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4. PODSUMOWANIE 

 W podręczniku zebrano w uporządkowanej i ujednoliconej formie podstawowe 
problemy społeczne i zawodowe informatyki. Współczesnemu społeczeństwu informatyka 
jest potrzebna niemal wszędzie. Bardzo waŜne staje się wskazanie tego, co kaŜdy z nas 
powinien wiedzieć, by umieć wykorzystać narzędzia informatyczne tam, gdzie są przydatne, 
oraz umieć wyrazić swoje potrzeby związane z ich zastosowaniem. 

 Autor ma nadzieję, Ŝe zawartość podręcznika pozwoliła uświadomić PT Czytelnikom 
istotę, znaczenie opisanych problemów, a co najwaŜniejsze umoŜliwi ich rozwiązywanie. Na 
poniŜszym rysunku przedstawiono podział zawartości podręcznika pod kątem celów 
dydaktycznych oraz przydatności dla wyróŜnionych klas czytelników. 

  
Rysunek 55. Ocena zawartości podręcznika 

 I tak: 
• Zawartość całego podręcznika to wiedza przeznaczona dla informatyków – ilustrują to 

największe koła na obu częściach rysunku; 
• Część podręcznika zawiera wiedzę w ramach przedmiotu „Problemy społeczne i zawodowe 

informatyki”, jest to wiedza do opanowania przez studentów informatyki – co 
przedstawiają drugie pod względem obszaru koła na obu częściach rysunku; 

• Wybrane fragmenty podręcznika zawierają wiedzę przydatną dla uŜytkowników 
technologii informatycznych oraz dla osób zamierzających studiować informatykę.  

Korzystanie z Internetu dobrze wpływa na mózg ... 
przynajmniej gdy chodzi o osoby w średnim wieku  

i starsze - informuje "American Journal of Geriatric 
Psychology". 

Zespół profesora Gary'ego Smalla z University of 
California w Los Angeles wykazał, Ŝe sieciowe 

poszukiwania stymulują mózgowe ośrodki 
odpowiedzialne za podejmowanie decyzji i złoŜone   

rozumowanie. Być moŜe taka aktywność zapobiega nawet fizjologicznym zmianom związanym z wiekiem - 
obumieraniu neuronów i spadkowi ich aktywności. Badania zostały przeprowadzone na 24 ochotnikach  

w wieku od 55 do 76 lat. 
http://tech.wp.pl/kat,1009785,title,Internet-jest-dobry-dla-mozgu-rozwija-pamiec-i-rozumowanie,wid,10468113,wiadomosc.html 

Zawartość podręcznika 

Wiedza w zakresie 
przedmiotu „Problemy 
społeczne i zawodowe 

informatyki” 

Wiedza dla informatyków 

Wiedza dla studentów 
informatyki 

Wiedza dla 
uŜytkowników 

technologii 
informatycznych 
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3.4. Zagadnienia do powtórzenia 

1. Sposoby poszukiwania pracy. 

2. Opracowanie aplikacji o pracę. 

3. Test wstępny, testy zawodowe i psychologiczne. 

4. Zakres i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. 

5. List uzupełniający. 

6. List rezygnacyjny. 

7. Wynagrodzenia w branŜy IT. 

8. Istota indywidualnej działalności gospodarczej. 

9. Podjęcie decyzji o prowadzeniu indywidualnej działalności gospodarczej. 

10. Podejmowanie indywidualnej działalności gospodarczej. 

11. Prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej. 

12. Biznes plan - zasady pisania i przykład. 

13. Określanie realizowanych celów. 

14. Planowanie realizowanych zadań. 

15. Zasady efektywnego funkcjonowania. 

16. Programy wspomagające zarządzanie własnym czasem. 
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 Przykładowe organizery internetowe to: Draco Organizer377 i Kalendarz_Google378 

 
Rysunek 54. Kalendarz Google 

 Dostępne są takŜe programy typu PIM na telefony komórkowe, poniŜej opisano jeden  
z nich.379 Aplikacja Student Plan to podręczny organizer zajęć 
przeznaczony dla studentów. Aplikacja umoŜliwia łatwe 
zarządzanie planem zajęć oraz uzyskiwanymi ocenami.  

