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Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom przez Urzędy Pracy
State aid for entrepreneurs granted by District Employment Agencies

Streszczenie:
Najczęstszym zjawiskiem, z jakim borykają się osoby prowadzące
działalność gospodarczą jest brak źródeł finansowych. Już w początkowym
etapie zakładania firmy wielu przedsiębiorców ma problem z pozyskaniem
odpowiednich funduszy. Istnieje wiele źródeł finansowania przedsiębiorstw,
które mają za zadaniem wspomóc finansowo podmioty gospodarcze. Pozyskanie danej formy finansowania wiąże się jednak często z dużymi kosztami,
które należy w późniejszym czasie spłacić. W związku z tym powstało wiele
form pomocy publicznej skierowanych dla przedsiębiorców.
Celem artykułu jest przedstawienie form pomocy publicznej dedykowanej osobom prowadzącym działalność gospodarczą przez Urzędy Pracy
w Polsce. Dla zrealizowania postawionego celu zaprezentowane zostaną
najważniejsze zasady i warunki przyznawania programów pomocy oferowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy, a także wykazane ich główne korzyści.
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Abstract:
The most common phenomenon that entrepreneurs encounter while conducting business activities is insufficient funds. This issue becomes apparent
even at the early stages of establishing a business enterprise. There are numerous sources of financing business enterprises whose aim is supporting
business entities financially. However, obtaining such financial aid is often
burdened with high costs which need to be paid later on. In view of this fact,
many forms of state aid have been made available to entrepreneurs.
The aim of this paper is presenting the forms of state aid granted to
entrepreneurs by District Employment Agencies in Poland. In order to
achieve this, the most important terms and conditions for granting such aid
by District Employment Agencies, as well as their main benefits, have been
discussed herein.
Słowa kluczowe: Pomoc publiczna, Urząd Pracy, Formy wsparcia z PUP
Keywords: subsidy, District Employment Agency, District Employment
Agency suport

Zanim zostaną zaprezentowane najważniejsze bezzwrotne
formy wsparcia publicznego, jakie oferują urzędy pracy, oraz procedury ich otrzymania, wyjaśnione zostanie pojęcie pomocy publicznej.
Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomocą publiczną jest […] „każde świadczenie na rzecz przedsiębiorcy pochodzące od państwa, przynoszące mu korzyść, jakiej nie mógłby uzyskać
w ramach normalnej działalności gospodarczej”1. Innymi słowy, za
pomoc można uznać każde wsparcie dla firmy (w dowolnej formie),
jeżeli dzięki niemu zostaje ona zwolniona z obciążeń, które ponosi
w związku ze swoim funkcjonowaniem. Oznacza to, że państwo
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pomoc Publiczna, Warszawa
2009,
s.
12,
publikacja
na
stronie
internetowej:
file:///C:/Users/Euro/Downloads/broszura_pomoc_publiczna%20(1).pdf,
(2017.03.22).
1
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wspiera wybrane przedsiębiorstwa dając im do dyspozycji między
innymi środki finansowe.

1. Formy wsparcia oferowane przez Powiatowe Urzędy Pracy
W oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów Powiatowe
Urzędy Pracy w ramach form wsparcia udzielają środków pieniężnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz różnorodnych
refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników. Środki
te są bezzwrotne, dlatego wielu przyszłych przedsiębiorców decyduje
się na ten rodzaj dotacji. Jak w przypadku każdej formy finansowania
przedsiębiorstw źródło to ma zarówno swoje zalety, ale też niesie za
sobą pewne konsekwencje i wiąże się z wieloma warunkami, które
należy spełnić, aby uzyskać wsparcie finansowe. Pomoc przyznawaną
przez polskie urzędy pracy można zaliczyć do pomocy de minimis, co
oznacza, że z uwagi na jej niewielką wartość nie powoduje zakłócenia
konkurencji w wymiarze unijnym2. Należy również zaznaczyć, że opisane formy wsparcia nie są udzielane przez wszystkie urzędy pracy,
ponieważ zależy to od wewnętrznych procedur urzędów pracy, a warunki ich otrzymania i wysokość środków może się nieznacznie różnić. Programy wsparcia opisane w tej pracy pochodzą z Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia, który prezentuje m.in. usługi świadczone pracodawcą i przedsiębiorcą przez powiatowe i wojewódzkie
urzędy pracy.
1.1 Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
Źródłem wsparcia finansowego udzielanego osobom bezrobotnym, absolwentom integracji społecznej lub absolwentom klubów
integracji społecznej, którzy mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą może być dofinansowanie podjęcia działalności
gospodarczej udzielane przez Urzędy Pracy w Polsce3. Prawo do ubieM. Krasuska, Fundusze Unijne w nowej perspektywie 2014-2020, Wiedza
i Praktyka, Warszawa 2014, s. 126.
3
Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, informacje ze strony internetowej Wortalu Publicznych Służby Zatrudnienia, http://psz.praca.gov.pl/dla2
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gania się o ten rodzaj dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy nie przysługuje wszystkim osobom, które chcą utworzyć własny biznes.
Z wnioskiem o otrzymanie bezzwrotnych środków na rozpoczęcie
działalności gospodarczej może wystąpić tylko osoba, która jest zarejestrowana we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy, jako bezrobotna osoba, bądź jest absolwentem Centrum Integracji Społecznej
i Klubu Integracji Społecznej. Co ważne, zdobycie dofinansowania
zależy od środków finansowych, które mają do dyspozycji powiatowe
urzędy pracy, więc ich wysokość również może się zmieniać.
Wniosek o bezzwrotną dotacje zostaje rozpatrzony, tylko
i wyłącznie, gdy osoba bezrobotna spełnia określone warunki, które
są zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej4. Środki finansowe przyznane wnioskodawcy na podjęcie
działalności należy wykorzystać w terminie wskazanym w umowie
zawartej z UP, a także przeznaczyć tylko i wyłącznie zgodnie z regulaminem. Wykorzystanie funduszy z dotacji w innym celu, niż wskazanym w umowie grozi bezzwłoczną utartą tych środków, wraz z należnymi odsetkami. Wszystkie osoby, które chcą pozyskać dofinansowanie muszą odwiedzić właściwy urząd pracy według miejsca zamieszkania, w celu zapoznania się z zasadami przyznawania jednorazowych środków na utworzenie działalności gospodarczej, ponieważ
każdy urząd pracy posiada własny, wewnętrzny regulamin dotyczący
przyznawania dotacji na działalność.
Jednym z podstawowych warunków uzyskania dofinansowania jest prowadzenie (utrzymane) działalności gospodarczej przez
czas określony w umowie (przeważnie jest to 12 miesięcy). W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez czas krótszy niż
bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjeciadzialalnosci-gospodarczej (2017.02.20).
4
Ustawa 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
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12 miesięcy, bądź naruszenia innych warunków umowy o dotację,
otrzymane środki finansowe wraz z należnymi odsetkami osoba
wnioskująca musi zwrócić w terminie do 30-ego dnia od dnia doręczenia wezwania właściwego starosty. Choć procedura złożenia wniosku o dofinansowanie oraz czas jej trwania nie są długie istnieją pewne ważne kryteria, bez których spełnienia osoba występująca o dotację nie otrzyma środków. Warunki, jakie należy spełnić, by móc ubiegać się o dofinansowanie to5:
1. Osoba występująca z wnioskiem musi posiadać status osoby
bezrobotnej w Urzędzie Pracy (największe szanse mają osoby zarejestrowane, co najmniej 2 miesiące).
2. W okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację osoba wnioskująca nie może:
a) odmówić bez podania uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy,
b) oraz zrezygnować z własnej woli ze zorganizowanego
przez urząd stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego
czy wykonywania prac społecznie użytecznych.
3. Szansę na dotację mają tylko osoby, które nigdy wcześniej nie
otrzymały bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych
publicznych środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej, bądź rolniczej, a także nie założyły, i nie przystąpiły
do spółdzielni socjalnej.
4. Osoba ubiegająca się o bezzwrotne środki przed upływem, co
najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzającym dzień złożenia wniosku nie może posiadać wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej.
5. Następny warunek to posiadanie statusu osoby niekaralnej za
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie, co
najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Informacja dla bezrobotnych dotycząca jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.
5
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6. Osoba wnioskująca nie może jednocześnie wystąpić do innego
starosty (Urzędu Pracy) z prośbą o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, lub przyznanie środków jednorazowych na założenie spółdzielni socjalnej, czy też przystąpienia
do niej.
7. Jeżeli osoba wnioskująca o dotację jest w związku małżeńskim-, której współmałżonek jest w czasie realizacji takiego wniosku, bądź umowy o pożyczkę nie może ubiegać się o dofinansowanie.
Uzyskanie dofinansowania ze środków publicznych jest dla
osób planujących utworzenie własnej działalności gospodarczej czasami jedną z szans na spełnienie tego marzenia. Większość osób nie
posiada wystarczających funduszy, lub w ogóle nie dysponuje majątkiem, który mogłyby zainwestować w biznes. Zdobycie dotacji daje im
tą możliwość, i to w bardzo prosty sposób. W ramach dofinansowania
przyszły przedsiębiorca otrzymuje określoną kwotę pieniężną. Cel, na
jaki może zostać przeznaczona kwota jest ściśle określony, o czym
każda osoba wnioskująca zostaje poinformowana przez urząd.
Kolejnym bardzo ważnym warunkiem, bez którego szanse na
uzyskanie dotacji są niewielkie to zabezpieczenie dofinansowania
w postaci poręczenia. Wszystkie osoby wnioskujące muszą znaleźć, co
najmniej dwóch poręczycieli, których miesięczne dochody stałe wynoszą nie mniej niż 2 200 zł brutto, (przy czym łączna kwota dochodów poręczycieli musi wynosić, co najmniej 25% dofinansowania).
Według warunków poręczycielem może być osoba posiadająca zatrudnienie w formie umowy o pracę, prowadząca pozarolniczą, jednoosobową działalność gospodarczą na terenie kraju, bądź pobierająca emeryturę (lub rentę) w wieku tylko do 70 lat. Natomiast osoby
niekwalifikujące się na poręczycieli to:
 współmałżonkowie Wnioskodawców,
 osoby, które korzystały z takiej dotacji, pożyczki lub refundacji (chyba, że zobowiązanie wygasło),
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osoby, które są w już trakcie poręczenia dotacji, pożyczki lub
refundacji,
 wszystkie osoby, które pozyskują dochód z gospodarstwa rolnego,
 oraz osoby, których dochód jest obciążony zadłużeniem.
Beneficjenci mogą również zaproponować inne formy zabezpieczenia
(np. gwarancje bankowe, bądź weksel z poręczeniem wekslowym),
jednak Urząd Pracy musi wyrazić na to zgodę6.
Środki przyznawane na działalność pochodzą ze środków
Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, a ich wysokość nie może przekroczyć 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Nadrzędnym celem dotacji oferowanej przez urzędy pracy jest wspieranie początkujących przedsiębiorców, których nie stać na podjęcie
działalności. Do korzyść płynących z tego źródła można zaliczyć również motywowanie ludzi do zakładania własnych firm, oraz zapobieganie bezrobociu.
1.2 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy
Następną po dotacji formą wsparcia udzielnej przez urzędy
pracy jest uzyskanie zwrotu części lub całości kosztów poniesionych
na utworzenie lub doposażenie nowego stanowiska pracy i zatrudnienia na tym stanowisku osoby bezrobotnej przez okres, co najmniej
24 miesięcy, która została skierowana przez właściwy urząd pracy.
Powiatowe urzędy pracy dokonują refundacji w wysokości określonej
w zawartej umowie z wnioskującym, przy czym kwota ta nie może
przekroczyć 6-krotnego, przeciętnego wynagrodzenia brutto. Tego
typu pomoc finansową mogą otrzymać tylko:
 podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły,
 oraz osoby fizyczne i prawne, lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące lub mające
6

Ibidem.
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siedzibę na terytorium Polski, będące posiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej,
zatrudniające w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym
miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy7.Podobnie jak w przypadku otrzymania jednorazowej dotacji osoby wnioskujące o refundację muszą
spełnić określone warunki.
1. Po pierwsze przez okres, co najmniej 6-u miesięcy muszą
prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej lub prowadzić działalność
(w przypadku przedszkola i szkoły) na podstawie Ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, bądź prowadzić
gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (lub od
osób prawnych).
2. Następnie w okresie 6-u miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, aż do czasu otrzymania refundacji nie doprowadzić do zmniejszenia wymiaru czasu pracy
żadnego pracownika i nie rozwiązać z nim umowy o pracę.
3. Osoba ubiegająca się o refundację nie może posiadać zaległości finansowych, czyli w dniu złożenia wniosku nie zalegać
z wypłacaniem wynagrodzeń swoim pracownikom oraz mieć
uregulowane wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne,
zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,
a także wszystkie inne zobowiązania cywilnoprawne, jeżeli
takie posiada.

