwój, a nierzadko 
przetrwanie wielu firm, zależne jest od wzrostu sprzedaży zagranicznej.  
W wielu firmach na osoby zarządzające eksportem jest wywierana coraz 
większa presja na znalezienie nowych partnerów i zwiększenie zysków. 

ŁUKASZ SAREK 

Proaktywne podejście do eksportu wymaga zainwestowania 

określonych środków w konkretny rynek lub grupę rynków  

i powinno być poprzedzone pogłębioną analizą potencjału 

konkretnych produktów oferowanych przez firmę. 

Pierwszym krokiem menedżera zajmującego się eksportem 

powinna być więc wstępna identyfikacja potencjalnie atrak-

cyjnych rynków, dla których warto przeprowadzić już bar-

dziej czasochłonne i wymagające kosztów pogłębione anali-

zy i badania rynkowe. 

Osoby zarządzające eksportem w MŚP bardzo rzadko mogą 

sobie pozwolić na luksus przeprowadzania głębokich  

i wszechstronnych analiz długiej listy potencjalnych rynków. 

Często też zarząd małej firmy nie jest skłonny do zlecenia 

usługi wyspecjalizowanej firmie analitycznej, która na pod-

stawie własnego doboru danych i metod wskaże kilka naj-

bardziej wartościowych rynków do przeprowadzenia dal-

szych pogłębionych analiz. Specjaliści od eksportu zazwy-

czaj muszą sami dokonać wstępnej identyfikacji i sporządze-

nia krótkiej listy. 

 

Podążanie za liderami i dane historyczne 

 

We wstępnym wyborze nowych rynków można stosować 

wiele metod opierających się na różnych danych i ich kom-

binacji. Jak już kilkukrotnie pisałem na łamach Gazety MSP, 

http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx
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polscy eksporterzy mają mniejsze niż zachodni konkurenci 

czy największe polskie firmy, możliwości wchodzenia na 

nowe rynki, inwestowania środków w ich „otwieranie”, 

wprowadzania i promowania na tych rynkach mało znanych 

grup produktowych. 

Dlatego też polskie firmy często podążają za międzynarodo-

wymi korporacjami, konkurując z nimi większą elastyczno-

ścią produkcji, niższą ceną, lepszym dopasowaniem produk-

tu do potrzeb klienta itp. Z tego powodu warto wykorzystać 

analizę danych historycznych jako jedną z podstawowych 

metod identyfikacji nowych rynków zbytu. 

 

Kiedy korzystać z GUS 

 

Jeśli przedsiębiorstwo zna dobrze swoich polskich kon-

kurentów, którzy już operują na rynkach zagranicznych  

i wie, że jego oferta może być atrakcyjniejsza dla za-

granicznego odbiorcy, ma gotową odpowiedź, na którym 

rynku warto zaistnieć. 

Jeśli nie wie, gdzie kierowany jest eksport w jego 

branży, może skorzystać z danych Głównego Urzędu 

Statystycznego (GUS). Jednym ze sposobów, dość wy-

godnym i szybkim, jest dostęp do Działu Handel Międzyna-

rodowy przez Dziedzinowe Bazy Wiedzy http://

swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx. 

Po wybraniu „Obroty towarowe”, a następnie „Obroty towa-

rów w podziale na kraje” otwiera się arkusz, w którym po 

dobraniu odpowiednich parametrów można uzyskać infor-

macje do jakich państw, w jakiej wielkości i dynamice był 

kierowany polski eksport w określonej grupie produktowej. 

Klasyfikacja produktów opiera się na 8-cyfrowej Nomen-

klaturze Scalonej CN, która bazuje na 6-cyfrowym 

Zharmonizowanym Systemie Oznaczania i Kodowa-

nia Towarów (HS) z dostępem do danych na pozio-

mie 10 cyfr w klasyfikacji na potrzeby celne. Przy 

braku znajomości konkretnego kodu można skorzystać po-

mocniczo z wyszukiwarki w ISZTAR. Jeśli natomiast strate-

gią jest podążanie za zagranicznymi firmami i szybkie wyse-

lekcjonowanie z szerokiej listy potencjalnych rynków tych, 

które mają np. wysoką wartość importu, wysoki przyrost 

importu, wysoki potencjał wzrostu lub tych, na które już 

eksportują konkurenci z konkretnych państw, może skorzy-

stać z narzędzi dostarczanych przez organizację międzynaro-

dowe lub firmy analityczne. 

 

UN Comtrade Database 

 

Bardzo wiele baz z danymi dla eksporterów korzysta z da-

nych zgromadzony w bazie UN Comtrade. Część wykorzy-

stuje surowe dane Comtrade, ułatwiając tylko ich wykorzy-

stanie przez odpowiedni dostosowany interfejs. Część 

ośrodków analitycznych dokonuje „oczyszczenia” danych  

i ograniczenia wpływu na wielkość eksportu takich czynni-

ków jak podwójny eksport, reeksport, koszty transportu  

i ubezpieczeń itp. 

Baza UN Comtrade jest dostępna pod adresem https://

comtrade.un.org/data. Dane można pobrać za pomocą czy-

telnego i prostego interfejsu. Zaletą jest szeroka baza 

państw i szybka komunikacja z bazą. Wadą jest ogra-

niczenie identyfikacji do maksymalnie 20 produktów 

i do 6 cyfr HS oraz brak możliwości dostosowania 

formatu układu danych w dostępie podstawowym. 

Wszystkie istotne dla menedżera eksportu dane takie jak 

dynamika i wartość zmian, udział w rynku światowym itp. 

trzeba obliczyć samodzielnie. Baza polecana dla szybkie-

go sprawdzenia równocześnie do 20 produktów dla 

kilkudziesięciu państw (po 5 państw w serii). 

Dane w bazie Comtrade pochodzą z raportów przekazywa-

nych przez członków organizacji, dlatego aktualizacja da-

nych jest często opóźniona, jeśli państwa zwlekają z dostar-

czeniem danych. Wygodniejszym rozwiązaniem jest korzy-

stanie z wizualizacji danych https://comtrade.un.org/labs/

http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx
https://comtrade.un.org/data
https://comtrade.un.org/data
https://comtrade.un.org/labs/data-explorer/
https://comtrade.un.org/data
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx
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data-explorer/ pod warunkiem, że wystarczające są dane na 

poziomie 3 cyfr kodu HS. 

 

ABRAMS World Trade wiki 

 

Baza dostępna jest na stronie https://en.abrams.wiki/. Reje-

stracja jest bezpłatna i umożliwia dostęp do podstawowych 

danych, bardziej szczegółowe dane i usługi dodatkowe są 

dostępne dla subskrybentów. Dane dotyczące handlu mię-

dzynarodowego są umieszczone w zakładce Market Intelli-

gence. W pasku wyszukiwania /produktów wystarczy wpisać 

6 cyfr z kodu HS, żeby uzyskać dostęp do informacji  

o eksporcie i imporcie danego produktu w 185 państwach 

i regionach. 

Dane roczne dla większości państw pochodzą z raportów 

dostarczanych przez poszczególne państwa do bazy Comra-

de oraz z inncyh źródeł wyselekcjonowanych przez anaity-

ków Abrams. Najbardziej aktualne dane dla części państw 

są ekstrapolowane. 

Po wyborze opcji Buying Countries (Import) dostępny jest 

wykres trendu i ogólne dane dotyczące obrotu danym pro-

duktem na świecie. Znajdziemy również listę państw z infor-

macjami na temat wielkości eksportu w wartościach bez-

względnych i procentowych, udziału w imporcie globalnym 

oraz zmianach udziału w imporcie globalnym. 

Niewątpliwą zaletą jest fakt, że baza pozwala na szybki 

dostęp do danych i identyfikację potencjalnych ryn-

ków ze względu np. na wielkość importu oraz pro-

centowy wzrost importu. Wadą jest możliwość porówna-

nia danych jedynie z dwóch kolejnych lat, co utrudnia ocenę 

sytuacji w dłuższym szeregu czasowym. Możliwe jest rów-

nież porównywanie danych półrocznych i kwartalnych 

dwóch kolejnych lat. Baza działa na zasadach komercyjnych, 

więc zakres danych udostępnianych w podstawowym, bez-

płatnym pakiecie może ulec zmianie. Polecana jest do 

sprawdzenia podstawowych danych dla pojedyncze-

go produktu lub wąskiej grupy dla większości pań-

stw świata. 

 

INTRACEN Trade Map 

 

Kompleksowa baza prowadzona przez International Trade 

Center (INTRACEN), której zasady dostępu do danych,  

dostosowania układu i pobierania, sprawiają, że może być 

jednym z podstawowych narzędzi analitycznych me-

nedżera eksportu. 

Dostęp do bazy https://www.trademap.org/Index.aspx. 

Aktualnie bezpłatna rejestracja pozwala na dostęp do  

danych rocznych poniżej linii 6 cyfr HS (8 i na linii 

celnej). Po wyborze kierunku przepływu kraju lub grupy 

krajów sprawozdawców (np. Chiny) pojawia się wybór pań-

stwa partnerskiego (np. Polska). 

Jeśli wyniki mają dotyczyć konkretnego produktu, można 

znaleźć go po kodzie HS (na tym etapie z dokładnością do  

6 cyfr kodu HS, większą dokładność można ustawić już po 

wyświetleniu danych). Dane kwartalne i miesięczne poniżej 

działów (2 cyfry kodu HS) dostępne tylko dla użytkowników 

premium. Wyświetlając dane o wartości importu  

z Polski, baza podaje również informacje o łącznym 

eksporcie z Polski danego produktu oraz o łącznym 

chińskim imporcie. Można również jednym kliknięciem 

uzyskać informacje o wartości polskiego eksportu da-

nego produktu do innych państw oraz imporcie do 

Chin z innych państw. Jest również możliwość pewnego 

dostosowania sposobu wyświetlania danych włącznie z dłu-

gimi szeregami czasowymi (do 20 okresów czasowych). 

Dane pochodzą z bazy Comtrade, ale są uzupełniane również 

danymi bezpośrednio z baz statystycznych poszczególnych 

krajów. Dane mogą być pobrane do plików xls, csv, doc. 

MSP 

https://comtrade.un.org/labs/data-explorer/
https://en.abrams.wiki/
https://www.trademap.org/Index.aspx
https://en.abrams.wiki/
https://www.trademap.org/Index.aspx
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Zamieść bezpłatną 
ofertę w kategorii: 

Szukam inwestora 

Zainwestuję w firmę 

Sprzedam firmę 

Kupię firmę 

Sprzedam produkty 

Kupię produkty 

Nawiążę współpracę 

Nieruchomości 

Praca 

Franczyza 

Barter 

Wadą jest konieczność samodzielnego przeprowadzania obli-

czeń takich jak np. okresowa dynamika zmian, czy wartości 

zmian. Z punktu widzenia zakresu danych, szybkości dostę-

pu, dostosowania interfejsu jest to jedna z najlepszych 

bezpłatnych baz danych dla globalnej wymiany han-

dlowej. 

Przydatnym narzędziem dodatkowym jest portal Market 

Access Map https://www.macmap.org/, pozwalający na 

szybkie porównanie warunków dostępu do rynku, sta-

wek celnych oraz wartości eksportu do wszystkich 

państw ujętych w bazie. 

 

Inne źródła danych 

 

Jeśli przy wejściu na nowy rynek firma zamierza podążać za 

europejskimi konkurentami, może korzystać z danych Euro-

stat. World Trade Organization również udostępnia dane 

dotyczące wymiany handlowej swoich członków. Dane  

zawarte w tych bazach mogą być jednym z podstawowych 

elementów wstępnej selekcji krótkiej listy obejmującej ryn-

ki, które są potencjalnie atrakcyjne dla eksportu produktów 

firmy. Dla ograniczenia liczby państw można uwzględnić 

dodatkowe kryteria, które są łatwe do zastosowania, np. 

umiejętności językowe pracowników. 

Znajomość języka francuskiego przez pracowników działu 

eksportu to mocny atutu w eksporcie do wielu państw Afry-

ki Zachodniej, znajomość rosyjskiego będzie przydatna  

w państwach należących do Wspólnoty Niepodległych Pań-

stw. Obecność prowadzonego przez PAIH Zagranicznego 

Biura Handlowego może znacznie ułatwić pierwszy kontakt 

z potencjalnymi partnerami. Działające w Polsce placówki 

dyplomatycznej lub handlowej danego państwa może być 

również istotnym ułatwieniem w analizie. 

Bliskość rynku lub dogodność transportu może być stosunko-

wo łatwo i szybko zweryfikowana i posłużyć jako dodatkowe 

kryterium, podobnie jak możliwość uzyskania wsparcia finan-

sowego w ramach programów prowadzonych przez PAIH, 

PARP, czy organizacje obsługujące fundusze unijne.           ◼ 

 

Autor jest analitykiem rynku chińskiego i konsultantem w Foray China 

MSP 

https://www.macmap.org/
https://www.trademap.org/Index.aspx
https://www.macmap.org/
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Aktywni zawodowo Polacy od wielu lat obawiają się o wyso-

kość swoich przyszłych emerytur. Jak informuje jednak  

prezes ZUS, to przedsiębiorcy mają największe powody  

do zmartwień. Bez dodatkowych oszczędności trudno będzie 

im przeżyć osobie, która zakończyła już swoją aktywność 

zawodową. 

 

Agnieszka Moryc 

 

Chociaż ekonomiści od lat alarmują o niechybnym załamaniu 

się polskiego systemu emerytalnego, wielu Polaków na co 

dzień stara się odkładać ten temat na bok. Nie ma jednak 

na co czekać – dziś o fatalnej przyszłości Zakładu Ubezpie-

czeń Społecznych oficjalnie wypowiadają się nawet jego 

główni przedstawiciele. Przykładem może być choćby gość 

Forum Ekonomicznego zorganizowanego w Karpaczu na 

początku września bieżącego roku. 

Emerytury polskich 
przedsiębiorców  
będą bardzo niskie 

Aktywni zawodowo Polacy od wielu lat obawiają się o wysokość przyszłych 
emerytur. Jak informuje prezes ZUS, to przedsiębiorcy mają największe 
powody do zmartwień. Bez dodatkowych oszczędności trudno będzie prze-
żyć osobie, która zakończyła już swoją aktywność zawodową. 

AGNIESZKA MORYC 

Główny temat dyskusji podczas Forum Ekonomicznego sta-

nowiły pracownicze plany kapitałowe. W jednej z sesji wzię-

ła udział prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpie-

czeń Społecznych. Jej wykład nie należał do optymistycz-

nych – prezes wprost informowała, że zdecydowana więk-

szość polskich systemów publicznych gwarantujących do-

chody Polakom w wieku poprodukcyjnym przestanie funk-

cjonować w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat. 

 

Jakie emerytury czekają polskich przedsiębiorców? 

 

Część przyczyn prognozowanych niskich emerytur w Polsce 

jest oczywista. To przede wszystkim starzejące się społe-

czeństwo, które stanowi wynik spadku dzietności i stopnio-

wego wydłużania się średniej długości życia Polaków. 

Wszystko to przekłada się na malejącą liczbę osób zdolnych 

do pracy względem reszty obywateli. Już w 2036 r. na jed-
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nego emeryta przypadać będą mniej niż dwie osoby pracu-

jące. Z czasem szacunki są jednak jeszcze bardziej pesymi-

styczne. Wskazują na to, że w 2059 r. na każde 100 osób  

w wieku produkcyjnym przypadać będzie aż 76 osób na 

emeryturze. 

Chociaż już dziś wiele osób określa polskie emerytury mia-

nem niesatysfakcjonujących, za kilkadziesiąt lat osoby  

w wieku poprodukcyjnym będą w znacznie gorszej sytuacji. 

Dzisiaj emerytura ma średnią wartość 56,4 proc. przeciętne-

go wynagrodzenia, w 2040 r. może być to już tylko  

37 proc., a w 2060 r. 24,6 proc. Należy przy tym pamiętać, 

że wysokość emerytury zależy od wysokości osiąganych 

dochodów, z których odprowadzane są składki ZUS, a także 

wieku, w którym przechodzi się na emeryturę. Tymczasem 

Business Insider Polska informuje, że aż 63 proc. Polaków 

prowadzących mikro firmy i 40 proc. małych przedsiębior-

ców osiąga dochód o wartości płacy minimalnej. 

Wysokości emerytur w Polsce z pewnością nie pomaga rów-

nież reforma cofająca wiek emerytalny w Polsce do 65 lat 

dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Na emeryturze nie można 

dłużej polegać, a aktualnie aktywni zawodowo Polacy po-

trzebują dywersyfikacji swoich źródeł zabezpieczenia na 

starość. Dla przedsiębiorców jedną z metod stanowić może 

przeniesienie firmy do innego kraju o korzystniejszym pra-

wie podatkowym. Bardzo dobrym kierunkiem patrząc pod 

kątem zabezpieczeń emerytalnych, jest Wielka Brytania. 

 

Wyższa emerytura to jeden z powodów  

przenoszenia małych firm 

 

Szczególnie polscy przedsiębiorcy nie powinni pokornie  

akceptować pesymistycznego scenariusza dotyczącego ich 

życia w wieku poprodukcyjnym. W końcu z założenia emery-

tura ma stanowić rekompensatę za czas przeznaczony  

na ciężką pracę. Dobry punkt odniesienia dla mrocznych 

perspektyw w Polsce to zatem zaznajomienie się z wysoko-

ścią świadczeń pieniężnych dla osób w wieku poprodukcyj-

nym, które odprowadzały składki na ubezpieczenie w Wiel-

kiej Brytanii. 

Brytyjski system emerytalny opiera się na trzech filarach: 

emeryturze państwowej (New State Pension), emeryturze 

firmowej (Workspace Pension) i emeryturze prywatnej 

(Personal Pension). O New State Pension może ubiegać się 

każdy Polak, który przepracował co najmniej 10 lat i osią-

gnął już wiek emerytalny. Ten wedle prawa brytyjskiego 

rośnie z roku na rok i będzie wynosić maksymalnie 68 lat 

zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Co więcej, reforma pod-

pisana przez brytyjski rząd w 2016 r. przewiduje uwzględ-
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nianie składek odprowadzanych również w innych krajach 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego należy 

także Polska. To bardzo dobra informacja dla polskich 

przedsiębiorców. 

Co do zasady, aby otrzymać pełną emeryturę na Wyspach, 

należy odprowadzać składki na ubezpieczenie (National  

Insurance Contributions NIC) w Wielkiej Brytanii przez 10 lat  

i posiadać udokumentowany staż pracy w wymiarze 35 lat. 

Składki można odprowadzać jako dyrektor spółki Ltd – jed-

nej z najlepszych form prowadzenia działalności gospodar-

czej na Wyspach. W przypadku, gdy udokumentuje się mię-

dzy 10 a 35 lat pracy, a NIC odprowadzany był przez 10 lat 

– emerytura zostanie obliczona proporcjonalnie. 

W otrzymaniu brytyjskiej emerytury dla właścicieli spółek 

Ltd na Wyspach szczególne znaczenie ma samodzielne opła-

canie wcześniej wspomnianych składek National Insurance 

Contributions. Bez tego nawet długie lata spędzone na pro-

wadzeniu działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii nie 

będą mogły zostać zaliczone na poczet brytyjskiej emerytu-

ry. Dokładny czas pozostały do nabycia prawa emerytalnego 

w Wielkiej Brytanii, można sprawdzić, korzystając z kalkula-

tora dostępnego na rządowej stronie gov.uk. Dodatkowych 

informacji na temat prawa emerytalnego w UK udziela rów-

nież Pension Service oraz International Pension Centre. 

 

Ile wynosi emerytura w Wielkiej Brytanii? 

 

Polska emerytura wypłacana przez ZUS nie ma żadnego 

wpływu na wysokość emerytury w Wielkiej Brytanii i na od-

wrót. Z tego powodu oprócz polskiej emerytury można liczyć 

także na dodatkowe, niezależne świadczenie z Anglii. Pamię-

tajmy jednak, że można płacić składki w dwóch krajach  

jednocześnie. Kobietom i mężczyznom przysługuje brytyjska 

emerytura w takiej samej wysokości – nie ma żadnego roz-

graniczenia ze względu na płeć. Wysokość brytyjskiego 

świadczenia podlega waloryzacji, dlatego adekwatnie do 

średniego procentowego wzrostu zarobków w UK i procen-

towego wzrostu cen według indeksu CPI może maleć lub 

rosnąć. 

Istnieje jednak także sposób na zwiększenie wysokości eme-

rytury, czyli skorzystanie z trzeciego filaru brytyjskiego syste-

mu emerytalnego: Personal Pension. Zaoszczędzone środki 

można inwestować poprzez Self-Invested Personal Pension 

(SIPP). Warto przy tym pamiętać, że pomimo wysokiej kwo-

ty zwrotu, inwestycja podlega też wysokiemu ryzyku. 

W omawianiu wysokości emerytury w Wielkiej Brytanii war-

to wspomnieć o drugim filarze tamtejszego systemu emery-

talnego, czyli Workplace Pension. Zasadniczo nie mówi się  

o nim w przypadku dyrektorów LTD, będących rezydentami 

polskimi, bo ich po prostu nie dotyczy II filar emerytalny, 

jednak dotyczyć będzie on osób fizycznie przebywających  

w Wielkiej Brytanii. Zatem, jeśli spółka zatrudnia pracowni-

ków w Wielkiej Brytanii i są oni rezydentami brytyjskimi, to 

gdy owi pracownicy spółki osiągają roczny dochód powyżej 

10 tys. funtów, istnieje obowiązek zapisania ich do systemu 

Workplace Pension. Pracodawca pobiera wówczas minimum 

5 proc. pensji pracownika i z własnych środków dodaje  

3 proc. jej wartości. Resztę, czyli 20 proc. całej kwoty,  

uzupełnia państwo. Pracownicy mogą skorzystać z Workpla-

ce Pension już w wieku 55 lat, gdy możliwa jest wypłata  

25 proc. ich oszczędności. 

 

Emerytura dla przedsiębiorcy na Wyspach –  

co potrzebne do wniosku? 

 

Osoby, które spełniają warunki do ubiegania się o brytyjską 

emeryturę, muszą dopełnić minimum formalności. Co waż-

ne, nie trzeba nawet fizycznie udawać się do Wielkiej Bryta-

nii i wystarczy złożyć wniosek w Polsce. Należy zgłosić się 

do właściwego dla aktualnego miejsca zamieszkania oddzia-

łu ZUS. Konieczne jest wypełnienie formularza ZUS Rp-1E 

oraz dodanie do niego trzech załączników: formularza unij-

nego E 207 PL, potwierdzenia okresu składkowego  

(na przykład poprzez payslipy) oraz potwierdzenia prawa  

do nabycia emerytury w Polsce (na przykład świadectwem 

pracy albo legitymacją ubezpieczeniową).                        ◼ 

 

Autorka: Dyrektor Zarządzająca Kancelarii Prawno-Podatkowej Admiral Tax 

mailto:reklama@gazeta-msp.pl
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Dane z 2019 r. wskazują, że deficyt budżetowy Czech wy-

niósł 28,5 mld koron, podczaspodczas gdy w projekcie bu-

dżetowym planowano 40 mld. Różnica wynikała z niespo-

dziewanie wysokich wpływów z podatków. Jako jeden  

z niewielu krajów coroczne nadwyżki inwestuje w rozwój 

infrastruktury oraz badania naukowe. System socjalny rów-

nież „skorzystał”. Większość pieniędzy otrzymali emeryci 

(emerytury wzrosły o 20 proc. w ciągu ostatnich 3 lat), 

średnie pensje wzrosły o 7 proc. oraz zwiększono świadcze-

nia na dzieci. 

Rynek pracy również zaskakuje. Poziom bezrobocia na  

koniec sierpnia nieznacznie wzrósł o 0,7 proc. od początku 

roku do poziomu 3,6 proc., co i tak pozwoliło Czechom 

utrzymać prym w całej Unii Europejskiej. 

Kolejną niespodzianką jest również liczba obcokrajowców na 

terenie Czech. Na koniec marca 2020 r. zanotowano ich 

ponad 600 tys., co w porównaniu z liczbą obywateli ozna-

cza, że co 20. osoba spotkana na terenie Czech pochodzi  

z innego kraju. Dla porównania w Polsce ten poziom wynosi 

0,6 proc. 

Przedostatnim elementem statystycznej układanki jest szkol-

nictwo, a dokładniej liczba studentów szkół wyższych. Do 

szkół wyższych w roku szkolnym uczęszczało nieco ponad 

245 tys. osób. Również w tym przypadku co 6. student  

pochodzi z innego kraju. 

Czechy – europejskie Eldorado? 
Kiedy ta „bańka” pęknie? 
Czechy zajmują czołowe pozycje w wielu rankingach. Na tle panującej pandemii oraz  
w cieniu światowego kryzysu gospodarczego ten niewielki kraj zdaje się przykładem dla 
wielu państw Europy. Czeski dług publiczny wynosi „zaledwie” 30,7 proc. PKB a deficyt  
budżetowy maleje z roku na rok, zaskakując nawet samych obywateli. 

DAMIAN MAŁACZYŃSKI 

Zestawienie tych wszystkich danych w jedną całość, jasno 

odpowiada na pytanie o źródło sukcesów Czech. Sami oby-

watele nie są do końca zadowoleni. I słusznie. Z ich per-

spektywy nie wygląda to już tak kolorowo. Efektem ubocz-

nym zmian jest szybki wzrost liczby obcokrajowców. Do 

europejskiego Eldorado zmierzają głównie Ukraińcy oraz 

emigranci z Wietnamu. Na 2 mln firm zarejestrowanych  

w Czechach ponad 10 proc. należy do obcokrajowców. Pol-

skich firm jest „jedynie” 2088, co stanowi niewielki odsetek. 

Połączenie tych kilku faktorów skłania mnie do stwierdzenia, 

że czeska gospodarka jest silna, ale dzięki obcokrajowcom. 

Przyjazna polityka dla przedsiębiorców z zagranicy, w połą-

czeniu z wysokim poziomem edukacji oraz inwestycjami  

w rozwój sprawia, że czeka nas jeszcze wiele pozytywnych 

niespodzianek. 

Wnioski nasuwają się same. Kraj numer 1 pod kątem kom-

fortu życia a do tego przyjazna polityka podatkowa są świet-

nym punktem wyjścia do kolejnej dekady. 

Niepewności przysparza sytuacja z Covid-19 oraz zbliżający-

mi się wyborami do Parlamentu. Co do jednego możemy 

mieć jednak 100 proc. pewności. Przygody z 2020 r. na 

pewno nie zapomnimy przez długie lata.                          ◼ 

 

Dane statystyczne pochodzą ze strony  
Czeskiego Urzędu Statystycznego: www.czso.cz 

MSP 
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To właśnie jej skutki jak dramatyczne skurczenie listy  

mailingowej odbiorców newsletterów wskutek dopasowania 

jej do wymogów RODO, pracochłonne wyzwanie, jakim było 

dostosowywanie do przepisów RODO całej polityki ochrony 

danych, grożąca fala upomnień ze strony urzędów oraz dra-

styczne kary za naruszenie przepisów RODO stały się źró-

dłem bólu głowy wielu marketingowców.  

Niektórzy z nich obawiali się nawet końca e-mail marketingu 

w dotychczas znanej formie. Co jednak z tych obaw spełniło 

się w ostatnich dwóch latach? Czy te (ponure) prognozy 

stały się rzeczywistością i czy doświadczyliśmy śmierci  

e-mail marketingu? 

 

Statystyki 

 

Najpierw spójrzmy na kilka liczb: według kancelarii prawnej 

DLA Piper od momentu wejścia w życie RODO w państwach 

członkowskich UE oraz w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie 

Dwa lata RODO: wciąż 
jeszcze kontrowersyjne 

Od wprowadzenia RODO minęły już dwa lata: 25 maja 2018 roku weszło  
w życie unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, znane  
pod skrótem RODO. Zwłaszcza dla firmowych działów marketingu wpro-
wadzenie tej dyrektywy było porównywalne z katastrofą. 

JULIA JANßEN-HOLLDIEK 

do początku roku 2020 zgłoszono 160.000 naruszeń RODO. 

Całkowita suma nałożonych kar sięgnęła wówczas 114 mln 

EUR (źródło: Heise.de), co po uwzględnieniu kar z brytyj-

skiego podwórka – lidera w wysokości nakładanych obcią-

żeń sięgnęło niebagatelnej sumy ponad 450 mln EUR 

(źródło: https://grantthornton.pl). 

Obecnie prym w ilości nałożonych kar wiedzie Hiszpania  

a za nią Bułgaria i Niemcy. Natomiast jeśli chodzi o łączną 

kwotę nałożonych grzywien, to Wielka Brytania wyprzedza 

Francję, Niemcy, Austrię i Włochy (źródło: Heise.de).  

W Polsce nałożono 7 kar finansowych na łączną kwotę pra-

wie 1 mln EUR (źródło: https://grantthornton.pl). 

 

Co na to firmy 

 

Mimo że przedstawione dane prezentują się jak dotąd dosyć 

źle, warto zapytać, jak same firmy oceniają swoją sytuację 

po wprowadzeniu rozporządzenia? Według badania prze-

REKLAMA 

Heise.de
https://grantthornton.pl
Heise.de
https://grantthornton.pl
http://promocje.adtelier.pl/pep/
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prowadzonego we wrześniu 2019 r. przez Capgemini Rese-

arch Institute, wśród 1.100 menedżerów tylko 28 proc.  

badanych uważa, że spełniają wymagania RODO.  

Dla porównania, przed wprowadzeniem rozporządzenia  

w 2018 r., prawie 80 proc. uważało, że będzie w stanie 

funkcjonować zgodnie z RODO. Według respondentów 

głównymi przeszkodami w spełnieniu wymogów rozporzą-

dzenia o ochronie danych osobowych są: 

• dostosowanie systemów informatycznych (38 proc.), 

• złożoność wymogów (36 proc.), 

• wysokie koszty (33 proc.). 

Dodatkowo zgodnie z ankietą Zentrums für Europäische 

Wirtschaftsforschung (ZEW; Centrum Europejskich Badań 

Gospodarczych) przeprowadzoną wśród 600 przedsiębior-

ców ponad połowa z nich podała, że musiała ponieść dodat-

kowe koszty związane z RODO, a prawie co piąta firma po-

strzega RODO nawet jako zagrożenie dla swojej własnej 

działalności gospodarczej.  

Wymagania dyrektywy o ochronie danych osobowych są 

szczególnie uciążliwe dla małych i średnich przedsiębiorstw, 

takich jak zakłady rzemieślnicze. Przyczyna leży między  

innymi w tym, że tym podmiotom gospodarczym brakuje 

niejednokrotnie niezbędnego know-how koniecznego do 

wdrożenia postanowień RODO. To właśnie te firmy w cza-

sach kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa coraz 

częściej przesuwają swoją działalność biznesową i marketin-

gową do Internetu. 

 

Przewaga konkurencyjna 

 

Z drugiej strony interesujące jest to, że w badaniu Capge-

mini Research Institute 92 proc. firm działających zgodnie  

z przepisami RODO stwierdziło, że dzięki wdrożeniu wymo-

gów dyrektywy o ochronie danych osobowych osiągnęły 

one przewagę konkurencyjną niezależnie od tego, czy cho-

dzi o zwiększenie obrotów (76 proc.), zwiększenie zaufania 

klientów (84 proc.), lepszy wizerunek marki (81 proc.) czy 

podniesienie morale pracowników (79 proc.). Pośrednie, 

aczkolwiek pozytywne efekty zostały dostrzeżone przez 

ankietowanych w zakresie usprawnienia systemów informa-

tycznych, działań na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego 

lub optymalizacji procesów transformacji. 