Główne cechy programu:  
• efektowny oraz interaktywny animowany interfejs – praca  

z programem staje się przyjemnością;  
• przejrzysty widok tygodnia, pokazujący informacje  

o wszystkich zajęciach oraz szczegółowy widok dnia;  
• pełna swoboda – zajęcia mogą odbywać się kaŜdego dnia 

tygodnia, od godziny 5 do 23 i trwać nawet 360 minut;  
• łatwa identyfikacja typu zajęć, dzięki kolorowym 

oznaczeniom;  
• zapis ocen, moŜliwość wprowadzania ocen wyraŜonych  

zarówno w stopniach, jak i w punktach;  
• moŜliwość przechowywania dodatkowych informacji  

o zajęciach (prowadzący, konsultacje, egzamin itp.);  
• prosta rejestracja zajęć odbywających się regularnie, np.  

co dwa tygodnie; 
• wbudowany w program wygaszacz ekranu pokazujący 

informację o aktualnym oraz przyszłym zajęciu, dzięki 
wysokiemu kontrastowi czytelny nawet bez podświetlenia. 

                                                
377 http://www.dracosoftware.pl/ 
378 http://www.google.com/intl/pl/googlecalendar/tour.html 
379 http://www.aplikacjegsm.pl/index.php?show=2 
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3.3.5. Programy wspomagające zarządzanie własnym czasem 
374 

 Zarządzanie własnym czasem w istotnym stopniu ułatwiają programy typu PIM  
(ang. Personal Information Manager), nazywane takŜe organizerami. 

Informacje bazowe 
Kontakty: najwaŜniejszy element kaŜdej bazy, pozwalający gromadzić prywatne  
i zawodowe informacje o innych osobach, a przede wszystkim ich adresy pocztowe, telefony, 
e-maile, strony WWW, itd. Dzięki nim moŜna łatwo i szybko kontaktować się w sprawach 
osobistych i zawodowych.  
Zadania do wykonania: ta część organizatora umoŜliwia budowanie listy zadań, które 
chcemy zrealizować. Zadania mogą być bezterminowe, gdy nie jesteśmy ograniczeni czasem 
wykonania („wymienić komputer”) lub terminowe, gdy moment ich ostatecznego wykonania 
jest określony („napisać sprawozdanie z laboratorium do 20 lutego”).  
Wydarzenia: w tej części organizatora definiowane są zdarzenia zachodzące w jakimś 
określonym dniu („egzamin, 13.02, g. 11.00”) lub trwające w czasie („sesja 15–30.06”).  
Notatki: ten moduł pozwala wprowadzać luźne zapiski.  

Funkcjonalność programu 
Kalendarz: narzędzie koncentrujące w jednym miejscu wszelkie informacje o charakterze 
terminowym, jak przypadające na dany dzień wydarzenia, zadania do wykonania czy notatki. 
PIM–y udostępniają zazwyczaj widoki dzienne, tygodniowe i miesięczne.  

Przypominanie: jedna z kluczowych cech dobrego organizatora. Program powinien 
przypominać o wszelkich zapiskach mających terminowy charakter, jak data imienin czy 
rocznica ślubu osoby zapisanej w bazie kontaktów (przypomnienie cykliczne, co rok), 
ostateczna data wykonania jakiegoś zadania czy waŜnego spotkania lub konferencji 
(przypomnienie jednorazowe). Zazwyczaj jest to alarm w postaci komunikatu i dźwięku, zaś 
przypomnienie moŜemy sukcesywnie odkładać o pewną liczbę minut, godzin czy dni.  

Dowiązywanie innych rekordów, dokumentów i adresów internetowych: poniewaŜ 
poszczególne rekordy w bazie organizatora często nie są zawieszone w próŜni, program 
powinien umoŜliwiać wiązanie ze sobą poszczególnych informacji. MoŜna np. dowiązać 
odpowiednie pliki Worda i Excela lub adres e-mail danej osoby.  