7

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, informacje
ze strony internetowej Wortalu Publicznych Służby Zatrudnienia,
http://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzeniamiejsc-pracy/refundacja-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiskapracy (2017.03.10).
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4. Kolejny warunek dotyczy karalności beneficjenta, który
w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku, o refundację nie może być pozwany za naruszenie prawa przeciwko
obrotowi gospodarczemu.
5. Jeżeli osoby wnioskujące spełniają wszystkie powyższe warunki, ostatnim krokiem, jaki muszą wykonać to złożenie
kompletnego, prawidłowo sporządzonego wniosku do urzędu
pracy.
Odpowiedni wniosek o otrzymanie refundacji wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy należy złożyć w Powiatowym
Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę lub ze względu na
miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego. Bardzo ważnym jest również to, aby wniosek złożyć przed zatrudnieniem
osoby bezrobotnej. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku
przez urząd pracy i podpisaniu umowy, na określonych warunkach
można zatrudnić bezrobotną osobę, skierowaną przez urząd. Okazuje
się, bowiem, że nie można zatrudnić danej osoby, a następnie wystąpić z wnioskiem o zwrot kosztów, ponieważ takie wnioski zostają
rozpatrzone negatywnie. Refundację można otrzymać po:
 zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej oraz spełnieniu warunków określonych w umowie zawartej z danym urzędem pracy,
 wykazaniu rozliczenia zawierającego wykaz kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o refundację na poszczególne wydatki ujęte w szczegółowej specyfikacji,
 oraz stwierdzeniu przez powiatowy urząd pracy utworzenia
i wyposażenia zgodnie z umową stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
Po pozytywnej opinii urzędu pracy otrzymane środki można
przeznaczyć w głównej mierze na, m.in.: zakup środków trwałych,
zakup urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii. Wszystkie warunki przy-
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znawania refundacji określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. Poz. 457 ze zm.)
w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej8.
1.3 Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia
W celu ułatwienia młodym osobom wejścia na rynek pracy
bez doświadczenia zawodowego powstało także wsparcie dla pracodawców w postaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za
osoby bezrobotne do 30 roku życia, aby zachęcić ich do zatrudniania
osób w takiej grupie wiekowej. Dzięki otrzymanemu wsparciu przedsiębiorcy natomiast są zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, które pracodawcy są zobowiązań opłacać przy zatrudnianiu pracowników. Refundacja jest przyznawana przez okres tylko
12 miesięcy w wysokości nieprzekraczającej50% minimalnego, miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Co ważne refundacja jest możliwa
tylko w przypadku zatrudnienia osoby, która nigdy wcześniej nie pracowała i posiada indywidualny profil pomocy przyznawany przez
urząd pracy, a pracodawca ma obowiązek dalszego utrzymywania
stanowiska pracy dla tej skierowanej osoby przez 6 miesięcy po okresie otrzymywania refundacji. W przypadku niedotrzymania warunków przedsiębiorca jest zmuszony do oddania przyznanych mu środków9.
1.4 Zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy oraz składki
na Fundusz

8

Ibidem.
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku
życia, informacje ze strony internetowej Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
http://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzeniamiejsc-pracy/refundacja-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-za-bezrobotnychdo-30-roku-zycia (2017.03.23).
9
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Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia
W następnej kolejności warto wspomnieć o możliwości
otrzymania zwolnienia z opłacania składki na Fundusz Pracy oraz
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych10 za
zatrudnienie bezrobotnych do 30 roku życia, jaki proponuje nam
urząd pracy. Pomoc ta polega na zatrudnieniu przez pracodawców
lub dane jednostki organizacyjne osób bezrobotnych, którzy nie
ukończyli 30 roku życia, zarejestrowanych w urzędzie pracy na podstawie umowy o pracę, a w zamian za to zostaną zwolnień z opłacania
składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych prze okres 12 miesięcy11. Jest to bardzo
dobra opcja, dla przedsiębiorców, którzy mają zamiar zatrudnić dodatkowy personel, a nie stać ich na utrzymanie etatu. Dzięki zwolnieniu z opłacania składek przedsiębiorcom będzie łatwiej utrzymać
stanowisko pracy, a tym samym mogą spodziewać się większych zysków, ponieważ nowy pracownik, to większe generowanie zysków.
1.5 Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego
w wieku 50+
Następną pomocą, na jaką mogą liczyć przedsiębiorcy to
otrzymanie dofinansowania za zatrudnienie bezrobotnego w wieku
50 lat i powyżej. Dzięki takiemu wsparciu przedsiębiorcy otrzymują
10

FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) jest państwowym funduszem celowym, którego głównym zadaniem jest ochrona roszczeń
pracowniczych w sytuacji niewypłacalności pracodawcy. Fundusz ten są zobowiązań opłacać pracodawcy zatrudniający pracowników, http://www.fgsp.gov.pl/,
(2017.04.07).
11
Zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnionych bezrobotnych do
30 roku życia, informacje ze strony internetowej Wortalu Publicznych Służb
Zatrudnienia,http://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-iprzedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/zwolnienie-z-oplacaniaskladki-na-fundusz-pracy-oraz-skladki-na-fundusz-gwarantowanych-swiadczenpracowniczych-za-zatrudnionych-bezrobotnych-do-30-roku-zycia (2017.03.24).
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środki na pokrycie wynagrodzenia dla nowo zatrudnionej osoby,
a urząd pracy walczy w ten sposób z bezrobociem, jakie występuje
w grupie wiekowej powyżej 50 roku życia. Taka forma wsparcia skierowana jest zarówno do przedsiębiorców, ale i pracodawców. Osoby,
które zdecydują się na skorzystanie z dofinansowania wynagrodzenia
za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50 lat i więcej mogą otrzymać
w wysokości 50% minimalnego, miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Otrzymane środki nie są dożywotnie i przysługują przedsiębiorcy
tylko przez okres:
 12 miesięcy, w przypadku zatrudnienia bezrobotnych osób
w wieku 50 - 60 lat,
 24 miesięcy, w przypadku zatrudnienia bezrobotnych osób,
którzy ukończyli 60 lat.
Obowiązkiem osób korzystających z tej formy pomocy jest zatrudnianie skierowanego bezrobotnego po zakończeniu dofinansowania
przez okres:
 6 miesięcy, w przypadku 12-miesięcznego dofinansowania
wynagrodzenia osób w wieku 50-60 lat,
 lub 12 miesięcy, w przypadku 24-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia osób w wieku powyżej 60 lat.
Przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie
bezrobotnego w wieku 50 lat i powyżej odbywa się na podstawie
umowy między starostą a pracodawcą, lub przedsiębiorcą. W sytuacji,
gdy beneficjent nie utrzyma zatrudnienia dla osoby bezrobotnej, skierowanej z urzędu w czasie otrzymywania dofinansowania wynagrodzenia, bądź dokona zwolnienia danej osoby po okresie dofinansowania jego obowiązkiem jest zwrot wszystkich środków otrzymanych
z urzędu pracy wraz z odsetkami, określonymi w umowie12.
12

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+,
informacje ze strony internetowej Wortalu Publicznych Służby Zatrudnienia,
http://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzeniamiejsc-pracy/dofinansowanie-wynagrodzenia-za-zatrudnienie-bezrobotnego-wwieku-50- (2017.03.23).
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1.6 Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne
Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą również
wystąpić do Urzędu Pracy z wnioskiem o jednorazową refundację
składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie osoby bezrobotnej, którą przyjęli ze skierowania powiatowego urzędu pracy, który
był objęty indywidulanym profilem pomocy. Ta refundacja wyróżnia
się od pozostałych tym, że nie narzuca grup wiekowej, w jakiej muszą
znajdować się osoby bezrobotne. Pomoc w takiej formie przysługuje
wszystkim pracodawcą, bez względu na wykonywaną działalność,
jednak jest ona przyznawana tylko w sytuacji, gdy:
- pracodawca będzie zatrudniał skierowaną osobę bezrobotnego
w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres, co najmniej 12 miesięcy
- oraz, gdy po upływie 12 miesięcy od zatrudnienia osoba bezrobotna
będzie nadal zatrudniona.
Osoby, które chcą otrzymać jednorazowe środki z tytułu poniesionych kosztów za opłacanie składek na ubezpieczenia muszą
dołączyć do wniosku o refundację, realizowaną na podstawie umowy
ze starostą oświadczenie o płynnej wypłacalności pensji pracownikom i opłacaniu należnych składek. Kwota, jaką można uzyskać
w ramach tego wsparcia nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika za pracę13.
Podsumowanie
Formy wsparcia, jakie proponują Powiatowe Urzędy Pracy
w Polsce osobom planującym rozpoczęcie działalności, bądź przedsiębiorcom posiadającym już własną firmę jest wiele. Najpopularniejszą z nich jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.
Dzięki takiej pomocy, wiele osób ma szansę otworzyć własny biznes.
Inne formy pomocy, takie jak np. refundacja kosztów zatrudnienia

13

Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne, , informacje ze
strony
internetowej
Wortalu
Publicznych
Służb
Zatrudnienia,
http://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzeniamiejsc-pracy/jednorazowa-refundacja-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne
(2017.03.28).
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pracowników dają natomiast obustronne korzyści- urzędy pracy walczą w ten sposób z bezrobociem, a pracodawcy ponoszą mniejsze
koszty związane z zatrudnieniem pracownika.
Bibliografia:
Krasuska M., Fundusze Unijne w Nowej perspektywie 2014-2020, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2014.
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, www.wloclawek.praca.gov.pl.

Strony internetowe:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pomoc Publiczna, Warszawa
2009.
Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, www.psz.praca.gov.pl.
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Projekt aplikacji czasu rzeczywistego
wspomagających działanie floty samochodowej (Flee Director)
Real-time application project supporting the operation of the car
fleet (Flee Director)

Streszczenie:
Transport drogowy, w którym towary lub pasażerowie poruszają się
po lądzie używając kołowych środków transportu (np. pojazdów
samochodowych) jest niewątpliwie najpopularniejszą gałęzią tej dziedziny.
Dzięki wysokiej elastyczności transportu samochodowego środek ten ma
wysoki udział w ogólnym przewozie. Udział ten można wyrazić poprzez tonaż
masy ładunkowej (t - tona) lub wykonaną pracę przewozową (tkm –
tonokilometry). Średnio 50-60% ładunków w Europie przewożonych jest
pojazdami samochodowymi. W Polsce przewaga transportu drogowego jest
jeszcze bardziej widoczna. Około 83% ładunków (wyrażonych w tonach)
przewożonych jest tą gałęzią transportu. Przewoźnicy drogowi, zajmujący się
przewozem ładunków przy pomocy pojazdów samochodowych posługują się
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flotami samochodowymi. Naturalne jest zastosowanie technik i narzędzi
komputerowych w celu zoptymalizowanego zarządzania, monitorowania,
planowania i rozliczania procesu transportu towarów z użyciem flot
samochodowych. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie
wybranych elementów cyklu projektowego takiego oprogramowania.
Abstract:
Road transport in which goods or passengers move on land using
wheeled means of transport (such as motor vehicles) is undoubtedly the most
popular branch of this field. Thanks to the high flexibility of car transport, this
means it has a high share of overall carriage. This share can be expressed by
tonnage (t - ton) or by tonnage (tkm – ton-kilometers). On average, 50-60%
of loads in Europe are transported by car transport. In Poland the advantage of
road transport is even more visible. Approximately 83% of cargoes
(expressed in tonnes) is transported by this transport. Road transport
involved in the carriage of goods using motor vehicles use car fleets. It is
natural to use techniques and tools to optimize the management, monitoring,
planning, and accounting of freight transport using car fleets. The purpose of
this article is to present selected elements of the design cycle of such software.
Słowa kluczowe: transport drogowy, flota samochodowa, aplikacja mobilna,
aplikacja internetowa
Keywords: Road transport, car fleet, mobile application, Web

application
Komputerowe zarządzanie transportem samochodowym
Flota samochodowa jest zespołem środków samochodowych
działających w ramach jednego przedsiębiorstwa. Zespołem tym
zazwyczaj zarządza osoba zwana spedytorem lub fleet menedżerem,
która odpowiedzialna jest za sprawną pracę floty oraz nadzór nad
kierowcami. Z uwagi na rozwój transportu drogowego potrzebne jest
optymalne administrowanie parkiem pojazdów transportowych.
Producenci i dostawcy rozwiązań z dziedziny informatyki obecni na
rynku nieustannie udoskonalają swoje produkty rekomendując je
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firmom posiadającym floty pojazdów. Niestety ceny takich rozwiązań
są wysokie i dostosowane przeważnie do dużych flot eliminując rozwój
tych mniejszych. Dodatkowo można zauważyć niski poziom rozwiązań
w zakresie dziedziny technologii mobilnej. Kluczem jest stworzenie
odpowiedniego oprogramowania, które zostanie zaprezentowane
w artykule.
Oprogramowanie oraz sprzęt wykorzystywane podczas
tworzenia aplikacji (Fleet Director)
Celem projektu jest stworzenie systemu działającego w oparciu
o dwie aplikacje posiadające odrębne zastosowania:
Aplikacja internetowa
Aplikacja internetowa przeznaczona dla osób zarządzających
flotą samochodową. Wyświetlanie interfejsu użytkownika za pomocą
przeglądarki WWW ma na celu wyeliminowanie potrzeby instalowania
aplikacji na komputerze użytkownika. Działanie interfejsu
użytkownika wspierał będzie pakiet XAMPP[1] umożliwiający
instalację, uruchamianie oraz obsługę serwera WWW opartego na
serwerze Apache, interpretera skryptów PHP oraz serwera baz
danych MySQL. Za zarządzanie bazą danych odpowiedzialne jest
narzędzie phpMyAdmin[2]. Edycja skryptów PHP odbywa się za
pomocą open source'owego środowiska programistycznego Eclipse[3].
Aplikacja mobilna
Aplikacja mobilna działająca w systemie Android
przeznaczona dla kierowców floty samochodowej. System Android jako
najpopularniejszy system na urządzenia mobilne pod względem
wykorzystania
przez
użytkowników,
wymaga
znajomości
obiektowego języka programowania jakim jest Java z racji tego, iż
system ten oparty jest na maszynie wirtualnej tego języka. Język Java
[1]https://www.apachefriends.org/pl/index.html ( 20 marca 2017 r.).
[2]https://www.phpmyadmin.net/ (20 marca 2017 r.).
[3]https://eclipse.org/ (20 marca 2017 r.).
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ze względów bezpieczeństwa jest rekomendowanym językiem do
tworzenia tego typu aplikacji.
Jednym z elementów aplikacji na system Android jest język
znaczników XML[4] (ang. Extensible Markup Language). XML
wykorzystywany jest głównie do tworzenia interfejsu graficznego
aplikacji. Definiowanie interfejsu w kodzie aplikacji na większą skalę
może okazać się złym rozwiązaniem. Skutkować to może potrzebą
dużych zmian w kodzie dla prostych zmian w interfejsie. Problem ten
rozwiązuje udostępnienie przez system Android formatu definiowania
interfejsu w XML[5]. Z uwagi na taki rozwój wydarzeń potrzebna jest
podstawowa znajomość języka XML.
Dodatkowym elementem przemawiającym za systemem
Android jest domyślnie dostarczony system zarządzania bazą danych
SQLite[6] z którego korzysta większość zaawansowanych urządzeń
mobilnych. Baza danych charakteryzuje się wydajnością oraz
wieloplatformowością. Jest wolnostojącą, samowystarczalną, bez
serwerową bazą danych. Dodatkowo nie wymaga konfiguracji co
kwalifikuje ją jako odpowiednią bazę danych pod aplikację mobilną.
Do programowania w systemie Android służy oficjalne
środowisko programistyczne IDE[7] (ang. Integrated Developement
Environment) – Android Studio[8]. Tworząc aplikacje mobilne można
również wykorzystać wspomniane wcześniej środowisko Eclipse
z zainstalowaną wtyczką ADT[9] (ang. Android Developer Tools) lub
środowiska NetBeans[10] z zainstalowana wtyczką NBANDROID[11].
[4]https://www.w3.org/XML/ (20 marca 2017 r.).
[5]http://www.linux.rk.edu.pl/w/p/witaj-swiecie-w-androidzie/ (20 marca 2017
r.).
[6]https://www.sqlite.org/ (20 marca 2017 r.).
[7]https://pl.wikipedia.org/wiki/Zintegrowane_%C5%9Brodowisko_programistyc
zne (20 marca 2017 r.).
[8]https://developer.android.com/studio/index.html (20 marca 2017 r.).
[9]https://marketplace.eclipse.org/content/android-development-tools-eclipse (20
marca 2017 r.).
[10https://netbeans.org/ (20 marca 2017 r.).
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Proces tworzenia omawianych aplikacji możliwy był poprzez
wykorzystanie środowiska programistycznego Android Studio i Eclipse
oraz pakietu XAMPP, zainstalowanych na systemie operacyjnym
Microsoft Windows 10. Testy aplikacji zostały przeprowadzone na
smartphonie Samsung Galaxy S4 (GT-I9505) oraz na komputerze typu
desktop z zainstalowanym systemem Windows 10.
Cykl projektowy aplikacji czasu rzeczywistego wspomagających
działanie floty samochodowej
Tworzenie oprogramowania komputerowego jest procesem
składającym się z niezmiennych etapów. Każdy z nich opisany jest
przez zagadnienia z dziedziny inżynierii oprogramowania. Jednym
z tych etapów jest cykl projektowy opisujący struktury
oprogramowania, które mają być zaimplementowane, danych
będących częścią systemu oraz interfejsów między komponentami
i użytych algorytmów. Proces projektowania może obejmować kilka
modeli systemu na różnych poziomach abstrakcji. Cykl projektowy
określa fazy rozwoju projektu, zaczynając od analizy wymagań
dotyczących oprogramowania, które są określane z przyszłymi
użytkownikami systemu, kończąc na analizie i testach funkcjonalności
oraz
poprawności
działania
oprogramowania.
Powodzenie
wspomnianych testów kończy się wdrożeniem u użytkownika.
Analiza wymagań
Projekt przewiduje, że aplikacje będą obsługiwane przez
trzech użytkowników: fleet managera, kierowcę oraz administratora.
Dla każdego z użytkowników rozpatrzone są określone wymagania
funkcjonalne dostosowane do każdego z nich:
1) Wybrane wymagania funkcjonalne dla aplikacji webowej:
a) Fleet manager:

[11]http://www.nbandroid.org/ (20 marca 2017 r.).
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-monitorowanie tras przebywanych przez kierowców;
-możliwość podglądu aktualnej pozycji kierowców na
mapie;
-przegląd informacji o pracownikach i czasie ich pracy;
-zapamiętywanie wydatków, tras, oraz celów wyjazdu;
-przechowywanie i podgląd informacji na temat pojazdów;
możliwość prowadzenia historii napraw pojazdów;
zestawienie na ekranie i do druku kosztów, przejazdów,
paliwa, kosztów naliczonych za miesiąc i
narastająco;ustawienie i kontrola terminów opłat
ubezpieczeń, przeglądów, napraw, wymiany
wyposażenia i dokumentów;obliczenie aktualnego
i średniego zużycia paliwa danego pojazdu.
b) Kierowca:
-możliwość podglądu ilości pokonanych kilometrów
w danym miesiącu;
-prowadzenie ewidencji czasu wykonywanej pracy;
-podgląd zleceń transportu.
c) Administrator:
-zarządzanie kontami użytkowników;
-rejestracja nowych użytkowników;
-wykonywanie kopii zapasowych zgromadzonych danych.
2) Wybrane wymagania funkcjonalne dla aplikacji mobilnej:
a) Fleet manager:
-logowanie do aplikacji;
-wyświetlanie komunikatów od kierowców;
-przegląd informacji o pracownikach i czasie ich pracy.
b) Kierowca:
-logowanie do aplikacji;
28
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-otrzymywanie informacji o trasach i rozładunkach
ustalonych przez fleet menedżerów;
-otrzymywanie komunikatów od fleet menedżerów;
-możliwość podglądu ilości kilometrów przebytych
w miesiącu.
3) Wybrane wymagania niefunkcjonalne:
-aplikacje dostępne w polskiej wersji językowej;
-aplikacja mobilna przeznaczona na urządzenia
z systemem Android;
-aplikacja webowa przeznaczona na urządzenia
z systemem Windows lub Linux;
-konieczność posiadania połączenia z internetem;
-urządzenie mobilne musi posiadać nadajnik GPS;
-dane zabezpieczone poprzez kopie zapasowe.
Diagramy opisujące działanie aplikacji
Stosowanie diagramów podczas projektowania aplikacji
pomaga w prawidłowym zaplanowaniu procesu implementacji
oprogramowania. Eliminuje to w jak największym stopniu
popełnianie błędów, które mogłyby pojawić się podczas implementacji
co w znacznym stopniu może wydłużyć czas produkcji aplikacji a co za
tym idzie zwiększyć koszty wynikające z poprawy błędów.
Diagram związków encji zwany potocznie diagramem ERD
(ang. Entity-Relationship Diagram) to graficzne przedstawienie
związków pomiędzy tabelami w projektowanej bazie danych
wykorzystywanej do zbioru danych używanych w systemie[12].

[12]https://pl.wikipedia.org/wiki/Diagram_zwi%C4%85zk%C3%B3w_encji (20
marca 2017 r.).
Ekonomia i Zarządzanie IX(4)/2016

29

Rys. 1. Fragment diagramu ERD aplikacji webowej.

Źródło: Opracowanie własne
Diagram przypadków użycia (ang. use case diagram) to
diagram, którego zadaniem jest przedstawienie funkcjonalności
systemu wraz z jego otoczeniem. Pozwala na graficzną prezentację
systemu widzianego okiem użytkownika oraz obrazuje usługi, które są
widziane z zewnątrz systemu. Diagram use case złożony jest z aktorów
znajdujących odzwierciedlenie w grupie osób pełniących pewną rolę
w systemie. Kolejnym elementem są przypadki użycia, czyli zbór
scenariuszy powiązanych ze sobą wspólnym celem użytkownika. Jest
to nic innego jak graficzna reprezentacja wymagań funkcjonalnych.
Przypadki użycia są stosowane w całej analizie systemu i mają za
zadanie dostarczyć wyniki, z których użytkownik będzie mógł
skorzystać, i które go zainteresują. Istotny jest fakt, że przypadek
użycia musi być w interakcji chociaż z jednym aktorem. Wyjątek
stanowi sytuacja, gdy przypadek użycia jest połączony związkiem
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rozszerzenia lub zawierania z innym przypadkiem użycia.[13]
Rys. 2. Fragment diagramu przypadków
wspomagających działanie floty samochodowej.
Źródło: Opracowanie własne.

użycia

aplikacji

Diagram przepływu danych DFD (ang. Data Flow Diagram) jest
graficzną reprezentacją systemu lub podsystemu, pokazująca ruch
danych w systemie (Beynon-Davies).
Tworzenie diagramu DFD jest oparte na analizie obiegu
dokumentów w organizacji i składa się m. in. z identyfikacji
kluczowych dokumentów wykorzystywanych w systemie oraz

[13]https://www.michalwolski.pl/diagramy-uml/diagram-przypadkw-uzycia/ (20
marca 2017 r.).
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wytwarzanych przez system. Dąży do zbudowania zintegrowanego
fizycznego modelu przepływu dokumentów ze wskazaniem źródła
i odbiorcy informacji.
Interfejs użytkownika
Głównym celem interfejsu użytkownika jest graficzne
przedstawienie informacji generowanych i przetwarzanych przez
komputer oraz interakcja z użytkownikiem umożliwiająca
komunikowanie się z możliwościami oferowanymi przez
oprogramowanie. Aplikacje, zarówno mobilna jak i webowa mają za
zadanie ułatwienie użytkownikom zarządzanie flotą pojazdów oraz
nadzór pracy kierowców pojazdów samochodowych przewożących
określone rodzaje towarów.
Projekt składa się z dwóch aplikacji - mobilnej z głównym
zastosowaniem dla kierowców oraz webowej z głównym
zastosowaniem dla fleet menedżerów. Wymaga to zaprojektowania
dwóch odrębnych interfejsów dostosowanych specjalnie dla
użytkowników tak, aby ich użytkowanie było wygodne.
Interfejs aplikacji mobilnej
Prawidłowe zaprojektowanie interfejsu graficznego aplikacji
mobilnej jest niezwykle ważne. Szybki dostęp do wszystkich funkcji
poprawia komfort ich użytkowania oraz bezpieczeństwo szczególnie
w
przypadku
zastosowania
w
transporcie
drogowym.
W przeciwieństwie do interfejsów webowych gdzie po pierwsze
panuje zupełna dowolność stylistyczna (choć obowiązują pewne
trendy, jak ewoluujący flat, czy coraz bardziej popularny i ciekawy
Material), projektując aplikacje natywne musimy trzymać się pewnych
ogólnych zasad i koncepcji projektowych, a nasza wyobraźnia nie tylko
jest ograniczona mniejszą powierzchnią ekranu, ale także pewnymi
zasadami, które brane są pod uwagę w procesie certyfikacji, czyli
weryfikacji naszej aplikacji zanim znajdzie się w sklepach jak AppStore
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czy Google Play[14].
Pierwszy kontakt użytkownika z aplikacją mobilną znajduje się
w menu głównym (rysunek 4). Jest to prosty ekran zawierający
miejsca do wpisania danych użytkownika oraz przycisk umożliwiający
zalogowanie do aplikacji.
Rys. 4. Ekran logowania aplikacji mobilnej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie narzędzia do tworzenia
prototypów graficznego interfejsu Fluid UI[15].
Po wpisaniu danych logowania i zalogowaniu użytkownikowi ukazuje
się menu główne aplikacji (rysunek 5) w którym ma możliwość wyboru jednej z funkcjonalności aplikacji mobilnej.

[14]http://blog.eduweb.pl/projektowanie-aplikacji-mobilnych-co-musiszwiedziec-jak-zaczac/ (20 marca 2017 r.).
[15]https://www.fluidui.com/ (20 marca 2017 r.).
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Rys. 5. Menu główne aplikacji mobilnej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie narzędzia do tworzenia
prototypów graficznego interfejsu Fluid UI
Jedną z głównych funkcjonalności jest tryb nawigacji (rysunek 6) pokazujący kierowcy w czasie rzeczywistym trasę, którą musi pokonać
aby dostarczyć towar do celu. Na ekranie wyświetlana jest mapa trasy
z aktualną pozycją wraz z informacjami o trasie.
Rys. 6. Tryb nawigacji w aplikacji mobilnej.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie narzędzia do tworzenia
prototypów graficznego interfejsu Fluid UI.
Interfejs aplikacji internetowej
Aplikacja internetowa przeznaczona dla osób zarządzających flotą
samochodową jest wyposażona w znacznie większą ilość funkcji
usprawniających zarządzanie kierowcami oraz parkiem pojazdów.
Tak jak w przypadku aplikacji mobilnej bardzo ważne jest
odpowiednie zaprojektowanie interfejsu graficznego aplikacji
internetowej. Ważne jest, aby interfejs był intuicyjny a jego
funkcjonalność w pełni sprostała wymaganiom użytkowników.
Rys. 7. Przykładowy ekran logowania w aplikacji internetowej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie narzędzia do tworzenia
prototypów graficznego interfejsu Fluid UI.
Jeszcze jeden obrazek z działania interfejsu aplikacji webowej
– lista kierowców i ich tras z punktu widzenia zarządzania flotą.
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Rys. 7. Przykładowy ekran listy kierowców i ich tras z punktu
widzenia zarządzania flotą.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie narzędzia do tworzenia
prototypów graficznego interfejsu Fluid UI.
Wnioski oraz ocena możliwości dalszego rozwoju aplikacji
Projekt aplikacji po zaimplementowaniu może w znaczny
sposób rozwiązać problem sprawnego zarządzania flotą pojazdów
samochodowych poczynając od tych mniejszych kończąc na dużych
parkach pojazdów. Aplikacja internetowa dzięki przejrzystemu
interfejsowi i funkcjonalności umożliwia zoptymalizowanie pracy fleet
menedżerów, natomiast aplikacja na urządzenia mobilne eliminuje
konieczność instalacji drogich urządzeń monitorujących pracę
kierowców
dodatkowo
umożliwiając
sprawne
zarządzanie
kierowcami.
Projekt można rozwinąć o następujące funkcjonalności:
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przewozu towarów;
dodanie do aplikacji mobilnej funkcji głosowych.
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Cyberslacking jako przykład zachowania
nieetycznego
Cyberslacking as an example of unethical behavior