RODO jednak na pewno pozostanie z nami. Warto więc 

pamiętać o tym, że by zachować zgodność z tym unijnym 

rozporządzeniem odnośnie do data privacy firmy ciągle  

muszą się samodoskonalić.                                            ◼ 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Etykieta biznesu, czyli międzynarodowy język kurtuazji 

Irena Kamińska-Radomska 

Wydawnictwo Studio Emka 

Książka nie jest kolejnym poradnikiem pełnym wskazówek, jak szybko się wzbogacić.. Jest to 

książka o kształtowaniu sposobu, w jaki ludzie bogaci czują, myślą, działają i postępują. Jest 

to książka o rozwijaniu nawyków bogatych i rezygnowaniu z nawyków ubogich”. 

Autorzy przez kilka lat badali i analizowali codzienne praktyki 233 ludzi sukcesu i 128 tych, 

którym się nie powiodło. W książce odsłaniają różnice między nawykami obu grup. A jest  

ich naprawdę wiele. Opierają się nie tylko na wynikach badań socjologicznych, ale i informa-

cjach z dziedziny fizjologii, neurologii i psychologii – podanych w formie luźnego dialogu  

z czytelnikiem.  

Jak przeżyć koniec świata 

Rawles James Wesley 

Wydawnictwo Kompania Mediowa 

Pandemia. Atak terrorystyczny. Katastrofa naturalna. Globalne załamanie finansowe. Czasem 

wystarczy jedno wydarzenie, aby odwrócić nasz świat do góry nogami. Czy jesteśmy na to 

przygotowani? Czy damy radę stawić czoła niespodziewanym problemom: od ogromnego 

bezrobocia, drastycznego spadku wartości pieniądza, niedoboru żywności po odcięcie dostaw 

energii lub wody? Na ile pomoże nam w tym rząd, a na ile będziemy musieli liczyć tylko na 

siebie? Ta książka przygotuje cię na największe katastrofy. Przybliży też sposoby na to, jak 

zabezpieczyć się przed ich skutkami. 

Dobry zysk 

Charles G. Koch 

Wydawnictwo Studio Emka 

W tej książce Charles Koch, czerpiąc z prawdziwych, wiele mówiących i wcześniej nieupo-

wszechnianych opowieści z sześciu dekad jego obecności w biznesie, przeprowadza czytelni-

ka przez pięć wymiarów MBM, aby wskazać, jak korzystać z ramowego systemu zarządzania 

firmą, by wygenerować więcej dobrego zysku, niezależnie od rodzaju i skali działalności, 

branży czy organizacji. 

Lektura obowiązkowa dla liderów, przedsiębiorców, studentów i dla każdego, komu zależy na 

obywatelskim, sprawiedliwym i dostatnim społeczeństwie. 

Mindf*ck. Cambridge Analytica, czyli jak popsuć demokrację 

Wylie Christopher 

Wydawnictwo Insignis 

Książka Christophera Wyliego ujawnia m.in. kulisy amerykańskiej operacji firmy. Zasilona fi-

nansowo przez tajemniczego miliardera Roberta Mercera, Cambridge Analytica zajęła się reali-

zacją wizji Steve’a Bannona, politycznego stratega pragnącego odmienić oblicze Stanów Zjed-

noczonych. Korzystając z olbrzymiego zasobu pozyskanych z Facebooka danych, które szcze-

gółowo charakteryzowały ponad 87 milionów użytkowników platformy, Cambridge Analytica 

rozbiła, spolaryzowała i zantagonizowała amerykańskie społeczeństwo. Bannon, który trafnie 

zdiagnozował drzemiące wśród amerykańskich wyborców napięcia, w 2016 roku zdobył dzięki 

Cambridge Analytice dane, które nie tylko potwierdziły jego intuicję, ale mogły zostać natych-

miast przetestowane na poligonie doświadczalnym, jakim okazały się wybory prezydenckie. 
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Jak czytać ludzi 

Robin Dreeke, Cameron Stauth 

Wydawnictwo Kompania Mediowa 

Określone sygnały pozwalają określić, czy dana osoba zasługuje na zaufanie. Dotyczy to nie 

tylko mowy ciała, lecz również dotychczasowego modelu zachowania oraz podejścia do oto-

czenia. Jednym z określeń często używanych przez autora  jest „inwestycja w innych”.  

Zgodnie z założeniami opracowanego przez autora systemu, to jedna z najlepiej rokujących 

przesłanek. Jeśli ktoś okazuje nam zaufanie, stara się poszerzyć relację, włączając nas do 

grona swoich znajomych, wykorzystuje dla naszego dobra zobowiązania, jakie mają wobec 

niego inni, to oznacza, ze zakłada, iż znajomość potrwa dłużej i będzie obopólnie korzystna,  

a czas pozwoli zweryfikować trafność decyzji i wyciągnąć konsekwencje. To dopiero punkt 

wyjścia do dalszych rozważań, popartych przykładami z doświadczeń pracy w FBI. 

Jakoś wkrótce 

Zach Weinersmith, Kelly Weinersmith 

Wydawnictwo Insignis 

Przezabawnie ilustrowany przewodnik po technologiach przyszłości, w którym przeczytacie 

między innymi o tym, jak po taniości wystrzelić statek w głęboki kosmos oraz jak wydrukować 

sobie w 3D jakiś narząd. 

W tej błyskotliwej i pełnej humoru książce uznany rysownik komiksowy Zach Weinersmith wraz 

z Kelly Weinersmith, czynnym naukowcem i badaczem, opowiadają, co czeka nas w najbliższej 

przyszłości – od robotycznych rojów po tostery zasilane fuzją jądrową. Wnioski z ich badań  

i rozmowy z czołowymi naukowcami umożliwiły autorom udzielenie odpowiedzi na pytanie, 

dlaczego potrzebujemy takich technologii, jak będą one działały i co stoi im na przeszkodzie. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Nawyki bogatych i biednych 

Tom Corley, Michael Yardney 

Wydawnictwo Kompania Mediowa 

Książka nie jest kolejnym poradnikiem pełnym wskazówek, jak szybko się wzbogacić.. Jest to 

książka o kształtowaniu sposobu, w jaki ludzie bogaci czują, myślą, działają i postępują. Jest 

to książka o rozwijaniu nawyków bogatych i rezygnowaniu z nawyków ubogich”. 

Autorzy przez kilka lat badali i analizowali codzienne praktyki 233 ludzi sukcesu i 128 tych, 

którym się nie powiodło. W książce odsłaniają różnice między nawykami obu grup. A jest  

ich naprawdę wiele. Opierają się nie tylko na wynikach badań socjologicznych, ale i informa-

cjach z dziedziny fizjologii, neurologii i psychologii – podanych w formie luźnego dialogu  

z czytelnikiem.  

Wyzwanie stoika. Jak dzięki filozofii odnaleźć w sobie siłę, spokój  

i odporność psychiczną 

William B. Irvine 

Wydawnictwo Kompania Mediowa 

Wyzwanie stoika to świetny przewodnik dla tych, którzy pragną poprawić jakość swojego  

życia dzięki taktykom opracowanym przez rzymskich stoików: od Marka Aureliusza i Seneki  

po Epikteta. Ta książka w wyjątkowy sposób łączy starożytne spostrzeżenia z wynikami naj-

nowszych badań psychologicznych. W rezultacie otrzymujemy zaskakująco prostą, a przy tym 

skuteczną strategię radzenia sobie z nieoczekiwanymi wyzwaniami, które stawia przed nami 

codzienność: od tych uciążliwych, ale drobnych jak utknięcie w korku albo na lotnisku  

z w powodu odwołanego lotu, po poważniejsze, na przykład doświadczenie całkowitego para-

liżu ciała jak w przypadku pisarza Jeana-Dominique’a Bauby’ego. 
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Transport i motoryzacja Oferty B2B www.biznes2biznes.com 

Kontakt: peplak@biznes2biznes.com 

Domena MSPortal.pl wraz ze stroną internetową szuka inwestora lub wspólnika. 

Szczegóły oferty: https://biznes2biznes.com/index.php?strona=ogloszenie&id=164780&typ_id=1&w=1 

Więcej ofert na: www.biznes2biznes.com 

DOMENA MSPORTAL.PL SZUKA INWETSORA LUB WSPÓLNIKA  

Kontakt: katarzyna@mexicoworkers.mx 

Nawiążę współpracę w zakresie rekrutacji pracownikow z Ameryki Łacinskiej. 

Szczegóły oferty: https://biznes2biznes.com/index.php?strona=ogloszenie&id=165117&typ_id=7&w=1 

Więcej ofert na: www.biznes2biznes.com 

DZIAŁAJĄCA AGENCJA REKRUTACYJNA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ  

Kontakt: mieciowka@gmail.com 

Poszukuję inwestora do uruchomienia wydobycia złota w Senegalu. Posiadam koncesję na 500 ha nie-
zbędne kontakty i doświadczenie. 

Szczegóły oferty: https://biznes2biznes.com/index.php?strona=ogloszenie&id=162709&typ_id=1&w=1 

Więcej ofert na: www.biznes2biznes.com 

INWESTYCJA W KOPALNIE ZŁOTA W SENEGALU 

Kontakt: biuro@bemars.pl 

Spółka recyklingowa do sprzedania z decyzjami z 32 letnim stażem. 

Szczegóły oferty: https://biznes2biznes.com/index.php?strona=ogloszenie&id=165071&typ_id=3&w=1 

Więcej ofert na: www.biznes2biznes.com 

SPÓŁKA RECYKLINGOWA Z DECYZJAMI 

Kontakt: office@az-isle-trade.com 

Pomagamy w zakładaniu firmy oraz rezydencji na Cyprze. Niski podatek dochodowy 12,5% to tylko 
jeden z wielu atrakcyjnych aspektów rezydencji firmowej na Cyprze. 

Szczegóły oferty: https://biznes2biznes.com/index.php?strona=ogloszenie&id=164951&typ_id=7 

Więcej ofert na: www.biznes2biznes.com 

FIRMA NA CYPRZE- NISKIE PODATKI-WYSOKIE ZYSKI 

http://www.biznes2biznes.com
mailto:peplak@biznes2biznes.com
https://biznes2biznes.com/index.php?strona=ogloszenie&id=164780&typ_id=1&w=1
mailto:katarzyna@mexicoworkers.mx
https://biznes2biznes.com/index.php?strona=ogloszenie&id=165117&typ_id=7&w=1
mailto:mieciowka@gmail.com
https://biznes2biznes.com/index.php?strona=ogloszenie&id=162709&typ_id=1&w=1
mailto:biuro@bemars.pl
mailto:office@az-isle-trade.com
https://biznes2biznes.com/index.php?strona=ogloszenie&id=164951&typ_id=7
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www.biznes2biznes.com Oferty B2B 

Kontakt: biuro@niku.pl 

Centrum Rekreacji NIKU, mieszczące się w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 200, poszukuje najemcy/
operatora 18. torowej kręgielni z częścią restauracyjną. 

Szczegóły oferty: https://biznes2biznes.com/index.php?strona=ogloszenie&id=164913&typ_id=1 

Więcej ofert na: www.biznes2biznes.com 

WYNAJMĘ KRĘGIELNIĘ Z RESTAURACJĄ  

Kontakt: biuro@aromalinea.pl 

Żyjemy w czasach, w których aby sprzedać produkt, trzeba zwrócić na siebie uwagę klienta. Musimy 
zainteresować go na tyle, by zechciał poznać naszą ofertę. 

Szczegóły oferty: https://biznes2biznes.com/index.php?strona=ogloszenie&id=131471&typ_id=5 

Więcej ofert na: www.biznes2biznes.com 

PROFESJONALNE ZAPACHY I URZĄDZENIA DLA FIRM  

Kontakt: mateusz.debski498@gmail.com 

Poszukujemy Inwestorów do nowego Projektu Biznesowego. Gwarancja zysku i wyłączenie ryzyka 
inwestycyjnego – w umowie zawartej notarialnie. Projekt polega na wykorzystaniu Innowacji w Syste-
mie Edukacji. 

Więcej ofert na: www.biznes2biznes.com 

ZYSK 15 DO 45 MLN ZŁ. POSZUKUJĘ INWESTORA. KUP UDZIAŁY  

Kontakt: sogum@sogum.com.pl 

Producent materacy zatrudni umiejącego sprzedać minimum 1000 materacy miesięcznie – płaci za 
to 10000 zł. 

Więcej ofert na: www.biznes2biznes.com 

UMIEJĄCEMU SPRZEDAĆ MATERACE  

Kontakt: wilk.praca@gmail.com 

Reklama firm, produktów i usług online. Swoją ofertę kieruję do każdego przedsiębiorcy  
bez względu na branżę czy budżet reklamowy. Chętnie podzielę się swoim doświadczeniem  
i podejmę współpracę. 

Więcej ofert na: www.biznes2biznes.com 

REKLAMA FIRM W INTERNECIE – W GOOGLE I NA WWW 

http://www.biznes2biznes.com
mailto:biuro@niku.pl
https://biznes2biznes.com/index.php?strona=ogloszenie&id=164913&typ_id=1
mailto:biuro@aromalinea.pl
https://biznes2biznes.com/index.php?strona=ogloszenie&id=131471&typ_id=5
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W relacjach na linii start-up – inwestor obu stronom zależy 

na jak największym sukcesie finansowanej firmy. Kapitało-

dawca bardziej inwestuje, niż pożycza, gdyż liczy na określo-

ne zyski w przyszłości. W zamian chce jednak dobrego biz-

nesplanu oraz pełnej transparentności. 

 

Czy venture capital  

jest na pewno dla mojego biznesu? 

 

Do funduszy venture capital zgłaszają się często firmy  

z potencjałem, dla których nierzadko niemożliwe jest zdoby-

cie tradycyjnego kredytu bankowego – chociażby ze wzglę-

Jak pozyskiwać środki  
z venture capital? 

Fundusze venture capital dają wiele możliwości start-upom i młodym  
firmom. Jak skutecznie rozmawiać z inwestorami i efektywnie pozyskiwać 
środki? Jakie argumenty pomogą przekonać kapitałodawcę, że warto  
zainwestować w przedstawione przedsięwzięcie? Oto kilka wskazówek. 

DMITRIY AKULOV 

du na wysokie ryzyko takiej inwestycji. Fundusze venture 

capital są więc niejako przeznaczone dla firm, których  

rozwój obarczony jest wysokim stopniem ryzyka. 

Wiadomo jednak, że venture capital to nie działalność cha-

rytatywna. Inwestując w przedsiębiorstwo, fundusz spodzie-

wa się zysku. Aby firma miała szansę na uzyskanie tego 

rodzaju wsparcia, jej produkt, wizja, czy pomysł muszą mieć 

wyjątkowy potencjał wzrostowy, który zbilansuje niebezpie-

czeństwo inwestycji. 

Co istotne, dla inwestorów mniejsze znaczenie ma branża, 

w której dana spółka chce się rozwijać, czy też  

jej „metryka”. Start-upy i młode firmy, które korzystają  

REKLAMA 

http://www.biznes2biznes.com/
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z pomocy venture capital, to zazwyczaj wyjątkowe pomysły, 

stąd trudno jest określić, kiedy najlepiej byłoby ulokować  

w nich kapitał z zewnątrz. 

 

Pierwsze koty za płoty z inwestorem venture capital 

 

Na początku powinniśmy się przedstawić, ale nie robimy 

tego osobiście. Całą procedurę inicjujemy od przekazania 

inwestorowi tzw. teasera inwestycyjnego. 

Jest to coś w rodzaju firmowego życiorysu. Dzięki niemu 

nasz start-up czy firma mają szansę dać się poznać – w tym 

bardziej formalnym, jak i nieco bardziej reklamowym sensie. 

W teaserze powinno znaleźć się miejsce na opis firmy – 

historii, aktualnej sytuacji, planów i perspektyw na przy-

szłość. Jeśli nasz pomysł jest innowacyjny i nieszablonowy, 

to warto przedstawić wizję tego, jak rozwijać się będzie 

działalność. 

Firma to ludzie i potencjalni inwestorzy będą chcieli wie-

dzieć, do kogo trafiają ich środki – jak bardzo merytoryczne 

i przedsiębiorcze osoby wspierają. Stąd niezmiernie ważne 

jest przedstawienie w teaserze naszego zespołu. 

Nie możemy też zapomnieć, aby opisać rynek. Żaden start-

up, czy przedsiębiorstwo nie działają w próżni. Wiedza na 

temat otoczenia własnej firmy, respekt dla jego możliwości, 

ale też realna ocena zagrożeń to dla naszego przyszłego 

inwestora znak, że mamy niezbędną wiedzę i kompetencje 

dla dalszego rozwoju biznesu. 

Kluczowy dla teasera inwestycyjnego jest oczywiście bizne-

splan. Aby był skuteczny i zgodny ze standardami rynku, 

musi być bardzo szczegółowy, opracowany z najmniejszymi 

detalami. Trzeba jednakże dodać, że w początkowej fazie 

selekcji analityków w funduszach nie interesują szczegóły, 

gdyż nie mają oni czasu na rozpatrywanie każdego projektu 

od początku do końca. Jak zatem odpowiednio 

„wykorzystać” biznesplan do wstępnego zainteresowania 

inwestora? Najlepiej wyciągnąć z niego najważniejsze, kon-

kretne i rzucające się w oczy informacje. Dalej pozostaje 

nam już tylko czekać na spotkanie. 

 

Spotkanie z inwestorem 

 

Każdy, kto choć raz dowiedział się, że inwestor zaintereso-

wał się jego biznesem, popadał w stan bliski euforii. Po  

początkowej fali entuzjazmu wielu wpada jednak w panikę, 

mając świadomość, że teraz wszystko zależy już tylko od 

nich samych, czyli de facto od tego, jak zaprezentują swój 

pomysł na pierwszym spotkaniu. 

Taka prezentacja nie różni się jednak zbytnio od tego, co 

zawarto w teaserze. Warto oczywiście jak najlepiej przygo-

tować się merytorycznie z szeroko pojętej wiedzy na temat 

własnej firmy, poszerzonej o dane dotyczące zespołu, anali-

zy finansowej i innych aspektów, które wpływają na rentow-

ność przedsięwzięcia.  

Tu w sukurs idą oczywiście pomoce wizualne, czyli na przy-

kład klasyczna prezentacja multimedialna, przygotowana 

starannie i w ciekawy sposób, współgrająca z tym, o czym 

opowiada prezentujący. 

Po tej części należy oczekiwać na pytania od inwestorów, 

którzy będą chcieli się upewnić, że założyciel jest w stanie 

osiągnąć to, co obiecał. Należy się wiec spodziewać wielu 

osobistych pytań, jak i też niezależnego researchu na nasz 

temat, aby sprawdzić nasze kwalifikacje. Często trzeba też 

pokazać działający prototyp, coś, co inwestorzy mogą zoba-

czyć, wykorzystać, a następnie pokazać własnym ekspertom 

w celu uzyskania niezależnych opinii. 

Ten etap jest niezwykle ważny, gdyż analizujący naszą  
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firmę specjaliści mogą w tym momencie upewnić się, że 

stojący przed nimi przedstawiciele są fachowcami i napraw-

dę wiedzą, o czym mówią. Dopiero ta pewność prowadzi do 

ostatniego etapu przed podpisaniem umowy – negocjacji 

warunków. 

 

Przeciąganie liny, czyli negocjacje warunków 

 

Zaproszenie do negocjacji to znak, że inwestorzy zaintereso-

wali się naszym pomysłem, ale uzyskanie wsparcia z fundu-

szu nadal nie jest jeszcze pewne. Na tym etapie spotykają 

się dwa cele – inwestora i przedsiębiorcy. Pierwszy dąży do 

tego, by jak najlepiej zabezpieczyć własny kapitał, drugi 

potrzebuje jak największego wsparcia finansowego. 

Negocjacje nie są etapem łatwym, gdyż nieważne w jak 

elokwentny sposób przedstawimy naszą ofertę, to venture 

capital mogą mieć… specjalistów od negocjacji z silnym 

przekonaniem, że nie można iść na zbyt wiele ustępstw. Na 

koniec dnia zarówno przedsiębiorca, jak i fundusz chcą  

wypracować zysk, którego podstawą będzie kapitał, ale też 

innowacyjny, kreatywny pomysł młodej firmy. 

Rozpoczynając negocjacje, powinniśmy zatem mieć świado-

mość, że oferta funduszu VC to wielka szansa i warto pójść 

na pewne ustępstwa, żeby o nią zawalczyć. Zawsze możemy 

też negocjować, czyli poprosić o wyższą wycenę, zmienić 

warunki, dodać własne zastrzeżenia. Musimy się jednak 

upewnić, że możemy podać solidne uzasadnienie wszystkich 

argumentów. Na tym etapie należy wszystko omawiać  

z prawnikiem, a na końcu po prostu dobrze wykorzystać 

naszą szansę. 

Kiedy już inwestorzy zgodzą się wesprzeć nasz pomysł, na-

leży się upewnić, że nasz prawnik jest doświadczony w run-

dach finansowania, ponieważ na stole pojawi się wiele do-

kumentów i warunków, które na początku będą wydawać 

się dobre. Prawnik, jako „bezpiecznik” podpisania umowy, 

będzie w stanie powiedzieć, co jest niestandardowe, a jakie 

warunki są w dłuższej perspektywie nieatrakcyjne. 

 

Jak zwiększyć swoją szansę? 

 

Aby zwiększyć szanse na zostanie dostrzeżonym przez fun-

dusze, warto brać udział w konferencjach start-upowych  

i korzystać z często oferowanych przez nich spotkań 1:1. 

To świetny sposób na poznanie aktywnych VC i uzyskanie 

opinii na temat swojego produktu i jego ogólnej prezenta-

cji. Pamiętajmy, że na bardzo wczesnym etapie, takim  

jak pre-seed/seed, inwestorzy patrzą głównie na założycie-

la i zespół.                                                                 ◼ 

 

Autor: przedsiębiorca, założyciel start-upów i firm informatycznych 

Narzędzia rozwoju 
Twojej firmy 
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Mamy do czynienie zarówno z montażem instalacji dla indy-

widulnych gospodarstw domowych, jak i dla całych przemy-

słowych farm fotowoltaicznych. 

Zdobyć finansowanie to jedno a zabezpieczyć ryzyka ubez-

pieczeniem, aby nasza „mała elektrownia” działała, a biznes 

oparty na czerpaniu profitów z działania farmy nagle nie 

zbankrutował to drugie. Co należy zatem przemyśleć i ująć 

w biznesplanie myśląc o budowie komercyjnych instalacji. 

Każdy biznes należy uodpornić na nagłe i niespodziewane 

zdarzenia, ubezpieczając go, a koszty z tym związane z defi-

nicji uwzględnić w konstruowaniu inwestycji. 

Przedmiotem ubezpieczenia powinna być cała (farma) elek-

trownia fotowoltaiczna składająca się z paneli wraz z kon-

strukcją wsporczą, całym niezbędnym oprzyrządowaniem, 

ogrodzenie i ewentualny monitoring. Zalecany zakres ochro-

ny w polisie powinien opierać się na tzw. „All Risks” czyli 

ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk z jasno zdefiniowanymi 

wyłączeniami i obejmować: 

1. Wszystkie szkody materialne wraz z kosztami naprawy 

spowodowane dla przykładu: nawalnymi opadami śniegu, 

gradobiciem, ulewami, podtopieniami, wyładowaniami  

atmosferycznymi, przepięciami, wandalizmem, kradzieżą czy 

zniszczeniem podczas kradzieży. 

2. Ubezpieczenie utraty zysków związanych z przestojem  

w pracy uszkodzonego sprzętu. 

Trend na fotowoltaikę – 
co należy ubezpieczyć 

Podróżując po Polsce przez ostatnie tygodnie, właściwie nie spotkałem 
miasta, miasteczka czy wioski gdzie nie byłoby reklamy dotyczącej  
fotowoltaiki. Innymi słowy, boom na szukanie alternatywnego i tańszego 
źródła energii nadal trwa. 

GRZEGORZ WASZKIEWICZ 

3. Ubezpieczenie gwarancji wydajności, które to gwarantuje 

klientowi uzyskanie odszkodowania za braki w produkcji 

energii elektrycznej na zakładanym poziomie, ze względu na 

określone czynniki pogodowe. 

Drugiego punktu nie ubezpieczymy bez pkt.1, bo przestój 

musi być związany z ryzykiem i zdarzeniem ubezpieczenio-

wym tam objętym. A w ostatnim, trzecim punkcie nie ma 

wybiórczości, bowiem chcąc skorzystać z tzw. gwarancji 

wydajności ubezpieczenia, należy posiadać ubezpieczenie 

zarówno od szkód materialnych, jak i utraty przychodów. 

Aby w ogóle móc znaleźć ofertę na ubezpieczenia i potem 

nie wydać na nie kroci trzeba już na etapie projektowania 

zastanowić się nad sposobem posadowienia instalacji. Czy 

będą zlokalizowane na budynku, czy na gruncie lub ścianie 

budynku, na koniec jeszcze kwestia instalacji monitoringu  

i pobudowania niezbędnego ogrodzenia.  

Od tego bowiem zależy podatność instalacji np. na zdarze-

nia ogniowe czy ryzyko kradzieży lub dewastacji, naporu 

śniegu, czy przepięcia, a także zniszczeń w wyniku akcji 

ratowniczej.                                                                  ◼ 

 

Autor: Broker Ubezpieczeniowy – Członek Zarządu, portalu 
www.bezpieczenstwowbiznesie.pl. Ekspert ds. odszkodowań i PPK. 
W branży ubezpieczeniowej od 1999 r. Absolwent UMK w Toruniu 

z tytułem MBA Dominican University w Chicago (USA) 
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Odliczenie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesio-

nych na inwestycje w robotyzację ma obowiązywać od  

1 stycznia 2021 r. 

 Ulga ma być dla wszystkich firm, bez znaczenia na wiel-

kość lub branżę. 

 Ulga obejmie płatników PIT i CIT. 

 Koszty na robotyzację przedsiębiorcy będą mogli odliczyć 

w ciągu roku podatkowego, a w momencie składania 

rocznego zeznania podatkowego, dokonają dodatkowego 

odpisu (tak jak przy uldze na prace badawczo-

rozwojowe). 

 Ulga będzie obowiązywać przez pięć lat – do końca 

2025. 

Ponieważ projekt ustawy i rozporządzenia nie zostały jesz-

cze ujawnione, nieznane są jeszcze dokładne zapisy. Nie-

Duże korzyści dla firm 
wdrażających robotyzację 
i automatyzację 
Ministerstwo Rozwoju poinformowało, iż od 1 stycznia 2021 r. wszystkie firmy automatyzu-
jące i robotyzujące swoje procesy będą mogły skorzystać z ulgi podatkowej. To niezwykle 
korzystne rozwiązanie będzie dostępne także dla firm sektora MŚP i to niezależnie czy są 
one płatnikami CIT, czy PIT. 

TOMASZ KOWALCZYK 

mniej jednak Ministerstwo ujawniło podstawowe informacje 

dot. kosztów kwalifikowanych. 

 

Ulga na robotyzację:  

koszty kwalifikowane, co można odliczyć? 

 

Odliczenie od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów 

kwalifikowanych związanych z inwestycjami w robotyzację 

dotyczyć ma m.in.: 

• zakupu lub leasingowania nowych robotów i kobotów 

(robotów współpracujących), 

• zakupu oprogramowania, 

• zakupu osprzętu, 

• szkoleń dla pracowników. 

Nowy projekt Ministerstwa ma na celu zwiększenie konku-
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rencyjności innowacyjnych firm na polskim i zagranicznych 

rynkach. Eksperci oceniają, że firmy, które zdecydują się  

w 2021 r. na wprowadzenie rozwiązań z zakresu automaty-

zacji i robotyzacji w ciągu kilku kolejnych całkowicie wyprą 

tradycyjnie zorganizowane przedsiębiorstwa w swoich sek-

torach. Roboty bowiem nie mylą się, nie chorują i nie cho-

dzą na urlop i przejmują najżmudniejszą oraz powtarzalną 

pracę. To wszystko okazało się nie do przecenienia w cza-

sach koronawirusa. 

 

Robotyzacja i automatyzacja  

nie dotyczy tylko produkcji 

 

Automatyzacja i robotyzacja daje możliwość uproszczenia  

i przyspieszenia wielu powtarzalnych działań. Dzięki temu 

firmy uwalniają dodatkowy potencjał, który mogą wykorzy-

stać do kreowania przewagi rynkowej nad konkurentami. 

Nie dotyczy ona tylko produkcji, ale całego biznesu. Przykła-

dowo, cały czas najszybciej efekty osiąga się przy automa-

tyzacji twardych procesów księgowych i związanych z zarzą-

dzaniem kadrami. Jednak przestrzeni do optymalizacji jest 

więcej. Wydaje się, że automatyzacja procesów bizneso-

wych to temat wyłącznie dla firm o ugruntowanej pozycji, 

jednak okazuje się, że coraz częściej dobra organizacja 

twardych procesów jest też elementem ograniczania kosz-

tów operacyjnych w start-upach i małych firmach. Podnoszą 

one wydajność i efektywność pracy. 

Procesy, które trudno wyobrazić sobie dziś bez aplikacji do 

automatyzacji zadań to m.in.: analiza przepływów finanso-

wych, księgowość, komunikacja z klientem, logistyka, sprze-

daż i marketing. Duży wpływ na sukces w optymalizowaniu 

różnego rodzaju operacji ma współpraca z partnerem  

doświadczonym w tym zakresie. Warto pamiętać, że jest to 

proces ciągły. Długoterminowo najlepszy efekt przynosi 

stały monitoring istniejącej infrastruktury procesowej i jej 

modyfikowanie. Dobrze jest być świadomym tego, że po-

trzeby w tym zakresie mogą zmieniać się w czasie i wraz  

z rozwojem biznesu. 

 

Jak zdefiniować proces biznesowy? 

 

Proces biznesowy to zespół zadań i czynności, jakie trzeba 

wykonać, aby osiągnąć określony efekt. Wszyscy codziennie 

realizujemy różne procesy biznesowe i współpracujemy  

z osobami, które są zaangażowane w szereg powiązanych 

procesów, których realizacja jest istotna z punktu widzenia 

założonych celów organizacji. Zdefiniowanie poszczególnych 

procesów i ich składowych jest więc podstawą do tego, by 

zaproponować rozwiązanie innowacyjne, które umożliwi 

automatyzację kolejnych działań. 

Analiza procesów biznesowych to dość skomplikowane zada-

nie. Żeby znaleźć obszary do optymalizacji, konieczna jest 

kompleksowa wiedza na temat określonych zagadnień oraz 

na temat poszczególnych narzędzi, które są wykorzystywane 

do realizacji kolejnych zadań. Sporo zależy od tego, jak  

bardzo złożony jest dany proces i od faktu, czy można go  

w pełni zautomatyzować, czy konieczne jest zachowanie na 

drodze do celu punktów kontrolnych, w których będzie  

musiał się zaangażować człowiek. 