Wyszukiwanie danych: juŜ po kilku miesiącach uŜytkowania programu ilość zapisanych  
w nim danych zmusza do stosowania narzędzia wyszukiwawczego. Powinno ono być 
wyszukiwaniem pełnotekstowym (nazwy i treść rekordów) oraz pełnozakresowym 
(wszystkie działy bazy).  

 Dostępny jest cały szereg tego typu programów, zarówno płatnych jak  
i bezpłatnych.375 W ostatnim okresie w coraz większym stopniu stosowane są internetowe 
PIM–y.376 Podstawową ich zaletą jest moŜliwość korzystania z naszych danych z dowolnego 
miejsca, które posiada dostęp do sieci. Docenią to z pewnością osoby, które często podróŜują  
i w związku z tym muszą korzystać z róŜnych komputerów. Poza wyświetlaniem 
zaplanowanych zadań na stronach serwisu, uŜytkownicy mogą być powiadamiani  
o zbliŜających się wydarzeniach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dzięki 
umieszczeniu bazy danych na internetowym serwerze, staje się ona odporna na problemy  
z lokalnym komputerem (np. uszkodzenie twardego dysku). Decydując się na korzystanie  
z internetowych organizerów trzeba jednak pamiętać, Ŝe problemy z połączeniem mogą 
uniemoŜliwić dostęp do potrzebnych informacji. 

                                                
374 http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dca_informacji_osobistej 
375 http://programy.pcworld.pl/kategoria.asp?sys=pc&id=195&dalej=1&show=2&czas=nazwa 
376 http://www.mi.com.pl/artykul.php?id=446 
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Przykład skutecznego planowania czasu373 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Własne doświadczenia: 

                                                
373 http://www.tylkobiblia.dekalog.pl/artykuly/kamienie.htm Czytelnikowi zaleca się sporządzenie ilustracji 

graficznej przedstawionej zasady planowania czasu. 
☺Po zajęciach jeden ze studentów wziął słój, wypełniony po brzeg kamieniami, Ŝwirem i piaskiem. Nawet 
sam profesor zgodził się, Ŝe słój jest pełny. Student bez problemu wlał do słoja butelkę piwa. Piwo wypełniło 
resztę przestrzeni - teraz słój był naprawdę pełen. NiewaŜne, jak bardzo jest wypełnione Wasze Ŝycie, zawsze 
jest jeszcze miejsce na jeszcze jedno piwo :-) 

Pewnego dnia pewien stary profesor został zaangaŜowany, aby przeprowadzić kurs dla 
grupy dwunastu szefów wielkich koncernów amerykańskich na temat skutecznego planowania 
czasu. Kurs ten był jednym z pięciu modułów przewidzianych na dzień szkolenia. Stary 
profesor miał więc do dyspozycji tylko jedną godzinę, by wyłoŜyć swój przedmiot.  

Stojąc przed tą elitarną grupą (która gotowa była zanotować wszystko, czego ekspert będzie 
nauczał), stary profesor popatrzył na kaŜdego z osobna, następnie powiedział: 
Przeprowadzimy doświadczenie. Spod biurka, które go oddzielało od studentów, stary 
profesor wyjął wielki dzban (o pojemności 4 litrów) i postawił delikatnie przed sobą. 
Następnie wyjął około dwunastu kamieni, wielkości piłki do tenisa, i delikatnie włoŜył je 
kolejno do dzbana. Gdy dzban był wypełniony po brzegi i niemoŜliwym było dorzucenie 
jeszcze jednego kamienia, podniósł wzrok na swoich studentów i zapytał ich: Czy dzban jest 
pełen? Wszyscy odpowiedzieli: Tak.  