Streszczenie:
Poniższy artykuł monograficzny porusza tematykę zjawiska cyberslackingu,
które ma miejsce w przedsiębiorstwach. W artykule zostanie przedstawiona
definicja oraz dwa aspekty takiego zachowania. Przedstawione zostaną skutki i przyczyny powstawania cyberslackingu w świetle przeprowadzonych
badań empirycznych. Zaprezentowane zostaną również pomysły na walkę z
tym zachowaniem. W podsumowaniu znajdzie się ocena zjawiska, jakim jest
cyberslacking.
Abstract: The following monograph refers to the topic of cyberslacking that
takes place in companies. The definition and two aspects of such behavior
will be presented in the paper. The effects and causes of cyberslacking in the
light of empirical studies will be presented. Also ideas will be presented for
the fight against this behavior. The summation will include an assessment of
the phenomenon of cyberslacking.
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1. Wstęp
Czym jest cyberslacking? Na czym polega? Jak powinno zachować się
wobec tego zjawiska? Czy zachowanie takie przynosi więcej złego czy dobrego? Oto niektóre pytania, które przedsiębiorca stawia sobie w dobie zjawiska, jakim jest cyberslacking. Na początek należałoby się zastanowić, czym
właściwie to zjawisko jest, a później dopiero oceniać czy przynosi wyłącznie
negatywne, a może pozytywne konsekwencje, czy występuje tak zwany mix
skutków1. To są bardzo trudne pytania, na które musi odpowiedzieć przedsiębiorca, jak już przejdzie przez ten etap. W następnym etapie, należy zaplanować działania, które będą ograniczały zachowanie cyberslakcingu
w przedsiębiorstwie, ponieważ całkowicie się nie da go wyeliminować.
2. Czym jest cyberslacking?
Na początku warto wspomnieć, że termin „cyberslacking” znany był
już w XIX wieku, a dokładniej w 1879 roku 2. Zjawisko cyberslackingu ma
różne definicje i jest w różnych ujęciach przedstawiane. Zależy to od autorów i ich poglądów oraz wiedzy, którą wówczas posiadano. Jedna z definicji
mówi o tym, że termin ten określa nadużywanie internetu w pracy na firmowych komputerach. Cel, który przyświeca pracownikom to sprawy prywatne i rozrywka3. W.H.Friedman uważał, że cyberslacking to przeglądanie
stron internetowych o tematyce erotycznej. O wspomnianym zachowaniu
możemy również mówić w przypadku, gdy pracownik planuje swój wolny
czas na przykład wakacje i tym podobne, a także używa sprzętu komputerowego do gier w godzinach pracy. Można powiedzieć, że to jest wąskie ujęcie
zjawiska czy też początek góry lodowej, która kryje się pod zjawiskiem cy-

1

Mix skutków - połączenie pozytywnych i negatywnych skutków dotyczących
jednego zjawiska.
2
L.Backen, Cyberslacking Ticks Time Off the Workforce Clock, dostępny w
internecie:
https://designspike.com/blog/cyberslacking-ticks-time-off-theworkforce-clock/ (dostępny: 19.04.2008)
3
Cyberslacking [w:] Busuness dictionary dostępny w internecie:
http://www.Businessdictionary.com/definition/cyberslacking.html
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berslackingu4. W.Block zgodził się z poglądami W.H.Friedmana jednakże
dodał jeszcze kilka zachowań, które wskazują na cyberlenistwo. Zdaniem
Blocka do cyberslackingu należy zaliczyć również takie zachowania jak: poszukiwania nowej pracy, komunikowanie się ze znajomymi poprzez portale
społecznościowe (na przykład Facebook, Twitter, Snapchat i inne) 5.
Podsumowując jednym zdaniem, czym jest cyberslacking to można powiedzieć, że jest to wykorzystanie internetu za pomocą firmowego sprzętu
komputerowego w celach prywatnych. Inne określenie z którym możemy
spotkać się to cyberlenistwo.
3. Przyczyny cyberlenistwa
Przedsiębiorcy, aby mogli skutecznie działać z cyberslslackingiem,
muszą poznać, jaka jest przyczyna takiego zachowania. Przyczyny mogą być
różne, zależą od wielu czynników, które je wywołują, Najlepiej jest przedstawić to w tabeli, która znajduje się poniżej.
Tabela 1. Przyczyny Cyberslackingu.

Pracownik

Przyczyny Cyberslackingu
Przełożony

Zasoby

- Pracownik nudzi się,
- Ma lekceważący stosunek do pracy,
- Przemęczenie pracownika,
- Wiek pracownika (im
młodszy tym większe
czas spędzony online).

- Brak kontroli nad pra- Łatwy dostęp do
cownikiem,
internetu,
- Brak wyzwań,
- Ułatwiony dostęp do
- Słabe zarządzanie zakomputera (przy prasobami ludzkimi i posia- cy biurowej).
danymi zasobami,
- Przełożony ustala zbyt
wysokie lub zbyt niskie
wynagrodzenie.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Weblog InfoPraca, Pracujesz 6
godzin, a płacą za 8, czyli jak marnujemy czas w pracy,
http://weblog.infopraca.pl/2010/02/pracujesz-6-godzin-a-placa-za-8-czylijak-marnujemy-czas-w-pracy/ (dostęp 26.02.2010).

4

W.H. Friedman, Is the Answer to Internet Addiction Internet Interdiction?, [w:]
H.M. Chung (red.), Proceedings of the 2000 Americas Conference on Information
Systems, 2000, s. 152.
5
W. Block, Cyberslacking, Bussines Ethics and Managerial Economics, "Journal
of Business Ethics", 2001/33, s. 225.
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Można stwierdzić, że w każdym może tkwić przyczyna cyberslackingu. Niezależnie czy to jest maszyna, czy coś niematerialnego jak na przykład dostęp
do internetu. Przyczyna może leżeć u podstaw zachowania ludzkiego, przecież jeszcze nie istnieje taka osoba, która „widzi” jak będzie zachowywał się
dany pracownik, czy też przełożony. Natura ludzka jest tak złożona, że przełożony u jednego pracownika może zaobserwować dwa oblicza. Jedne oblicze jest bardzo pozytywne: stara się, wykonuje sumiennie swoje obowiązki,
wszystko idzie jak należy. Druga strona jest dużo gorsza, może być spowodowane przemęczeniem lub innymi czynnikami na przykład problemami
rodzinnymi. Pracownik jest rozdrażniony, nie chce pracować, wszystko jest
na nie, kłóci się.
4. Skutki
4.1 Skutki pozafinansowe
Przedsiębiorcy ponoszą różne skutki związane z cyberslackingiem
wśród pracowników. Można powiedzieć, że skutki, można podzielić na finansowe oraz pozafinansowe. Należy wspomnieć, że niektóre z pozafinansowych mają przełożenie na koszty finansowe. Wśród typowo pozafinansowych skutków należy wymienić: przeciążenia sieci internetowej oraz serwerów, które zawierają ważne dane dla organizacji. Poprzez ściąganie nielegalnego oprogramowania, pobieranie plików muzycznych, gier możemy wprowadzić do systemów wirusy. Spowodować to może utratę danych, kontaktów z klientami, które mogą wyciec i dostać się w niepowołane ręce na przykład: firmy konkurencyjne. Kolejnym skutkiem pozafinansowym jest zaniechanie obowiązków pracowniczych, niedopełnienia obowiązków pracowniczych, niedotrzymywania terminów wobec klientów. Pogorszyć może się
jakość obsługi klienta.
4.2 Skutki finansowe
Dużo gorsze w skutkach dla przedsiębiorców są konsekwencje finansowe. Związane są z produkcją, a także z lekceważeniem obowiązków
pracowniczych przez podwładnych. Dane dotyczące kosztów cyberslackingu
w przedsiębiorstwach mogą przerażać. Zgodnie z badaniami amerykańskich
ekspertów B.Oswalta i F.Eliota - Howarda przedsiębiorstwa tracą nawet do
30% swojej mocy przerobowej6. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że
jest to mało, ale to tylko złudzenie. Poniżej zostanie przedstawiony przykład,
6

B. Oswalt, F. Elliot-Howard, Cyberslacking - legal and ethnical issues facing IT
managers, http://www.iacis.org/iis2003_iis/PDFfiles/OswaltElliott-Howard.pdf.
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który potwierdzi, że jest to zachowanie, które wpływa bardzo negatywnie na
produkcję.
Przykład:
Wyobraźmy sobie, że firma X zajmuje się produkcją dobra A. Przedsiębiorstwo wytwarza 24 godziny na dobę w trybie 3 zmianowym przez 7 dni
w tygodniu. Dzienna produkcja wynosi 100000 sztuk dziennie. Załóżmy, że
przedsiębiorstwo produkuje przez 365 dni. Organizacja ma problem z cyberslackingiem i traci 30% mocy przerobowych. Produkty A przynoszą zysk
na poziomie 5 złotych za sztukę.
Możliwa produkcja = 10000 * 365 = 3650000
Możliwy zysk = 3650000 * 5 = 18250000
Koszty cyberslackingu = 18250000 * 30 % = 5475000 zł
Przedsiębiorstwo X mogło zarobić ponad 18 milionów złotych, a zarobi prawie 13 milionów złotych. Wspomniani autorzy stwierdzili, że roczne koszty
cyberlenistwa mogą sięgać nawet do 54 milionów dolarów 7. Jednakże inni
autorzy wskazują, że te kwoty mogą być dużo wyższe. Natomiast badania z
2008 roku wykonane przez firmę Geminius wynika, że w ciągu jednego tygodnia pracy pracownikom cyberslacking zajmuje od 2,5 do 5 godzin. Natomiast koszty tylko w małym przedsiębiorstwie dziennie wynoszą aż ok. 130
milionów funtów8. Istnieją inne dane, które mówią o kosztach w wysokości
600 miliardów $ rocznie, co w przeliczeniu na złotówki daje ogromną kwotę
ponad 22 bilionów 9.
5. Opinie o cyberslackingu
5.1 Według przedsiębiorców
W części czwartej artykułu zostały przedstawione skutki cyberslackingu. Można powiedzieć i widać to bardzo wyraźnie, że są to ogromne koszty. Przedsiębiorcy muszą zdawać sobie z tego sprawę. Niestety nie zawsze
tak jest, niektórzy przedsiębiorcy nie chcą problemu dostrzegać, lekceważą
go. Firma Geminius w badaniu dotyczącym dlaczego przedsiębiorcy ignorują
takie zachowanie, uzyskała odpowiedzi jakie mogą zaskakiwać. Pracodawcy,
7

B. Oswalt, F. Elliot-Howard, Cyberslacking - legal and ethnical issues facing IT
managers,: http://www.iacis.org/iis2003_iis/PDFfiles/OswaltElliott-Howard.pdf
8
Media-press.tv S.A., Cyberslacking, http://www.statlook.com/pl/cyberslacking.
9
Pracodawcy RP, Cyberslacking to coraz poważniejsze zagrożenie dla pracodawców i gospodarki.
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2731,komentarz-dnia-cyberslackingto-coraz-powazniejsze-zagrozenie-dla-pracodawcow-i-gospodarki.html.
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uważają, że pracownicy spędzają tyle samo czasu na cyberslacking, co przerwię na kawę, czy też papierosa10. Zgoda, ale kawa czy też wyjście na papierosa nie generuje takich kosztów, czy też innych skutków. Pracodawcy zauważają, że pracownicy wskutek cyberlenistwa są roztragnieni, nie mogą się
skupić na obowiązkach.11.
5.2 Według pracowników
Pracownicy są zupełnie innego zdania niż ich szefowie, uważają
czasem, że wina leży po stronie pracodawców. Pracownicy wspominają, że
zachowanie jest takie, ponieważ przerwy są za krótkie, zbyt niskie wynagrodzenie. Niektórzy pracownicy uważają, że powodem cyberslackingu jest
nuda. Pracownicy twierdzą, że korzystanie z internetu w godzinach pracy
pozwala im odpocząć od obowiązków. Uważają również, że taki pracownik
pozwoli im efektywnie wykonywać obowiązki po przerwie 12. Kyle Naughton
w roku 1999 przeprowadził szczegółowe badania jakie strony odwiedzają
pracownicy w czasie godzin pracy. Wyniki badacza zostaną przedstawione
na wykresie poniżej.

10

P.Pogłódek, Cyberslacking, inaczej cyberlenistwo to wykorzystywanie Internetu
przez pracownika do celów prywatnych podczas godzin jego pracy. Cyberslacking jest zagrożeniem dla wielu firm., http://www.biznes-firma.pl/cyberslackingpo-polsku/17830.
11
P. Kozyra, Cyberslacking to poważny problem. Zapisy w regulaminie pracy nie
wystarczą, http://serwisy.gazetaprawna.pl/nowetechnologie/artykuly/1026322,cyberslacking-to-powazny-problem-zapisy-wregulaminie-pracy-nie-wystarcza.html
12
J.Wyszykowska Cyberslacking a ochrona zasobów przedsiębiorstwa i danych
osobowych, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-cyberslacking-a-ochrona-zasobowprzedsiebiorstwa-i-danych-osobowych.
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Wykres 1. Tematyka przeglądanych stron internetowych z badania
Kyle Naugtona.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K.Naughton, Cyberslacking [w:]
Newsweek, z dnia 29.11.1999, http://europe.newsweek.com/cyberslacking164428?rm=eu
Pracownicy mówią, że zjawisko, jakim jest cyberlenistwo jest to zjawisko,
które pojawia się bardzo rzadko. Najczęściej ma miejsce w czasie przerwy w
pracy. Uważają, że nie ma to wpływu negatywnego na pracę, wręcz przeciwnie. Zdaniem pracowników wpływa pozytywnie na motywacje.
6. Jak ograniczać?
Przedsiębiorcy nie muszą padać ofiarą cyberslackingu podwładnych
wystarczy, że będą nadzorować przeglądane stronny przez pracowników
przez specjalistyczny system komputerowy. Oczywiście, nie można dopuścić,
że kontrola przeobrazi się w inwigilację. Przełożony pracownika powinien
poinformować, że będzie stosowany ten system, najlepiej żeby obie strony
podpisały pisemną informacje o systemie. Przykładem systemu, który może
pomóc w przeciwdziałaniu cyberslackingu to program statlook. 13 Jedną z
największych zalet programu jest to, że blokuje wszystkie domeny, które
pracodawca chce, żeby pracownicy nie odwiedzali ich np.: o tematyce rozrywkowej, czy też erotycznej. Pracodawca może porozmawiać z pracownikami w celu uzgodnienia wspólnego regulaminu przeciwdziałania temu ne13