Analiza polega na badaniu przepływu i jego wizualizacji oraz 

punktów kontrolnych i poziomu dostępu do informacji, jaki 

jest potrzebny poszczególnym użytkownikom na danym 

etapie realizacji zadań. Jak wiadomo angażowanie użytkow-

ników i zakres dostępnych informacji, wynika z funkcji jaką 

pełnią oni w organizacji. 

Aby dobrze zrozumieć proces jako taki, warto korzystać ze 
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sprawdzonych narzędzi do modelowania biznesowego. Dzię-

ki nim łatwiej jest zobrazować proces, wytłumaczyć reguły  

i zasady postępowania w określonych scenariuszach, nadać 

odpowiednie wagi informacjom. Analiza procesu biznesowe-

go to jeden z ważniejszych modułów dobrych platform do 

automatyzacji biznesowej. Stały monitoring już po wdroże-

niu zmian, z czasem może wskazać kolejne obszary do opty-

malizacji. 

 

Czym różnią się automatyzacja procesów  

biznesowych od robotyzacji procesów biznesowych? 

 

W rozważaniach na temat automatyzacji procesów bizneso-

wych funkcjonują dwa terminy – dotyczący biznesu BPA 

(Bussines Proces Automation) i dotyczący robotów RPA 

(Robotic Proces Automation). 

BPA to szeroko pojęta transformacja cyfrowa procesów biz-

nesowych. Nikogo już dziś nie dziwi, że taki proces wymaga 

zastosowania szeregu różnych aplikacji, które automatyzują 

poszczególne operacje. Organizacje korzystają często z róż-

nych rozwiązań np. do księgowości, zarządzania zasobami 

ludzkimi czy sprzedażą. Wiele narzędzi do automatyzacji 

stosuje się także w marketingu. Automatyzacja to także 

integracja aplikacji wykorzystywanych w firmie. Wdrożenie 

nowych technologii, w tym wirtualnych robotów korzystają-

cych ze sztucznej inteligencji otworzyło kolejne możliwości 

do optymalizowania nawet zdigitalizowanych procesów. 

RPA to niejako dziedzina zależna od BPA, która koncentruje 

się na wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicz-

nych w celu integrowania firmowych aplikacji oraz syste-

mów, którymi dysponuje przedsiębiorstwo z aplikacjami 

dostawców niektórych usług. Można powiedzieć, że digitali-

zacja procesów biznesowych jest już dość zaawansowana  

i największym wyzwaniem staje się uporządkowanie bez-

piecznego obiegu informacji pomiędzy wszystkimi wykorzy-

stywanymi aplikacjami w firmowym systemie cyfrowym. 

 

Jak się dzisiaj robi automatyzację w firmach? 

 

Jest wiele sposobów. Można postawić na indywidualny 

development i stworzyć od podstaw integralną cyfrową  

infrastrukturę biznesową, ale byłoby to drogie i czasochłon-

ne. Poza tym większość procesów w istniejących przedsię-

biorstwach przeszła transformację cyfrową. Dlatego lepiej 

jest korzystać z opracowanych już wirtualnych robotów, 

które dają możliwość skutecznego i bezpiecznego integro-

wania popularnych aplikacji i systemów biznesowych. 

Oprócz samej integracji jest jeszcze możliwość modyfikowa-

nia botów adekwatnie do potrzeb wynikających z unikalnej 

specyfiki procesu w danej organizacji. 

Dobrym przykładem, który pokazuje, dlaczego możliwość 

dostosowania robotów jest ważna, wydaje się księgowość. 

Wszystkie firmy ją prowadzą, ale reguły wewnętrzne, w tym 

sposób obiegu dokumentów i informacji oraz akceptowania 

choćby wydatków może się różnić. Na rynku dostępnych 

jest szereg narzędzi, które powstały z myślą o automatyza-

cji i robotyzacji procesów biznesowych. Obsługa niektórych 

z nich nie wymaga nawet umiejętności kodowania, co 

umożliwia pracę nad procesem w zespole specjalistów zaan-

gażowanych w jego codzienną realizację.                         ◼      

 

Autor: Manager ds. Rozwoju, Automatyzacja+ 

http://www.hostmark.pl/


31  październik 2020 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 



32  październik 2020 

REKLAMA I MARKETING 

Internet, a przede wszystkim media społecznościowe, bar-

dzo ułatwiają dzielenie się opiniami i zwielokrotnia zasięg, 

jaki rekomendacja lub jej brak miałaby w świecie rzeczywi-

stym. Negatywne komentarze to zmora zarówno dużych, jak 

i małych firm. O ile giganci wiedzą jak sobie z nimi radzić, to 

niewielkie firmy często czują się bezradne. 

Wykorzystując social media, automatycznie zgadzasz się na 

dwustronną komunikację. Krytyka czy negatywne komenta-

rze nie jest niczym niezwykłym, ale nie wolno pozostawiać 

ich bez odpowiedzi. Bywa też tak, że firma mimo braku  

oficjalnej obecności w Internecie zbiera w nim opinie. Opinie 

w Internecie są po prostu nie do uniknięcia. 

 

Negatywne opinie klientów 

 

Na dobry wizerunek firmy pracują latami. Wszystko może 

upaść w ciągu kilku sekund, a zmienia to negatywna opinia, 

komentarz czy wpis. Niestety, większość komentarzy nie jest 

weryfikowanych i ma mało wspólnego z rzeczywistością. 

Jak walczyć z negatywnymi 
komentarzami na temat 
firmy w Internecie? 

Badania psychologów pokazują, że gdy jesteśmy zadowoleni z produktu 
lub usługi, to spontanicznie podzielimy się tą informacją z dwiema  
osobami. Kiedy jesteśmy niezadowoleni, to negatywną opinię przekaże-
my aż dziewięciu osobom. 

ANNA GODEK-BINIASZ 

Dlatego tak wiele opinii o danej firmie jest negatywnych, 

zmyślonych i stronniczych, będąc zwykłymi pomówieniami 

konkurencji czy byłych pracowników. Niemniej jednak zda-

rzają się też złe opinie napisane przez niezadowolonych 

klientów. Co robić w takim wypadku? 

Zareaguj, pamiętając o kilku kwestiach: 

• zawsze staraj się na bieżąco reagować na to, o czym 

pisze się w sieci na temat twoich usług lub produktów. 

Monitorowanie wzmianek o firmie, najlepiej w czasie 

rzeczywistym, daje szansę reagować, zanim negatywny 

komentarz przerodzi się z kryzys i lawinę złych opinii  

i zwykłego hejtu, 

• pytaj klienta, co możesz zrobić, by zmienić jej opinię  

o firmie. Jeśli potrafisz go zidentyfikować – postaraj się  

z nim skontaktować. Uznanie reklamacji i polubowne 

załatwienie sprawy daje prawo do tego, by zwrócić  

się do klienta z prośbą o usunięcie komentarza lub zmia-

nę oceny, 

• jeśli klient czuje się niekomfortowo lub da się wyczuć 
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zdenerwowanie w jego internetowej wypowiedzi – prze-

proś za to, że tak się właśnie czuje. Nie znaczy to, że 

uznajesz zasadność negatywnej opinii. Tym sposobem 

po prostu sprawiasz, że osoba ta czuje się zauważona  

i wysłuchana, a jej emocje opadają, 

• nie zostawiaj negatywnych komentarzy bez reakcji  

i odpowiedzi – zarówno w swoich kanałach, jak i gdzie-

kolwiek nie pojawią się w sieci. Jeśli nie udało się spra-

wy załatwić polubownie, odpowiedz klientowi na zarzuty 

pod jego własnym postem. Potencjalni klienci, którzy 

będą sprawdzać opinie, z pewnością zauważą, że marka 

stara się rozwiązywać problem, nie ucieka od niego  

i prowadzi dialog, 

• pisząc odpowiedź, nie reaguj emocjonalnie i trzymaj się 

faktów. Rzeczowa argumentacja i profesjonalny język 

zawsze robią pozytywne wrażenie, szczególnie gdy to 

właśnie o wrażenie walczymy w sieci. 

 

Fałszywe komentarze  

lub nieuczciwa konkurencja 

 

Negatywne opinie zaburzają wizerunek firmy. To z kolei 

przekłada się na niższy poziom zaufania klientów. To istotne 

z punktu widzenia dalszego funkcjonowania firmy na rynku. 

97 proc. internautów sprawdza opinie o firmie przed zaku-

pem produktu lub skorzystaniem z usługi, a 84 proc. ufa 

komentarzom znalezionym w Internecie, negatywne oceny 

mocno zaburzają sprzedaż. Jeśli na dodatek są one fałszy-

we lub zniesławiają Was niesłusznie – niezwłoczni należy 

podjąć z nim walkę. 

Podejmij próbę usunięcia fałszywego komentarza: 

• jeśli zła opinia pojawiła się na wizytówce Google –  

możesz podjąć samodzielną próbę zgłoszenia komenta-

rza do usunięcia. Musisz mieć jednak poważny powód,  

by Google zdecydowało się to zrobić, 

• na Facebooku dokonasz samodzielnej moderacji,  

w ostateczności możesz wyłączyć sekcję z ocenami, 

• gdy komentarz wisi na stronie lub forum internetowym – 

zwróć się do administratora, który jest zobowiązany do 

usuwania komentarzy naruszających dobre imię innych 

osób. Uprawnienie to wynika z kodeksu cywilnego i na-

wiązaniu zarówno do ochrony dóbr osobistych, jak  

i prawa do ochrony firmy przedsiębiorcy. W razie, gdy 

sprawa poważnie godzi w twoje interesy – możesz zaan-

gażować prawnika do stworzenia odpowiednich pism, 

• jeśli usunięcie nie będzie możliwe z jakichś powodów lub 

sprawa się przedłuża – odpowiedz na taki komentarz, 

nie pozostawiając osobom postronnym wątpliwości, że 

opinia jest fałszywa i krzywdząca. Bądź jednak profesjo-

nalny w komentowaniu, nawet gdy opinii daleko do pro-

fesjonalizmu. 

 

Budowanie pozytywnego wizerunku 

 

Twoje oficjalne miejsca komunikacji z klientami, kanały  

social media czy własna strona internetowa – nie zawsze 

będą jedynymi, gdzie będziemy oceniani. Dlatego monitoro-

wanie sieci pod kątem wzmianek o marce jest tak istotne. 

Służą do tego narzędzia internetowe, które mogą to robić 

nawet w czasie rzeczywistymi. Pamiętajmy o monitoringu, 

nie zapominając, że nie musimy czekać na opinie i możemy 

zacząć budowanie pozytywnego wizerunku sami. 

Buduj pozytywny wizerunek: 

• zawsze zachęcaj zadowolonych klientów, aby podzielili się 

swoją opinią, wskazując im gdzie i jak mogą to zrobić, 

• odpowiadaj i dziękuj za każdą pozytywną ocenę, gdyż  

to zwiększa subiektywny poziom samego klienta, jak  

i zachęca do dodania pozytywnej opinii ponownie lub  

w innym miejscu, 

• bądź obecny w sieci i twórz merytoryczne treści na po-

trzeby wizerunku, ale i pozycjonowania preferowanych 

treści. Aktywna obecność w Internecie zawsze poprawia 

percepcję danej marki, 

• dbaj, by strony z dobrymi opiniami na temat firmy do-

brze się pozycjonowały i wypierały strony ze słabszymi 

ocenami z pierwszej strony wyników w wyszukiwarce,  

a więc działaj zgodnie z przyjętą strategią SEO, 

• jeśli masz pewność, że twoi klienci są zadowoleni z two-

ich usług, ale też są obecni w sieci, możesz inicjować 

dyskusje na temat własnej firmy i szeptać o marce.  

Pamiętaj jednak, że nieumiejętne stosowanie marketingu 

szeptanego może także poważnie zaszkodzić wizerunko-

wi firmy. 

Obowiązujące prawo oraz liczne dostępne narzędzia, spra-

wiają, że nikt nie powinien czuć się bezradny wobec złych  

i nieprawdziwych opinii na temat swojej firmy, usług czy 

produktów. Bezwzględnie ważne jest właściwe prowadzenie 

dialogu z klientami, szczególnie tymi wyrażającymi niezado-

wolenie. Pamiętaj, że negatywne opinie można również  

wykorzystać na korzyść marki.                                        ◼ 

 

Autorka: strateg marketingu i ekspert ds. komunikacji 
Agencja Marketingowa KOMU MEDIA 

Masz pytania? Napisz: anna.godek@komu.media 
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Dzisiaj kluczowe jest podejście skoncentrowane na rozwią-

zywaniu problemów klienta i użytkownika. Pomaga w tym 

personalizacja, czyli dostosowanie do produktu lub jego 

wariantu pod potrzebę i gust konkretnej osoby. Nie tylko 

grupy osób, nie tylko całej kategorii konsumentów. Tej jed-

nej, jedynej osoby. Czasami wystarczy inny kolor lakieru, 

czasami troszkę inny projekt. Zawsze indywidualna obsługa. 

 

To co ważne 

 

Projektując dowolny produkt mający znaleźć się na rynku, 

zespół siłą rzeczy zawsze narażony jest na pewien subiekty-

wizm. Widzi tylko to, co sam wymyśli. Jest ograniczony swo-

Produkt skoncentrowany 
na człowieku 

Projektowanie produktu odbywa się w zasadzie tak samo. Istnieją trzy 
fazy – inspiracji (inspiration), wizualizowania pomysłu (ideation) oraz  
implementacji (implementation). Przynajmniej według podejścia zwane-
go human-centered design. Skoncentrowane na człowieku, przybliża pro-
jektantów do klienta, oddalając od subiektywnego myślenia o produkcie. JAROSŁAW ŚCIŚLAK 

ją własną perspektywą, na którą składają się badania ryn-

kowe, doświadczenie w branży, doświadczenie w danej 

firmie, sprzedaż i uwarunkowania związane z poprzednimi/

podobnymi produktami itp. Czasami brakuje w tym wszyst-

kim świeżego spojrzenia, nowej perspektywy. 

Najważniejszą perspektywą, dającą najlepsze praktyczne 

efekty, jest skupienie na użytkowniku i jego potrzebach. To 

truizm, ale to naprawdę działa. Wszystkie wyżej wymienio-

ne czynniki to tak naprawdę tylko mniej lub bardziej cenne 

wskazówki, które warto uwzględniać przy projektowaniu, 

wdrażaniu, sprzedaży. W praktyce liczy się to, czy ktoś  

będzie chciał za to zapłacić i tego używać. 

Liczy się ergonomia, łatwość użytkowania, niski próg wej-

REKLAMA 
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ścia (czy będę w stanie zrozumieć produkt i to jak się nim 

posługiwać?). Potem cała reszta. Pojęcia takie jak doświad-

czenie użytkownika, łatwość nawigacji, umiejętność odnale-

zienia się w użytkowaniu produktu i jego otoczeniu  

(np. ekosystemie stworzonym przez firmę) często kojarzy 

się ze światem nowych technologii, ale w praktyce dotyczy 

wszystkiego. 

Jeśli serek reklamowany jako „eko” identyfikacją wizualną 

(na przykład kolorystyką) nie odwołuje się do idei ekolo-

gicznej produkcji, klient może nie rozpoznać go na półkach. 

Jeśli część produktów nie będzie odpowiednio opisana i nie 

będzie spójna z resztą linii produktowej, klient ma prawo 

poczuć się zagubiony. To nadal nie jest jednak to, co jest  

w tym wszystkim najważniejsze. 

Weźmy pod lupę omawiany serek. Co w sobie zawiera, 

skoro jest eko? Jakie składniki? Jakich szkodliwych  

nie zawiera? Czasem informacja o tym, czego w produkcie 

nie ma, jest równie ważna, jak to, co w nim jest. Inną 

sprawą jest to, czy firma ma prawo na opakowaniu napi-

sać, że skład owego serka jest w jakiś sposób lepszy dla 

konsumenta. Pozytywniej wpływa na jego zdrowie niż ten 

zwykły, stojący na półce tuż obok. Jeśli zostało to potwier-

dzone (najlepiej zewnętrznymi i niezależnymi) testami, 

zdecydowanie warto o tym klientowi powiedzieć. Wtedy 

przydomek „eko” oznaczał będzie jeszcze więcej niż „ze 

świeżych składników i bez GMO”. 

 

To co wspólne 

 

Human-centered design nie może istnieć bez współpracy.  

W tym podejściu klienci nie są tylko konsumentami, lecz 

prosumentami – osobami mającymi realny wpływ nie tylko 

na same produkty, ale także sposób ich projektowania, uży-

wania i sprzedaży. A nade wszystko – sposób samego o nich 

myślenia. I wykracza to daleko poza klasyczne grupy focu-

sowe, w których zaprasza się klientów do firmy po to, aby 

na kilka godzin zamknąć ich w pomieszczeniu z produktem  

i wysłuchać informacji zwrotnych. 

Przy omawianym podejściu konsumentów włącza się w pro-

ces powstawania produktu lub usługi od samego początku. 

Są oni pełnoprawnymi członkami zespołu i odpowiadają na 

te same pytania – jaki produkt powinien być? Na jakie zapo-

trzebowanie odpowiadać? Jakie funkcjonalności posiadać? 

Jakie powinno być opakowanie? Jaka nazwa? Jaki problem 

dla klienta rozwiązywać i w jaki dokładnie sposób? 

Przez wcześniejsze włączenie klienta do grupy podejmującej 

decyzję, firma jest w stanie stworzyć lepszy i bardziej  

dochodowy produkt. Z tego prostego powodu, że obecni  
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w zespole klienci mają mocno rozbudowany zestaw cech, 

jaki nie zawsze posiadają pracownicy firmy. Klient nie anali-

zuje, nie myśli cyferkami, wartościami sprzedaży, nie bierze 

pod uwagę raportów kwartalnych. Z jednej strony myśli, czy 

produkt przyda się mu w codziennym życiu, z drugiej zaś 

bazuje na emocjach. 

Produkt może być świetny, ale źle zaprojektowany i z tego 

powodu nie będzie mile widziany na ulicy. A więc design jest 

do poprawki. Produkt może wyglądać świetnie i odpowiadać 

na realne potrzeby, ale być nieergonomiczny. Znowu –  

design do poprawki. Klienta wprowadza się do firmy po to, 

aby nauczyć się go słuchać i wyciągać wnioski. Bez względu 

na to, czym ten produkt jest i ile kosztuje. 

 

To co praktyczne 

 

Jeżeli przeprowadzasz w swojej firmie transformację cyfrową, 

jest to doskonała okazja do wdrożenia procesów zmierzają-

cych do bardziej efektywnego projektowania produktów. Jeśli 

masz ją już za sobą, a nadal odczuwasz potrzebę zmian,  

wynika to prawdopodobnie z niedopasowania procesów do 

zmian technologicznych.  

W takiej sytuacji przeprowadź u siebie kompleksowe zmiany, 

dostosowujące firmę do nowych możliwości. Idealnie tego 

typu zmiany odbywają się jednocześnie – ekipa poznaje  

zarówno nowe urządzenia i oprogramowanie, a także sposo-

by na efektywne ich wykorzystywanie i wydajną, kreatywną 

pracę. Czasem jednak nie jest to możliwe i wtedy warto  

zaprosić kogoś, kto pomoże się w tym odnaleźć. Przez 20 lat 

kariery w marketingu pomagałem w takich sytuacjach,  

w różnym zakresie. 

Jeżeli chcesz stworzyć dobry produkt, zrób go sam. Jeżeli 

chcesz stworzyć świetny produkt, zrób go z kimś, kto ma go 

kupić. Jeżeli chcesz stworzyć ikoniczny produkt, połącz swoje 

umiejętności, z sugestiami klientów i doświadczeniem osoby, 

która pomaga firmom osiągać sukces wizerunkowy i komer-

cyjny. Niekoniecznie trzeba do tego wielkiego budżetu,  

wystarczy innowacyjne podejście i potrzeby zmian.            ◼ 

 

Autor zajmuje się brandingiem, marketingiem, skalowaniem firm, 
optymalizacją procesów i contentem. Tworzy i rozwija marki, 

buduje wizerunek i komunikację. Podchodzi holistycznie do sprzedaży, 
marketingu, public relations, human resources i employer branding. 

W pracy opiera się na Customer-centric Selling i Design Thinking. 
Ekspert ekonomii wartości, mającej realne przełożenie na zyski firmy, 

jej wizerunek oraz relacje z partnerami i pracownikami. 
Autor kilku książek, pierwszą napisał na zamówienie jeszcze na studiach. 

Na co dzień pisze na blogu www.scislak.com 
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Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

dostępna jest w sieciach  

dystrybutorów prasy elektronicznej 

 

http://www.e-kiosk.pl/numer,331559,gazeta_ma_ych_i__rednich_przedsi_biorstw
https://www.nexto.pl/e-prasa/gazeta_malych_i_srednich_przedsiebiorstw_p1061577.xml?archival
http://www.publio.pl/archiwum,gazeta-malych-i-srednich-przedsiebiorstw,eq442252.html
https://wekiosk.revogoo.pl/?product_cat=gazeta-malych-i-srednich-przedsiebiorstw
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Kierujemy nasz tekst do osób spoza wymienionego powyżej 

grona osób praktykujących na co dzień kontakt z kamerą  

i mikrofonem. Do wykładowców, nauczycieli, przedstawicieli 

handlowych i wszystkich tych, którzy czują, że praca zdalna, 

praca bez fizycznej obecności odbiorcy lub odbiorców jest 

dla nich wyzwaniem, z którym nie zawsze dają sobie radę 

tak, jakby chcieli. 

Nie zamierzamy nikomu wmawiać, że wizerunek jest istot-

niejszy od treści, że nieważne co, ważne jak. Nie zgadzamy 

Jak dobrze  
zaprezentować siebie  
i firmę przed kamerą (część 1) 

Łączenie się ze światem za pomocą kamerki laptopa staje się dla wielu 
ludzi koniecznością. Praca przed mikrofonem lub kamerą przestała być 
domeną dziennikarzy i aktorów. Eksperci zapraszani do studia mogą liczyć 
na trening medialny albo przynajmniej podpowiedź, jak zachowywać się  
i jak mówić, by być usłyszanym, zrozumianym, przekonującym. Coraz  
liczniejsi youtuberzy mają swoją wierną publiczność, która podąża za ich 
sposobem mówienia i prezentowania siebie nawet wtedy, gdy są to wystą-
pienia… powiedzmy wielce niestandardowe. 

EWA KOZICKA 

się z tym. Najważniejsze jest to, co masz do przekazania, 

ale bez podstawowej wiedzy i umiejętności jak to zrobić, 

może się okazać, że nie przytrzymasz uwagi audytorium. 

Sposób prezentacji decyduje o tym, czy wystąpienie jest 

świetne, czy straszne. 

Wierzysz w to, że można się nauczyć gotować, uprawiać 

ogród, prowadzić samochód albo sprawnie obsługiwać kom-

puter?  

Nie musisz być mistrzem, żeby po prostu dobrze sobie  

MARIA BOŃCZYKOWA 
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radzić. Mówienie do ludzi (także zdalne) też jest umiejętno-

ścią. Można je opanować. Nie musisz być mistrzem, żeby po 

prostu dobrze sobie radzić. 

W tym artykule przekazujemy garść technicznych podpowie-

dzi, jak rozwijać umiejętność dobrego zaprezentowania  

siebie, tematu, firmy. 

 

Co to znaczy świadomość kamery i mikrofonu? 

 

Wizja 

Kamera wyolbrzymia wszystkie zachowania, wycina twoją 

twarz i ręce z otoczenia i powiększa je. Pokazuje drobny 

gest, półsekundowy grymas. 

Umiejętność bycia przed kamerą to świadomość, że jesteś 

cały czas obserwowany, a twoje zachowania i reakcje są 

analizowane przez odbiorców, nawet jeśli jesteś w drugim 

planie. 

W rzeczywistości potrzebujemy kilkunastu sekund, żeby 

odpowiedzieć sobie na pytanie z kim mamy do czynienia, 

osobę na ekranie oceniamy w ciągu 2-5 sekund. Dlatego 

opanowanie zachowania niewerbalnego: gestu, mimiki, 

uśmiechu, kontaktu wzrokowego jest takie ważne. Ocena 

drugiej osoby następuje po nieświadomej ocenie jej zacho-

wania, nie na podstawie słownych deklaracji. 

 

Fonia 

Natomiast świadome mówienie do mikrofonu to mówienie 

wyraźne, w dobrym tempie i z właściwą ekspresją. Bardzo 

trudno skupić uwagę na treści, jeśli nadawca mruczy coś 

niewyraźnie pod nosem, skanduje rytmicznie, akcentując 

wyrazy albo nieustająco wtrąca yyyyyy. Sposobem mówienia 

można zirytować odbiorcę, zanudzić albo przyciągnąć do 

siebie, zaintrygować. 

Dźwięk docierający do odbiorcy za pomocą komputera jest 

często niedoskonały, bywa, że pojawiają się zakłócenia 

techniczne. Tym ważniejsza są staranna dykcja i niezbyt 

szybkie tempo mowy. 

 

Przygotowanie do spotkania 

 

1 
Wybór komunikatora 

Najczęściej firmy, instytucje narzucają swoim pra-

cownikom, współpracownikom (i klientom) rodzaj 

komunikatora, przez który odbywa się praca. 

Jeżeli sam możesz decydować o wyborze, zwróć uwagę, na: 

• czas połączenia, jaki umożliwia dany komunikator, 

• liczbę osób, które mogą jednocześnie brać udział w spo-

tkaniu, 

• możliwość i funkcjonalność dołączenia materiałów,  

zarówno filmowych, jak i tekstowych. 

Zadbaj o szerokopasmowy dostęp do Internetu. 

Zwykle nie jest potrzebny specjalny mikrofon ani słuchawki. 

Są jednak i tacy, którzy lepiej się czują doposażeni w dodat-

kowy sprzęt. 

 

2 
Cel spotkania 

 

Niezależnie od tego, jaki charakter ma twoje wystą-

OGŁOSZENIE 

mailto:peplak98@gmail.com
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pienie (wykład, rozmowa, spotkanie z klientem), najpierw 

odpowiedz sobie na podstawowe pytania dotyczące ciebie  

i dotyczące twojego odbiorcy. 

 

3 
Otoczenie 

 

Oświetlenie 

Jeżeli jest widno za oknem, możesz skorzystać ze światła 

dziennego. Usiądź na wprost okna tak, aby twarz była rów-

nomiernie oświetlona. 

Jeśli korzystasz ze sztucznego światła, postaraj się,  

by oświetlenie znajdowało się po obu stronach twojej twa-

rzy. Dobrze, by było to światło rozproszone. Silne światło  

z jednego punktu spowoduje, że na twarzy pojawią się  

wyraźne cienie. 

Zwróć też uwagę, by nie siedzieć w ciemnościach rozprasza-

nych jedynie jednym czy dwoma źródłami światła skierowa-

nymi na twoją twarz. Lepiej włączyć górne światło i dodat-

kową lampkę za klapą laptopa. 

Zawsze lepsze ciepłe światło niż zimne (żółte niż białe). 

 

Ubranie 

Wszystkie uwagi dotyczące tła można zastosować także do 

kwestii wyboru stroju. Nie musisz przebierać się w strój for-

malny, ale dobrze by było, żeby twój wygląd był adekwatny 

do twojej roli. Nawet jeżeli nie masz do czynienia z klientem, 

ale ze starymi współpracownikami, lepiej nie pozwalaj sobie 

na bardzo swobodny domowy strój, fryzurę i brak makijażu. 

Niech ubranie, biżuteria, makijaż nie konkurują z tym, co 

masz do powiedzenia. Nie powinny nadmiernie przykuwać 

uwagi, np. dużo wzorków na ubraniu, kolorowa, dźwięcząca 

przy każdym ruchu biżuteria. 

 

Tło 

Zazwyczaj na monitorze komputera widać niewiele poza 

samymi rozmawiającymi, ale te drobiazgi są istotne. 

Wszystko, co jest na monitorze, zostanie przeanalizowane 

przez odbiorcę: kwiatek wyrastający z twojej głowy, bała-

gan, krzątający się za twoimi plecami mąż w negliżu. 

Zadbaj o neutralne tło, żeby nie rozpraszało odbiorcy i by 

cię nie ośmieszało. Niech będzie zgodne z tematem spotka-

nia i spójne z wizerunkiem, który budujesz (wielu z nas 

widziało szacowną panią doktor, która wypowiadała się na 

poważne, dramatyczne tematy, a w tle widać było bardzo 

szaloną scenografię, dość krwawą, zapewne z pokoju syna 

owej pani). 

Biblioteczka, obraz, akwarium, roślinność – wybór należy do 

ciebie, ale niech będzie to wybór świadomy. 

Możesz też wybrać tło zaproponowane przez komunikator 

(ale znów pamiętaj, że wyspa z palmami nie zawsze będzie 

najlepszym rozwiązaniem). 

 

4 
Aktywizuj odbiorcę 

 

Zazwyczaj wiesz z iloma osobami, będziesz miał 

kontakt i jak długo ma trwać to spotkanie, zadbaj o właści-

we proporcje między częściami wystąpienia. Niech nie za-

braknie czasu na podsumowanie i odpowiedzi na pytania. 

Zachęcamy do wzbogacenia spotkania o środki audiowizual-
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ne – plansze, slajdy, filmiki, nagrania. Współczesny odbior-

ca jest przyzwyczajony do nieustannego bodźcowania. 

Większości z nas łatwiej wytrzymać na 1,5-godzinnym wy-

kładzie w auli niż skupić się przez 45 minut na głowie gada-

jącej z komputera. 

Jako prowadzący spotkanie musisz walczyć z silną konku-

rencją rozpraszaczy. Uczestniczenie w naradzie, zebraniu, 

wykładzie, dłuższej prezentacji, szkoleniu za pośrednictwem 

komunikatorów, rodzi w odbiorcach pokusę silniejszą niż 

zwykle przeglądania smsów, poczty, czytania książki i grania 

na komputerze, a nawet przygotowania sobie herbaty. 

Korzystaj nie tylko z możliwości technicznych komunikato-

rów. Możesz też wykorzystać tradycyjną tablicę lub flipchart. 

Wstając z miejsca i podchodząc do planszy bądź przedmiotu, 

o ile wcześniej ustawiłeś je w zasięgu ręki – spowodujesz 

ruch, zmianę na ekranie. Coś będzie się działo. 

Angażuj odbiorców tak często, jak to możliwe. Nie pozwól 

im siedzieć biernie. Zadawaj proste pytania, niech odpowia-

dają krótko na czacie – tak/nie. 

Ważny dobry, ładny głos, barwny sposób mówienia no  

i dobra dykcja. 

Nie mamy wątpliwości, że to, co masz do powiedzenia, jest 

najważniejsze. Jednak bez atrakcyjnej albo przynajmniej 

poprawnej formy, treści, które chcesz przekazać, nie dotrą 

do odbiorcy. 

Wciągając odbiorcy do wspólnego działania, zwiększasz 

jego zaangażowanie w to, co dzieje się w czasie spotkania. 

To może być skuteczny sposób na nudę. 

Na 5 minut przed spotkaniem 

 

Przygotuj notatki (schematy, słowa klucze, konspekt), doku-

menty, sprawdź, czy będziesz mógł sprawnie uruchomić 

prezentację, film, plansze. Czekającym na informację po 

drugiej stronie ekranu czas bardzo się dłuży. Unikaj przy-

padkowego, niezaplanowanego odchodzenia od komputera, 

znikania z pola widzenia odbiorców. 