Media-press.tv S.A., Cyberslacking, http://www.statlook.com/pl/cyberslacking
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gatywnemu zjawisku. Pomysłem, który mógłby się sprawdzić to zoorganizować szkolenie, które usprawniłoby ich aktywność w internecie. Pracodawca powinien ustalić jasne i zrozumiały zasady postępowania. Warto wspomnieć, że w Polsce zaledwie 25% firm ma regulacje zapobiegawcze przeciw
cyberslackingowi, dla porównanie w USA jest to aż 80%. 14
7. Cyberslacking w świetle badań
Na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych przez różne
instytucje, można wyciągnąć ciekawe wnioski. Poniżej zostały przedstawione
wyniki badania przez Panią Szmalec. Badania dotyczyły ile czasu pracownicy
spędzają w internecie w czasie godzin pracy.
Wykres 2. Badanie przeprowadzone przez Panią Szmalec dotyczące
czasu spędzonego online w czasie pracy

Źródło: M.Szpunar, Cyberslacking - internet w pracy nie tylko do prac, dostępny w internecie: http://www.ementor.edu.pl/artykul/index/numer/30/id/652.
Badanie pokazywało ile pracownicy spędzają czasu na przeglądanie stron
internetowych. Dane szokują, że ponad ¼ wszystkich przebadanych spędza
około 5 - 6 godzin na cyberslacking, czyli na pracę pozostaje maksymalnie 3
godziny. Są osoby, które korzystają nawet przez całą zmianę, to jest zdumiewające i zaskaujące. Dane dotyczące polskich przedsiębiorstw mogą szoko-

14

P.Kostro, Cyberlenistwo zagrożemiem, https://www.pb.pl/cyberlenistwozagrozeniem-854973.
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wać, ponieważ aż 93% wszystkich pracowników przyznało się do cyberlenistwa15.
8. Podsumowanie
Żyjemy w takich czasach, że dostęp do internetu i funkcjonowanie w
mediach społecznościowych jest to bardzo ważne. Można zastanawiać się czy
jest to dobre, czy też nie podobnie jak wiele innych rzeczy. Warto pamiętać
powiedzenie, że wszystko jest dla ludzi, ale należy umieć mądrze korzystać z
dobrodziejstw, które stwarza nam współczesny świat. Jakby ktoś spytał teraz autora czy cyberslacking jest bardziej pozytywny czy negatywny, odpowiedziałby jak ekonomista to zależy. Celem artykułu było przedstawienie
nieznanego, ignorowanego przez przedsiębiorstwa problemu, jakim jest
cyberslacking. Można korzystać z internetu, ale należy uważać, aby nie przekraczać bardzo cienkiej linii pomiędzy lenistwem, a rozsądnym poszukiwaniem informacji.
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Źródła konfliktów występujące w organizacji
Sources of conflict occurring in the organization

Streszczenie:
Poniższy artykuł przedstawia istotę konfliktu. Ukazuje różne źródła jego
powstania i wskazuje zarówno pozytywne jak i negatywne jego skutki. Ponadto zawiera opinie pracowników i menedżera o konfliktach w miejscu ich
pracy.
Abstract:
The article below shows the essence of the conflict.. This article shows various sources of its origins and indicates both positive and negative effects.
This article contains the opinions of employees and managers about conflicts
in their workplace.
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Konflikt, przyczyny, organizacja
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1. Wstęp
Konflikty istnieją od zarania dziejów. Powodem były i są nieumiejętne poczynienia ustępstw oraz nieumiejętne zapobieganie
przyczynom konfliktów, zanim zdążą się jeszcze pojawić. Na świecie
występują niemal tak często, jak podatki czy deszcz. Dlatego też
przedsiębiorcy muszą zmagać się z konfliktem w organizacji prawie
na co dzień gdyż jest to zjawisko naturalne, a przyczyny za każdym
razem mają swoją specyfikę.. Autorzy w literaturze rozpatrują różne
aspekty tego zjawiska. Niektórzy z nich uważają, że : „Rzeczywistością
jest dla nas to, co i jak postrzegamy, a różnice stąd wypływające są
źródłem konfliktów.”16 Obecnie przedsiębiorstwo postrzega konflikt
przez dwa pryzmaty : pozytywny i negatywny. W poszukiwaniu odpowiedzi na temat konfliktu w organizacjach ciekawe są odpowiedzi
na pytania : Czym jest w ogóle konflikt? Jakie są jego skutki? Jaką rolę
odgrywa w przedsiębiorstwie? Jakie są sposoby rozwiązywania go?
Czy można go uniknąć? Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi
na te pytania.
2. Czym jest konflikt?
Zdaniem Autorki, ludzie często dopuszczają się nietypowych
zachowań nieetycznych. Jednym z nich jest właśnie konflikt, oznacza
on (w przedsiębiorstwie) sytuację społeczną, w której co najmniej
dwie strony dążą do sprzecznych ze sobą celów, interesów, wartości i
postaw w organizacji. " Skutkiem tego są określone ich zachowania.
J.A.F. Stoner i Ch. Wankel zdefiniowali konflikt w organizacji jako:
"spór dwóch osób lub więcej członków albo grup, wynikający z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami albo pracami lub
zajmowania odmiennej pozycji, różnych celów, wartości lub postrzeżeń. Członkowie czy działy organizacji w trakcie sporu dążą do tego,
16

M.Ward, 50 najważniejszych problemów zarządzania, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997, s. 138.
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by ich sprawa lub punkt widzenia przeważyły nad sprawą lub punktem widzenia innych "17. Według Webber’ a konflikt traktuje się jako
zjawisko pożądane a nawet uzasadnione. Ross A. Webber stwierdził
również, że konflikt nie musi prowadzić do sytuacji bez wyjścia. Zaprzecza on dawnej teorii zarządzania i filozofii human-relations. Teoria ta zakłada, że konflikty są zjawiskiem patologicznym18.
3.Źródła konfliktów i ich skutki
Źródeł konfliktów, jest naprawdę wiele. Można je podzielić na:
wewnętrzne i zewnętrzne. Oddziałują one na siebie wzajemnie.Pierwsze z nich tkwią w systemie organizacji. Natomiast drugie
dotyczą jej otoczenia. Zalicza się do nich wszelkie nieprawidłowości w
środowisku lokalnym, przepisy prawne ale również złą sytuacje społeczną i ekonomiczną19. Różnorodność w organizacji może być przyczyną konfliktu z wielu przyczyn. W sytuacji gdy ktoś stwierdza, że
nowa osoba przyjęta na stanowisko nie ma wystarczających kwalifikacji lecz została przyjęta z innych powodów. Konflikt spowodować
może również nieufność lub osobiste uprzedzenie. Osoby z przeważającej grupy mogą się obawiać, że przybysze z innych grup zagrożą ich
pozycji. Dzieje się tak często gdy dana firma zostaje przejęta przez np.
zagraniczną i obie grupy muszą ze sobą współpracować. Nie wszyscy
mają skłonność do zaakceptowania zmian20. Najczęstszymi powodami, które tworzą sytuacje konfliktową są odmienne poglądy dotyczące
założonych celów, które powinny zostać osiągnięte. Każdy dział
w przedsiębiorstwie realizuje praktycznie różne zadania. Pracowników motywuje przekonanie, że ich działania są najważniejsze. Dlatego poszczególne komórki rywalizują ze sobą i nie dążą do współpracy.
Przyczynia się to do konfliktu interesów. Kolejne źródło, które wystę17

J.A.F Stoner, Ch. Wenkel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1996, s.329.
R.A. Webber, Zasady zarządzania organizacjami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996, s. 434.
19
M.Bugdol, Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2007, s. 67.
20
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacją, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2002,s. 716-717.
18
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puje w firmie to błędny dobór osób na stanowiska (szczególnie kierownicze) i nieodpowiednia organizacja pracy. Powoduje to często
fizyczne przeciążenie pracowników oraz przekonanie o nierównym
traktowaniu np. poprzez przydział zadań poszczególnym pracownikom w mniejszym lub większym stopniu. Następnym czynnikiem odpowiedzialnym za konflikty są różnice światopoglądowe, wyznawane
wartości, postawy oraz cechy osobowości. Taka osoba może być źle
postrzegana przez innych członków organizacji. Przykładem jest palenie papierosów wśród osób niepalących, nadmierna otwartość, zbyt
niska lub wysoka samoocena. Bardzo mało dostrzegalnym źródłem
konfliktów są plotki i intrygi. Są to niemoralne zachowania np. półprawdy i kłamstwa. Powstają na skutek nie tylko walki o wpływy
w organizacji ale też z zazdrości czy zawiści. Konkurencja pomiędzy
pracownikami sprzyja rozwijaniu się różnych nieporozumień. Szczególnie jeśli istnieje możliwość zdobycia awansu czy służbowego samochodu. Może to powodować zazdrość i wygórowane ambicje. Dotyczy to też zasobów organizacji, które występują w stopniu ograniczonym. Na przykład ilość surowców czy wolnej przestrzeni. Zmusza
to grupy do rywalizacji między sobą o ich zagospodarowanie.
W obecnych czasach, kontrolowanie podwładnych, przez kierowników jest czymś naturalnym. Zwiększa to efektywność pracy, jednakże
pracownicy dążą do większej autonomii.
Niedostrzeżenie przez kierownika zdolności i zaangażowania
w zadania zatrudnionego bywa również często podstawą konfliktu.
Brak uznania, awansu dobrego pracownika ze strony zarządzającego
demotywuje go, a poprzez to staje się mniej wydajny.Sposób dobrego
komunikowania się jest fundamentalny, ponieważ w wyniku złego
przekazu informacji może dojść do zniekształcenia ważnych wiadomości. Spowodować to może poważne problemy, często obciążające
firmę finansowo. W skutecznym porozumiewaniu się ważny jest zrozumiały język dla obydwu stron. Konflikty powodują również wprowadzane zmiany w organizacji, powodujące pewne trudności. Burzą
one dotychczasowy ład. Niektórzy pracownicy obawiają się, że nie
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będą w stanie podołać tym zmianom, ponieważ często wymagania
wzrastają a zakres wiedzy i uprawnienia pracowników nie koniecznie.
Najostrzejsze formy konfliktów organizacyjnych występują
poprzez niezadowolenie zatrudnionych osób na tle płacowym. Od
pracowników wymaga się maksimum zaangażowania w pracę, jednak
nie zawsze jest to adekwatne do jego wynagrodzenia 21.
4. Skutki konfliktu występujące w organizacji
Skutki konfliktu dzielą się na funkcjonalne i dysfunkcjonalnie.
Zależy to między innymi od kryteriów odniesienia społecznych skutków, jakie powodują konflikty. Konsekwencje tego zjawiska wbrew
pozorom, w niektórych sytuacjach, nie powodują ujemnych skutków
społecznych.
Tabela 2. Najczęstsze skutki konfliktu występujące w organizacji.
Pozytywne skutki konfliktu
Integruje grupę, tworzy klimat
zaufania, jeśli konflikt został pozytywnie rozwiązany
Zapobiega stagnacji firmy
Motywuje pracowników,
Pobudza kreatywność pracowników
Stymuluje innowacyjność

Negatywne skutki konfliktu
Marnuje energię pracowników

Nasila się stres
Dezintegruje grupy
Przedsiębiorstwo w najgorszym
przypadku upada..
Doprowadza czasem do buntu,
strajku, wandalizmu
Umożliwia wyeliminowanie jed- Wpływa na złą atmosferę w
nostek zagrażających firmie
przedsiębiorstwie
Przyrost wiedzy na temat swój i Grupa koncentruje się na konflikpartnera oraz o możliwościach cie, zamiast na swoich zadaniach
rozwiązań konfliktu.
21

H.Bieniok i zespół, Metody sprawnego zarządzania, agencja wydawnicza
,,Placet’’, Warszawa 1997r. s 236-237, W.Bańka, zarządzanie personelem- teoria
i praktyka, wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, s 247-248.
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Sprzyja innowacyjności

marnotrawstwo czasu i często
pieniędzy

Krystalizacja celu
Źródło: pracowanie własne na podstawie A. Pocztowski, zarządzanie
zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2008, s 391-392.
Pozytywne skutki konfliktów integrują załogę, zapobiegają
stagnacji firmy Negatywne skutki konfliktu wynikają przeważnie z
nieprawidłowych postaw i zachowań tych osób, których sytuacja konfliktowa dotyczy. W konsekwencji zakłócają one efektywną pracę
grup.
5. Analiza konfliktu, na podstawie badań przeprowadzonych w jednej z włocławskich firm.
Autorka przeprowadziła badanie empiryczne na temat konfliktów w organizacji oraz jego źródeł w jednej z firm mieszczących
się na terenie Włocławka. Formą prawną przedsiębiorstwa jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma zajmuje się utrzymaniem
porządku i czystości na terenie Włocławek oraz pobliskich gmin. Wyróżnia ich nowoczesny sprzęt nowej generacji wyposażony w system
kontroli satelitarnej GPS. Zapewnia on stały monitoring wykonywanej
pracy, a jednocześnie wpływa na zwiększenie sprawności i efektywności świadczonych usług. W tym celu autorka wykorzystała dwie
metody badawcze; ankietę oraz wywiad z menedżerem przedsiębiorstwa. Badaniom poddane zostały wszystkie osoby pracujące w biurze.
5.1 Opinie według pracowników na temat konfliktów
Ankietowani zapytani byli głownie o przyczyny i skutki występowania konfliktów w ich miejscu pracy. Następnie o częstotliwość
występowania konfliktów i towarzyszące im emocje zarówno w trakcie trwania tego zjawiska jak i w późniejszym czasie. Najczęstsze
przyczyny konfliktów wskazane przez ankietowanych to plotki i brak
zaangażowania ze strony innych oznaczający słabą współprace w
niektórych sytuacjach. Ich procentowe odpowiedzi można zobaczyć
na Rysunku 1.
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Rysunek 1. Źródła konfliktów