Przygotuj sobie coś do picia (najlepiej wodę), ustaw szklan-

kę czy kubek w bezpiecznym miejscu, to znaczy tak, by móc 

łatwo z nich skorzystać bez ryzyka zalewania sprzętu. 

Za chwilę zasiądziesz przed komputerem, twoje ciało będzie 

musiało znieść kilkadziesiąt minut siedzenia. Zadbaj więc tuż 

przed tym o trochę ruchu. Poskacz, porozciągaj się, sprowo-

kuj ciało do kilku głębszych oddechów – dotlenisz ciało  

i mózg. 

Jeszcze jedno: jeśli ktoś będzie cię zmuszał do siedzenia bez 

ruchu dłużej niż godzinę, protestuj, proś o przerwę. 

Jeżeli wiesz, że będziesz aktywny na spotkaniu, koniecznie 

rozgrzej twarz i głos, po to, żeby panować potem nad mimi-

ką i nad głosem. Dwie minuty wystarczą. Jak to zrobić, pod-

powiemy w rozdziale poświęconym głosowi i mówieniu.     ◼ 

 

Autorki mają za sobą 20 lat pracy logopedy medialnego w wielu stacjach  
telewizyjnych i radiowych oraz w szkołach artystycznych na kierunkach  
aktorskich i wokalnych. Zasady komunikowania się za pomocą mediów,  

opracowały na podstawie doświadczenia w pracy z setkami ludzi  
przygotowywanych przez nas do wystąpień publicznych 
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Czym powinien się  
kierować biznes?  
Maksymalnym zyskiem, 
czy innymi wartościami? 

„Odpowiedzialnością społeczną biznesu, jest zwiększanie zysków” – to 
być może jedno z najważniejszych zdań, jakie padło na przestrzeni dzie-
jów. Wypowiedziane stosunkowo niedawno, bo w 1970 r. przez Miltona 
Friedmana, opacznie zinterpretowane, przez ostatnie pięćdziesiąt lat 
kształtowało świat do postaci, jaką znamy, doprowadzając ludzkość na 
krawędź katastrofy. Stało się źródłem i usprawiedliwieniem dla niszcze-
nia środowiska naturalnego oraz dla rozwarstwienia społecznego. Przy-
czyniło się do wyzwolenia populizmu w Europie i Stanach Zjednoczonych. 

ARTUR CYBRUCH 

PAWEŁ BRONISŁAW LUDWICZAK 



43  październik 2020 

ZARZĄDZANIE 

Mechanizm tych zjawisk opiera się między innymi na 

„bezpłatnym” emitowaniu do atmosfery zanieczyszczeń, 

wycinaniu lasów równikowych i obniżaniu za wszelką cenę 

wynagrodzeń. 

Przykład: koszt energii elektrycznej produkowanej z węgla, 

to w USA około 5 centów za 1 kWh. Tyle płaci konsument. 

Koszt leczenia chorób spowodowanych szkodliwymi emisjami 

powiększony o koszty spowodowane zgonami w wyniku wdy-

chania zatrutego powietrza czy podczas wydobywania węgla 

oraz inne koszty społeczne (w tym zmiany klimatyczne), to 

kolejne 7 centów – minimum. Te 7 centów, to już jednak 

koszt, który ponosi ogół lub będą musiały ponieść kolejne 

pokolenia. Każda elektrownia węglowa powoduje więc  

olbrzymie straty w formie ukrytych kosztów społecznych. 

Często przekraczają one pięciokrotnie łączne zyski, jakie 

czerpie społeczeństwo z funkcjonowania takiej elektrowni. 

Skoro firmy miały zwiększać zyski, dlaczego np. nie korzy-

stać z darmowego śmietnika, jakim jest atmosfera ziemska? 

Idąc dalej, dlaczego nie kupować taniego oleju palmowego, 

z plantacji założonych za półdarmo? Dlaczego nie zastąpić 

pracy dorosłego Europejczyka pracą dziecka w Indonezji czy 

w Bangladeszu? 

Kara za odpowiedzialność 

 

To byłoby nieodpowiedzialne, skoro olbrzymia większość 

firm tak postępowała. Jeszcze w latach 90. XX w. analitycy 

karali w swoich rekomendacjach firmy, które starały się być 

odpowiedzialne społecznie, gdyż zakładali, że bycie odpo-

wiedzialnym nie może się opłacać, a więc jest działaniem na 

szkodę inwestorów. Brali wprost słowa Friedmana. 

To było absurdalne. Każdy, kto przeczyta słynny artykuł  

z New York Timesa z 1970 r., zrozumie jak bardzo. Fried-

man zakładał bowiem, że firma musi działać zgodnie z pra-

wem i działać etycznie. Zakładał także istnienie rzeczywiście 

wolnego rynku, a nie dominację korporacji wpływających na 

kształt uchwalanego prawa tak, aby działało na ich korzyść 

czy zawiązujących kartele eliminujące z rynku, czy blokujące 

dostęp mniejszym graczom. Taki był zasadniczo kapitalizm 

lat 50. i 60., który był punktem wyjścia do jego rozważań. 

 

Film grozy 

 

I tak Milton Friedman, skądinąd wybitny ekonomista, choć 

przez wielu uważany za nieszkodliwego dziwaka, został nie-
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chcący scenarzystą filmu grozy. Jak u Hitchcocka, film zaczy-

na się sceną wielkiego pożaru, w którym ginie pół miliarda 

zwierząt. Wkrótce zobaczymy setki milionów ludzi migrują-

cych na północ w poszukiwaniu nowego miejsca do osiedle-

nia, bo ich rodzinne strony nie nadają się już do zamieszka-

nia. A w scenie finałowej, Ania, mieszkanka bloku na Bału-

tach, odkręca kran kuchenny, z którego nigdy już nie pociek-

nie woda. 

Jednak istnieje scenariusz alternatywny. Słynne zdanie Mil-

tona Friedmana było wypowiedziane w szczególnych oko-

licznościach, wyjątkowym momencie historii. W czasie, gdy 

trwała zażarta rywalizacja między wolnym, demokratycznym 

i kapitalistycznym światem a totalitarnym realnym socjali-

zmem. W tamtym czasie chodziło o udowodnienie, że demo-

kracja i kapitalizm, choć nie idealne, są lepszymi formami 

organizacji społeczeństwa.  

Ten etap ludzkość ma już za sobą. Kapitalizm i demokracja 

wygrały z realnym socjalizmem. Stało się to około trzydzie-

stu lat temu. Dziś wiemy o wiele więcej o kapitalizmie,  

demokracji oraz gospodarce, oraz musimy się zmierzyć  

z nowymi wyzwaniami, jak np. jak katastrofa klimatyczna. 

 

Skupmy się jednak na kwestiach zarządczych 

 

Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, ekonomistom spę-

dzał sen z powiek pewien fenomen. Niezależnie od tego, 

jaką branżę by nie badali, okazywało się, że średnio,  

10 proc. najbardziej produktywnych firm jest blisko dwa 

razy bardziej produktywnych niż dolne 10 proc. 

Dwa razy! W bezsenne noce próbowali wyjaśnić tę różnicę 

na różne sposoby, analizując m.in. jakość kapitału, czy 

sprawdzając wykształcenie członków zarządów firm. Na 

darmo. Powoli zaczęło do nich docierać, że ta olbrzymia 

różnica w produktywności wynika z faktu, że firmy z top  

10 proc. mają cel, który pozwala im ciągle się zmieniać, 

dostosowywać do rynku, być innowacyjnymi.  

Ten cel to skuteczne zaspokajanie różnych potrzeb społecz-

nych w sposób wydajny i dochodowy przy poszanowaniu 

godności i autonomii każdego pracownika. A zatem okazuje 

się, że celem tych firm nie jest już tylko zysk za wszelką 

cenę. Mają inny cel. 

 

Biznes inaczej 

 

Przykładem, nieco już wyświechtanym, może być Patago-

nia. Poszukując przykładu firmy z „celem”, trudno do dziś 

znaleźć lepszy. Wydajność pracy w Patagonii, w 2009 r. 

była o 50 proc. wyższa niż np. w V.F. Corporation (marki: 

Wrangler, Lee, The North Face). 

Oprócz tego, że Patagonia odpowiada na rzeczywiste po-

trzeby klientów, a nawet „pyta ich”, czy rzecz, którą kupują, 

jest im na pewno potrzebna, Patagonia dopłaca 2 tys. USD 

każdemu pracownikowi decydującemu się na zakup samo-

chodu o napędzie hybrydowym, a także płaci kaucję za 

pracowników biorących udział w demonstracjach na rzecz 

ochrony środowiska, prowadzonych bez użycia przemocy. 

W 1984 r. Patagonia była jedną z pierwszych firm w USA 

oferujących swym pracownikom firmowe przedszkole. Dziś 

także dopłaca pracownikom spoza Ventury do kosztów 

przedszkola, płaci za urlopy macierzyńskie i tacierzyńskie, 
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ubezpieczenia zdrowotne, płaci również wynagrodzenie 

stażystom z organizacji non-profit. W 1993 r. firma utworzy-

ła Program Stażu dla Pracowników Patagonii. Polega on na 

tym, że każdy pracownik może wyjechać na staż trwający 

do 2 miesięcy do wybranej organizacji non-profit. Firma 

wypłaca takiemu pracownikowi pełne wynagrodzenie za ten 

okres. Dotychczas, ponad 900 pracowników firmy pracowa-

ło na rzecz 40 różnych organizacji na całym świecie. 

Firma stosuje też swoisty klucz w rekrutacji i selekcji pra-

cowników, ponieważ w początkowych latach działalności, 

kiedy właściciel wyjeżdżał na kilkumiesięczne wyprawy, 

wybrani do zarządzania ludzie nie potrafili robić tego w zgo-

dzie z jego założeniami. Wprowadzono więc przy naborze 

pracowników zasadę „dirt bag” – charakteryzuje ona ludzi  

o specyficznych poglądach na konsumpcję, wrażliwych na 

przyrodę i otoczenie, a także przedsiębiorczych i zaradnych. 

Jak to wygląda od strony pracowników?  

Pracownicy traktują się nawzajem raczej jak rodzinę niż 

współpracowników, często spotykają się poza pracą lub 

razem wyjeżdżają na urlopy. Wg. danych z roku 2007 na 

każde 100 miejsc pracy firma otrzymywała 10 tys. podań,  

w tymże roku z firmy odeszło mniej niż 5 proc. pracowni-

ków a 53,5 proc. z 1.400 pracowników pracowało w Patago-

nii dłużej niż 6 lat, co na warunki rynku USA było rekordem. 

Mówi się, że ludzie w tej firmie są w stanie przenikać ściany 

dla swojego szefa. W 2009 r., przychody Patagonii wynosiły 

około 330 mln USD. W 2017 przekroczyły 1 mld USD. 

W pogoni za wzorcem 

 

Być może Patagonia to niedościgniony wzór, ale wystarczy, 

że firma wyzwoli się z imperatywu maksymalizacji zysku  

i zacznie się kierować również innymi wartościami, a zaczy-

nają się dziać naprawdę ciekawe rzeczy. 

W 2014 r. ukazały się wyniki badań profesorów z Harvarda  

i London Business School, z których wynika, że firmy, które 

nie dążą do maksymalizacji zysków kosztem środowiska natu-

ralnego czy pracowników, w długiej perspektywie są bardziej 

dochodowe, niż firmy trzymające się kurczowo paradygmatu 

zbudowanego na stwierdzeniu Miltona Friedmana. 

W tym samym roku ci sami profesorowie znaleźli dowody, że 

firmy odpowiedzialne społecznie, mają łatwiejszy dostęp  

do kapitału. Dziś, większość naukowców zajmujących się biz-

nesem zgadza się, że firmy odpowiedzialne społecznie osiąga-

ją lepsze wyniki niż pozostałe i to zarówno w krótkiej, jak  

i w długiej perspektywie. Dane wskazujące na to nie są jesz-

cze na tyle jednoznaczne, aby mógł zapanować konsensus, 

ale wiadomo, że dążenie do wyższego celu niż maksymalizacja 

zysków zasadniczo nie szkodzi wynikom finansowym firm. 

Na podstawie wyżej przytoczonych badań można stwierdzić, 

że strategicznym wyborem firmy może być prowadzenie biz-

nesu społecznie odpowiedzialnego. Trzeba zwrócić uwagę na 

słowo „strategiczny”. Strategiczne działanie nie oznacza sta-

wiania bilbordów z logo firmy nawołujących do bezpiecznego 

korzystania z kąpieli na Mazurach czy kilkunastu uli postawio-
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nych na dachu biurowca. To skądinąd pożyteczne inicjatywy, 

ale „strategiczny” oznacza unikalny, trudny do naśladowania. 

Jednocześnie oznacza transparentność działań firmy. 

Oczywiście, w biznesie nadal chodzi o zyski. Istnieją dowody, 

że nie opłaca się już dążyć do zysku za wszelką cenę. Trzeba 

brać pod uwagę nie tylko oczekiwania inwestorów czy właści-

cieli firm, ale także wszystkich pozostałych interesariuszy. 

Nie bez znaczenia jest tutaj fakt, że do biznesu wchodzą 

młode pokolenia. Do przekazania jest olbrzymi majątek 

skumulowany w ostatnich kilkudziesięciu latach. Spadko-

biercy z pokolenia millenialsów, w wielu wypadkach nie 

chcą już dłużej pomnażać majątku kosztem kolejnych poko-

leń. Wiedzą, że pozostało niewiele czasu na rozwiązanie 

największych problemów trapiących świat takich jak zmiany 

klimatyczne i nierówności społeczne. Podobnie sprawa ma 

się z osobami wchodzącymi na rynek pracy i konsumentami 

z młodych pokoleń. 

 

Przewaga konkurencyjna 

 

Mechanizmy, poprzez które firmy odpowiedzialne społecznie 

uzyskują przewagę konkurencyjną to m.in.: 

• większa innowacyjność firmy, 

• zaufanie klientów i ich lojalność, 

• cel – poczucie, że pracuje się dla firmy, która ma wyższy 

cel, co tworzy wyższy poziom zaufania w organizacji, co 

z kolei prowadzić może do mniejszej rotacji pracowni-

ków, jak również większej ich wydajności, 

• lepszy dostęp do informacji, dzięki szerokim kontaktom  

z interesariuszami, 

• lepszy dostęp do kapitału, jeśli firma planuje np. wejście 

na giełdę, ale także łatwiejszy dostęp do kredytów. 

To są obietnice, uwiarygodnione wynikami badań prowadzo-

nych w najlepszych szkołach biznesu na świecie. 

Współautor przytoczonych badań, Profesor Ioannis Ioannou 

z London Business School wyznacza jednak granicę, bez 

której przekroczenia niemożliwe jest budowanie strategii 

firmy odpowiedzialnej społecznie. Tą granicą jest complian-

ce. Z definicji, nie można być firmą odpowiedzialną społecz-

nie, bez compliance. Compliance oznacza zarządzanie ryzy-

kiem prawnym i postępowanie zgodnie z: 

• przepisami prawa, 

• dobrowolnie przyjętymi standardami (przepisami we-

wnętrznymi i umowami), 

• wartościami podmiotu, etyką podmiotu. 

Amerykanie ukuli taki termin INTEGRITY. Czyli po polsku 

INTEGRALNOŚĆ. 

Aby uznać, że dany podmiot jest: 

• odpowiedzialny społecznie (CSR), 

• compliance (działa zgodnie z normami) 

• etyczny, 

badamy m.in. czy te kwestie (społeczna odpowiedzialność, 

compliance, wartości) są tylko deklarowane, czy też są inte-

gralną częścią kultury organizacyjnej podmiotu. Czy stano-

wią DNA organizacji. 

 

Jak stworzyć firmę odpowiedzialną społecznie 

 

Samo deklarowanie, że jest się podmiotem odpowiedzialnym 

społecznie, etycznym lub compliance nie wystarczy. Nie wy-

starczą też komunikaty, akcje marketingowe czy pojedyncze 

działania, jak np. wyżej wspomniane ule na dachu biurowca. 

Odpowiedzialną społecznie, compliance lub etyczną firmę 

nie tworzy się przez deklarację, lub jedno zdarzenie czy 

przełomowe wydarzenie. 

Tworzenie takiej organizacji przypomina budowę domu  

z cegły. Projektujesz, potem lejesz fundament, potem ukła-

dasz cegłę po cegle, robisz dach itd. To jest pewien stały  

i długi proces. W trakcje tego procesu należy pamiętać, że: 

• tone from the top – przykład idzie z góry – to wyższe 

kierownictwo ma dawać przykład i zapewnić osobom 

odpowiedzialnym za CSR, etykę lub Compliance odpo-

wiednią pozycję i zasoby, 

• każdy jest odpowiedzialny za CSR, etykę lub Compliance 

– na każdym szczeblu organizacji, 

• wdrożenie i utrzymanie skutecznego systemu CSR, etyki 

lub Compliance odpowiada najwyższe kierownictwo, 

• kluczowa jest komunikacja (wewnętrzna i zewnętrzna), 

• CSR, etyka lub Compliance musi działać w cyklu Deminga. 

Samo wdrożenie CSR, kodeksu etyki czy Compliance to do-

piero początek drogi. Jak pokazują twarde dane, warto  

i opłaca się skończyć z mitem, że najważniejszy jest zysk. 

Należy zauważyć, że CSR, Compliance i etyka nawzajem się 

przenikają i wspierają. 

Oczywiście, można ograniczyć się do wprowadzenia jednego 

lub dwóch z tych trzech systemów, ale wdrożenie wszystkich 

trzech, ma szansę być bardziej efektywne dzięki synergii. 

Ponadto, o ile da się wdrożyć etykę lub compliance bez CSR, 

o tyle nie da się wdrożyć Compliance i CSR bez etyki. Bo czy 

może istnieć compliance lub CSR bez wartości etycznych? 

Jak pokazuje choćby obecny kryzys wywołany koronawiru-

sem, przedsiębiorstwa, które faktycznie kierują się określo-

nymi rzeczywistymi wartościami, radzą sobie lepiej. Ich 

pracownicy są bardziej lojalni, wydajni i popełniają mniej 

naruszeń. Ich kontrahenci są uczciwsi. Ich sytuacja jest 

bardziej stabilna. Podmioty te szybciej i lepiej dostosowują 

się do zmian otoczenia.                                                 ◼ 

 

Artur Cybruch – Partner w firmie doradczej Cybruch-Cysek.  
Absolwent studiów MBA na London Business School 

Radca Prawny Paweł Bronisław Ludwiczak – Kancelaria Radcy Prawnego 
Paweł Ludwiczak – ekspert m.in. w zakresie Compliance 
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Lockdown powinniśmy jednak w tym kontekście rozumieć 

jako zmianę kanałów komunikacji, obserwowaną, w wielu 

branżach, załamanie lub pogorszenie sprawności łańcuchów 

dostaw, czy też gwałtowne zmiany popytu i podaży, czego 

konsekwencją są zmiany standingu finansowego wielu 

przedsiębiorców. Powodów do negocjacji mamy więc wiele. 

W tym specyficznym czasie chciałbym zwrócić uwagę, na 

samą istotę negocjacji. 

 

Czym są negocjacje jako takie? Jaki jest ich cel? 

 

Jednym z moich najważniejszych odkryć w ramach konsultin-

gu negocjacyjnego jest fakt, iż bardzo wielu, nawet doświad-

czonych biznesmenów ma olbrzymi problem, aby prawidłowo, 

jasno i precyzyjnie określić cel negocjacji. 

Między innymi, pewnie wynika to ze sporego chaosu, jaki 

powstał na rynku technologii negocjacyjnych. Aby wyjaśnić, 

Negocjować  
czy manipulować –  
oto jest pytanie… 

Jednym z powodów, który powoduje konieczność negocjacji, jest  
tzw. czynnik zewnętrzny. Obecnie, takich czynników mamy aż nadto.  
Mogą być nimi: nadchodzący kryzys gospodarczy, sama epidemia Covid-
19, a w konsekwencji zamrożenie wielu aktywności gospodarczych. 

PAWEŁ KOWALEWSKI 

na czym polega problem, musimy cofnąć się do źródeł,  

do początku procesu budowania wiedzy w zakresie nowo-

czesnych negocjacji. 

Po pierwsze należy powiedzieć sobie jasno, że zręby świa-

towej wiedzy negocjacyjnej tworzone były, w czasach  

hossy rynkowej, kiedy można było przebierać w klientach, 

kiedy podaż nie nadążała za popytem. Określono wówczas, 

iż jednym z najważniejszych negocjacyjnych celów jest… 

WYGRANA. 

 

Co to oznacza? 

 

Stworzona wówczas technologia negocjacyjna ukierunkowa-

na była na bezwzględne osiągnięcie negocjacyjnego sukcesu. 

Powstał cały katalog rekomendacji manipulacyjnych. Inspira-

cji szukano w technikach przesłuchań policyjnych, czy też 

agencji wywiadowczych, na arabskich targach, w psychologii 
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gier hazardowych. Procesowo, ustawiano negocjacje na wy-

manewrowanie, zmanipulowanie, wykiwanie i powiedzmy 

sobie szczerze, na de facto, oszukanie drugiej strony. 

Od tego czasu świat się zmienił. Musimy walczyć o każdego 

klienta, a później o jego utrzymanie. Atakuje konkurencja, 

balansujemy na coraz niższej marży, rynek jest coraz trud-

niejszy. Tymczasem, wielu negocjatorów, zarówno po stronie 

kupców, jak i sprzedawców pozostało mentalnie w „tamtych 

czasach”. Nie pomaga też fakt, iż niektóre firmy szkoleniowe 

wspierają te zakłamania. Internet pełny jest błędnych reko-

mendacji negocjacyjnych. Otwórzmy przeglądarkę interneto-

wą i wpiszmy zapytanie: „techniki negocjacyjne”. 

Co nam się pojawi? „Optyk z Brooklynu”, „Zły i dobry poli-

cjant”, „Zdechła ryba”, „Niska piłka”, „Balon próbny”, 

„Wyrzuć kierownicę”. W pierwszej kolejności naszym oczom 

ukażą się techniki, po zapoznaniu, z którymi szybko zorientu-

jemy się, że ich celem, efektem ich zastosowania, w większo-

ści przypadków ma być zmanipulowanie i oszukanie klienta. 

Zastanówmy się. Kiedy ów klient zorientuje, że został nacią-

gnięty? Dziesięć minut po naszym wyjściu, czy następnego 

dnia? Czy w momencie, kiedy najdzie go taka refleksja, 

będzie chciał dalej robić z nami interesy? 

 

Ale to nie wszystko... 

 

Na rynku funkcjonuje wiele „pomysłów” nauczania negocja-

cji. Pojawiają się całe programy, które z punktu widzenia 

negocjacyjnego celu tkwią właśnie w tej starej szkole. Usta-

wianie profili „idealnego negocjatora”, „twarde” i „miękkie” 

negocjacje, „sztuka wygrywania negocjacji”. Technologie te 

skompromitowały się wiele lat temu wraz z przyjściem trud-

nych czasów dla sprzedawców w gospodarce rynkowej. 

Błędy te powielają również sami szefowie działów handlo-

wych. Potrafią mówić do swoich ludzi: „idź i wygraj te nego-

cjacje!”. Zwróćmy uwagę, że jak my „wygramy”, w praktyce 

oznacza to, że druga strona je „przegra”. Zadajmy sobie 

pytanie, które już przewinęło się w tym artykule. Co jest 

naszym prawdziwym negocjacyjnym celem? Wygranie tej 

bitwy, czy uniknięcie wojny? Krótkoterminowe zwycięstwo, 

czy długoterminowy obopólnie korzystny biznes? 

Nie ma kogoś takiego jak „idealny negocjator”. Analizując 

profile najlepszych negocjatorów na świecie, doszedłem do 

wniosku, że w ich gronie, byli ekstrawertycy i introwertycy, 

osoby przebojowe i o bardziej stonowanym charakterze. To 

bardziej proces negocjacji był dopasowany do charakteru 

negocjatora, preferowanego sposobu prowadzenie negocja-

cji, niż on sam miał udawać kogoś, kim nie jest. 

 

Prawda o negocjacjach 

 

Nie ma twardych i miękkich negocjacji. Negocjacje to wy-

miana. Wymiana walorów negocjacyjnych. Gra żądaniami  

i ustępstwami. Zachętami i potencjałem sankcji. Przede 

wszystkim jest to wymiana informacji. Tylko na podstawie 

informacji, które będziemy posiadać, istnieje szansa, aby-

śmy mogli prawidłowo określić naszą pozycję negocjacyjną. 
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Jak zdobyć informację w ramach „twardych negocjacji”? 

Przecież nikt nam ich nie udzieli, kiedy będziemy reprezen-

towali konfrontacyjne postawy. 

Bez informacji prowadzimy tzw. Negocjacje Kolumbowe, 

oparte o nasze założenia i przewidywania. Jak uczy nas  

życie, te niestety bardzo często są mylne. Kolumb wypływa-

jąc, nie wiedział, dokąd zmierza, kiedy dopłynął, nie wie-

dział, gdzie jest, a po powrocie nie wiedział, gdzie był. Każ-

dy, kto prowadzi twarde negocjacje, jest właśnie takim  

Kolumbem. Rzeczywiście wówczas nic nie wie, więc na koń-

cu dnia pozostają mu próby oszukiwania i manipulacji. 

Oczywiście są pewne ważne, niezmienne, elementy w pro-

cesie. Słuchanie ze zrozumieniem drugiej strony, jasność 

komunikacji, zauważanie i profesjonalne procesowanie  

negocjacyjnych sygnałów, prawdziwy balans siły, negocja-

cyjne wartościowanie zmiennych (pryzmatowanie zmiennych 

poprzez cenę-koszt-wartość, które potrafią być diametralnie 

różne dla stron) i dopiero na tych parametrach budowanie 

siły swojej argumentacji. 

 

Cel negocjacji 

 

Nowoczesne rozumienie negocjacji polega na każdorazo-

wym pryzmatowaniu procesu przez cel. W każdym momen-

cie procesu musimy znać odpowiedź na to, wbrew pozorom, 

bardzo trudne pytanie – jaki jest nasz cel? Jaki ma być efekt 

negocjacji? Co chcemy osiągnąć? 

Jeżeli odpowiemy, że ma być to dobry biznes, wówczas 

wszystko się zmienia. Negocjacje przestaną być celem  

samym w sobie. Stają się drogą i narzędziem do… robienia 

dobrych interesów. 

Inaczej zaczynamy myśleć, inaczej argumentować. Będzie-

my wówczas szukali tego, co wspólne, co łączy. Będziemy 

patrzyli na proces zarówno w perspektywie krótko, ale też 

długoterminowej. Przestaniemy oszukiwać, a zaczniemy 

wspólnie z drugą stroną szukać kreatywnych rozwiązań ne-

gocjacyjnych problemów (w profesjonalnych negocjacjach 

nazywa się to „harmonizowaniem pozycji”). 

Poprzez prawidłowo przeprowadzone wartościowanie dopro-

wadzimy do sytuacji, że obydwie strony osiągną więcej, niż 

zakładały (tak, jest to możliwe!). W ostatnich negocjacjach, 

w których uczestniczyłem, strony wyszły z ponad 120 proc. 

spełnieniem celów! Pamiętajmy, jeśli ktoś nam powie: „idź  

i wygraj negocjacje” nie słuchajmy go! Jeżeli wygramy  

negocjacje – przegramy biznes.                                      ◼ 

 

Autor: negocjator i certyfikowany trener umiejętności negocjacyjnych, 
mediator, mentor biznesowy. Audytor procesów komunikacji negocjacyjnej 

w firmach. Ekspert w zakresie zarządzania, sprzedaży, budowania 
zespołów handlowych, zwiększania efektywności sprzedaży, 

mechanizmów finansowania handlu, marketingu i PR 

REKLAMA 

 

http://www.biznes2biznes.com/
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Narzędzia rozwoju Twojej firmy 

http://www.gazeta-msp.pl/
http://www.biznes2biznes.com/
http://www.katalogmsp.pl/
http://www.msportal.pl/
https://www.facebook.com/groups/PrzedsiebiorcyMSP/
https://www.facebook.com/groups/GrupaB2B/
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Jedną z podstawowych zasad budowania motywacji, jaką 

podają eksperci, jest zachowanie optymistycznej postawy. 

Dla optymistów niepowodzenia czy przeciwności losu mają 

charakter chwilowy i ograniczony. Stanowią nawet źródło 

ich rozwoju na drodze w myśl powiedzenia „człowiek uczy 

się na błędach”. 

Optymizm to również elastyczność i aktywna, a nie bierna 

postawa. Przystosowanie się do nowych warunków i wyzna-

czenie nowych, realnych celów pozwala na odniesienie sukce-

su. Jak zachować pozytywne myślenie w obecnych czasach? 

Dobrym przykładem postępowania w trudnych sytuacjach 

jest filozofia Kaizen, która wywodzi się z japońskiego prze-

mysłu (Toyota, Mazda, Sony, Honda). Sposób myślenia  

w niej zawarty ma wpływ na poprawę wydajności, wzrost 

Jak utrzymać motywację 
w czasach niepewności? 

Ostatnie miesiące wywróciły do góry nogami sposób działania firm. Pra-
cownicy, jak i kadra zarządzająca borykają się z wieloma problemami. Rea-
lia wymuszają nowe sposoby planowania zadań i zarządzania. Nowa sytua-
cja wpłynęła negatywnie zwłaszcza na poziom motywacji zatrudnionych. 

ANNA SKOCZYLAS 

produktywności, optymalizacje działań pracowników i elimi-

nację marnotrawstwa. 

Każdy najmniejszy krok przybliża do sukcesu. Potrzebna 

jest: pracowitość, dążenie do doskonałości i zaangażowane 

zespoły wspierane przez świadomego lidera. Sprawdzi się 

tutaj działanie zgodnie z mottem: „Przeszłości nie zmienisz, 

ale możesz zmienić jej postrzeganie i kreować przyszłość, 

jakiej pragniesz. A ja pokażę ci jak, bo „Jak siedzisz w słoi-

ku, to nie widzisz etykiety.” 

 

U podstaw 

 

Definicji motywacji z pewnością jest wiele. Najbardziej cenię 

definicję prof. W. Łukaszewskiego, który przyjmuje ją za 

REKLAMA 

http://www.biznes2biznes.com/
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zbiór mechanizmów odpowiedzialnych za uruchomienie, 

ukierunkowanie, podtrzymanie i zakończenie działania. 

To określenie sprowadza się do kilku ważnych kwestii, bra-

nych pod uwagę przy uruchamianiu nowych projektów czy 

pomysłów, jak np. rzucę palenie, schudnę, nauczę się  

nowego języka itd. 

Oprócz skupienia się na tych czterech elementach warto 

skupić również na tym, aby postawiony cel został zrealizo-

wany w sposób dopasowany do mocnych stron, talentów, 

rytmu biologicznego, sytuacji prywatnej, zawodowej i śro-

dowiska. Ponadto, należy przyjrzeć się motywatorom,  

a przynajmniej tym trzem, najważniejszym, które przytacza 

Daniel H. Pink w książce „Drive. 

Kompletnie nowe spojrzenie na motywację”: 

• autonomia, możliwość wykonania zadania po swojemu, 

• jasny cel, czyli świadomość tego, jak ten cel przekłada 

się na realizację moich mniejszych, wewnętrznych celów 

i cele firmy, a nawet świat. Czy jest to ekologiczne, czy 

budujemy coś nowego coś, co może zaoszczędzi dóbr, 

czy coś chronimy, 

• rozwój kompetencji, czyli inaczej dążenie do mistrzo-

stwa, ale w takiej dziedzinie, która jest dla mnie pasją, 

która mnie naprawdę interesuje. 