plotki

brak zaangażowania

Najczęstsze źród
konfliktów

przez zazdrość np..…

rywalizacja
0% 10% 20% 30% 40% 50%

Źródło : opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.
Według ankietowanych najczęstszym negatywnym skutkiem konfliktu jest niska wydajność pracy i skupienie się na różnych towarzyszących emocjach, zamiast na wykonywaniu zadań. Dane na ten temat
przedstawiono na Rysunku 2.
Rysunek 2, Negatywne skutki konfliktu.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.
Odpowiadając na pytania dotyczące konfliktu znaczna część
ankietowanych była zdania, że konfliktu można uniknąć. Ich odpowiedź powiązana była z następnym pytaniem, które brzmiało : czy
Pan/ Pani jest osobą kompromisową? Tutaj odpowiedzi były raczej
jednoznaczne, większość respondentów odpowiedziała, że tak.
Z kwestionariusza badawczego wynika, że osobom zatrudnionym w firmie podczas sytuacji konfliktowej towarzyszy ból, agresja
i ogólnie niezadowolenie. Pracownicy trochę inaczej postrzegają konflikt niż ich menedżer, ale są zgodni co do tego, że małe konflikty, jeśli
są skutecznie rozwiązywane, scalają grupę. Choć są one niepożądane
i tak występują, dlatego należy nauczyć się je rozwiązywać. W związku z tym chcieliby wziąć udział w szkoleniach na temat konfliktów,
a w tym przedsiębiorstwie takiego szkolenia niestety dotąd nie było.
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5.2 Opinie menedżera przedsiębiorstwa dotyczące konfliktów
Menedżer przedsiębiorstwa, w którym autorka przeprowadzała wywiad, wypowiedział się negatywnie o występowaniu konfliktów w organizacjach, oceniając ich negatywne konsekwencje jako
bardzo znaczące.
Stwierdził, że przyczyniają się one do złej atmosfery w przedsiębiorstwie, dezorganizują grupy, co w konsekwencji przyczynia się
do obniżenia efektowności pracy osób zatrudnionych. Jednakże, uważał, że nieporozumienia lub spory w stopniu niewielkim i umiarkowanym są potrzebne aby pobudzić aktywność podwładnych i w ten
sposób zapobiec stagnacji firmy. Ze swojego doświadczenia stwierdza, że małe konflikty, jeśli rozwiązane są pozytywnie scalają grupę.
Poprzez takie sytuacje pracownicy poznają siebie wzajemnie, mówią
o swoich dotąd skrywanych pragnieniach. Jego zdaniem, w firmie
w której pracuje, zaostrzone konflikty nie występują, ale konflikty
o małym nasileniu czasami się zdarzają, głównie są to jakieś kłótnie,
spory czy inne nieporozumienia. Menedżer z którym przeprowadzony
był wywiad interesuje się relacjami pomiędzy swoimi pracownikami.
Jeśli zaistnieje konflikt, natychmiast reaguje. Głównie jego rola
w rozwiązywaniu konfliktów polega na rozmowie z tymi osobami
i szukaniu przyczyny zaistniałej sytuacji. Jest zwolennikiem kompromisu. Oprócz tego, odkąd pracuje w firmie zainicjował pomysł
skrzynki, do której pracownicy wrzucają swoje zażalenia bądź nowe
pomysły. Takie osoby mogą się podpisać bądź pozostać anonimowi.
Dlatego też, zmniejsza się ryzyko wystąpienia tego zjawiska, a niepokojące sytuacje są zauważane niemal natychmiast. Kierownicy najczęściej stosują upomnienia i nagany wśród osób zaangażowanych
w konflikty.
5.Podsumowanie
Konflikty są naturalnym zjawiskiem występującym w organizacjach, dlatego też nie są możliwe do wyeliminowania. Ważne jest
więc szybkie zauważenie konfliktu w środowisku pracy, pokonanie
szkodliwego aspektu i co więcej, poszukiwanie szans i korzyści wyni-
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kających z nie łatwej dość często sytuacji. Menedżer czy też osoba
zarządzająca przedsiębiorstwem, aby organizacja funkcjonowała
w sposób optymalny musi troszczyć się o kierowanie konfliktem,
a przede wszystkim zrozumieć jego istotę. Aby jednak sprawnie i dobrze zarządzać przez konflikt, mając na celu wprowadzenia pozytywnych zmian w organizacji, trzeba się dobrze do tego przygotować.
W przeciwnym razie przedsiębiorstwo tylko na tym straci.
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Kredyt jako najczęstsze źródło finansowania zewnętrznego wybierane przez włocławskie przedsiębiorstwa
Credit as the most common source of outside funding selected by
businesses based in Włocławek

Streszczenie:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są sektorem gospodarki, które są
coraz częściej dostrzegane przez polską gospodarkę. Widzi się w nich potencjał na poprawę sytuacji gospodarczej kraju. Właściciele tych o to przedsiębiorstw posiadają coraz to nowsze pomysły. Jednakże, aby je zrealizować
potrzebują dodatkowych funduszy. Jednym z nich jest kredyt. I właśnie ten
oto artykuł ukaże jego krótką historię, a także podstawowe zagadnienia
z nim związane. Następnie na podstawie badań sprawdzimy, czy owo źródło
na pewno jest najczęściej wybierane przez włocławskich przedsiębiorców.
Abstract:
Micro, small and medium-sized businesses constitute a more and more conspicuous sector of the economy. They are perceived as those with the poten-
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tial to improve the economy of the country. Their owners come up with new
ideas on a regular basis, but they need new funds in order to implement
them. One of the possible solutions is obtaining credit and this paper aims to
succinctly show its history, as well as the basic premises behind it. Moreover,
the paper sets out to to verify if credit is indeed the most common source of
outside funding selected by businesses based in Włocławek.
Słowa kluczowe: źródła finansowania, kredyt, mikroprzedsiębiorstwa, małe
przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa
Keywords: sources of funding, credit, micro bussines, small bussines, medium-sized bussines
1. Wpływ systemu bankowego w Polsce na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Sektor bankowy jest sektorem, który odgrywa bardzo ważną i znaczącą rolę
w gospodarce naszego kraju. Podstawowymi funkcjami jakie spełniają banki
to1:
1) Emisja kredytu i pieniądza.
2) Przechowywanie środków finansowych oraz efektywne zarządzanie nimi, np. poprzez różnego typu lokaty.
3) Finansowanie działalności gospodarczej indywidualnych
firm poprzez udzielanie im kredytu.
4) Sprecyzowanie zasad działalności instytucji w związku
z rozliczeniami gotówkowymi oraz bezgotówkowymi, gdzie
pośrednikiem jest bank.
Wbrew pozorom funkcje, które spełniają obecne banki funkcjonowały już w początkowych latach ich istnienia. Zaczątki pierwszej bankowości
szacuje się na XV wiek naszej ery, ale dopiero w 1828 r. powstał pierwszy
Bank Polski, a jego założycielem był książę Ksawery Drucki-Lubecki. Nie był
to bank, który zajmował się tylko i wyłącznie emisją pieniądza, ale również
udzielaniem kredytów i pożyczek zagranicznych. Jednakże nie były to łatwe
czasy dla funkcjonowania banków i każdy po kilku latach działalności ulegał

1

J. Grzywacz, Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa 2006,
s. 16.
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likwidacji2. Podczas funkcjonowania gospodarki centralnie sterowanej od
1945 r. do początków lat 90. powstały 4 banki: Narodowy Bank Polski, Bank
Handlowy, Bank Polska Kasa Opieki oraz Bank Gospodarki Żywnościowej.
Każda z tych instytucji działała w innych obszarach, ale gdyby złączyć je
w całość, wyodrębniłyby się następujące zadania: emisja pieniądza, udzielanie kredytów, prowadzenie rozliczeń i transakcji dewizowych, obsługa
transakcji zagranicznych oraz obsługa finansów rolnictwa.
Po kilku latach powstały kolejne banki: Eksportu, Łódzki Bank Rozwoju oraz
Bank Inicjatyw Gospodarczych, jednakże nadal działały one w różnych sferach gospodarczych, więc tworzyły dla siebie znikomą konkurencję. W 1987
r. z NBP został wyodrębniony kolejny bank zwany PKO BP. Przez duże scentralizowanie polskiej gospodarki firmy mogły być przyporządkowane tylko
do określonych banków przez co właściciele nie mogli podejmować przemyślanych decyzji rozwojowych. Zatem powstała pilna potrzeba wprowadzenia
kolejnych zmian w systemie prawa. Pierwsze takie zmiany rozpoczęły się
w 1989 r. poprzez wprowadzenie Prawa bankowego oraz Ustawy o Narodowym Banku Polskim. Od tej pory zaczęły powstawać nowe banki, a konkurencja między nimi zaczęła się zaostrzać. Kolejna nowelizacja prawa nastąpiła w 1998 r. i była ona dobrze postrzegana zarówno przez banki jak również
przez klientów3. Jednakże gospodarka wciąż się rozwija i prawo musi być
wciąż nowelizowane. W ten sposób wyłonił się następujący podział banków:
 banki inwestycyjne,
 banki specjalne,
 banki spółdzielcze,
 banki operacyjne (uniwersalne).
Banki inwestycyjne zajmują się emisją i handlem papierów wartościowych
występując w roli pośrednika, przyjmują lokaty, zarządzają aktywami, obsługują finansowanie fuzji i przejęć oraz zajmują się doradztwem finansowym i inwestycyjnym4.

2

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/historia_bankowosci.html
(09.03.2017).
3
J. Grzywacz, op.cit., s. 17-18.
4
K. Oplustil, System bankowy-wprowadzenia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s.11,
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Banki specjalne mają specjalistyczny charakter, ograniczając swe funkcjonowanie do określonej dziedziny operacji bankowych lub wyodrębnionej
grupy klientów, a także wybranego obszaru. Zajmują się obsługą transakcji
zagranicznych, finansowaniem budownictwa mieszkaniowego, przechowywaniem oszczędności itp.5.
Banki spółdzielcze „powstały jako instytucje mające na celu solidarną
obronę interesów drobnych producentów oraz obsługę lokalnej społeczności. Są one niekomercyjnymi instytucjami depozytowo-kredytowymi”6.
Banki operacyjne (uniwersalne) są instytucją do której należy obsługa
klientów, zaspokajanie ich potrzeb w zakresie świadczonych przez nich
usług bankowych, równocześnie wypracowując swój zysk 7.
Powyższe banki udzielają kredytów, które będą się różnić tym, min.
na jaki cel dany bank je udzieli. Oprócz tego w przypadku kredytu wyróżnia
się następujące ich rodzaje, ze względu na 8:

metodę udzielania kredytu9:

Kredyt w rachunku bieżącym- „kredytobiorca uzyskuje prawo zadłużenia się we własnym rachunku bieżącym”. Polega to na tym, że właściciel może dokonywać zleceń płatniczych w wysokości sumy większej niż tą, którą aktualnie posiada na koncie. Podczas kolejnego przelewu na
konto kredytobiorcy zadłużenie zostanie wyrównane.

Kredyt w rachunku kredytowym- kredyt polegający
na otworzeniu nowego konta dla kredytobiorcy, tzw. kredytowy, do którego będą wpływać raty kredytu.

przeznaczenie kredytu:

kredyt obrotowy- kredyt udzielany na realizację
bieżących potrzeb niezbędnych do funkcjonowania firmy,

http://www.law.uj.edu.pl/~kpg/images/stories/Polityka_gosp_KO/system%20ban
kowy.pdf (12.03.2017).
5
http://www.zset.pl/edu/node/173 (12.03.2017).
6
K. Stępień, Bankowość. Podstawy, KaBe, Krosno 2015, s.17.
7
http://www.zset.pl/edu/node/174 (12.03.2017).
8
https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/kredyt-bankowy
(27.02.2017).
9
D. Dziawgo, A. Zawadzki, Finanse przedsiębiorstw. Istota-narzędziazarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011, s. 87.
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kredyt inwestycyjny- kredyt udzielany na zakup lub
restrukturyzację majątku trwałego, zakup inwestycji niematerialnych oraz finansowych,
sposób wykorzystania i spłaty:

kredyt docelowy- kredyt udzielony na konkretną
transakcję,

kredyt sezonowy,

linia kredytowa odnawialna i nieodnawialna 10- kredyt podobny swą funkcjonalnością do debetu. Polegający na
tym, że kredytobiorca ma pewne zadłużenie w banku, z którego może korzystać w razie potrzeby
i wypłacać go kiedy chce i w jakiej kwocie, oczywiście nieprzekraczającej zadłużenia. Na koniec okresu kredytowania
właściciel firmy musi zwrócić wykorzystaną kwotę pieniędzy, i w zależności od umowy z bankiem, bank automatycznie odbierze pozostałą kwotę kredytu lub zostawi ją na następny okres kredytowania w przypadku linii kredytowej
odnawialnej.

kredyt na pokrycie bieżących zobowiązań.