Dobry plan! 

 

Podstawą zachowania wysokiego poziomu motywacji jest 

odpowiednie planowanie połączone z wyobrażeniem sobie 

całego procesu realizacji celu. To podtrzymuje naszą moty-

wację. Planowanie i zobrazowanie sobie procesu pozwala 

nam z jednej strony wykluczyć zbędne dystraktory, które 

nas odciągają od realizacji celu, a z drugiej przemyśleć, to 

co nas w osiągnięciu celu może wspierać. 

Pod uwagę należy brać również to, że na wszelki wypadek 

warto przygotować plan B. Realizacja celów powinna odbyć 

się podczas tzw. górki energetycznej, czyli zgodnie z naszym 

rytmem wydajności energetycznej.  

Jeśli możemy sobie pozwolić na to podczas pracy zdalnej, 

zadania wymagające skupienia pozostawmy na pory dnia,  

w których czujemy się najbardziej efektywni. Ważna jest 

również lista zadań LRN, którą warto robić każdego dnia 

wieczorem, żeby być przygotowanym na kolejny dzień.     ◼ 

 

Autorka: mentor biznesu w nurcie psychologii pozytywnej, trener mentalny, 
praktyk holistyczny, wykładowca SGH i Brian Tracy International,  
autorka książki „Co jest dobrego w tym, czego jeszcze nie widzę?  

Sposób myślenia skutecznych zespołów” 
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Najczęściej wszystko zależy od koła prowadzącego, czyli 

stanu twojego umysłu. Przez lata autorytatywną, czasami 

agresywną, postawę uważano za największy motywator  

w organizacji. Przecież biologicznie nic lepiej i szybciej nie 

zmusza do działania, niż strach i zagrożenie, które są priory-

tetem twojego mózgu w procesie podejmowania decyzji. 

Gdyby jednak istniała sprawdzona alternatywna postawa, 

która pomaga skutecznie osiągać cele twojej firmy i jedno-

cześnie sprawia, że pracujący dla ciebie ludzie stają się 

szczęśliwi, co czyni cię dwukrotnie bogatym, to sprawdzasz, 

Przywództwo służebne, 
czyli jak być skutecznym 
liderem i budować  
zaangażowane zespoły 

Wyobraź sobie mechanizm złożony z kół zębatych. Bez znaczenia jest ich 
wielkość i materiał, z jakich zostały wykonane. Kluczowe jest to, jak ze  
sobą współdziałają. Przyjrzyj się temu mechanizmowi, ponieważ przypomi-
na twoją firmę, a ty jesteś jednym z kół. Zazwyczaj to ty jesteś tym, które 
napędza i decyduje o prędkości obrotu i działaniu całego mechanizmu. PRZEMYSŁAW OKOŃ 

jak to można zrobić, czy jednak zostajesz przy staromod-

nych coraz mniej skutecznych i niejednokrotnie krzywdzą-

cych metodach? 

 

Przywództwo służebne jako współczesny napęd 

 

„The Servant as Leader” (sługa jako lider) to tytuł eseju, 

który napisał Robert K. Greenleaf w 1970. Przyjmuje się, że 

od tego momentu zaczęto mówić o służebności, jako stylu 

przywództwa. Służebny styl przywództwa istnieje od wieków 
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i był stosowany przez liderów takich jak Nelson Mandela, 

Matka Teresa, Martin Luther King, czy Mahatma Gandhi. 

Konieczne jest tutaj odróżnienie służby od służalczości. 

Przywództwo służebne nie odwraca ról lider – członek ze-

społu, tylko wręcza liderowi narzędzia, dzięki którym zacho-

wuje on pozycję przywódcy i jednocześnie pomaga swoje-

mu zespołowi osiągać cele. 

Model najczęściej spotykanej klasycznej hierarchii (rys. 1) 

stanowi punkt wyjściowy do transformacji w model przy-

wództwa służebnego. 

Model klasyczny zakłada pełną odpowiedzialność po stronie 

lidera, część operacyjną oddaje w ręce zespołu i w rezulta-

cie klienta, wobec którego zespół jest pierwszym kontak-

tem. Taki układ sił buduje środowisko, w którym zespół jest 

mentalnie ograniczony ze względu na zredukowaną odpo-

wiedzialność i za priorytet przyjmuje spełnienie oczekiwań 

lidera, zamiast klienta. 

Prawdopodobnie spotkałeś się z sytuacją, w której przedsta-

wiciel serwisu klienta był związany przez niemoc decyzyjną  

i jedyne co mógł zrobić, to podsumować twój problem po-

przez: „nie da się”, „to niezgodne z polityką firmy” lub 

„proszę przyjść później, ponieważ dzisiaj nie ma kierowni-

ka”. To typowy efekt klasycznej hierarchii nastawionej na 

zadowolenie lidera. 

 

Jak przesiąść się z organizacyjnego Poloneza do 

Bentleya? 

 

Szanujemy klasyki motoryzacji, natomiast ich miejsce jest  

w muzeum postępu technologicznego i służy jako senty-

mentalna podróż do przeszłości. Podobnie w przypadku 

przywództwa, czas przesiąść się do szybkiej skutecznej, 

potężnej i eleganckiej maszyny tak, aby znacząco zwiększyć 

prawdopodobieństwo zwycięstwa we współczesnym bizne-

sowym wyścigu. 

Odwrócenie klasycznego modelu (rys. 2) przekierowuje 

energię organizacji do klienta, czyli sprawia, że to klient 

staje się liderem, zespół przejmuje odpowiedzialność, a lider 

organizacji przyjmuje postawę wspierającą – służebną.  

W modelu odwróconym zadaniem lidera jest wyposażenie 

zespół w zestaw niezbędnych narzędzi, poprzez delegowanie 

zadań i uprawnień oraz doraźne reagowanie na potrzeby. 

Skuteczne prowadzenie zespołu w odwróconej strukturze 

wymaga użycia trzech podstawowych taktyk, które spełniają 

swoje zadanie niezależnie od branży i typu organizacji. 

 

1 
Zdefiniuj i zakomunikuj wartości,  

wizję, przyczyny i cele 

Podstawą motywacji jest przyczyna i cel, która  

odzwierciedla wizję i wartości organizacji. Bez jasno określo-

nego celu, zespół wyznaczy swoje własne cele i będzie je 

konsekwentnie realizował. Bez jasno określonych wartości, 

zespół dobierze własne wartości, które niekoniecznie muszą 

być spójne z wizją lidera. 

 

2 
Oddeleguj zadania i uprawnienia 

Od teraz zespół przejmuje odpowiedzialność, wobec 

czego musi zostać do tego solidnie przygotowany. 

Pierwszym elementem jest oddelegowanie zadań, czyli prze-

kazanie zespołowi jasno określonych schematów postępo-

wania w danej sytuacji. Schematy (procedury, instrukcje, 

diagramy przepływu) przygotuj tak, aby odzwierciedlały 

RYS. 1. MODEL KLASYCZNEJ HIERARCHII  RYS. 2. ODWRÓCONY MODEL KLASYCZNEJ HIERARCHII  
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sposób, w jaki dotychczas ty wykonywałeś dane zadania, 

szczegółowo opisując każdy krok i uwzględniając automa-

tyczne pętle decyzyjne. 

Drugim elementem jest oddelegowanie uprawnień, czyli 

zestawów zadań wzbogaconych o elementy samodzielnej 

decyzyjności. Przykładowo serwis klienta samodzielnie decy-

duje o rozstrzygnięciu reklamacji o wartości do 100 zł,  

z uprawnieniem do decydowania na korzyść klienta. 

 

3 
Reaguj poprzez udzielanie zespołowi informa-

cji zwrotnej 

Priorytetem jest przyłapywanie zespołu na tym, co 

zostało zrobione dobrze, w kontrze do wpajanego nam 

przez lata edukacji zachowania, polegającego na kreśleniu 

czerwonym długopisem popełnionych błędów. Błędy muszą 

być przeanalizowane wspólnie z zespołem bez dotykania 

ego, obwiniania, wzbudzania wstydu, w atmosferze nasta-

wionej na wspólne odnalezienie rozwiązania, które będzie 

spójnie z wizją i wartościami organizacji. 

 

Przygotuj siebie, zanim zaczniesz służyć innym 

 

Tradycyjny model przywództwa pozycyjnego jest oparty na 

głęboko zakorzenionej kontroli i poczuciu wyższości ze 

względu na zajmowane stanowisko. Zredukowanie kontroli  

i mentalne zejście do miejsca, w którym znajduje się zespół, 

jest koniecznym pierwszym krokiem, ponieważ jeżeli lider na 

górze jest sam, to oznacza tylko, że nikt za nim nie podąża. 

Zmiana mentalności lidera wydaje się na pierwszy rzut oka 

trudna, ponieważ natychmiast na drodze staje ego, które 

broni starego porządku i przekonuje, że taka zmiana obniży 

poczucie własnej wartości i doprowadzi do utraty autoryte-

tu. To normalny mechanizm wbudowany w każdego czło-

wieka i istnieje wiele metod, które pomagają zaakceptować 

i ominąć własne ego. Bez tego pierwszego kroku nie prze-

siądziesz z Poloneza do Bentleya i wbrew pozorom wcale 

nie wymaga to wysiłku czy szczególnych poświęceń. 

W kolejnym kroku lider ma za zadanie nabyć trzy kluczowe 

cechy przywódcy służebnego. 

 

1 
Mądre zaufanie 

Mądre zaufanie jest rzadko spotykane w tradycyj-

nym przywództwie pozycyjnym. Liderzy pozycyjni są 

przekonani, że to właśnie oni najlepiej wykonają dane zada-

nie i operacyjna praca nie zostanie prawidłowo wykonana 

bez ich udziału. Brak zaufania wobec zespołu w rezultacie 

powoduje brak zaufania wobec lidera i tym samym śmierć 

kreatywności ze strachu przed odwetem lidera, jeszcze  

zanim ta kreatywność się narodziła. Wyczuwalny brak  

zaufania dodatkowo wywołuje wątpliwości związane z praw-

dziwymi wartościami i celami organizacji, co w rezultacie 

utrzymuje motywację na niskim poziomie. Zastanów się, czy 

poprzez zaufanie chcesz pozwolić osiągnąć ponadprzeciętne 

wyniki swojemu zespołowi i tym samym zwiększyć zyski 

swojej firmy, czy ufasz tylko sobie i twoje intencje nie są 

postrzegane jako jednoznaczne? 

 

2 
Budowanie relacji 

Budowanie relacji jest kluczowe i niezależnie do 

tego, kim jesteś i w jakim środowisku się znajdujesz. 

Zawsze zajdziesz dalej i szybciej przy pomocy innych, niż 

działając wyłącznie na własną rękę. Budowanie relacji to 

ZARZĄDZANIE 
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proces, którego wybrane wytyczne przedstawiam na pod-

stawie książki „Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi”, 

którą napisał Dale Carnegie i do której regularnie wracam,  

a pisanie tego tekstu jest doskonałym pretekstem do kolej-

nej powtórki. 

Wytyczne budowania relacji w pigułce. Nie krytykuj. Nie 

potępiaj. Nie pouczaj. Szczerze i uczciwie wyrażaj uznanie. 

Wzbudź w innych szczere chęci. Okazuj ludziom szczere 

zainteresowanie. Uśmiechaj się. Pamiętaj, że właśnie imię  

i nazwisko to dla człowieka najsłodsze i najważniejsze spo-

śród wszystkich słów świata. Bądź dobrym słuchaczem. 

Zachęcaj rozmówcę, aby mówił o sobie samym. Mów o tym, 

co interesuje twojego rozmówcę. Spraw, aby rozmówca 

poczuł się ważny i zrób to szczerze. Zwyciężaj spór poprzez 

unikanie kłótni. Nigdy nie mów „nie masz racji”. Natych-

miast przyznawaj się do błędu. Pozwól rozmówcy się wyga-

dać. Przyjmuj punkt widzenia twojego rozmówcy. Zadawaj 

pytania, zamiast wydawać rozkazy. 

 

3 
Podejście sytuacyjne 

Różnorodność osobowości, suma doświadczeń i ta-

lentów jednostki, nie pozwala na traktowanie każdej 

osoby dokładnie w ten sam sposób, w oczekiwaniu na te 

same rezultaty. Talenty każdego członka zespołu muszą być 

jednoznacznie zidentyfikowane i wykorzystywane do odpo-

wiadających im zadań. Dodatkowo każdy z nas jest na róż-

nych poziomach rozwoju nie tylko ogólnie, ale też i w zakre-

sie danej kompetencji. Specjalista z wieloletnim doświad-

czeniem, awansowany na stanowisko kierownicze jest na 

najwyższym poziomie rozwoju swojej specjalizacji, ale jako 

lider stawia pierwsze kroki i wymaga do momentu awansu 

innego podejścia, niż dotychczas. Osoba biegła w księgowo-

ści, po przejściu do łańcucha dostaw, wymaga, pomimo 

swojego bogatego rachunkowego doświadczenia, intensyw-

nego szkolenia i budowania nowych przekonań. 

Podsumowując. Kroki przemiany przywództwa pozycyjnego 

w służebne: 

1. Zacznij od wewnętrznej przemiany. 

2. Zdefiniuj i zakomunikuj wartości, wizję, przyczyny i cele. 

3. Odwróć hierarchię organizacji ze służby liderowi, do 

służby zespołowi i w rezultacie klientowi. 

4. Buduj mądre zaufanie. 

5. Buduj relacje. 

6. Oddeleguj zadania i uprawnienia. 

7. Reaguj poprzez udzielanie zespołowi informacji zwrotnej. 

8. Stosuj podejście sytuacyjne.                                     ◼ 

 

Autor wspiera przedsiębiorców na drodze do lidera zaangażowanego zespołu. 
Jest twórcą bloga Sferalidera.pl 

Narzędzia rozwoju 
Twojej firmy 
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Każdy przedsiębiorca, zanim zacznie, powinien sobie zadać 

podstawowe pytania. Po co tak naprawdę tworzymy własną 

firmę? Jaką chcemy stworzyć firmę? I na koniec – co z nią 

będziemy chcieli zrobić? Dziś chcielibyśmy wskazać, na co 

zwrócić uwagę, tworząc firmę. 

 

Własna firma 

 

Dlaczego ludzie otwierają własne firmy? Powodów jest wiele: 

• ktoś pracował do tej pory na etacie i nagle po latach 

takiej pracy stwierdza, że sam chce być swoim szefem, 

Cykl życia przedsiębiorstwa 
Etap pierwszy:  
stworzenie własnej firmy 

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organi-
zacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje 
zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębior-
cami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez 
nich działalności gospodarczej. Natomiast działalnością gospodarczą 
jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym 
imieniu i w sposób ciągły. 

JERZY KOSSAKOWSKI 

PAWEŁ BRONISŁAW LUDWICZAK 

• ktoś postanawia zrealizować coś, czego nie może zrobić 

na etacie, 

• ktoś traci pracę, nie może znaleźć nowej i postanawia 

spróbować sił w biznesie, 

• ktoś kończy edukację i chce spróbować sił w biznesie, 

Przedsiębiorstwo można prowadzić: 

• dla zysku, 

• w innym celu dozwolonym prawem. 

Przedsiębiorstwo można otworzyć: 

• samemu, 

• ze wspólnikiem lub wspólnikami. 
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Działalność można prowadzić w formie: 

• jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki  

cywilnej, 

• jednej ze spółek handlowych, tj. spółki jawnej, spółki 

partnerskie, spółki komandytowej, spółki komandytowo-

akcyjnej, spółki z o.o., spółki akcyjnej, 

• spółdzielni, stowarzyszeniu, fundacji itp., 

• transgranicznej jak spółka europejska, czy europejskie 

zgrupowanie interesów gospodarczych, oddziału przed-

siębiorcy zagranicznego, przedstawicielstwa przedsię-

biorcy zagranicznego. 

Bardzo ważne jest, by powyższe kwestie dobrze przeanali-

zować i to pod wieloma aspektami. Od formy prawnej 

przedsiębiorstwa zależy odpowiedzialność przedsiębiorcy, 

jego obowiązki, sposób opodatkowania, możliwość zamknię-

cia przedsiębiorstwa lub jego sprzedaży itp. 

 

Koncesje, zezwolenia, licencje 

 

Należy pamiętać, że pomimo faktu, że w Polsce obowiązuje 

wolność podejmowania działalności gospodarczej, ale nie 

ma ona charakteru absolutnego. 

Należy pamiętać o koncesjach, niezbędnych w przypadku 

niektórych aktywności gospodarczych. Należy tu wymienić: 

1. Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz 

kopalin stałych objętych własnością górniczą, wydoby-

wanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe maga-

zynowanie substancji oraz podziemne składowanie od-

padów. 

2. Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią  

i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym. 

3. Wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyła-

nie, dystrybucja i obrót paliwami i energią. 

4. Ochrona osób i mienia. 

5. Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyj-

nych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych 

wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są 

rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach 

kablowych. 

6. Przewozy lotnicze. 

7. Prowadzenie kasyna gry. 

Ponadto szereg działalności wymaga zezwoleń, licencji lub 

zgód. Mamy też tak zwane działalności regulowane. 

Dlatego w przed tworzeniem przedsiębiorstwa dobrze jest 

zasięgnąć pomocy prawnika, doradcy podatkowego i księgo-

wego. Warto też na tym etapie dostosować rozwiązania do 

planowanego rozwoju przedsiębiorstwa oraz uwzględnić 

ryzyko, że coś nie wyjdzie. 

Jedni planują prowadzić swe firmy w skali mikro, inni marzą 

o budowie korporacji. Jedni tworzą przedsiębiorstwa, posia-

dając tylko wiedzę w głowie i kilkaset złotych w kieszeni,  
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a inni, inwestując ze wspólnikami grube miliony. Niezależnie 

czy tworzymy mikroprzedsiębiorstwo, czy duże przedsiębior-

stwo musimy uwzględnić oprócz aspektów prawnych również 

aspekty organizacyjne i aspekty finansowe. 

 

Organizacja firmy 

 

Najprościej jest założyć i prowadzić przedsiębiorstwo w for-

mie jednoosobowej działalności gospodarczej (dalej JDG), 

na podstawie wpisu do CEIDG. Jest to podstawowa i najczę-

ściej używana formuła rozpoczynania działalności gospodar-

czej. Często prowadzona jest działalność w formie spółki 

cywilnej, przy wbrew nazwie nie jest spółka a umowa cywil-

no – prawna. Przy okazji należy wspomnieć, że jest to forma 

dobra dla małych przedsiębiorstw. Natomiast w późniejszych 

etapach jego rozwoju jest mocno problematyczna. 

Każda następna forma, spółki osobowe, spółki kapitałowe są 

coraz bardziej sformalizowane i skomplikowane. W ostatnim 

czasie jednak nawet założenie spółki kapitałowej jest w mia-

rę proste i tanie. Co nie oznacza, że jest to zawsze najlepsze 

rozwiązanie. Na pewno warto z ekspertami rozważyć,  

w jakiej formie organizacyjnej i prawnej najlepiej prowadzić, 

a potem prowadzić przedsiębiorstwo. 

Pomoże nam w tym prawnik (radca prawny/adwokat), do-

radca podatkowy i specjalista od spraw organizacyjnych. 

Przy czym prawnik i doradca podatkowy zadbają też o bez-

pieczeństwo przedsiębiorstwa w trakcie jego istnienia, a na 

końcu pomogą je sprzedać, zlikwidować lub przekazać suk-

cesorom. Przedsiębiorcy powinni wydatki na pomoc prawna 

traktować nie jako koszt, ale inwestycję w bezpieczeństwo. 

 

Finansowanie przedsiębiorstwa 

 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na dwie aspekty finansowe 

kluczowe po stworzeniu przedsiębiorstwa: zysk i płynność 

finansowa. Zysk często stawiany jest na piedestale. Oczywi-

ście przedsiębiorstwo, które nie przynosi zysku, nie ma racji 

bytu. Zysk jednak nie powinien być głównym celem istnienia 

przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa skupiona tylko i wyłącz-

nie na maksymalizacji zysku w jak najkrótszym czasie zwy-

kle radzą sobie gorzej w dłuższej perspektywie niż te, które 

kierują się również społeczną odpowiedzialnością. 

Każdy, kto otwiera przedsiębiorstwo, musi być gotowy na to, 

że na początku jego przedsiębiorstwo nie będzie generować 

zysków. Dlatego ważna jest kontrola kosztów i przychodów. 

Znamy wiele przedsiębiorstw, które przynoszą straty i dzia-

łają na rynku. Najczęściej upadłość ogłaszają te, które przy-

noszą zysk, ale utraciły płynność finansową. Dlatego kluczo-

we jest właśnie zarządzanie płynnością finansową. 

Młodym przedsiębiorcą zawsze radzimy mieć rezerwy finan-
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sowe. Najpierw na przetrwanie okresu, gdy przedsiębior-

stwo nie generuje jeszcze zysku, a potem na wypadek 

spadku wpływów lub na wypadek pojawienia się niespodzie-

wanych wydatków.  

Kiedy już jesteśmy przy finansach, to ważne są kwestie 

księgowe i podatki. Dobra księgowa i zaufany doradca  

podatkowy to niezbędne elementy dobrze funkcjonującego  

i bezpiecznego przedsiębiorstwa. Należy też pamiętać  

o rachunkowości finansowej. 

 

Planowanie 

 

Wielu przedsiębiorców nie planuje. Mówi, że świat jest zbyt 

zmienny. Zawsze powtarzamy, że plan jest niczym, a plano-

wanie jest wszystkim. Czasy budowania przedsiębiorstw 

poprzez improwizowanie i tzw. Planowanie na kolanie ode-

szły już w niebyt. By wygrywać na rynku w realizacji zleceń 

i kontraktów ze swoją konkurencją, wymagane jest właśnie 

planowanie. Bez planowania przedsiębiorstwo jest jak sta-

tek na morzu, błądzący bez mapy i nawigatora. Zarządzanie 

strategiczne to warunek niezbędny dla rozwoju i przetrwa-

nia przedsiębiorstwa. 

W rozmowach z klientami w podstawowej fazie rozwoju 

widać często jak małą wagę przykłada się do planowania 

np. działań marketingowych, traktując je jak fanaberie,  

a nie inwestowanie w świadomy rozwój swojej firmy. Nie-

stety bez marketingu, jakim on by nie był, nasz podmiot 

jest tylko chwilowym kolosem na glinianych nogach. Biorąc 

pod uwagę, jak mocno zmienia się rynek reklamy i dociera-

nia do uwagi potencjalnych klientów zadanie to stawiamy 

zaraz na drugim miejscu po świadomym planowaniu. 

Obecne czasy to już zupełnie inna rzeczywistość niż to, co 

było nawet 5 czy 10 lat temu. Nowe technologie coraz moc-

niej wchodzą w nasze życie codzienne, jak i biznesowe, 

wymuszając na nas ich zrozumienie i efektywne stosowanie. 

Do tego aspektu wrócimy jeszcze nie raz, opisując skalę  

i rodzaj zmian wymuszanych przez chociażby media społecz-

nościowe. Rozumiemy, że mało kto wierzy dziś w to, że ba-

ner na płocie o tym, iż świadczymy usługi koparką, zapewni 

nam dobrobyt na kolejne 10 lat. Dziś marketing to być albo 

nie być dla przedsiębiorstwa. 

 

Firma jako proces 

 

Tworzenie i rozwój przedsiębiorstwa to pewien proces. Moż-

na do niego podejść z ułańską fantazją na zasadzie, jakość 

to będzie. Wcześniej lub później kończy się to jednak bole-

snym upadkiem. Można też do tego podejść profesjonalnie. 

Oczywiście stworzenie jednoosobowej prostej działalności 

nie wymaga zatrudnienia od razu prawnika, doradcy podat-

kowego, księgowej, specjalisty od finansów, czy marketin-

gowca. Wystarczy kilka godzin konsultacji przed założeniem 

przedsiębiorstwa lub ich wsparcie w miarę potrzeb. W przy-

padku jednak inwestowania setek tysięcy lub milionów  

w nowe przedsiębiorstwo ich pomoc jest niezbędna. 

Dla mnie tworzenie przedsiębiorstwa to jak budowa domu. 

Muszę mieć plan. Musi być on oceniony przez różnych spe-

cjalistów. Potem tworzę fundament, stawiam, ściany, dach 

itd. Podobnie powinno być z tworzeniem przedsiębiorstw. 

Oczywiście zagadnień związanych z utworzeniem przedsię-

biorstwa jest o wiele więcej, uważamy jednak, że wskazane 

powyżej są jednymi z bardziej istotnych. 

W kolejnych artykułach przedstawimy kolejne etapy w cyklu 

życia przedsiębiorstwa.                                                  ◼ 

 

Jerzy Kossakowski - Prezes w Firma Bez Problemu Sp z o.o. 
Radca Prawny Paweł Bronisław Ludwiczak -  

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Ludwiczak 

http://www.biznes2biznes.com/
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Spółkę z o.o. zakładają wspólnicy, zwani również udziałow-

cami. Jednym z ich przywilejów jest powołanie i odwołanie 

zarządu. Zarząd zajmuje się zarządzaniem i reprezentuje 

spółkę. Oczywiście wspólnicy mogą powołać siebie samych 

do zarządu, co często się zdarza w małych firmach. 

Dla przykładu Kasia i Jan zakładają spółkę z o.o., czyli są 

wspólnikami i powołują siebie do zarządu. Tym samym  

występują w dwóch rolach. 

I właśnie w tym momencie pada kilka pytań: 

 Jak wypłacić wynagrodzenie dla zarządu? 

 Czy zarząd należy zatrudnić na umowie o pracę? 

 Czy wspólnicy mogą pracować dla spółki? 

 Jak wypłacić pieniądze, aby zminimalizować podatki? 

 

Najpopularniejsze formy zatrudnienia zarządu 

 

Umowa o pracę 

Pomimo tego, że to najdroższa forma zatrudnienia to nadal 

Jak wspólnicy i zarząd 
spółki mogą otrzymywać 
wynagrodzenie bez ZUS-u 

Bardzo często powtarzam, że dzięki spółce z o.o. mamy wybór. Możemy, 
ale nie musimy płacić składek ZUS. Zupełnie odwrotnie niż w przypadku 
działalności gospodarczej, gdzie przedsiębiorcy zmuszeni są do opłaca-
nia składek ZUS. 

JUSTYNA BRONIECKA 

wielu właścicieli firm w taki sposób zatrudnia zarząd.  

W umowie o pracę najczęściej wpisuje się wynagrodzenie  

i stanowisko prezesa, czy członka zarządu. Jest to forma 

poprawna z prawnego punktu widzenia, ale na pewno nie 

ekonomicznie najkorzystniejsza. 

W podobny sposób w spółce można zatrudnić wspólników 

spółki. Będą wówczas udziałowcami i jednocześnie pracow-

nikami firmy. 

 

Umowa zlecenie 

W wypadku tej umowy sytuacja jest podobna jak w przy-

padku umowy o pracę. Jednak należy pamiętać, że obec-

nie większość umów zlecenie podlega składkom ZUS,  

a więc z ekonomicznego punktu widzenia sytuacja jest 

zbliżona do umowy o pracę. Umowa zlecenie jednak nie 

rodzi za sobą tak wielu obowiązków, jak badania, prowa-

dzenie ewidencji czasu pracy i wielu innych czynności ad-

ministracyjnych. 



63  październik 2020 

AKADEMIA MSP 

Umowa o dzieło 

Umowa o dzieło raczej nie ma szerokiego zastosowania  

w przypadku zatrudniania zarządu. Zarząd wykonuje bieżą-

ce czynności, a umowa o dzieło jest umową o wykonanie 

pewnej pracy. Możemy zastosować ją tylko wtedy, kiedy 

osoba, która pełni rolę wspólnika lub członka zarządu wyko-

nuje dla spółki zadanie, które zakończone jest rezultatem. 

Może to być np. projekt domu, logo, artykuł, grafikę czy 

moduł aplikacji. Jednak dość łatwo zauważyć, że w tym 

wypadku takie zadanie nie jest częścią zwykłej pracy zarzą-

du. Więc będzie to umowa dodatkowa. 

 

Wynagrodzenie za pełnienie funkcji 

Spółkę z o.o. tworzą wspólnicy i mogą w każdym momencie 

nadawać i odbierać prawa członkom zarządu, w tym również 

prezesowi zarządu. Zatem wspólnicy w każdym momencie 

trwania spółki mogą również ustalać wynagrodzenie, zmienić 

je, czy ostatecznie pozbawić zarząd tego przywileju.  

Uchwałę można podjąć na walnym zgromadzeniu wspólni-

ków. Najczęściej jednak w praktyce tworzy się uchwałę  

w postaci dokumentu, a wspólnicy go podpisują. To, co 

ważne, dokument w postaci uchwały powinien być zarchiwi-

zowany w spółce. 

 

Wynagrodzenie zarządu 

 

Przy ustalaniu wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę dwa 

czynniki. Pierwszym jest rynkowa kwota wynagrodzenia za 

tego typu pracę. Za zarządzanie powinniśmy otrzymywać 

rozsądną kwotę, która nie będzie odstawała od standardów 

rynkowych. Drugi chyba ważniejszy aspekt – wynagrodzenie 

musi być również uzasadnione sytuacją finansową spółki. 

Jeżeli mamy co miesiąc dochód na poziomie 5 tys. zł, to 

raczej nie ustalimy wynagrodzenia na poziomie 10 tys. zł. 

Bo to by oznaczało, że wspólnicy chcą wypłacać ze spółki 

więcej, niż ona zarabia. Kwotę tę można ustalić np. na okres 

roku kalendarzowego lub kadencję zarządu. Można również 

ustalić ją na jeden miesiąc i w kolejnych podpisać nowe 

uchwały. W tym wypadku mamy pełną dowolność. 

To, co ważne, dla wielu banków wynagrodzenie zarządu jest 

traktowane dokładnie w taki sam sposób, jak umowa o pra-

cę. A więc regularne dochody będą honorowane przy ubiega-

niu się o ewentualny kredyt w banku jako osoba fizyczna. 

 

Wynagrodzenie wspólników za wykonywaną pracę 

 

Dodatkowym sposobem wypłaty wynagrodzenia jest możli-

wość ustalenia wynagrodzenia dla wspólników. Polega to na 

tym, że w umowie spółki zapisuje się, że wspólnicy mają 

prawo pracować na rzecz spółki, której są właścicielami  

i otrzymywać za to wynagrodzenie. 

Często pada jednak pytanie, jaka to powinna być kwota. 

Odpowiedź jest prosta – rynkowa. Pamiętajcie, że jeżeli 

zarząd zleca wspólnikom prace do wykonania za wynagro-

dzeniem, to nie może działać na szkodę spółki, tym samym 

nie może zlecać drożej niż gdyby zdecydował się zatrudnić 

pracownika z wolnego rynku. Taka sytuacja dotyczy również 

sytuacji, gdy zarząd i wspólnicy to te same osoby. Takie 

wynagrodzenie podlega podatkowi dochodowemu wg pro-

gów podatkowych, jednak nie podlega składom ZUS. 

Jak pewnie zauważyłeś wynagrodzenie dla zarządu i wspól-

ników można wypłacać bez ZUS-u. Co więcej, są to rozwią-

zania legalne i sprawdzone wielokrotnie podczas kontroli. 

Potwierdza to moje słowa, że w spółce z o.o. to ty decydu-

jesz, czy chcesz płacić składki ZUS, czy jednak decydujesz 

się na inne formy oszczędzania na przyszłość.                  ◼ 

 

Autorka: założycielka marki www.zustoniemus.pl, autorka i współautorka  
kilku pozycji książkowych dotyczących organizowania przedsiębiorstwa,  

przedsiębiorca, menedżer, trener biznesu 
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Podobnie jak w ostatnich artykułach z cyklu, w którym oma-

wiam wyniki badań preferencji sprzedażowo-zakupowych 

mocno zastanawiające są spore różnice w oczekiwaniach 

nabywców, versus realne zachowania sprzedawców. 

Od dłuższego czasu pytania, które mnie nurtują, dotyczą 

źródeł w miarę prostych błędów handlowców, mimo wyso-

kiego poziomu wiedzy i kompetencji sił sprzedaży w polskich 

firmach. Czy jest możliwe, aby zachowania sprzedawców,  

w procesie handlowym, w wielu aspektach były aż tak prze-

ciwskuteczne, czyli de facto autobojkotujące proces? 

 

Efektownie, czy efektywnie? 

 

Tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy firm, uczy swoich sprze-

dawców profesjonalnej sprzedaży, bądź we własnym zakre-

sie, bądź korzysta z zewnętrznych firm szkoleniowych.  

Jak targetować rynek, jak kwalifikować szansę sprzedażową, 

jak pracować z już pozyskanym klientem... Kupują drogie 

systemy CRM lub ERP. Zmuszają ludzi do wpisywania  

do tych programów dziesiątek danych. Jak twierdzi Lech 

Dworaczyński, w niektórych przypadkach może to spowodo-

wać, że „przeciętny handlowiec” spędzą na „prawdziwej 

sprzedaży” (bezpośredni kontakt z klientem) 10-15 proc. 

swojego czasu. 

Nasze handlowe 
„pierwsze randki” 

Pierwsze spotkanie z klientem. Ponoć „pierwsze wrażenie” robi się tylko 
raz. Według badań Infoteam Consulting Poland (a głównie na te badania 
będę powoływał w tym artykule), w 69 proc. przypadków, ostateczna 
decyzja jest zbieżna z pierwszym wrażeniem. 

PAWEŁ KOWALEWSKI 

Oczywiście, z jednej strony, musimy powiedzieć, że profe-

sjonalny targeting jest jak najbardziej potrzebny. Jeżeli jed-

nak zastanowimy się nad tym zagadnieniem dłużej, pewnie 

szybko większość z nas dojdzie do wniosku, że w sytuacji, 

kiedy sprzedawca, w trakcie procesu handlowego (trafiając 

nawet do dobrze wyselekcjonowanego klienta) nie spełnia 

jego podstawowych oczekiwań – efektywność procesu  

będzie niska. Czy więc to nie będzie oznaczało marnotraw-

stwa zasobów firmy? Finansowych, osobowych, czasowych, 

a nawet tych, które możemy potraktować jako potencjalnie 

utracone przychody? Z zarządczego punktu widzenia 

wszystkie te parametry możemy przeliczyć na pieniądze. 

 

Czym lewarujemy rozwój firmy? 

 

De facto zawsze jest to kapitał. Jak to się dzieje? Aby nie 

wchodzić w skomplikowane dywagacje finansowe, pozwolę 

sobie mocno uprościć mój wywód. Jeżeli mówimy, że firma 

uzyskuje 20 proc. zysku, to co porównujemy do siebie? 

Pieniądz do pieniądza. Złotówkę do złotówki. 

Ten procent, (w największym uproszczeniu), oznacza, że 

jeżeli w biznes włożymy 1 zł, to „na końcu dnia” wyciągnie-

my z niego 1,20 zł. Z tego powodu, olbrzymie znaczenie 

zaczyna mieć finansowanie i jego źródła. Jeżeli bowiem 
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zainwestujemy milion złotych (na przykład, kupimy nową 

linię produkcyjną, otworzymy nowe oddziały, rozbudujemy 

zespół handlowy, wprowadzimy nowe produkty na rynek 

itp.), uzyskamy 200 tysięcy ekstra. A jak włożymy dwa mi-

liony? Albo cztery…? Jeszcze raz podkreślam, że jest to  

daleko posunięte uproszczenie. Chodzi bardziej o wskazanie 

samej „mechaniki procesu”. 

 

Podwójna strata 

 

Jeżeli więc nasz dział handlowy pracuje niewłaściwie,  

w praktyce, wpadamy w tzw. „podwójną stratę”. 

Pierwszy obszar dotyczy strat bezpośrednich. Niższej efek-

tywności procesu pozyskania lub utrzymania klienta, niższej 

racjonalności kosztów związanych z funkcjonowaniem działu 

sprzedaży (koszty samochodów, wynagrodzeń, kosztów 

delegacji służbowych itp.). 

Drugi obszar związany jest bardziej z finansową stroną dzia-

łalności każdej firmy. Jeżeli wydamy bowiem nieefektywnie 

nasz kapitał na działania handlowców, którzy nie wykorzystu-

ją w 100 proc. swojego potencjału, (zakładając, że nie mamy 

bogatego inwestora, który bez ograniczeń i bezkosztowo 

finansuje nasz biznes), w większości przypadków będziemy 

zmuszeni zadłużać się z zewnętrznych źródeł finansowania. 

Bez względu, skąd pochodzą środki, do naszych kosztów 

będziemy musieli doliczyć koszt pozyskania tego finansowa-

nia (odsetki od kredytu, faktoringu, dywidend itp.). 

Zresztą z tego powodu, bardzo często kredyt kupiecki 

(sprzedaż z odroczonym terminem płatności) jest tak waż-

nym faktorem konkurencyjności rynkowej. Jest to bowiem 

jeden z niewielu dostępnych bezkosztowych źródeł finanso-

wania działalności kupującego. 

 

Pierwsze spotkanie 

 

Wróćmy jednak do tematu przewodniego tego artykułu – 

pierwsze spotkanie z klientem, z którym jeszcze nie współ-

pracowaliśmy. 

W pierwszej kolejności spójrzmy na wyniki całościowe  

(rys. 1). Niestety znów ciemniejsze linie (zachowania i opinie 

sprzedawców), w wielu miejscach są znacząco „krótsze”, lub 

„dłuższe” niż jaśniejsze (czyli oczekiwania kupujących). Każ-

dy milimetr tej różnicy oznacza setki tysięcy złotych strat.  

Z drugiej strony „gap” pomiędzy nimi to potencjał do wzro-

stu i wyższego zysku. Wszystko zależy, czy szklanka dla nas 

jest do połowy pusta, czy do połowy pełna… 

Wykresy mówią sam za siebie, ale pozwolę sobie wybrane 

punkty opatrzyć kilkuzdaniowym komentarzem. 

Badając opisywane zagadnienie z innego punktu widzenia – 

czyli „potrzeby poprawy”, wyniki kształtują się tak, jak poka-

zano na wykresie (rys. 2). 

Zwróćmy uwagę na dwa pierwsze punkty. Przedstawiciel 

handlowy demonstruje wiedzę ekspercką i zadaje dobre 

pytania… 
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Jakie są odpowiedzi stron procesu sprzedaży? 

 

W pierwszym przypadku tylko dla trochę ponad połowy han-

dlowców (51 proc.) jest to ważne. Aż dla 80 proc. nabyw-

ców jest to krytyczny faktor decyzji. W drugim różnica jest 

mniejsza, ale też jest to aż 13 punktów procentowych. 

Dla wielu, w szczególności młodszych stażem, sprzedawców 

stres związany z procesem akwizycyjnym powoduje,  

iż „zagadują proces”. Nie zadają pytań, a często jeszcze nie 

dysponując wiedzą o kliencie, jak najszybciej, „na jednym 

tchu” mówią o sobie, swojej firmie i swojej ofercie. Ja, ja, 

ja. A w procesie, to nabywca podejmuje decyzję i korzysta  

z produktu lub usługi, więc to on jest najważniejszy. 

Ostatnio odebrałem telefon od sprzedawcy instalacji foto-

woltaicznych. Po 25 minutach nieprzerwanego ciągu słów 

sprzedawcy (w tempie karabinu maszynowego), mówienia  

o „korzyściach”, „oszczędnościach”, „zaletach”, „dofinanso-

waniach”, zadałem pytanie: czy pani wie, że nie mieszkam 

w domku, tylko na ostatnim piętrze dwupiętrowego budyn-

ku mieszkalnego, a dach nade mną jest zacieniony przez 

olbrzymi dąb, który stoi zaraz obok budynku? Chwila ciszy 

w słuchawce, a następnie odpowiedź, „a to ja… zapytam  

w firmie i oddzwonię…”. Oczywiście, żadnego telefonu 

zwrotnego się nie doczekałem. 

Frustrujące nie było nawet to, że osoba ta zmarnowała 25 

minut mojego życia, ale fakt, że nie potrafiła odpowiedzieć 

od razu, że w moim przypadku, w żaden sposób nie będzie 

opłacalne założenie instalacji fotowoltaicznej. Że nie spytała, 

kto podejmuje decyzję, lub wyraża zgodę na zamieszczenie 

takowej instalacji (u mnie będzie to wspólnota mieszkanio-

wa), co może stanowić istotną barierę decyzyjną, etc. 

 

Jak postrzegam tę firmę? 

 

Wbrew pozorom, pomimo że jak by się mogło wydawać, 

padało w prezentacji sporo wyuczonych „korzyści dla mnie” 

moje wrażenie pozostało negatywne. Uważam, że jest 

przedsiębiorstwem ustawionym tylko na JEGO interesy, 

chcącą na siłę sprzedać JEGO produkt, a MÓJ interes, moja 

korzyść, ma dla niego drugorzędne znaczenie. Gdyby osoba 

ta najpierw zadała mi pytania lub powiedziała o ogranicze-

niach, które powodują, że w niektórych przypadkach po 

prostu instalacja będzie nieopłacalna, być może rozmowa 

byłaby krótsza, ale moje wrażenie byłoby diametralnie róż-

ne. A tak, czy w przyszłości kupię coś od tej firmy? 

Dla nabywców kluczowe jest, aby podczas pierwszego spo-

tkania przedstawiciel dostawcy był dobrze przygotowany,  

a rozwiązania, które prezentuje, były dopasowane do aktu-

alnej sytuacji klienta. Zwraca na to uwagę 65 proc. nabyw-

ców. Dostawcy uważają, że najważniejsze jest zadawanie 

dobrych pytań (57 proc.), a dopasowana prezentacja jest 

nieco mniej ważna (51 proc.). Analizę reszty wyników pozo-

stawiam państwu do własnych przemyśleń. 

Reasumując. Każdy etap procesu sprzedaży jest ważny. 

Pierwsze spotkanie z nowym klientem również. Z pewnością 

w procesie tkwi jeszcze wiele szans. Zmiana, wykorzystanie 

tego potencjału, spowoduje, że zwrot z każdej zainwesto-

wanej w firmę złotówki, może być dużo bardziej efektywny. 

Mówiliśmy o skumulowanej stracie, ale patrząc na „szklankę 

do połowy pełną”, możemy powiedzieć o efekcie w postaci 

„skumulowanej korzyści”.  

Pamiętajmy o tym…                                                      ◼ 

 

Autor: negocjator i certyfikowany trener umiejętności negocjacyjnych, 
mediator, mentor biznesowy. Audytor procesów komunikacji negocjacyjnej 

w firmach. Ekspert w zakresie zarządzania, sprzedaży, budowania 
zespołów handlowych, zwiększania efektywności sprzedaży, 

mechanizmów finansowania handlu, marketingu i PR 
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Są kryzysy, które można przewidywać i strategia firmy  

powinna je zakładać. Dobrze zorganizowane firmy wprowa-

dzają rozwiązania nowoczesne i nawet nietypowe w cza-

sach wzrastającej gospodarki, stąd pewne zawirowania nie 

są im straszne, a inni rękami i nogami trzymają się tego, co 

jest im dobrze znane i bycie elastycznym stanowi duży 

problem. Właśnie przywiązanie do utartych schematów  

i brak planowania strategicznego to gwoździe do trumny 

przedsiębiorstwa. 

 

Zdecydowane decyzje 

 

Jak to się ma do wyzwań stawianych przed HR-em tak, że to 

właśnie te działy borykają się teraz z niedoborami personal-

nymi, niezadowolonymi pracownikami i muszą się tłumaczyć 

z absurdalnych decyzji podjętych przez zarządy. Gwałtowne 

ruchy to najgorsza rzecz dla firmy – zawsze to podkreślam, 

liczą się zdecydowane decyzje, ale nie gwałtowne i emocjo-

nalne. Czasem taka decyzja o zwolnieniu znacznej części 

personelu może być kuriozalna w skutkach, bo drugie tyle 

możemy stracić przez dobrowolne odejścia pracowników  

z firmy, która stwarza wrażenie upadającej. Również tłuma-

czenie pracownikom, że wszelkie premie są wstrzymane i są 

Jaka jest nowa rola HR  
w firmach w 2020 roku? 

Równo rok temu, podczas jednego z wywiadów, którego udzielałam po 
konferencji Kurs na HR, zapytano mnie, czy Polskę czeka kryzys gospo-
darczy i czy firmy są na niego przygotowane. Moja odpowiedź wtedy była 
taka, że kryzys ma to do siebie, że przychodzi nagle, a polskie firmy nie 
mają planu jak sobie z takowym poradzić, tylko reagują na bieżąco. ANNA STACHNIUK 

redukcje części etatów, bo są ciężkie czasy, nie pomaga 

działom HR w budowaniu dobrego wizerunku firmy, szcze-

gólnie gdy ta paradoksalnie zwiększyła obroty i wymaga 

jeszcze więcej od pracowników. 

Działy HR zatem to w tej chwili zapracowane osoby, które 

musiały pomóc w czasie wirusa w transformacji na przejście 

pracowników online, musiały rozmawiać, dawać wsparcie  

i pocieszać i teraz również są odpowiedzialne za zapewnie-

nie bezpieczeństwa, już po powrocie do biur. Wiele przed-

siębiorstw zrezygnowało ze starego modelu pracy – ich 

biura stoją nadal puste, a pracownicy pracują zdalnie, wła-

ściciele chwalą nowy system pracy, chwalą zdolności adap-

tacyjne pracowników i jednocześnie nie mają pojęcia,  

z czym to się wiąże dalej. 

 

Nowe ryzyka 

 

Nowych ryzyk jest wiele i to działy HR będą musiały je prze-

widzieć. Nowa organizacja pracy to nie tylko wstawienie ludzi 

z biura za domowy stół kuchenny, to również, nowe zasady, 

nowa komunikacja. Pierwsze poruszenie związane z kupowa-

niem biurek do domu w lęku, by nie stracić pracy, mamy za 

sobą i pojawiają się nowe pytania – czy pracodawca zrefun-
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duje mój zakup, czy pracodawca w myśl przepisów  

o „nieuzasadnionym wzbogaceniu” zyskuje, bo nie ma opłat 

za prąd, wodę, Internet – pojawiają się z tego tytułu roszcze-

nia finansowe do pracodawców. HR przy współpracy z zarzą-

dami, prawnikami i pracownikami, powinien przyjrzeć się 

obecnym regulaminom pracy, by uwzględnić właśnie możliwe 

roszczenia i określić owe nowe zasady pracy. Innym tematem 

są ryzyka związane z wypadkowością – bo czy jeżeli pracow-

nik poślizgnie się w domu i złamie nogę to jest to wypadek  

w pracy? Lub gdy poparzy się olejem, podczas smażenia 

kotletów, to czy jest to wypadek przy pracy? To są zagadnie-

nia, nad którymi należy się skupić, by z jednej strony zabez-

pieczyć pracowników, a z drugiej strony pracodawców. 

 

Work Life Balance 

 

Przez to, że pracujemy z domu, nasi pracodawcy mają  

poczucie, że pracownik jest w ciągłej dyspozycji i dzień 

pracy się wydłużył z 8 godzin do 12 godzin pracy, co nie 

jest komfortowe dla pracowników i również zaczyna budzić 

opór. Zwarzywszy na fakt, że mamy za sobą rozluźnienie 

wakacyjne warto również na ten aspekt intensywności pra-

cy zwrócić uwagę. 

Z jednej strony w tej tematyce kluczowa jest współpraca 

działów HR z kierownikami, którzy muszą tym bardziej wy-

kształcić w sobie jeszcze więcej kompetencji miękkich i orga-

nizacyjnych, a z drugiej strony HR powinien wspomóc perso-

nel w odzyskaniu Work Life Balance. Można to robić różnymi 

sposobami – zarówno przez spotkania online w luźnej, towa-

rzyskiej formule, by podtrzymać aspekt podtrzymywania 

relacji w pracy, jak również przez udostępnienie pracowni-

kom odskoczni od zwariowanego świata. Coraz więcej firm 

interesuje się zajęciami z mindfullness, czy też treningami 

online z trenerem personalnym, by rozładować napięcie. 

 

Kierunek: bezpieczeństwo 

 

Z wyżej poruszaną tematyką organizacyjną wiąże się rów-

nież zagadnienie kluczowe w całym zamieszaniu pandemicz-

nym, czyli bezpieczeństwo. To właśnie z powodu bezpie-

czeństwa przeszliśmy lock down gospodarczy i to właśnie 

ono jest teraz priorytetem. Ma ono kilka wymiarów, bo cho-
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dzi tu o bezpieczeństwo zdrowotne, ale również finansowe. 

W pierwszej kolejności zajmę się owym tematem zdrowot-

nym – aby wrócić bezpiecznie do pracy, powinny być wpro-

wadzone odpowiednie procedury, jedną z nich jest stosowa-

nie wirusobójczych urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń  

i powietrza, takich jak lampy UV-C. Warto tu wybrać pol-

skiego producenta, który zaproponuje serwis i wsparcie 

przy doborze urządzeń. Warto byśmy zwrócili uwagę, by 

nasze procedury nie były fikcyjne, bo spotykam się z sytua-

cjami w firmach, że np. można do zakładu wejść tylko do 

godziny 8.00, a potem już jest całkowity zakaz.  

Zastanawiam się, czy po tej godzinie to wirus jest bardziej 

drapieżny i zjadliwy, że należy aż tak drastycznie ograniczyć 

komunikację, czy też jest to metoda ograniczania spóźnień 

wśród pracowników lub też elastyczności godzin pracy per-

sonelu pod płaszczykiem działania antywirusowego. Pamię-

tajmy również, że jeżeli nie ma w pomieszczeniach żadnych 

urządzeń dezynfekujących powietrze, a spotykamy się  

w większym gronie, to należy jednak zachęcać do zakłada-

nia maseczek, a nie do ich zdejmowania. Ostatnio usłysza-

łam od jednego z dyrektorów, że nakazuje ściąganie mase-

czek na zebraniach, bo nie wie, czy pod nimi ktoś nie robi 

głupich min – cóż, jeśli chcemy by było bezpiecznie, to 

bądźmy poważni i pamiętajmy, że przykład idzie z góry. 

Drugi aspekt to bezpieczeństwo finansowe. Rozmawiajmy  

z naszymi pracownikami, informujmy o sytuacji i zachęcaj-

my do aktywnego działania na rzecz firmy, ale też nie zapo-

minajmy o ich wynagrodzeniu. Szczera rozmowa, pokazują-

ca perspektywę i cele jest najlepsza, zważywszy na fakt, że 

nasi pracownicy mają kredyty i rodziny na utrzymaniu. 

Podsumowując. Działy HR mają dużo pracy (jak zawsze), 

wiąże się to z ponownymi rekrutacjami lub też z takimi nie-

typowymi sytuacjami jak zwalnianie online. Innym aspek-

tem jest nowa organizacja pracy i komunikacji zatem rola 

konsultacyjna HR przy decyzjach zarządu jest kluczowa. 

Ważnym aspektem jest proceduralność i zasady, które trze-

ba na nowo określić.  

Kolejny aspekt to bezpieczeństwo. Wszystkie te zagadnie-

nia należy następnie przekuć na działania marketingowe 

wewnętrzne i zewnętrzne, by nadal budować pozytywny 

wizerunek pracodawcy lub by go naprawić po prawdopo-

dobnej wtopie wizerunkowej, spowodowanej przez złe 

decyzje. Zatem w HR wiele wyzwań – trzymam za wszyst-

kich kciuki.                                                                ◼ 

 

Autorka jest strategiem biznesowym. Zajmuje się strategią marki, działaniami 
marketingowymi, ze szczególnym naciskiem na Employer Branding.  

Praktyk od 10 lat w zakresie zagadnień HR – zarówno miękkiego,  
jak i twardego. „Pracownik to klient, Twoja Firma to produkt”.  

Wykładowca WSB, opiekun kierunku studiów podyplomowych – Zarządzanie 
produkcją. Konsultantka i wdrożeniowiec strategii biznesowych.  

Właścicielka agencji doradztwa www.annastachniuk.com 
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Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

wynika, że względem poprzedniego miesiąca stopa bezrobo-

cia w sierpniu utrzymała się na poziomie 6,1 proc. To pozy-

tywny sygnał dla całego rynku, bo oznacza, że szybko za-

adaptowaliśmy się do nowej rzeczywistości, a spodziewane 

spowolnienie gospodarcze ma szansę okazać się łagodniej-

sze, niż się spodziewano. 

Dlatego już dziś widzimy, jak pracodawcy stopniowo odmra-

żają procesy rekrutacyjne. Przy czym widocznie zaostrzono 

procesy selekcji potencjalnych pracowników. W dobie Covid-

19 bowiem, pracodawcy chcą inwestować jedynie w najbar-

dziej doświadczonych specjalistów wybranych branż. 

Wpływa to również na długość trwania procesu rekrutacyj-

nego, bo w warunkach trudnej do przewidzenia dynamiki 

rynku, pracodawcy często zwlekają z decyzją o przyjęciu 

nowych pracowników. Dużo uważniej też przyglądają się 

kompetencjom kandydatów. W obliczu zagrożenia epidemio-

Rynek pracy  
łapie oddech 

Po szczycie kryzysu związanego z pandemią Covid-19, rynek pracy  
powoli łapie oddech. Obserwujemy, jak w ostatnich miesiącach liczba 
ofert pracy rośnie z dnia na dzień, co potwierdzają sierpniowe dane 
Głównego Urzędu Statystycznego. 

ANNA WÓJCIK 

logicznego nadal najwyżej cenią mocne kompetencyjnie 

pracowników, którzy – jednak – dysponują odpowiednimi 

umiejętnościami miękkimi. Na znaczeniu zyskuje więc obec-

nie odporność na stres, umiejętność planowania strategicz-

nego i zarządzania zespołami zdalnymi, ale i gotowość na 

zmiany, zdolność określania ryzyka, czy radzenia sobie  

w sytuacjach kryzysowych. 

Ta podwyższona staranność wynika wprost z konieczności 

optymalizacji kosztów. Niemałe przecież budżety przezna-

czone na zatrudnienie i procesy rekrutacyjne, podlegają 

obecnie dokładnym rewizjom. Z tego samego powodu, bar-

dziej niż wcześniej zatrudniający koncentrują się dziś na 

zmniejszaniu rotacji pracowników. Jednym z narzędzi stoso-

wanym w tym celu jest planowanie ścieżki kariery, rozwoju 

pracownika oraz planów managerskich. Stosują je firmy 

świadome faktu, że utrata dobrych specjalistów w czasie 

kryzysu to ryzyko, które zagraża całej organizacji.            ◼ 

REKLAMA 
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Zagłębiając się jednak w ten temat, okazuje się, że to kwe-

stia znacznie bardziej złożona. Nie można jednoznacznie 

twierdzić, że nadszedł czas sprzyjający wyłącznie pracodaw-

com. Pojawia się dużo nowych pytań i niewiadomych. 

 

Czarne i białe 

 

Przyglądając się uważnie kryzysowi i związanym z nim 

zwolnieniom można wskazać wiele argumentów przema-

wiających za tym, że trudno ogólnie myśleć o rynku pracy, 

jak o rynku pracodawcy. W kryzysie szczególnie wyraźnie 

ujawniły się mocne i słabe strony pracowników oraz różni-

ce pomiędzy pracownikami najlepszymi i ocenianymi jako 

przeciętni.  

Nie każdy pracownik w kryzysie jest zagrożony. Najlepsi 

ludzie zostali w firmach i nadal walczą o siebie i pracodaw-

cę. Dzięki ich ciężkiej pracy firmy wychodzą z kryzysu, a ich 

Rynek pracownika  
czy rynek pracodawcy? 
Nowe różnice na rynku 

W związku z pandemią dużo zaczęło się mówić o końcu rynku pracowni-
ka. Pracodawcy odczuli ulgę i celowo przekazywali takie informacje,  
żeby „zmotywować” pracowników. Mogliśmy też obserwować przekazy  
o nowych zwolnieniach, co podsycało strach i budziło obawy wśród ludzi. 

MAGDALENA ZAGRODNIK 

pewność siebie i pozycja się umacnia. Czy w takim razie  

ta grupa ludzi nadal należy do rynku pracownika? Z pewno-

ścią po kryzysie będą mogli negocjować nowe warunki pra-

cy z pracodawcami, jeśli kondycja firmy będzie dobra. Na 

rynku pracy są widoczne awanse, więc pod tym względem 

nic się nie zmieniło. Najlepsze osoby pomimo kryzysu są 

stale doceniane. 

Covid-19 spowodował, że wiele osób straciło jednak pracę, 

ale też często był jedynie pretekstem do zwolnienia mniej 

rokujących pracowników. Firmy zwolniły pracowników, któ-

rzy np. od dawna nie realizowali celów biznesowych, ale byli 

nadal w organizacji ze względu na chęć utrzymania dobrej 

atmosfery w zespole. Czy pracownicy z oceną poniżej prze-

ciętnej, którzy znów trafili na rynek pracy, wskoczyli na  

rynek pracodawcy? 

Wyniki pracuj.pl pokazują, że wiele zwolnionych osób jest 

skłonnych przebranżowić się lub przyjąć pracę poniżej kwa-



73  październik 2020 

REKRUTACJA I PRACA 

lifikacji, a nawet obniżyć swoje oczekiwania finansowe, by 

zdobyć zatrudnienie. Możemy tu mówić o jeszcze większej 

dysproporcji, jaka ujawnia się pomiędzy najlepszymi  

fachowcami i osobami ze znacznie niższymi kompetencjami  

i możliwościami. 

Trzecia grupa to taka, gdzie na rynek pracy trafiły całe dzia-

ły w tym świetni eksperci, ponieważ kryzys spowodował,  

że przedsiębiorstwa zamykały oddziały bądź likwidowały 

całe działy. 

Rodzi się pytanie, w jaki sposób zweryfikować kandydatów 

do pracy, którzy wrócili na rynek pracy? Którą grupę repre-

zentują? 

Przede wszystkim należy jeszcze mocniej postawić na profe-

sjonalny, wieloetapowy proces rekrutacyjny, podczas które-

go rekruterzy będą bardzo mocno weryfikować potencjał 

pracowników. Sprawdzać referencje i powody rozstania  

z poprzednim pracodawcą, robić Assessment Center i zada-

nia, podczas których będą mogli ocenić kompetencje  

w praktyce, ale również weryfikować kandydatów pod ką-

tem dopasowania do organizacji. To, że ktoś nie sprawdził 

się w innej firmie, nie oznacza przecież, że w nowej organi-

zacji będzie podobnie. Od rekrutacji zależy bardzo wiele, 

jeżeli błędy zostaną popełnione już na stracie, potem trudno 

je będzie naprawić. 

Uwypuklone dysproporcje pocovidowe 

 

Kolejna, jaskrawa dysproporcja, jaką możemy dostrzec  

w obecnej sytuacji, dotyczy płci, ale i osób z dziećmi, czy 

bezdzietnych. Podczas lockdownu to jednak kobiety w więk-

szości pracowały w domu, jednocześnie opiekując się dzieć-

mi. Ich produktywność zawodowa była więc mniejsza  

w porównaniu z mężczyznami, którzy w tym czasie mogli 

pracować dłużej i cały swój czas poświęcać firmie. Niezależ-

nie od kompetencji zawodowych obu stron, mężczyźni mogli 

być oceniani wyżej ze względu na lepsze efekty pracy.  

Kobiety, które dzieliły swój czas na opiekę nad dziećmi  

i pracę mogą teraz na tym samym stanowisku zarabiać 

znacznie mniej niż mężczyźni. Powstaje więc pytanie, czy 

jest to sprawiedliwe? 

Z perspektywy praw człowieka i kobiet, nie do końca. Nato-

miast z drugiej strony nie ma powodu, aby pracodawca miał 

za to w pełni odpowiadać. Pracodawca nie może przecież 

wnikać w życie prywatne pracownika, bo to dane wrażliwe. 

Przełożony może jedynie oceniać kompetencje i efekty  

wykonywanej pracy. Porównując więc kilka osób na tym 

samym stanowisku, nie wchodząc w życie prywatne tych 

osób, ma prawo oceniać tych pracowników w różny sposób, 

proporcjonalny do ich wkładu pracy, liczby przepracowanych 
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godzin oraz efektów i wyróżnić najlepszych w jego ocenie. 

Wyjątkowość tej sytuacji sprawia, że opinie są niejedno-

znaczne. Nie wiadomo, czy Państwo powinno pomóc, czy 

pracodawca powinien przyjąć inne zasady na czas pandemii, 

czy np. pracownicy powinni przeorganizować swój czas pra-

cy, dzieląc go efektywniej na dom i prywatne obowiązki. 

W atmosferze Covidu jeszcze większego znaczenia nabrały 

również kwestie dotyczące umów. W ostatnim czasie czę-

ściej traciły pracę osoby zatrudnione na czas określony czy 

będące na umowach cywilno-prawnych. Dlatego teraz umo-

wa o pracę będzie jeszcze bardziej pożądana przez pracow-

ników, bo daje większe poczucie bezpieczeństwa. 

Wirus dokonał wyraźnego podziału także, jeśli chodzi o ry-

nek pracy w poszczególnych branżach. Możemy obserwo-

wać dziś branże, które mają się świetnie, gdzie jest jeszcze 

większe zapotrzebowanie na pracowników. To m.in. sektor 

IT i szeroko rozumianych nowoczesnych technologii, a także 

branża logistyczna, magazynowa i budowlana, czy segment 

związany z energią odnawialną. Widoczne jest również więk-

sze zapotrzebowanie na specjalistów świadczących usługi 

doradcze dotyczące usprawniania procesów. Firmy potrze-

bują bowiem analiz, by móc zoptymalizować i przystosować 

sposób działania do nowych warunków. 

Przez Covid najbardziej ucierpiały z kolei firmy związane  

z różnego rodzaju usługami, czy branża produkcyjna, gdzie 

wdrażana jest automatyzacja i robotyzacja. Pracę straciło 

również wielu handlowców, działy rekrutacyjne i HR, czy 

szeroko rozumiany marketing. 