2. Ocena opłacalności kredytu
Małe i średnie przedsiębiorstw są takimi organizacjami gospodarczymi, których kapitał własny jest nie wystarczający, aby móc zacząć się prężnie rozwijać. W takich przypadkach wychodzą im z pomocą instytucje finansowe jakimi są banki, które oferują atrakcyjną ofertę kredytową. Do tej pory dostrzegały one tylko duże korporacje uważając pozostałych za inwestycje zbyt
ryzykowane. Jednakże od pewnego czasu zaczęły też dostrzegać również
małe i średnie przedsiębiorstwa. Podstawą udzielenia takiej pomocy finansowej przez bank jest zbadanie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.
Do weryfikacji zdolności kredytowej przedsiębiorstw przez instytucje finansujące mogą zostać użyte następujące metody 11:

10

https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/linia-kredytowa
(27.02.2017).
11
S. Juszczyk, Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw, s.2-4.
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metoda opisowa- polega na zaklasyfikowaniu kredytobiorcy do danej grupy ryzyka, każda z tych grup posiada dokładny opis
warunków, z których musi wywiązać się kredytobiorca, aby móc
uzyskać kredyt,

metoda punktowa- polega na przyporządkowywaniu wag
określonym wielkością wskaźników, które odzwierciedlają sytuację
ekonomiczną przedsiębiorcy,

metoda finansowa- metoda ta opiera się na sprawozdaniach finansowych dostarczonych przez kredytobiorcę, dane te zostają przeanalizowane przez bank i poddane ocenie,

metoda dyskryminacyjna- metoda ta również opiera się
na sprawozdaniach finansowych, a wykorzystuje się do niej analizę
wskaźnikową, modele ekonometryczne i metody symulacyjne

metoda CAMPARI ICE- jest to skrót, którego każda literka
ma swoje rozwinięcie i jest z osobna oceniana:

Character – osobowość firmy, kredytobiorcy; czy
dany kredytobiorca posiada cechy odpowiadające dobremu
przedsiębiorcy pewność siebie, odwagę, kreatywność itp.,

Ability – zdolność; ocenie zostaje poddane doświadczenie kredytobiorcy,

Means – środki; bank sprawdza, czy przedsiębiorstwo posiada swój wkład własny oraz czy istnieją jakieś
źródła dochodu,

Purpose – cel; aby bank mógł przyznać kredyt
przedsiębiorcy musi znać jasno określony cel na jaki zostaną przeznaczone pieniądze,

Amount – kwota; „ jaką część aktywów netto klienta
przedstawia pożyczana suma kredytu”,

Repayment – spłata; kredytobiorca musi przedstawić dokumenty potwierdzające proponowany przez niego
sposób spłaty kredytu,

Interest – odsetki; jest to cena, która rekompensuje
bankowi zaistniałe ryzyko związane z udzieleniem kredytu,

http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2008_nr66_s17.pdf
(26.03.2017).
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Income – dochód; „dotyczy w istocie tego, czy bank
otrzymuje adekwatną rekompensatę kosztów własnych poniesionych przy ocenie wniosku kredytowego oraz przy
bieżącym monitorowaniu kredytu”,

Collateral – zabezpieczenie; ustala się go na wypadek niewypłacalności przedsiębiorstwa tak, aby bank mógł
odzyskać swoje pieniądze, np. w postaci przejęcia przedsiębiorstwa, samochodu, domu, które zostanie sprzedane,

Extras – pozostałe, dodatkowe cechy;
metoda 5C/6C
Character – charakter, to samo wyjaśnienie co powyżej,

Capacity – zdolność, zbadanie czy kredytobiorca
jest w stanie spłacić kredyt,

Capital – kapitał, relacja kapitału własnego do kwoty jaką zmierza udzielić bank,

Collateral – zabezpieczenie; wyjaśnienie znajduje
się powyżej,

Conditions – warunki, pozycja na rynku, wielkość
produkcji bądź ilość oferowanych usług.

Confidence – zaufanie, warunki do utrzymania działalności.

Przedsiębiorca, któremu uda się przejść ocenę zdolności kredytowej może
liczyć na wiele atrakcyjnych ofert. Oto kilka z nich, które są oferowane przez
banki mieszczące się we Włocławku12:
Millennium:

kwota - 10 000 zł

wysokość raty - 466,06 zł/m-c

czas spłaty - 24 m-ce

oprocentowanie - 10%

prowizja - 1%

RRSO - 11,54%
Santander:
12

Informacje pozyskane z własnych badań.
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kwota - 5 000 zł

wysokość raty - 325,09 zł/m-c

czas spłaty - 24 m-ce

oprocentowanie - 10%
Credit Agricole- KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM KONTA BIZNES ZABEZPIECZONY HIPOTEKĄ:

kwota- 10 000 zł-500 000 zł

wysokość raty- do 10 623, 52 zł/m-c

czas spłaty- do 60 m-cy z możliwością przedłużenia

oprocentowanie- do 10%
Mbank- kredyt dla nowych firm:

kwota- do 200 000 zł

wysokość raty- 3 320,24 zł/m-c

czas spłaty- do 7lat

nie wymaga zabezpieczeń

do 3 miesięcy karencji
ING - kredyt inwestycyjny:

kwota- do 1,2 mln zł

wysokość raty- do 15 858,09 zł/m-c

czas spłaty- 10 lat

prowizja- 0%, kosztem wyższej marży

decyzja w ciągu 48godz.

dobrowolne zabezpieczenie
Powyższe oferty są ofertami przykładowymi. Każdy przedsiębiorca,
który zdecyduje sie na wzięcie kredytu i udanie się do banku może liczyć na
indywidualne podejście uzależnione od jego sytuacji oraz indywidualną ofertę dopasowaną do jego potrzeb.
Po wgłębieniu się w zagadnienia od strony banków i ich oferty kredytowej, zobaczmy jak przedstawia się sytuacja w tym obszarze od strony
włocławskich przedsiębiorców.
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3. Źródła finansowania wybierane przez włocławskich właścicieli małych i średnich firm
Wyniki badań zaprezentowane poniżej zostały stworzone na podstawie
kwestionariusza ankiety skierowanej do właścicieli włocławskich przedsiębiorstw. Na jej podstawie dowiemy się z jakich zewnętrznych źródeł finansowania najczęściej korzystają. Ankieta była w pełni anonimowa i składała
się z 9 pytań zarówno jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru. Ankieta
została rozesłana do 730 przedsiębiorstw z czego 100 z nich udzieliła odpowiedzi na zadane im pytania. Ogólna liczba przedsiębiorstw we Włocławku
wynosi 11 544, a ich rozkład zaprezentowano poniżej.
Wykres 1. Zewnętrzne źródła finansowania wybrane przez włocławskich przedsiębiorców.

Źródło: Opracowanie własne.
Zgodnie z wynikami badań większość przedsiębiorstw (51) wybrała
kredyt bankowy. Jednakże tuż zaraz zanim plasuje się leasing (43). Wiąże się
to z faktem, że są to jedne z najbardziej rozpoznawalnych źródeł na polskim
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rynku, na których temat przedsiębiorca ma znaczną wiedzę, a ich oferta jest
bardzo rozbudowana, atrakcyjna i trafia to szerokiego grona użytkowników.
Takie finansowanie pozwala zrealizować ich cele, ale zarazem zachować przy
tym poczucie niezależność. Natomiast żaden z ankietowanych nie zdecydował się na źródła finansowania takie jak venture capital, aniołowie biznesu,
forfaiting, akcje i obligacje. Jeżeli chodzi o pierwsze 3 to prawdopodobnie
wiąże się to z faktem, że są to źródła dość nowe i jeszcze nie rozpoznawalne
na rynku szczególnie polskim, a tym bardziej włocławskim. W przypadku
2 kolejnych powodem jest ich mała popularność i fakt, że we Włocławku
przeważają mikro przedsiębiorstwa, które nie są zaangażowane w takich
sferach. Następnie zapytano przedsiębiorców ile razy skorzystali z zewnętrznego źródła finansowania.
Wykres 2. Wielokrotność skorzystania ze źródła finansowania

Źródło: Opracowanie własne.
Znaczna większość przedsiębiorców skorzystała z zewnętrznego źródła finansowania raz (27%) bądź 2-5 razy (26%). Zaledwie 28% ankietowanych
odpowiedziało, że wcale. Wśród osób, które skorzystały z finansowania więcej niż raz można wnioskować, że zaobserwowali oni jak wielkie niesie to dla
nich korzyści finansowe i z tego właśnie względu zdecydowali to powtarzać.
Następnie zapytano przedsiębiorców jak oceniają dostęp to zewnętrznych
źródeł finansowania oferowanych we Włocławku.
Wykres 3. Ocena dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania.
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Źródło: Opracowanie własne.
Zdania właścicieli włocławskich przedsiębiorstw na temat dostępu
do zewnętrznych źródeł finansowania są bardzo podzielone. 38% z nich
ocenia je dobrze, 25% średnio, a 20% ciężko jest dokonać oceny. Pozytywnym oddźwiękiem jest fakt, że raptem 6% ocenia je negatywnie co stanowi
optymisty wizerunek dla włocławskiej gospodarki, że stara się być otwarta
na przedsiębiorców i udziela im w tym celu odpowiednich informacji. Kolejnym etapem było sprawdzenie na co przedsiębiorcy najczęściej przeznaczają
pozyskane fundusze.
Wykres 6. Cel na który zostały przeznaczone pozyskane pieniądze.

Źródło: opracowanie własne.
Na podstawie wyników można zauważyć, że pozyskane fundusze
zostały przeznaczone przede wszystkim na 3 główne cele jakimi są kupno
maszyn lub urządzeń (31), zakup samochodu (31), finansowanie bieżącej
działalności (32). Wszystkie 3 czynniki świadczą o tym, że przedsiębiorstwo
nastawione jest na poczucie niezależności i byciu w zmotoryzowany, aby
móc sprawnie komunikować się w potrzebnych sprawach. To właśnie daje
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zakup samochodu. Zaś 2 pozostałe pozwalają przedsiębiorstwu na zwiększenie swoich przychodów przez co firma może prężniej się rozwijać i być
może posiadać potrzebę zatrudniania nowych pracowników przez co
zmniejsza się poziom bezrobocia. Natomiast tylko 5 przedsiębiorstw zdecydowało, że przeznaczy swoje fundusze na spłatę zobowiązania. Wiąże się to
z faktem, że do końca nie rozwiązuje to problemów przedsiębiorstwa, ponieważ z jednego długu wchodzą w drugi, ale być może na korzystniejszych
warunkach. Taka spłata wydłużyła czas na regulację zobowiązania dzięki
czemu prawdopodobnie dany dostawca nie wycofa się z współpracy, a firma
dalej będzie mogła funkcjonować. Natomiast dane zobowiązanie zostanie
spłacone przy najbliższym przypływie pieniędzy z prowadzenia działalności
na co nie mogła czekać inna osoba.
Patrząc na wyniki badań można zaobserwować, że to kredyt jest
najczęściej wybieranym źródłem finansowania, na który decydują się włocławscy przedsiębiorcy i do którego mają największe zaufanie. Powodem
tego zdaje się być największa wiedza na jego temat i powszechna dostępność. Być może kiedy inne źródła zostaną będą lepiej reklamowane, sytuacja
ta ulegnie zmianie. Na dzień dzisiejszy kredyt pozostaje na najwyższym
miejscu.
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Wpływ aplikacji mobilnych na wzrost bezpieczeństwa podróżujących po górach
Influence of mobile applications on the increase of Ravel security
in the mountains
Streszczenie:
W pracy zaprezentowano sposób w jaki aplikacje mobilne wspierają turystę
w przygotowaniach do podróży po górach. Zaprezentowane zostały różne
typy aplikacji, które w zależności od potrzeb wspierają podróżnych w ustaleniu zbliżającej się pogody bądź znalezieniu odpowiedniego miejsca do
odpoczynku. Przedstawiony został również pomysł na aplikację monitorującą poczynania podróżnego na szlaku.
Abstract:
The paper presents the way how mobile applications support tourism in the
preparation for traveling in the mountains. Various types of applications
were presented. Their task is to support the user. They help in predicting the
weather. The idea was also presented for an application monitoring the
journey of the traveler on the trail.
Słowa kluczowe: aplikacja mobilna, bezpieczeństwo, góry
Key words: mobile applications, protection, mountains
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1. Wprowadzenie
Każdy kto pasjonuje się wyprawami górskimi zdaję sobie sprawę, że przed
wyruszeniem na trasę należy prawidłowo przygotować się. Specjaliści (na
czele z ratownikami GOPR/TOPR) doradzają aby dokładnie zaplanować
wszystkie etapy wędrówki po górach. Na oficjalnej stronie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego znajdziemy precyzyjne informacje jak należy to zrobić. Do najbardziej istotnych zalicza się :
 - określenie przebiegu szlaku turystycznego, którym
będziemy się kierować,
 - prześledzenie sieci schronisk turystycznych,
 - obliczenie czasu marszu od momentu wyjścia aż do punktu
docelowego,
 - przeanalizowanie obszaru podróży pod kątem obiektów,
które mogą stanowić awaryjne schronienie na szlaku w
przypadku załamania się pogody,
 - określenie wysokości nad poziomem morza na jaką
będziemy musieli podejść oraz różnice wzniesień na
podejściach i zejściach w czasie wędrówki.
Na potrzeby tego zadania komponowane są obecnie różne przydatne aplikacje mobilne. Mają one dostarczyć turyście (użytkownikowi) niezbędnych
informacji na temat możliwych tras do przejścia, warunków pogodowych
oraz potencjalnych zagrożeń, na które wędrujący może się natknąć w trakcie
swej podróży. Obecnie kiedy technologia jest już wysoko rozwinięta - standardowe mapy papierowe są zastępowane przez małe, podręczne urządzenia mobilne. Zawierają one najczęściej wiele przydatnych danych do których
dostęp jest możliwie szybki (telefony mobilne).
2. Zasady tworzenia aplikacji mobilnych
Do zalet aplikacji mobilnych zalicza się ich szybkość. W przeciwieństwie do
aplikacji uruchamianych w przeglądarce urządzenia, standardowe aplikacje
mobilne nie wymagają użycia dodatkowego programu, który odpowiadałby
za ich funkcjonowanie i byłby ich "gospodarzem".
Dodatkowym atutem jest zastosowanie natywnego kodu, który bezpośrednio
integruje się z kodem platformy wykonawczej co pozwala na zoptymalizo-
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wanie pracy programu oraz zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby sprzętu. Zaoszczędzoną dzięki temu moc można wykorzystać do rozbudowy aplikacji o dodatkowe funkcjonalności.
Oprócz natywnego kodu dodatkowym atutem pracy z aplikacjami mobilnymi
jest możliwość pracy w trybie offline (nie wszystkie aplikacje wymagają
dostępu do Internetu). W przypadku przeglądarek aby skorzystać z informacji na określonej stronie internetowej wymagane jest połączenie sieciowe
(o ile nie korzystamy ze serwera/bazy danych wbudowanego w urządzenie).
Dodatkowo bardzo ciekawym rozwiązaniem okazuje się wykorzystanie elementów sprzętowych będących częścią urządzenia. Odczytywanie danych
z zainstalowanych układów mierniczych takich jak: GPS, Akcelerometr, pozwala przekształcić prostą aplikację mobilną w narzędzie do pomiaru przyspieszenia bądź oszacowania aktualnej lokalizacji użytkownika.
Wielu ekspertów w dziedzinie projektowania aplikacji na urządzenia mobilne zwraca szczególną uwagę na konieczność precyzyjnego projektowania
elementów graficznego interfejsu użytkownika. Zaprojektowane elementy
graficzne powinny być dopasowane do platformy, która wspiera budowaną
aplikację.
Aktualnie istnieje wiele narzędzi umożliwiających projektowanie i programowanie aplikacji mobilnych. Za najważniejsze obecnie środowiska programistyczne uznaję się: Android Studio, Xcode oraz VisualStudio (oferuje dodatkowo moduł Xamarin tworzenie aplikacji hybrydowych).
Zebrawszy wszystkie dotychczas poznane informacje, warto wykonać rozeznanie wśród już istniejący aplikacji i dostosować własny wzorzec do panujących trendów.
2. Przegląd dostępnych aplikacji wspomagających turystów górskich
Wśród wielu oferowanych aplikacji mobilnych można wyodrębnić trzy standardowe grupy:
 aplikacje wyposażone w mapy turystyczne (papierowe
i firmy Google – Google Maps),
 aplikacje dostosowane do wyszukiwania atrakcji
turystycznych,
 narzędzia pomocnicze, które dostarczają szczegółowych
informacji o warunkach na szlakach turystycznych.
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Aplikacja Google Maps wyposażona jest ostatnio w tryb Google Street View.
Mapy Google posiadają bardzo dobrej jakości zdjęcia satelitarne oraz bazę
przydatnych komercyjnych miejsc.
Aplikacja MAPS.ME (bazując na mapach projektu OpenStreetMap) oferuje
użytkownikom precyzyjne mapy uzupełnione o drogi gruntowe oraz ścieżki
leśne. Dodatkowym atutem tej aplikacji jest możliwość wczytania jej do pamięci urządzenia co sprawia, że aplikacja może pracować bez Internetu.
Aplikacja jest prosta w obsłudze.
Aplikacja Polska Niezwykła została ona wyposażona w przewodniki tematyczne po wybranych rejonach kraju.