 

Niepewność po obu stronach 

 

Według badań pracuj.pl około 77 proc. pracowników nadal 

chętnie zmieniłoby firmę, gdyby otrzymało lepszą ofertę 

finansową, a 44-60 proc. osób obawia się obniżki warunków 

bądź utraty obecnej pracy. Z jednej strony widoczny jest 

więc duży niepokój pracowników, a z drugiej przesłanki do 

tego, że pracodawcy mogą mieć podstawy do obaw i poczu-

cie braku stabilizacji przy tak dużej ilości pracowników, któ-

rzy pójdą za lepiej płatną pracą. Jak zatem połączyć interesy 

obu stron? Budować bezpieczne środowisko pracy i poczucie 

przynależności zespołu do marki? Czy sposobem na zwięk-

szenie motywacji pracownika jest podwyżka? 

To z jednej strony najszybsze rozwiązanie i zawsze pożąda-

ne przez pracowników, ale nie do końca skuteczne, a na 

pewno nie w dłużej perspektywie. Obecnie również w wielu 

przypadkach niemożliwe ze względu na duże spowolnienie 

gospodarki przy jednoczesnych wyższych kosztach utrzyma-

nia przedsiębiorstw. Wiele firm po prostu nie stać na pod-

wyżki. Proces natomiast jest bardzo złożony. Przedsiębiorcy 

powinni postawić na świadome zarządzanie swoją organiza-

cją, usprawnianie procesów, edukację kadry managerskiej, 

a także opartą na analizie rekrutację pracowników. Tak by 

do firmy nie trafiały osoby przypadkowe, ale takie, które 

będą świetnie pasowały i współpracowały z resztą zespołu. 

Dopasowanie do organizacji będzie bardzo mocno wpływało 

na motywację i chęć rozwoju w konkretnej firmie. Dbanie  

o zespół, szacunek do ludzi, wywiązywanie się z obietnic, ale 

przede wszystkim szczere i dojrzałe rozmowy oraz włączanie 

pracowników do podejmowania firmowych decyzji czy reali-

zacji wspólnych projektów da im poczucie sprawczości, a co 

za tym idzie, będzie motywowało do pracy w takim zespole. 

Pracownicy natomiast, zamiast od razu uciekać do innej 

firmy w momencie napotkanej trudności czy niezadowolenia 

z roli bądź wynagrodzenia, powinni zaufać obecnemu  

pracodawcy i dać szansę obu stronom na przeanalizowanie 

swojej pracy i obecnej pozycji oraz znaleźć wspólne rozwią-

zania, które będą satysfakcjonujące dla obu stron. Bo  

często nie dostrzegamy możliwości, jakie mamy w obecnej 

organizacji. 

W kryzysie każdy potrzebuje wsparcia, docenienia, czy po-

chwały. Ta zasada dotyczy również managerów. Pracownicy 

chcą być docenieni, oczekują szacunku, ale czy pamiętają  

o tym, by doceniać swoich szefów? Czy potrafią podzięko-

wać za poświęcenie i wsparcie? 

 

To nasz wspólny czas 

 

To jest czas, żeby obie strony myślały podobnymi katego-

riami. Obie strony pomyślały o drugim człowieku, szanowa-

ły się wzajemnie, rozumiały i doceniały swoją, ciężką pracę. 

To właśnie teraz, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy 

powinni wyciągnąć ręce na pokład i pokazać, że stanowią 

jedną drużynę. Tylko wspólnie można stworzyć najlepsze 

inicjatywy, wielkie projekty i odbudować gospodarkę tak, 

aby nam wszystkim lepiej się żyło, pracowało z uśmiechem  

i w spełnieniu zawodowym.                                           ◼ 
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Paradoksalnie, pomimo wzrostu bezrobocia w Polsce  

w ostatnich miesiącach (to wzrost o 0,8 proc. r/r – z 5,3 

proc. w czerwcu 2019 r. do 6,1 proc. w połowie 2020 r.), 

nie obserwujemy spadku zapotrzebowania na pracowników 

z Ukrainy w polskich firmach. Początkowo stopniowe odmra-

żanie gospodarki zbiegło się z sezonem prac tymczasowych 

w rolnictwie, więc osoby, które utraciły pracę w przemyśle, 

szybko znalazły tam nowe zatrudnienie. 

Wzrost zainteresowania Ukraińcami dotyczy nie tylko branży 

rolnej. Zapotrzebowanie zgłaszają nam firmy logistyczne, 

budowlane oraz coraz więcej firm produkcyjnych, również 

tych z branży automotive. Obecnie notujemy średnio o 70 

proc. więcej zamówień na rekrutację obcokrajowców w po-

równaniu do poprzednich miesięcy. 

Na czym polega fenomen utrzymującej się popularności 

Ukraińców na polskim rynku pracy? 

Czy polscy przedsiębiorcy 
nadal potrzebują  
pracowników z Ukrainy? 
Zamrożenie polskiej gospodarki wywarło duży wpływ na rynek pracy. Spadło zapotrzebowanie 
na pracowników, co w pierwszej kolejności odczuli Ukraińcy pracujący w Polsce. W efekcie 
około 250 tysięcy Ukraińców wyjechało do swojego kraju. Czy wraz z odmrażaniem gospodar-
ki wraca zainteresowane polskich pracodawców pracownikami zza wschodniej granicy? 

EWELINA GLIŃSKA- KOŁODZIEJ, DANIEL SOLA 

Pracownik z Ukrainy bardziej mobilny i elastyczny 

 

Redukcja zatrudnienia związana z pandemią dotknęła wielu 

polskich pracowników, zwłaszcza pracowników tymczaso-

wych. Jednak Polacy w przeciwieństwie do Ukraińców, nie 

są gotowi na poszukiwanie pracy poza swoim miejscem 

zamieszkania. 

Pracownicy z Ukrainy są bardziej elastyczni i skłonni do 

przemieszczania się za pracą, jeśli otrzymają atrakcyjną dla 

nich ofertę oraz bezpłatne lub tanie zakwaterowanie. I cho-

ciaż wydawać by się mogło, że zakwaterowanie jest dodat-

kowym kosztem, to dla polskich pracodawców ma to pe-

wien plus – podnosi lojalność zagranicznego pracownika. 

Ponadto polscy przedsiębiorcy bardzo cenią gotowość do 

realizacji dodatkowych zleceń oraz pracy w nadgodzinach, 

gdy pojawi się taka nagłą potrzeba. Ukraińcy również chęt-
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niej wybierają takich pracodawców. Cel zarobkowy stawiają 

na pierwszym miejscu. 

Pomimo kryzysu i wciąż rosnącej liczby zakażeń koronawiru-

sem, Polska nadal jest atrakcyjnym rynkiem pracy dla Ukra-

ińców – zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących 

pracowników. Nasz kraj oferuje możliwość poprawy jakości 

życia lub gromadzenia oszczędności. Jako przewagę nad 

innymi państwami UE, Ukraińcy w dalszym ciągu wskazują 

bliskość geograficzną, językową i kulturową. Dlatego, pomi-

mo niepewności na polskim rynku pracy, pracownicy z Ukra-

iny nadal są najliczniejszą grupą cudzoziemców, która przy-

czynia się do rozwoju polskiej gospodarki. 

 

„Pandemiczne" warunki zatrudnienia 

 

Pakiety antykryzysowe wprowadziły szczególne rozwiązania 

dla cudzoziemców przebywających na terytorium naszego 

kraju, szereg regulacji prawnych ułatwiających im pracę  

i pobyt. Mowa, chociażby o przedłużeniu ważności zezwoleń 

na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziem-

cowi, czy też okresów ważności kart pobytu. Ważność doku-

mentów jest przedłużona do 30 dni następujących po dniu 

odwołania stanu epidemii. 

Pracownicy z Ukrainy, po przyjeździe do Polski nadal muszą 

przejść dwutygodniową kwarantannę. To wpływa na podję-

cie decyzji o przyjeździe do pracy do Polski. Dla wielu Ukra-

ińców ogromnym problemem jest pozyskanie środków na 

utrzymanie się przez 14 dni w Polsce. Dodatkowo pierwsze 

wynagrodzenie otrzymają dopiero po miesiącu pracy. 

Wyjątkiem jest praca sezonowa, gdzie cudzoziemiec, odby-

wając kwarantannę w gospodarstwie rolnym, ma możliwość 

świadczenia pracy – z zastrzeżeniem, że obowiązuje go cał-

kowity zakaz opuszczania gospodarstwa w okresie odbywa-

nia kwarantanny i ograniczony kontakt z osobami zamiesz-

kującymi dane gospodarstwo. Z tego względu prace sezono-

we w rolnictwie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród 

obcokrajowców. 

Z powodu sytuacji epidemicznej i związanych z nią restryk-

cji, rekrutacja cudzoziemców ogranicza się obecnie głównie 

do pracowników z Ukrainy, Mołdawii, Białorusi i Gruzji.  
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Gruzini jako jedni z nielicznych narodowości nie muszą od-

bywać kwarantanny. 

Pomimo pogorszenia koniunktury na polskim rynku pracy, 

oczekiwania płacowe Ukraińców nie spadły. Jeśli polscy 

przedsiębiorcy liczą, że w dobie kryzysu będzie zaintereso-

wanie pracą za najniższą stawkę krajową, to może ich cze-

kać rozczarowanie. I to nie tylko ze strony polskich pracow-

ników. Ukraińcy przyzwyczaili się do wyższych stawek 

przed koronawirusem, a głównym motywatorem ich przy-

jazdu do Polski jest zarobek. 

 

Samodzielnie, czy przez agencję? 

 

Jak najlepiej rekrutować obcokrajowców podczas pande-

mii? W czasach niepewności gospodarczej i gąszczu nowych 

przepisów dotyczących zatrudnienia optymalnym rozwiąza-

niem dla pracodawców jest skorzystanie z agencji pracy  

w celu uzupełnienia braków kadrowych. Korzyści z tego 

płynące to m.in. optymalizacja kosztów stałych, rekrutacji 

oraz selekcji pracowników, krótkie okresy wypowiedzeń 

pracowników tymczasowych, brak odpowiedzialności kadro-

wo-płacowej oraz pozbycie się całej procedury związanej 

z legalizacją pracy obcokrajowców. Zwłaszcza że kary zwią-

zane z nielegalnym zatrudnieniem lub nieprzedłożeniem 

dokumentów w wyznaczonym terminie mogą być bardzo 

bolesne – nawet do 30 tys. zł. Trzeba się też liczyć z ewen-

tualnością nałożenia sankcji w postaci braku możliwości 

zatrudniania cudzoziemców.                                           ◼ 

OGŁOSZENIE 

Domena 
MSPortal.pl 

szuka inwestora lub wspólnika 
kontakt: oferty@biznes2biznes.com 
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„Umowa o pracę jest zawarta dla pozoru i nie może  

w związku z tym stanowić tytułu do objęcia pracowniczym 

ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przy składaniu oświad-

czeń woli obie strony mają świadomość, że osoba określona 

w umowie jako pracownik nie będzie świadczyć pracy,  

a osoba określona jako pracodawca nie będzie korzystać  

z jej pracy, czyli gdy strony z góry zakładają, że nie będą 

realizowały swoich praw i obowiązków wypełniających treść 

stosunku pracy” – tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 

25 kwietnia 2019 r. (I UK 44/18). 

 

Pozorność ubezpieczenia 

 

Mając na uwadze powyższe stanowisko Sądu Najwyższego 

oraz art. 83 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywil-

ny w celu ustalenia pozorności zatrudnienia muszą zostać 

spełnione następujące przesłanki: 

Kiedy umowa o pracę, 
może zostać uznana 
przez ZUS za pozorną? 

Podleganie ubezpieczeniu społecznemu wynika z prawdziwego zatrud-
nienia, a nie z samego faktu zawarcia umowy o pracę. Dokument  
w postaci umowy o pracę nie jest niepodważalnym dowodem na to,  
że osoby podpisujące go, jako strony umowy, faktycznie złożyły oświad-
czenia woli o treści zapisanej w dokumencie. BARBARA BIL 

• oświadczenie woli musi zostać złożone dla pozoru, 

• oświadczenie woli musi być złożone drugiej osobie, 

• adresat oświadczenia woli mając świadomość pozorności 

oświadczenia, zgadza się na zawarcie umowy dla pozoru. 

Cechą czynności pozornej jest brak zamiaru wywołania 

przez strony dokonujące takiej czynności – skutków praw-

nych, jakie prawo łączy z treścią złożonego oświadczenia. 

Powstaje zatem sprzeczność między złożonymi oświadczo-

nymi a prawdziwymi zamiarami stron, czyli dochodzi do 

upozorowania przez strony na zewnątrz i wytworzenia prze-

świadczenia dla określonego kręgu odbiorców, nie wyłącza-

jąc organów władzy publicznej, że czynność o określonej 

treści została przez strony skutecznie dokonana. 

 

Na co ZUS zwraca uwagę 

 

Analiza orzecznictwa wskazuje, że Zakład Ubezpieczeń Spo-
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łecznych (ZUS) ustalając pozorność zatrudnienia pracowni-

ka, zwraca szczególną uwagę na: 

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę członka 

rodziny – choć zatrudnienie tego rodzaju samo przez się 

nie oznacza jeszcze fikcyjnego zatrudnienia „Praca u matki 

nawet w czasie ciąży, a następnie szybkie pójście na zwol-

nienie same przez się nie dyskwalifikują takiego zatrudnie-

nia” – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2004 r.,  

II UK 365/03, 

- zły stan zdrowia pracownika istniejący w chwili 

zawarcia umowy o pracę – „Umowa o pracę zawarta bez 

określenia rodzaju pracy, jaka ma być w jej ramach świad-

czona, oraz w sytuacji, gdy strony od początku wiedziały, że 

pracownik ze względu na stan swojego zdrowia, oraz ze 

względu na brak odpowiedniej ilości zamówień nie będzie  

w stanie wywiązać się z obowiązków pracowniczych, jako 

pozorna jest nieważna (art. 83 KC)” – wyrok Sądu Najwyż-

szego z dnia 2 lutego 2000 r., II UKN 359/99, 

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę kobiety 

w ciąży – „Sam fakt zawarcia umowy o pracę przez kobietę 

w ciąży w celu uzyskania nawet w niedalekiej przyszłości 

świadczeń z ubezpieczenia społecznego nie świadczy ani  

o zamiarze obejścia prawa, ani o naruszeniu zasad współży-

cia społecznego. Fakt pozostawania w ciąży w kontekście 

pozorności umowy może mieć znaczenie jedynie wtedy, 

gdyby ciąża w momencie zawarcia umowy o pracę w spo-

sób oczywisty wykluczałaby możliwość świadczenia pracy 

przez pracownicę” – wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymsto-

ku z dnia 10 lutego 2016 r. III AUa 859/15), 

- zatrudnienie osoby, której brakuje okresu zatrud-

nienia do otrzymania np. świadczenia emerytalnego 

– „Umowa o pracę zawarta wyłącznie w celu nabycia prawa 

do wcześniejszej emerytury jest pozorna (art. 83 k.c.), nie 

można natomiast przyjmować pozorności zawarcia umowy  

o pracę w sytuacji, kiedy umowa ta faktycznie była realizo-

wana” – wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia  

21 stycznia 2005 r., V U 3919/04. 

Umowa zawarta dla pozoru jest nieważna. Podleganie ubez-

pieczeniu społecznemu wynika z prawdziwego zatrudnienia,  

a nie z samego faktu zawarcia umowy o pracę. Zwracam 

uwagę, że dokument w postaci umowy o pracę nie jest  

niepodważalnym dowodem na to, że osoby podpisujące go, 

jako strony umowy, faktycznie złożyły oświadczenia woli  

o treści zapisanej w dokumencie – tak uznał m.in. Sąd Naj-

wyższy w wyroku z dnia 19 października 2007 r. (II UK 

56/07) dlatego też ZUS podważa istniejące i funkcjonujące 

stosunki pracy, zarzucając fikcyjność zatrudnienia. 

 

Pozorność umowy o pracę,  

gdy praca jest wykonywana? 

 

Umowa o pracę zawarta nawet z ww. osobami nie będzie 
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umową pozorną, gdy pracownik faktycznie świadczy pracę 

na rzecz pracodawcy, tzn. wywiązuje się z obowiązków pra-

cowniczych określonych umową o pracę pod kierownictwem 

pracodawcy w czasie i miejscu oznaczonym przez pracodaw-

cę. W takim przypadku dochodzi do powstania stosunku 

pracy w myśl art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 

Dla przypomnienia – zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy 

„Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje 

się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz 

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i cza-

sie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do 

zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 

W takim przypadku nie ma nawet znaczenia, że głównym 

celem zawarcia takiej umowy o pracę, było objęcie pracow-

nika ubezpieczeniem społecznym, bo jak czytamy w wyroku 

Sądu Okręgowego w Białymstoku z 21 stycznia 2005 r., V U 

3919/04 „Umowa o pracę zawarta wyłącznie w celu nabycia 

prawa do wcześniejszej emerytury jest pozorna (art. 83 

k.c.), nie można natomiast przyjmować pozorności zawarcia 

umowy o pracę w sytuacji, kiedy umowa ta faktycznie była 

realizowana”. 

Oznacza to, że umowa nie jest pozorna, gdy jest faktycznie 

realizowana, pomimo iż została zawarta przede wszystkim  

w celu objęcia pracownika ubezpieczeniem społecznym. 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 10 lutego 2006 r., 

I UK 186/05 – „Skorzystanie z ochrony gwarantowanej pra-

cowniczym ubezpieczeniem społecznym jest legalnym celem 

zawierania umów o pracę”. 

Podsumowując, nie ma pozornej umowy o pracę, gdy praca 

jest faktycznie świadczona przez pracownika na rzecz praco-

dawcy, albowiem w takim przypadku nie można stwierdzić 

pozorności czynności prawnej (zob. wyrok Sądu Najwyższe-

go z dnia 20 czerwca 2017 r. (I UK 252/16). 

 

Umowa o pracę uznana przez ZUS  

za pozorną – co robić? 

 

W przypadku, gdy ZUS wyda decyzję stwierdzającą, że pra-

cownik nie podlega obowiązkowo np. ubezpieczeniom/u 

emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu 

właśnie z uwagi na fakt, że zdaniem ZUS-u zatrudnienie 

pracownika było pozorne, pracownik może odwołać się do 

sądu okręgowego, wydziału pracy i ubezpieczeń społecz-

nych za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która 

wydała decyzję. 

Odwołanie do ww. sądu należy wnieść na piśmie w terminie 

jednego miesiąca od dnia otrzymania takiej decyzji za po-

średnictwem jednostki organizacyjnej ZUS-u, która wydała 

decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. 

Odwołanie nie podlega opłacie, zatem warto nie poddawać 

się po otrzymaniu takiej decyzji i wnieść odwołanie, jeżeli 

strony dysponują dowodami na to, że praca była faktycznie 

wykonywana. ZUS po otrzymaniu odwołania od decyzji może 

przeprowadzić ponowną analizę sprawy i zmienić lub uchylić 

zaskarżoną decyzję, zanim przekaże sprawę do sądu. 

Zgodnie bowiem z art. 83 ust. 6 ustawy o systemie ubezpie-

czeń społecznych, jeżeli ZUS uzna odwołanie za słuszne, 

zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż  

w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. Z praktyki 

wiem, że są to sytuacje jak najbardziej możliwe i warto  

z nich korzystać. 

W przypadku, gdy ZUS uwzględni odwołanie pracownika, 

nie nadaje mu dalszego biegu, tzn. nie skieruje sprawy do 

sądu. Jeżeli jednak odwołanie nie zostanie w całości lub  

w części uwzględnione, ZUS przekaże je, nie później niż  

w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania do sądu 

wraz z uzasadnieniem. 

Na skutek złożenia odwołania decyzja ZUS nie staje się pra-

womocna, a pracownik zyskuje możliwość wykazania  

w toczącym się przed sądem procesie, że umowa o pracę 

nie była pozorna, wbrew temu, co twierdzi ZUS. Do odwoła-

nia koniecznie należy załączyć wszystkie posiadane dowody 

z dokumentów potwierdzające, że zawarta umowa o pracę 

była faktycznie realizowana (np. korespondencję pomiędzy 

pracownikiem a pracodawcą czy między pracownikiem  

a kontrahentami pracodawcy), a także powołać świadków 

mogących potwierdzić, że pracownik faktycznie świadczył 

pracę na rzecz pracodawcy. 

Należy podkreślić, że pracownik, który odwoła się do decyzji 

ZUS, nadal pozostaje w stosunku pracy, tzn. jest pracowni-

kiem, zatem powinien przychodzić do pracy i świadczyć 

pracę na rzecz pracodawcy, zgodnie z zawartą umową  

o pracę. W przypadku natomiast gdy sąd utrzyma w mocy 

decyzję ZUS, nie będzie konieczności rozwiązywania umowy 

o pracę, gdyż z mocy prawa taka umowa o pracę będzie 

nieważna.                                                                    ◼ 

REKLAMA 
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24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 

2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz nie-

których innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1802). Na gruncie 

prawa upadłościowego sytuacja małych przedsiębiorców 

została zrównana z sytuacją konsumentów. 

Przed wejściem nowych przepisów prawo upadłościowe trak-

towało jednoosobowych przedsiębiorców, co do zasady na 

równi ze spółkami prawa handlowego. Wraz ze zmianą prze-

pisów wzrosły szanse małych przedsiębiorców tj. osób fizycz-

nych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie 

wpisu w CEiDG, na oddłużenie. Nie bez znaczenia jest rów-

nież fakt, iż wejście w życie ustawy zbiegło się z ogłoszeniem 

stanu epidemii i wprowadzeniem tracz antykryzysowych. 

 

Oddłużenie 

 

Środek ciężkości pomiędzy zaspokojeniem wierzycieli  

a oddłużeniem małego przedsiębiorcy został przesunięty. 

Mali przedsiębiorcy  
i konsumenci zrównani  
w prawie upadłościowym 

Środek ciężkości między zaspokojeniem wierzycieli a oddłużeniem małe-
go przedsiębiorcy został przesunięty. Uprzednio postępowanie upadło-
ściowe zmierzało do zaspokojenia wierzycieli. W efekcie mały przedsię-
biorca pozostawał z długami, bez majątku. Co teraz się zmieni? 

KLAUDYNA JARZEC-KOŚLACZ 

Uprzednio postępowanie upadłościowe zmierzało do mak-

symalnego zaspokojenia wierzycieli. Efekt był taki, że mały 

przedsiębiorca po zakończeniu postępowania upadłościo-

wego pozostawał nierzadko z długami, bez majątku.  

Konieczne było podejmowanie dalszych czynności proceso-

wych, aby uzyskać całkowite oddłużenie. 

Obecnie postępowanie upadłościowe w stosunku do małe-

go przedsiębiorcy powinno być prowadzone również tak, 

aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykona-

nych w postępowaniu upadłościowym. 

 

Mieszkanie i dochody pod ochroną 

 

Największą obawą małych przedsiębiorców była ta o własne 

mieszkanie, czy dom jednorodzinny, które wchodziły w skład 

masy upadłości. Do 23 marca 2020 r. dochodziło do likwidacji 

majątku, w tym nieruchomości faktycznie zamieszkiwanej. 

Przepisy, które weszły w życie 24 marca 2020 r., gwarantują 

PRAWO 
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małemu przedsiębiorcy wydzielenie określonej sumy dla  

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych z sumy uzyskanej ze 

sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego w 

wysokości odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu 

lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości 

za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. 

Znowelizowane przepisy wprowadzają możliwość ochrony 

części dochodów małego przedsiębiorcy. Zmiany mają za-

pobiec pozbawieniu małego przedsiębiorcy środków do 

życia. W przypadku ogłoszenia upadłości małego przedsię-

biorcy, który posiada na utrzymaniu inne osoby (np. żonę, 

dzieci, rodziców), do masy upadłości nie będzie wchodzić 

ta część dochodu upadłego, która łącznie z dochodami 

wyłączonymi z masy upadłości na podstawie ustawy, od-

powiadać będzie iloczynowi liczby osób pozostających na 

utrzymaniu upadłego oraz upadłego i 150 proc. kwoty 

określonej w ustawie o pomocy społecznej. 

Sąd sprawujący nadzór nad postępowaniem, będzie mógł 

również określić jaka pozostała część dochodu upadłego 

małego przedsiębiorcy nie będzie wchodzić do masy upa-

dłości, biorąc pod uwagę szczególne potrzeby upadłego  

i osób pozostających na jego utrzymaniu. Sąd uwzględni 

zatem stan zdrowia, potrzeby mieszkaniowe oraz możliwo-

ści ich zaspokojenia. 

 

Winny czy nie winny a plan spłaty 

 

Do 23 marca 2020 r. plan spłaty wierzycieli był obligatoryj-

nym elementem postępowania upadłościowego małego 

przedsiębiorcy. Obecnie mały przedsiębiorca może liczyć na 

umorzenie zobowiązań bez konieczności ustalania planu 

spłaty. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, mały 

przedsiębiorca otrzymał możliwość oddłużenia w trybach 

tożsamych dla konsumentów: 

1. Ustalenie planu spłaty na wniosek i umorzenie pozosta-

łej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone  

w postępowaniu upadłościowym. 

2. Umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wie-

rzycieli, przy oczywistej i trwałej niezdolności do doko-

nywania jakichkolwiek spłat przez upadłego. 

3. Warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu 

spłaty wierzycieli przy niezdolności spłaty niemającej 

charakteru trwałego. 

Umorzenie nastąpi pod warunkiem, że w ciągu pięciu lat od 

wydania postanowienia, upadły ani żaden z jego wierzycieli 

nie wystąpi o ustalenie planu w związku z ustaniem prze-

szkody do spłaty. W okresie tych pięciu lat na upadłego 

nałożony będzie obowiązek składania corocznych sprawoz-

dań ze swojej sytuacji majątkowej i zawodowej. 

Sąd oddala wniosek o ustalenie planu spłaty lub wniosek  

o warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu 

spłaty w dwóch przypadkach. W pierwszym, jeżeli upadły 

doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwięk-

szył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez 

trwonienie części składowych majątku oraz celowe niere-

gulowanie wymagalnych zobowiązań. 



85  październik 2020 

PRAWO 

W drugim, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgło-

szenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upa-

dłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym 

umorzono całość lub część jego zobowiązań. Pomimo wy-

stąpienia jednego z dwóch powyższych przypadków sąd nie 

oddali ww. wniosków, jeśli będzie to uzasadnione względa-

mi słuszności lub względami humanitarnymi. 

W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty sąd ustala rów-

nież czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub 

istotnie zwiększył jej stopień umyślnie, lub wskutek rażące-

go niedbalstwa. Ponadto, sąd określa w jakim zakresie  

i okresie, nie dłuższym niż 36 miesięcy upadły będzie miał 

obowiązek wykonania planu spłaty. 

Jeśli sąd ustali, że upadły doprowadził do swojej niewypła-

calności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślenie, lub 

wskutek rażącego niedbalstwa plan spłaty zostanie ustalo-

ny w przedziale od 36 do 84 miesięcy. 

 

Każdy przedsiębiorca, nawet mały prowadzący jednoosobo-

wą działalność gospodarczą, ma obowiązek złożenia wniosku 

o upadłość w sytuacji, gdy stał się niewypłacalny. Przez stan 

niewypłacalności należy rozumieć utratę zdolności do spłaty 

wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Utrata zdolności  

powinna opierać się na rzetelnej ocenie okoliczności, które 

towarzyszą powstaniu niewypłacalności. Termin na złożenie 

wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 30 dni. 

W związku ze stanem epidemii jest to niezwykle istotne, 

albowiem przepisy tracz antykryzysowych przewidują  

w niektórych sytuacjach zawieszenie lub przerwanie terminu 

na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a także różni-

cują moment powstania obowiązku złożenia wniosku. Wię-

cej na ten temat można przeczytać w artykule z majowego 

wydania Gazety MSP, „Czekając na fale upadłości”.           ◼  

 

Autorka: Radca Prawny JK&M Kancelaria Radców Prawnych 

PATRONAT MEDIALNY GAZETY MSP 

http://www.nextg.pl/
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Umowa konsorcjum nie jest unormowana w przepisach 

prawa, dlatego podlega ogólnej zasadzie swobody umów. 

Taki kontrakt ma regulować stosunki między konsorcjanta-

mi, organizować zasady realizacji wspólnego przedsięwzię-

cia gospodarczego, może rozstrzygać o odpowiedzialności 

poszczególnych uczestników konsorcjum za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane czy 

wady prac. Może również przyznawać prawo do żądania od 

inwestora całości lub części wynagrodzenia, a także wiele 

innych kwestii, istotnych przy wykonaniu umowy o roboty 

budowlane. 

Jak zabezpieczyć interesy  
inwestora w umowie o roboty 
budowlane z konsorcjum? (część 1) 

Przedsiębiorcy budowlani, którzy decydując się na udział w większych 
inwestycjach budowlanych, i którzy nie są w stanie spełnić wymagań 
inwestora, często podejmują współpracę z innymi firmami i zawierają 
umowę konsorcjum. Inwestor nie jest stroną umowy konsorcjalnej, ale 
powinien wnikliwie zapoznać się z jej treścią, szczególnie wtedy, gdy 
ma stanowić załącznik do umowy o roboty budowlane.  

MAŁGORZATA CIEŚLA 

DOROTA BRZEZIŃSKA-GRABARCZYK 

Umowa konsorcjum jako załącznik  

do umowy o roboty budowlane 

 

W przypadku, gdy umowa konsorcjum stanowi załącznik 

do umowy o roboty budowlane, w której znajduje się  

zapis: „Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej inte-

gralną część”, niezbędne jest sprawdzenie, czy umowa 

konsorcjum nie stoi w sprzeczności z postanowieniami 

umowy o roboty budowlane. Jeśli ta ostatnia będzie ina-

czej regulować prawa i obowiązki konsorcjantów wobec 

inwestora, niż to jest uregulowane w umowie konsorcjum, 

PRAWO 
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to poza wpisaniem do umowy o roboty budowlane posta-

nowień w tym zakresie należy ustalić hierarchię dokumen-

tów, poprzez wskazanie, że w przypadku sprzeczności 

umowy o roboty budowlane z umową konsorcjalną, decy-

duje treść umowy o roboty budowlane. W przypadku,  

kiedy strony postanowią, że integralną częścią umowy  

o roboty budowlane ma być umowa konsorcjum, a następ-

nie w sposób sprzeczny z treścią umowy konsorcjum ure-

gulują np. odpowiedzialność konsorcjantów za wady robót, 

w przypadku wystąpienia wad może dojść do sporu, które 

postanowienia mają pierwszeństwo. 

 

Kto w imieniu konsorcjum podpisuje  

umowę o roboty budowlane z inwestorem? 

 

Konsorcjum nie stanowi odrębnego bytu prawnego. Połącze-

ni umową konsorcjalną przedsiębiorcy działają w swoim wła-

snym imieniu, a łączą siły tylko do czasu wykonania zadania 

inwestycyjnego. Z tego powodu konsorcjum nie może być 

stroną umowy o roboty budowlane – umowę zawierają kon-

sorcjanci. Jeśli konsorcjum liczy kilku członków, np. trzech, to 

umowę o roboty budowlane mogą podpisać wszyscy członko-

wie konsorcjum albo jeden lub dwóch członków reprezentują-

cych wszystkich konsorcjantów. 

Upoważnienie do reprezentowania członków konsorcjum 

przy zawieraniu umów o roboty budowlane ma często lider 

konsorcjum. Umowa o roboty budowlane, którą podpiszą 

wszyscy konsorcjanci, będzie tak samo skuteczna, jak 

umowa podpisana przez jednego z nich, o ile składający 

podpis członek konsorcjum będzie posiadał pełnomocnic-

two, uprawniające go do zawarcia umowy o określonej 

treści w imieniu i na rzecz wszystkich konsorcjantów. 

Jeśli umowę o roboty budowlane podpisuje lider konsor-

cjum reprezentujący wszystkich konsorcjantów, należy 

zweryfikować treść jego upoważnienia. Upoważnienie może 

być zawarte w treści umowy konsorcjum lub stanowić od-

rębny dokument. W przypadku gdy postanowienia umowy 

o roboty budowlane inaczej regulują prawa i obowiązki 

konsorcjantów niż umowa konsorcjum, z której wynika 

upoważnienie dla lidera do podpisywania umów w imieniu 

konsorcjantów, mogą pojawić się wątpliwości, jaki był za-

kres upoważnienia lidera i czy wszystkie postanowienia 

umowy o roboty budowlane podpisanej przez lidera są 

skuteczne wobec pozostałych konsorcjantów. 

PRAWO 
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Przykład 

 

Wyobraźmy sobie, że upoważnienie do reprezentowania 

udzielone liderowi brzmi „Lider jest upoważniony do zawie-

rania umów w imieniu i na rzecz Konsorcjum”. Pod sformu-

łowaniem „Konsorcjum”, powinniśmy rozumieć członków 

konsorcjum. Samo konsorcjum nie ma podmiotowości 

prawnej i zdolności do zawierania umów. Jednocześnie,  

w umowie konsorcjum ustalono, że tylko lider jest odpo-

wiedzialny za usuwanie wad robót albo np. tylko z wyna-

grodzenia lidera inwestor ma potrącać kaucję gwarancyjną 

na zabezpieczenie wykonania umowy o roboty budowlane. 

W umowie o roboty budowlane natomiast ustalono, że 

obowiązki te leżą po stronie wykonawcy – całego konsor-

cjum, a więc również konsorcjanta, którego lider reprezen-

tował przy zawarciu umowy. Inwestora nie obowiązuje 

umowa konsorcjum, wiążą inwestora postanowienia umo-

wy o roboty budowlane. Jeśli lider nie będzie się wywiązy-

wał z obowiązku usuwania wad, to czy inwestor może 

zwrócić się z roszczeniem do konsorcjanta? 

W przypadku, kiedy umowa o roboty budowlane została 

podpisana przez lidera, bez pełnomocnictwa, w którym 

szczegółowo ustalono, na jakich warunkach lider jest  

upoważniony do zawierania umów, może powstać spór,  

czy lider nie przekroczył swojego umocowania, podpisując 

umowę o roboty budowlane sprzeczną z postanowieniami 

umowy konsorcjum, w ramach której to umocowanie otrzy-

mał. 

Pierwszym rozwiązaniem, zapewniającym bezpieczeństwo 

inwestorowi, jest podpisanie umowy przez wszystkich 

członków konsorcjum – wtedy nie ma wątpliwości, że  

w 100 proc. wiąże ich treść umowy. Nie zawsze będzie 

jednak możliwe podpisanie umowy przez wszystkich kon-

sorcjantów. Dla przykładu w konsorcjum cichym, które 

polega właśnie na tym, że część konsorcjantów jest ukryta, 

cisi uczestnicy pozostają bierni w stosunkach z inwesto-

rem, a zasadą jest udzielanie liderowi upoważnienia do 

podpisywania umów o roboty budowlane. 

Drugim wyjściem jest zatem żądanie od lidera szczegóło-

wego pełnomocnictwa, z którego wprost wynikać będzie, 

na jakich warunkach lider jest upoważniony do reprezento-

wania konsorcjantów przy zawieraniu umów o roboty bu-

dowlane. Najprostszym rozwiązaniem jest pełnomocnictwo, 

w którym pozostali członkowie konsorcjum upoważniają 

lidera do zawarcia umowy o roboty budowlane, której treść 

stanowi załącznik do pełnomocnictwa. W ten sposób nie 

ma wątpliwości, że wszyscy konsorcjanci przystąpili do 

wszystkich postanowień umowy o roboty budowlane i wie-

dzieli o ich treści. 

Trzecia opcja to pełnomocnictwo, w którym lider będzie 

upoważniony do zawarcia umowy o roboty budowlane  

w imieniu i na rzecz pozostałych konsorcjantów na warun-

kach według uznania pełnomocnika (lidera). 

 

Czy odpowiedzialność konsorcjantów  

jest solidarna? 

 

Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów (dłużników) 

wobec inwestora (wierzyciela), jest niezwykle korzystna 

dla inwestora. W takim przypadku może on żądać całości 

lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od 

kilku z nich lub od każdego z osobna. Co więcej, aż do 

zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy soli-

darni pozostają zobowiązani. 

W praktyce oznacza to, że np. w przypadku żądania zapła-

ty kar umownych wszyscy uczestnicy konsorcjum będą 

zobowiązani do zapłaty całości kar, a dopiero kiedy inwe-

stor otrzyma całość należności (obojętnie, czy od wszyst-

kich konsorcjantów w częściach, czy od jednego), dłużnicy 

zostaną zwolnieniu z długu. 

Solidarna odpowiedzialność za zobowiązania musi wynikać 

z przepisów ustawy lub z czynności prawnej (umowy). 

Przepisy ustaw, poza art. 141 ustawy prawo zamówień 

publicznych, które stosuje się tylko do umów zawieranych 

w trybie zamówień publicznych, nie przewidują solidarnej 

odpowiedzialności konsorcjantów. W związku z powyż-

szym, żeby uczestnicy konsorcjum byli solidarnie zobowią-

zani do wykonania umowy, należy wprost uregulować to w 

umowie o roboty budowlane, wskazując np. „Wykonawcy 

(podmioty wchodzące w skład konsorcjum) są solidarnie 

odpowiedzialni przed Inwestorem w rozumieniu art. 366 

kodeksu cywilnego, za …”. 

Jeśli umowa o roboty budowlane podpisywana jest przez 

lidera reprezentującego wszystkich członków konsorcjum, to 

należy zwrócić szczególną uwagę na treść pełnomocnictwa. 

Najlepszym rozwiązaniem jest, aby członkowie konsorcjum 

wyrazili zgodę na zawarcie przez lidera w ich imieniu i na ich 

rzecz umowy o roboty budowlane, której treść załączona 

jest do pełnomocnictwa. Nie będzie wtedy wątpliwości, że 

wyrazili zgodę na ponoszenie solidarnej odpowiedzialności 

za wykonanie umowy o roboty budowlane.                       ◼ 

 

Dorota Brzezińska-Grabarczyk - adwokat, partner w Kancelarii Brzezińska 
Narolski Adwokaci. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów sądowych  

z zakresu prawa pracy, prawa spółek, nieuczciwej konkurencji oraz w spra-
wach budowlanych. Ekspert w dziedzinie projektów inwestycyjnych 

Małgorzata Cieśla - aplikant adwokacki w Kancelarii Brzezińska Narolski 
Adwokaci. Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej, rozwiązywaniu  

sporów w procesie budowlanym oraz w windykacji  
należności i postępowaniu egzekucyjnym 



89  październik 2020 

http://www.biznes2biznes.mobi/


90  październik 2020 

PODATKI I KSIĘGOWOŚĆ 

Szereg podmiotów obecnych na rynku zobligowanych jest 

do przedłożenia sprawozdania finansowego do badania, 

przed czym nie warto się uchylać. Osobną kwestią jest  

dobrowolne zlecenie badania i traktowanie go jako jednego 

z narzędzi biznesowych, które pozwala uzyskać praktyczne 

rekomendacje dla całego przedsiębiorstwa i jest elementem 

świadomego zarządzania ryzykiem. 

Może być to szczególnie istotne, teraz gdy w związku z pan-

demią firmy borykają się z trudnościami, muszą szukać  

rozwiązań zapewniających ciągłość działania i niejednokrot-

nie uwiarygadniać się w oczach zaniepokojonych inwesto-

rów, instytucji finansowych i partnerów biznesowych. 

 

Zewnętrzny i niezależny ekspert 

 

Biegły jako zewnętrzny i niezależny ekspert, nie tylko spraw-

dza sprawozdania, zapisy rachunkowe i dokumenty klienta 

pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami, ale 

także może zwrócić klientowi uwagę na wszystkie napotkane 

nieprawidłowości, a często dotyczą one innych niż  

rachunkowe przepisów prawa (np. prawo podatkowe) lub 

działania kontroli wewnętrznych.  

Poszczególne elementy pracy audytora pełnią dodatkową 

funkcję doradczą czy wspierającą dla zarządu, rady nadzor-

Pora wybrać  
biegłego rewidenta 

Wrzesień i październik to najlepszy czas, aby wybrać biegłego rewidenta. 
Tegoroczne działania upływają w firmach pod znakiem pandemii i jej 
wpływu na funkcjonowanie biznesu, co niewątpliwie wpłynie także na 
realizację badań i współpracę z biegłym, a także kształt sprawozdania. 

BARTŁOMIEJ KURYLAK 

czej i właścicieli. Biegły jest nie tylko kontrolerem, ale  

także, a może nawet przede wszystkim, partnerem, którego 

działanie przyczynia się do rozwoju firmy, jest szansą na 

wykrycie problemów i poprawę działania. 

Co więcej, rola biegłego rewidenta w firmie wcale nie musi 

dotyczyć badania sprawozdania finansowego. Ich szeroka, 

interdyscyplinarna wiedza ekspercka z zakresu finansów, 

podatków i rachunkowości, bieżąca działalność audytorska, 

jak również znajomość zmian wprowadzanych w przepisach 

prawa z zakresu finansów i podatków, sprawia, że biegli 

mogą z korzyścią dla klienta zastąpić innych ekspertów. 

Mogą oni świadczyć usługi doradcze. Wykonując procedury 

zbliżone do audytowych, mogą sugerować ich zdaniem 

najlepsze rozwiązania napotkanych problemów i czynnie 

wspierać klienta we wdrożeniu najkorzystniejszych dla  

niego rozwiązań. 

 

Kiedy jest najlepszy czas na wybór biegłego? 

 

Zasadniczo nie ma narzuconego terminu wyboru biegłego 

rewidenta, aczkolwiek należy mieć na uwadze inne terminy 

dotyczące stricte sprawozdań finansowych. Jego badanie 

powinno nastąpić przed zatwierdzeniem, a tu obowiązuje 

termin 6 miesięcy od daty bilansowej. 
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Zatem w przypadku roku bilansowego zakończonego  

31 grudnia, działania biegłego rewidenta planowane są  

w okresie styczeń-czerwiec. W 2020 r. ten termin został 

wydłużony ze względu na pandemię o 3 miesiące dla spółek 

niepodlegających jurysdykcjom KNF (dla takich o 2 miesią-

ce), ale była to sytuacja wyjątkowa, która, na co jednak 

wszyscy liczą, może się nie powtórzyć. 

Niemniej jednak warto pomyśleć o wyborze biegłego zdecy-

dowanie wcześniej, aby zapewnić sobie komfort wyboru  

i bez przeszkód zaplanować prace z biegłym. Najlepszym 

momentem są wrzesień i październik, kiedy to biegli planują 

prace w kolejnym sezonie audytowym, tj. ustalają grafiki, 

kompletują zespoły, planują budżety. 

Zgłaszając się do biegłego w tym okresie mamy jeszcze 

możliwość wyboru terminu, w którym miałby być przepro-

wadzony audyt. Gdy zgłosimy się w grudniu, czy styczniu 

może okazać się, że terminów już nie ma albo zostały jedy-

nie takie na tzw. ostatnią chwilę, np. połowa czerwca, pod-

czas gdy rok zamknąć należy do końca czerwca. 

W kwestii terminu wyboru biegłego należy pamiętać o jesz-

cze jednej ważnej kwestii, jaką jest inwentaryzacja roczna, 

której okres realizacji dla roku bilansowego pokrywającego 

się z rokiem kalendarzowym zaczyna się na początku  

października, a kończy najpóźniej 15 stycznia. Podpisanie 

umowy z biegłym powinno nastąpić w momencie umożliwia-

jącym mu obserwację inwentaryzacji zapasów klienta. Brak 

jego uczestnictwa może skutkować zastrzeżeniem w opinii. 

Dlatego, w przypadku kiedy zapasy stanowią istotną pozycję 

w sprawozdaniu finansowym, umowę z biegłym należy  

zawrzeć najpóźniej przed datą inwentaryzacji. 

 

Nowe oblicze współpracy z biegłym rewidentem 

 

Pandemia Covid-19 wymusiła zmiany w wielu obszarach, 

także w zakresie działania firm i współpracy z klientem. Nie 

inaczej było w przypadku branży biegłych rewidentów. 

Przy wyborze biegłego warto zweryfikować jego podejście 

do ewentualnej pracy zdalnej, zwłaszcza w sytuacji, gdy 

wewnętrzna polityka badanej spółki nadal zakłada ten tryb. 

Premiowane powinny być firmy, które potrafią efektywnie 

zorganizować współpracę zdalną z klientem, korzystając  

z rozwiązań technologicznych w zakresie gromadzenia  

i przekazywania danych oraz komunikacji np. za pomocą 

ogólnodostępnych komunikatorów video. 

 

Wybór biegłego – na co zwrócić uwagę 

 

Na pewno w ramach wyboru warto skonfrontować kilka 

ofert i nie kierować się wyłącznie ceną. W obecnej sytuacji, 

kiedy mamy do czynienia z rozdrobnieniem rynku firm audy-

torskich, badania, mimo że oparte na tych standardach, 

mogą wyglądać zupełnie inaczej. 

Audyt powinien być wykonany przez doświadczonych  

ekspertów, którzy bazują na najnowszej wiedzy oraz zmia-

nach w przepisach. Mowa tutaj głównie o przepisach podat-

kowych i finansowych i zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy 

tarcze antykryzysowe wprowadziły wiele zmian, a firmy mia-

ły możliwość skorzystania z różnego rodzaju wsparcia,  

konieczna jest obeznanie biegłego we wprowadzanych  

w ostatnich miesiącach nowelizacjach. 

Istotne jest także, aby sprawdzić doświadczenie biegłego  

w danej branży. Szczególnie w przypadku spółek z branż, na 

które pandemia miała istotny wpływ negatywny, wydaje się, 

że znajomość jej specyfiki i np. wiedza o tym, jak podejść 

do oceny kontynuacji działalności (co jest zagadnieniem 

niezwykle istotnym w ramach sprawozdania finansowego,  

a obecnie może nastręczać trudności) na pewno korzystnie 

wpłynie na przebieg badania.                                         ◼ 
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Wprowadzenie do powszechnego użytku listu przewozowego 

CMR jest wynikiem podpisanej w 1956 r. w Genewie Kon-

wencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego 

towarów (CMR – z fr. Convention relative au contrat de 

transport international de Marchandises par Route). Konwen-

cja ta stanowi podstawowy dokument prawny regulujący 

przepisy w zakresie międzynarodowego transportu rzeczy,  

a list przewozowy CMR – dowód zawarcia umowy transportu, 

warunków umowy oraz przyjęcia towaru przez przewoźnika 

(„w braku przeciwnego dowodu”, zgodnie z art. 4 i 9 Kon-

wencji). Polska ratyfikowała Konwencję CMR w 1962 r. 

Dokument CMR wystawia się standardowo w 3 oryginal-

nych egzemplarzach – po jednej dla nadawcy, przewoźnika 

i odbiorcy towaru. Zawiera on wszystkie podstawowe infor-

macje związane z konkretnym transportem międzynarodo-

wym. Zgodnie z zapisami Konwencji, jeżeli przeznaczony 

e-CMR – ważny krok  
ku cyfryzacji transportu 

Międzynarodowy list przewozowy CMR, zwany potocznie w branży  
logistycznej CMRką, stanowi jeden z podstawowych dokumentów,  
na podstawie których odbywa się międzynarodowy przewóz towarów. 
Wprowadzenie do powszechnego użytku jego wersji elektronicznej  
(e-CMR), będzie kamieniem milowym na drodze ku cyfryzacji transportu. MAŁGORZATA BECZAŁA 

do przewozu towar ma być ładowany na różne pojazdy lub 

jeżeli w grę wchodzą różne rodzaje towarów albo oddziel-

ne partie, nadawca lub przewoźnik mają prawo wymagać 

wystawienia tylu listów przewozowych, ile pojazdów należy 

użyć lub ile jest rodzajów bądź partii towarów. 

 

Korzyści płynące z e-CMR 

 

Według Polskiego Instytutu Transportu Drogowego,  

99 proc. operacji transportu międzynarodowego w UE odby-

wa się przy wykorzystaniu papierowych CMRek. Używanie 

papierowych wersji listów przewozowych CMR w skali euro-

pejskiej generuje ogromne koszty. Przeprowadzone w Holan-

dii niezależne badania pokazały, że przejście na elektroniczną 

wersję CMRki, czyli tzw. e-CMR, pozwoli zaoszczędzić 4,50 

EUR kosztów administracyjnych na jednym dokumencie. Bio-

REKLAMA 
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rąc pod uwagę dane Transport en Logistiek Nederland (TLN) 

mówiące o 40 mln papierowych listów przewozowych CMR 

wykorzystywanych każdego roku w Holandii w transgranicz-

nym transporcie drogowym, mówimy o oszczędnościach rzę-

du 180 mln EUR rocznie w samej tylko Holandii! 

Oszczędności w kosztach administracyjnych, w tym także 

kosztach związanych z archiwizacją, to nie jedyna zaleta  

e-CMR. Ogromne znaczenie dla efektywności transportu ma 

możliwość obsługi e-CMR w czasie rzeczywistym. Każda ze 

stron ma dostęp do bieżących informacji o statusie przesył-

ki, a przewoźnik może wystawić rachunek za fracht bezpo-

średnio po dostarczeniu przesyłki, co zredukuje ryzyko zato-

rów płatniczych, tak bardzo doskwierających branży trans-

portowej. Ponadto e-CMR oznacza większą przejrzystość  

i dokładność danych, co pozwoli zminimalizować ryzyko 

wystąpienia rozbieżności czy braków (np. brak pieczątki lub 

daty na dokumencie, co wiąże się niejednokrotnie z kara-

mi). Usprawniony zostanie proces reklamacyjny. Na po-

wszechnym wprowadzeniu e-CMR zyskają także producenci. 

Szybkie potwierdzenie dostawy towaru za granicę usprawni 

bowiem proces wystawiania faktur z preferencyjną stawką  

0 proc. w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia to-

warów. Według obecnie panujących przepisów podatkowych 

brak potwierdzenia, że towary zostały dostarczone do kon-

trahenta z UE, skutkuje zapłatą podatku VAT według obo-

wiązującej podstawowej stawki. 

Wraz z wprowadzeniem e-CMR otworzą się nowe możliwości 

dla organów kontrolnych. Przykładowo połączenie systemu 

rozpoznawania numerów rejestracyjnych z platformą e-CMR 

pozwoliłoby organom celnym automatycznie zidentyfikować 

rodzaj przewożonego towaru bez konieczności zatrzymania 

pojazdu, a tym samym usprawniłoby proces doboru pojaz-

dów do kontroli. 

No i nie zapominajmy o względach ekologicznych. Szacuje 

się, że wprowadzenie e-CMR w skali roku przyniesie w kra-

jach UE oszczędność rzędu 15 tys. palet papieru! To jakieś 
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Twojej firmy 

REKLAMA 

TRANSPORT I MOTORYZACJA 

166 tys. oszczędzonych drzew, o kosztach transportu i dys-

trybucji nie wspominając. 

 

Kiedy e-CMR w Polsce? 

 

Kwestia stosowania e-CMR nie jest kwestią nową. Protokół 

dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego 

przewozu drogowego towarów (CMR) dotyczący elektronicz-

nego listu przewozowego wszedł w życie już w czerwcu 

2011 r., a pierwszy transport z użyciem e-CMR miał miejsce 

początkiem 2017 r. pomiędzy Hiszpanią a Francją. 

Dotychczas do protokołu e-CMR, który umożliwił wystawianie 

elektronicznych listów przewozowych, przystąpiło 27 krajów, 

w tym także Polska. W teorii zatem od 11 września 2019 r. 

polscy przedsiębiorcy mogą wystawiać dokument CMR  

w formie elektronicznej. Niestety praktyka wygląda nieco 

inaczej. Niezbędnym elementem jest wspólne wdrożenie 

przez Państwa w ramach realizacji Konwencji systemu funk-

cjonowania listu e-CMR oraz ustalenie zakresu niezbędnych 

procedur i obowiązków poszczególnych podmiotów. Czyli 

jednym słowem – mamy możliwości, ale brak nam narzędzi. 

 

Program pilotażowy 

 

Próby stworzenia takiego narzędzia podjęła się grupa projek-

towa DIGINNO-Proto z Estonii, Łotwy, Litwy i Polski. Podczas 

pierwszego spotkania, które miało miejsce w grudniu 2019 r. 

w Tallinie, podjęte zostały pierwsze kroki w kierunku stworze-

nia specyfikacji technicznej prototypu e-CMR do stworzenia 

pilotażowego cyfrowego korytarza transportowego z Estonii 

do Polski. W kwietniu tego roku Estońskie Ministerstwo Go-

spodarki i Komunikacji podpisało umowę na stworzenie  

prototypu platformy e-CMR w oparciu o technologię rozpro-

szonych baz danych typu blockchain z litewską firmą FITEK 

EDI, a program pilotażowy wystartował w sierpniu.  

W testach brały udział firmy z sektora prywatnego, w tym 

między innymi agencja Bunasta, Delamode Baltics i 3CAR-

GO, oraz śląscy inspektorzy ITD w ramach współpracy  

z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego i Mini-

sterstwem Infrastruktury. 

Pomyślny przebieg testów oraz pozytywne opinie zarówno 

po stronie biznesowej, jak i urzędniczej, pozwalają optymi-

stycznie patrzeć w przyszłość. Można powiedzieć, że kolejny 

krok w kierunku wdrożenia e-CMR w Polsce został zrobiony. 

Końcowy produkt projektu będzie dostępny jako bezpłatne 

oprogramowanie dla wszystkich zainteresowanych stron. 

Planowane jest także rozpoczęcie podobnych projektów  

z przedstawicielami Białorusi i Ukrainy, a docelowo – dołą-

czenie tych krajów do platformy e-CMR.                          ◼ 

 

Autorka: Quality Managing Partner w 3CARGO 

http://www.biznes2biznes.com/
http://www.gazeta-msp.pl/
http://www.msportal.pl/
http://www.katalogmsp.pl/
https://www.facebook.com/groups/PrzedsiebiorcyMSP/
https://www.facebook.com/groups/GrupaB2B/
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http://www.biznes2biznes.com/ciagnij_pdf.php?id=4704&adres=http%3A%2F%2Fbiznes2biznes.com/materialy/Raport_chmura_05-2018.pdf
http://www.biznes2biznes.com/ciagnij_pdf.php?id=4710&adres=http%3A%2F%2Fbiznes2biznes.com/materialy/Raport_sprzedaz_11-2018.pdf
http://www.biznes2biznes.com/ciagnij_pdf.php?id=4706&adres=http%3A%2F%2Fbiznes2biznes.com/materialy/Raport_plynnosc_06-2018.pdf
http://www.biznes2biznes.com/ciagnij_pdf.php?id=4707&adres=http%3A%2F%2Fbiznes2biznes.com/materialy/Raport_praca_07-2018.pdf
http://www.biznes2biznes.com/ciagnij_pdf.php?id=4705&adres=http%3A%2F%2Fbiznes2biznes.com/materialy/Raport_kobiety_08-2018.pdf
http://www.gazeta-msp.pl/
http://www.biznes2biznes.com/ciagnij_pdf.php?id=4708&adres=http%3A%2F%2Fbiznes2biznes.com/materialy/Raport_robotyzacja_09-2018.pdf
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Zamów reklamę 

Nakład 80.000 egz. 
Bezpłatna dystrybucja 
Profilowanie odbiorców: 
– branża 
– województwo 

reklama@gazeta-msp.pl 

 

Do reklamy można dołączyć link 
przekierowujący do dalszych informacji 

mailto:reklama@gazeta-msp.pl
http://www.gazeta-msp.pl/
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Formaty reklamowe w Gazecie Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

Cała strona 

210 x 297 mm 

Cena: 3000 zł 

Strony redakcyjne 

2/3 poziom 

210 x 198 mm 

Cena: 2500 zł 

2/3 pion 

130 x 297 mm 

Cena: 2500 zł 

1/2 poziom 

210 x 148 mm 

Cena: 1800 zł 

1/2 pion 

100 x 297 mm 

Cena: 1800 zł 

Junior Page 

130 x 210 mm 

Cena: 2000 zł 

1/3 poziom 

210 x 99 mm 

Cena: 1300 zł 

1/3 pion 

70 x 297 mm 

Cena: 1300 zł 

Podwał 

210 x 60 mm 

Cena: 1000 zł 

1/4 poziom 

116 x 90 mm 

Cena: 1000 zł 

1/4 pion 

86 x 127 mm 

Cena: 1000 zł 

Moduł 

180 x 40 mm 

Cena: 500 zł 

Formaty reklamowe – elektroniczne wydanie PDF 

Warunki techniczne dostarczanych materiałów 

Okładki 

I okładka 

moduł przy 

logo 

40 x 40 mm 

Cena: 1000 zł 

I okładka 

podwał 

177 x 60 mm 

Cena: 2000 zł 

II, IV okładka 

210 x 297 mm 

Cena: 4000 zł 

 

Materiały w formie plików graficznych w formatach: JPG, TIF, GIF, EPS 
Do podanych wymiarów należy dodać po 5 mm na spad (nie dotyczy reklam 1/4 strony) 
Możliwe są również indywidualne formaty reklamowe 
Do reklamy można dołączyć link przekierowujący do szczegółowych informacji 
Jesteś zainteresowany reklamą napisz do nas: reklama@gazeta-msp.pl 

 

http://www.gazeta-msp.pl/
http://www.gazeta-msp.pl/
mailto:redakcja@gazeta-msp.pl
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grudzień 2019 listopad 2019 październik 2019 

wrzesień 2019 sierpień 2019 lipiec 2019 czerwiec 2019 

Archiwum Gazety MSP 
pobierz bezpłatne wydania 

styczeń 2020 

luty 2020 marzec 2020 kwiecień 2020 maj 2020 

czerwiec 2020 lipiec 2020 sierpień 2020 wrzesień 2020 

http://www.biznes2biznes.com/ciagnij_pdf.php?id=4810&adres=http%3A%2F%2Fbiznes2biznes.com/materialy/GazetaMSP_06_2019.pdf
http://www.biznes2biznes.com/ciagnij_pdf.php?id=4853&adres=http%3A%2F%2Fbiznes2biznes.com/materialy/GazetaMSP_10_2019.pdf
http://www.biznes2biznes.com/ciagnij_pdf.php?id=4831&adres=http%3A%2F%2Fbiznes2biznes.com/materialy/GazetaMSP_08_2019.pdf
http://www.biznes2biznes.com/ciagnij_pdf.php?id=4818&adres=http%3A%2F%2Fbiznes2biznes.com/materialy/GazetaMSP_07_2019.pdf
http://www.biznes2biznes.com/ciagnij_pdf.php?id=4839&adres=http%3A%2F%2Fbiznes2biznes.com/materialy/GazetaMSP_09_2019.pdf
http://www.biznes2biznes.com/ciagnij_pdf.php?id=4862&adres=http%3A%2F%2Fbiznes2biznes.com/materialy/GazetaMSP_11_2019.pdf
http://www.biznes2biznes.com/ciagnij_pdf.php?id=4872&adres=http%3A%2F%2Fbiznes2biznes.com/materialy/GazetaMSP_12_2019.pdf
http://www.biznes2biznes.com/ciagnij_pdf.php?id=4880&adres=http%3A%2F%2Fbiznes2biznes.com/materialy/GazetaMSP_01_2020.pdf
http://www.biznes2biznes.com/ciagnij_pdf.php?id=4889&adres=http%3A%2F%2Fbiznes2biznes.com/materialy/GazetaMSP_02_2020.pdf
http://www.biznes2biznes.com/ciagnij_pdf.php?id=4889&adres=http%3A%2F%2Fbiznes2biznes.com/materialy/GazetaMSP_02_2020.pdf
http://www.biznes2biznes.com/ciagnij_pdf.php?id=4915&adres=http%3A%2F%2Fbiznes2biznes.com/materialy/Gazeta_MSP_04_2020.pdf
http://www.biznes2biznes.com/ciagnij_pdf.php?id=4923&adres=http%3A%2F%2Fbiznes2biznes.com/materialy/GazetaMSP_05_2020.pdf
http://www.biznes2biznes.com/ciagnij_pdf.php?id=4934&adres=http%3A%2F%2Fbiznes2biznes.com/materialy/GazetaMSP_06_2020.pdf
http://www.biznes2biznes.com/ciagnij_pdf.php?id=4948&adres=http%3A%2F%2Fbiznes2biznes.com/materialy/GazetaMSP_07_2020.pdf
http://www.biznes2biznes.com/ciagnij_pdf.php?id=4978&adres=http%3A%2F%2Fbiznes2biznes.com/materialy/GazetaMSP_08-2020/GazetaMSP_08_2020.pdf
http://www.biznes2biznes.com/ciagnij_pdf.php?id=4987&adres=http%3A%2F%2Fbiznes2biznes.com/materialy/GazetaMSP_09_2020/GazetaMSP_09_2020.pdf
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www.gazeta-msp.pl 
Formaty reklamowe 

Warunki techniczne zamieszczania materiałów reklamowych: 

Technologia: FLASH, GIF, Gif animowany, JPEG, HTML 
Czas emisji: 30 dni lub wielokrotność 
Waga: do 50 kB 
Forma: rotująca 
Możliwe są również indywidualne formaty 
Do cen należy doliczyć 23 proc. VAT 

Artykuł sponsorowany: 1700 zł 
Widoczność strona główna z przeniesieniem 
do pełnej treści w odpowiednim dziale 
Banery 
Widoczność cały serwis 
750 x 100 px 1700 zł 
750 x 200 px 2600 zł 
728 x 90 px 900 zł 
468 x 60 px 800 zł 
Skyscraper 
Widoczność cały serwis 
120 x 600 px 1000 zł 
160 x 600 px 1000 zł 
Boks śródtekstowy 
Widoczność cały serwis 
300 x 250 px 600 zł 
Mailing reklamowy 
Wysłany do zarejestrowanych użytkowników portalu. 
Łącznie 80 tys. kont. Targetowanie według branży 
i województwa 

Jesteś zainteresowany reklamą napisz do nas 
reklama@gazeta-msp.pl 

mailto:redakcja@gazeta-msp.pl
http://www.biznes2biznes.com/ciagnij_pdf.php?id=4810&adres=http%3A%2F%2Fbiznes2biznes.com/materialy/GazetaMSP_06_2019.pdf
http://www.biznes2biznes.com/ciagnij_pdf.php?id=4853&adres=http%3A%2F%2Fbiznes2biznes.com/materialy/GazetaMSP_10_2019.pdf
http://www.biznes2biznes.com/ciagnij_pdf.php?id=4889&adres=http%3A%2F%2Fbiznes2biznes.com/materialy/GazetaMSP_02_2020.pdf
http://www.biznes2biznes.com/ciagnij_pdf.php?id=4934&adres=http%3A%2F%2Fbiznes2biznes.com/materialy/GazetaMSP_06_2020.pdf
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