Rysunek 3. Widok aplikacji MAPS.ME [1]
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Rysunek 4. Widok aplikacji Google Maps [2]
Ponad to każda osoba, która dokona rejestracji na stronie:
http://www.polskaniezwykla.pl/ może zamieścić własny komentarz przy
wybranym przez siebie obiekcie.
Aplikacja Elomaps pozwala użytkownikom umieszczać swoje opisy oraz
opinie dotyczące odwiedzonych miejsc. Elomaps lokalizuje ciekawe miejsca
w postaci punktów POI na warstwie Google Maps. Aplikacja posiada również
sortowanie obiektów względem ich popularności przez co pozwala zaplanować kolejność odwiedzanych miejsc.
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Rysunek 5. Widok aplikacji Polska Niezwykła [3]

Aplikacja Meteo ICM to doskonałe narzędzie wspierające turystę w określeniu warunków pogodowych panujących na trasie (prognoza pogody na najbliższe dni).
Aplikacja RATUNEK umożliwia poprzez trzykrotne naciśnięcie przycisku
ratunkowego, kontakt z TOPR/GOPR lub WOPR/MOPR. Do prawidłowego
funkcjonowania wymagany jest sprzęt wspierający technologię GPS oraz
posiadający aktualną umowę z operatorem telefonii komórkowej.
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Rysunek 6. Widok aplikacji Elomaps [4]

Jest to wymóg konieczny, gdyż zapobiega nieumyślnym lub fałszywym zgłoszeniom. Oprócz funkcji komunikacyjnych aplikacja posiada wbudowaną
książeczkę medyczną, która dostarcza informacji na temat obecnego stanu
zdrowia. Warto dodać, że aplikacja prócz zgłoszenia telefonicznego przesyła
w formie wiadomości sms współrzędne lokalizacji osoby poszkodowanej.
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Podsumowując Ratunek to dobre narzędzie komunikacyjno-ratownicze,
które sprawdza się w sytuacjach, w których użytkownik jest samodzielnie w
stanie wezwać pomoc.
4. Aplikacja Bezpieczny turysta – (opracowanie własne)
Często jednak bywa tak, że na skutek wypadku i odniesionych obrażeń, osoba poszkodowana nie posiada takiej możliwości zawiadomienia kogokolwiek. Jest to problem, który spowodował zaprogramowanie aplikacji monitorującej zachowanie turysty na szlaku. Nazwa aplikacji: Bezpieczny turysta.
Przegląd dostępnych aplikacji wspomagających turystę w górach wykazał, że
brakuje aplikacji, której zadaniem byłoby monitorowanie postępów podróży
oraz czynności wykonywanych poza obszarem schronisk górskich. Tak powstał projekt aplikacji mobilnej wyposażonej w GPS. Projekt został wykonany z użyciem systemu Android.
5. Instrukcja obsługi aplikacji Bezpieczny turysta – (opracowanie własne)
Po uruchomieniu aplikacji na smartfonie ujrzymy okno logowania. Jako tło
ustawiony został widok górski co jednoznacznie określa charakter aplikacji.
Okno logowania
W górnym lewym rogu na tle nieba umieszczone zostało logo aplikacji, które
jest znakiem rozpoznawczym programu. Drogowskaz z napisem "Loguj"
wyzwala procedurę logowania do aplikacji. Weryfikacja danych odbywa się
po przez odpytanie zewnętrznej bazy danych o istnienie użytkownika opisanego danymi zawartymi w polu Login i Password. W przypadku wprowadzenia niepoprawnych danych wyświetlany jest krótki komunikat "Niepoprawne dane". W sytuacji gdy nie wprowadzono żadnych informacji wyświetlony zostaje komunikat z prośbą o wprowadzenie wymaganych informacji.
Aby zabezpieczyć cały proces logowania przed niechcianym przejęciem danych, całość odbywa się przy pomocy procedury bazodanowej zwracającej
prawdę – gdy użytkownik istnieje lub fałsz gdy wywoływanego użytkownika
nie ma w bazie.
Rejestracja nowego użytkownika
Okno logowania umożliwia również zarejestrowanie się użytkownika
w przypadku nie posiadania konta w serwisie. W tym celu należy kliknąć na
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ikonę z potrójnymi kropkami w górnym prawym rogu i wybrać opcję rejestruj.
Po potwierdzeniu komunikatu o chęci zarejestrowania się do systemu przeniesieni zostajemy do okna rejestracji. Uzupełniając wszystkie pola oraz
zatwierdzając chęć rejestracji przyciskiem dodajemy nowego użytkownika
do bazy. Układ wszystkich elementów regulowany jest przez plik XML, który
zawiera style wizualne wspierane przez system android.
Najchętniej wykorzystywany jest LinearLayout, który szereguje elementy
w sposób wertykalny bądź horyzontalny.
Okno główne – dostępne opcje
Po przejściu do okna głównego aplikacji zauważymy panel z czteroma zakładkami, które kolejno dotyczą trybów/ustawień, dostępnych akcji, map
i aktualnych informacji o tatrzańskich górach. Poruszanie się po owym panelu może odbywać się na dwa sposoby.
 W pierwszym wystarczy nacisnąć chcianą zakładkę
i automatycznie zostaniemy do niej przeniesieni.
 Drugi sposób to przesunięcia palcem po wyświetlaczu, która
to
czynność
będzie
nas
przełączać
pomiędzy
poszczególnymi zakładkami.
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Rysunek 7. Wybrane fragmenty aplikacji mobilnej Bezpieczny turysta
(źródło: Opracowanie własne)

Pierwsza zakładka - dotyczy personalizacji ustawień. Przy pomocy dostępnych opcji konfigurujemy tryb pracy aplikacji oraz wybieramy rodzaj mapy.
Aplikacja została wyposażona w trzy domyślne tryby : Rodzinny, Krajoznawczy, Samotna Wyprawa. Każdy z nich charakteryzuje się własnym zestawem
danych, które określają interwały rejestrowania położenia oraz czas reaktywacji skanów podczas postoju. Aby nie ograniczać użytkownika zaimplementowano dodatkowe pole z możliwością ręcznej konfiguracji tych parametrów. Dodam, że każdy z tych parametrów jest przeliczany w języku programowania na milisekundy. Pole z wyborem typu mapy zostało wyposażone w
cztery opcje: terenowa, satelitarna, hybrydowa, standardowa. Każda z nich
wizualnie dostosowuje mapę do aktualnych potrzeb użytkownika. Przykładowo mapa terenowa uwzględnia ukształtowanie terenu oraz wyposażona
jest w poziomice określające aktualną wysokość nad poziomem morza. Aby
ustawienia zostały zapisane należy kliknąć przycisk 'Zapisz'. Jeśli zapis będzie udany ujrzymy komunikat- "Zapisano ustawienia". Od tej pory domyślne ustawienia zostaną zastąpione własnymi.
Druga zakładka - zawiera aktualne informacje dotyczące warunków pogodowych. Ta zakładka wykorzystuje element WebView, którego zadaniem jest
wyświetlanie pojedynczych stron internetowych w aplikacji mobilnej. Została zaimplementowana do projektu oficjalna strona Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z komunikatami dla turystów. Wybór tej
strony był oczywisty ze względu na stałą aktualizację informacji oraz związek z polskimi Tatrami. W wyświetlanych komunikatach możemy odnaleźć
informacje na temat warunków pogodowych oraz zagrożeń panujących na
szlakach.
Trzecia zakładka - została wyposażona w najnowszą wersję Map Google. Po
włączeniu rejestrowania położenia, (o co zostaniemy poproszeni przy ładowaniu map), wyświetlona zostanie aktualna lokalizacja użytkownika w postaci czerwonego markera. Jego położenie na mapie będzie uzależnione od
ostatnio zarejestrowanych parametrów.
Dodatkowo Map Google umożliwia uruchomienie nawigacji GPS, która poprowadzi turystę do wskazanego miejsca oraz określi dystans i czas wę-
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drówki. W celach informacyjnych nad mapą został umieszczony element
TextView, który prezentuje aktualną wysokość n.p.m określoną przez GPS.
Czwarta zakładka – obsługuje automatyzację procesów monitorowania wędrówki oraz wzywania pomocy. Okno jest wyposażone w pięć przycisków
z przypisanymi im zadaniami:
Przycisk z wizerunkiem otwartych drzwi umożliwia opuszczenie aplikacji
i automatycznie dezaktywuje usługę - Lokalizacja.
Przycisk z wizerunkiem panelu min odpowiada za oczyszczenie lokalnej bazy
danych SQLite. Baza ta przechowuje informacje na temat użytkownika (login) oraz historię przebytej drogi w postaci parametrów geo-lokalizacyjnych
zapisywanych cyklicznie w określonych przez ustawienia odstępach czasu.
Jej systematyczne czyszczenie poprawia stabilność pracy aplikacji.
Przycisk z ikoną stóp uruchamia procesy monitorowania (uruchamiane są
wątki odpowiedzialne za cykliczne powtarzanie akcji). W ramach tych akcji
dokonywany jest zapis i odczyt danych z lokalnej bazy oraz wykonywany jest
odczyt pomiarów z modułów GPS i akcelerometru. W następnej kolejności
pozyskane informacje są przetwarzane i na bazie wyników system decyduje
o konieczności wysłania zgłoszenia.
Bodźcem decydujący o wysłaniu alertu do systemu administracyjnego jest
stwierdzenie, że urządzenie znajduje się w stanie spoczynku przez dłuższy
czas będąc jednocześnie w trybie monitorowania. Sytuacja ta symuluje zdarzenie, w którym osoba poszkodowana na skutek odniesionych obrażeń traci
przytomność i tym samym przebywa w bezruchu co uniemożliwia wezwanie
pomocy. Wykorzystanie odczytów z dwóch dostępnych modułów pozwala na
dokładniejsze zinterpretowanie zaistniałej sytuacji. Jeśli właściciel urządzenia nie jest w ruchu a zatem jego przyspieszenie jest zerowe, w dwóch najbliższych skanach sytuacja ta zostanie zarejestrowana. Po przeanalizowaniu
otrzymanych danych system na wyświetlaczu urządzenia wyświetli komunikat ostrzegawczy wraz z towarzyszącym mu sygnałem dźwiękowym. Brak
odpowiedzi zwrotnej spowoduje jego zamknięcie oraz wysłanie zgłoszenia
do bazy administrującej systemu. Będzie ono zawierało ostatnie zarejestrowane położenie. Potwierdzeniem wysłania zgłoszenia będzie informacja
znajdująca się na górze okna oraz migający na czerwono środkowy przycisk
interfejsu.
W przypadku gdy chcemy na określony czas wyłączyć monitorowanie, musimy posłużyć się przyciskiem z wizerunkiem namiotu. Interakcja z przyciskiem spowoduje dodatkowo inicjalizację wątku mierzącego czas przerwy.
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Po upływie dostępnego czasu otrzymamy informację dotyczącą wznowienia
skanowania lub przedłużenia postoju. W zależności od wybranej opcji system wznawia swoje działanie albo zawiesza je na kolejne 15 min.
Przycisk z wizerunkiem gwiazdy życia pozwala na możliwość własnoręcznego kontaktu z panelem administracyjnym systemu. Potrójne kliknięcie zabezpieczające przed niechcianym wezwaniem pomocy spowoduje wysłanie
zgłoszenia do centrali obsługującej system. Jest to opcja umożliwiająca szybką reakcję w sytuacji zagrożenia życia bez konieczności oczekiwania na kolejne skanowania dokonywane przez system. Funkcja wskazana w momencie
kiedy osoba poszkodowana jest w stanie o własnych siłach wezwać pomoc.
5. Zakończenie oraz wnioski
Zaproponowana aplikacja do dobry "partner" do wędrówek podczas, których
należy mieć wyostrzoną czujność. Góry, choć piękne, bywają zdradliwe. System zaprojektowany jest systemem rozwojowym, można go rozbudowywać
dowolnie.
System został wyposażony w wiele udogodnień i tak zaprojektowany aby
mógłby być dowolnie rozbudowywany.
Aktualnie przeprowadzone testy oprogramowania wykazały drobne brakujące opcje tej aplikacji. Przykładowo gdy wyślemy niechciane zgłoszenie (nie
odpowiemy na komunikat ostrzegawczy albo zagubimy telefon). Taki awaryjny przypadek trzeba rozwiązać w oparciu o np. zdalny pomiar tętna użytkownika. Dane tego pomiaru należałoby przesłać do bazy monitorującej
wyprawę.
Istnieje jeszcze wiele nie rozpatrzonych przypadków awarii. Intensywne
badania i rozwijanie aplikacji Bezpieczny turysta może chronić życie turystów.
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