Poczekał kilka sekund i dodał: Na pewno? Następnie pochylił się znowu i wyjął spod biurka 
naczynie wypełnione Ŝwirem. Delikatnie wysypał Ŝwir na kamienie, po czym potrząsnął lekko 
dzbanem. świr zajął miejsce między kamieniami..., aŜ do dna dzbana. Stary profesor znów 
podniósł wzrok na audytorium i znów zapytał: Czy dzban jest pełen? Tym razem świetni 
studenci zaczęli rozumieć. Jeden z nich odpowiedział: Prawdopodobnie nie. Dobrze – 
odpowiedział stary profesor.  

Pochylił się jeszcze raz i wyjął spod biurka naczynie z piaskiem. Z uwagą wsypał piasek do 
dzbana. Piasek zajął wolną przestrzeń miedzy kamieniami i Ŝwirem. Jeszcze raz zapytał: Czy 
dzban jest pełen? Tym razem, bez zająknienia, studenci odpowiedzieli chórem: Nie. Dobrze 
odpowiedział stary profesor.  

I tak, jak się spodziewali, wziął butelkę wody, która stała na biurku i wypełnił dzban aŜ po 
brzegi. Stary profesor podniósł wzrok na grupę studentów i zapytał ich: Jaką wielką prawdę 
ukazuje nam to doświadczenie?  

Niegłupi, najbardziej odwaŜny z uczniów, biorąc pod uwagę przedmiot kursu, 
odpowiedział: To pokazuje, Ŝe nawet jeśli nasz kalendarz jest całkiem zapełniony, jeśli 
naprawdę chcemy, moŜemy dorzucić więcej spotkań, więcej rzeczy do zrobienia.  

Nie - odpowiedział stary profesor, to nie o to chodziło. Wielka prawda, którą przedstawia to 
doświadczenie, jest następująca: jeśli nie włoŜymy kamieni, jako pierwszych do dzbana, 
później nie będzie to moŜliwe.  

Zapanowało głębokie milczenie, kaŜdy uświadomił sobie oczywistość tego stwierdzenia. Stary 
profesor zapytał ich: Co stanowi kamienie w waszym Ŝyciu? Wasze zdrowie? Wasza rodzina? 
Przyjaciele? Zrealizowanie marzeń? Robienie tego, co jest waszą pasją? Uczenie się? 
Odpoczywanie? Danie sobie czasu...? Albo jeszcze coś innego? NaleŜy zapamiętać, Ŝe 
najwaŜniejsze jest włoŜyć swoje KAMIENIE jako pierwsze do Ŝycia, w przeciwnym wypadku 
ryzykujemy przegraniem... własnego Ŝycia. Jeśli damy pierwszeństwo drobiazgom (Ŝwir, 
piasek), wypełnimy Ŝycie drobiazgami i nie będziemy mieć wystarczająco duŜo cennego 
czasu, by poświęcić go na waŜne elementy Ŝycia. Zatem nie zapomnijcie zadać sobie pytania: 
Co stanowi kamienie w moim Ŝyciu? Następnie, włóŜcie je na początku do waszego dzbana 
(Ŝycia). Przyjacielskim gestem dłoni stary profesor pozdrowił audytorium i powoli opuścił 
salę... 
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Pięć kroków praktykowania uwaŜności w ciągu dnia 

1. Zawsze, gdy jest moŜliwe, rób tylko jedną rzecz naraz. 
2. Zwracaj pełną uwagę na to, co robisz. 
3. Gdy umysł oddali się od tego, co robisz, sprowadź go z powrotem. 
4. Powtórz krok kilka miliardów razy. 
5. Badaj, co cię rozprasza. 

Renata Arendt-Dziurdzikowska – rozmowa z Jon Kabat-Zinn, Bądź tu i teraz, Zwierciadło, 
9/1955, wrzesień 2009r.   
 

Własne doświadczenia: 
Zadania wykonywane w pełni 

• planowanie dzienne z rygorystycznym wykonywaniem;  
• bieŜąca realizacja zadań – unikanie zaległości;  
• maksymalne delegowanie zadań; 
• przypominanie o waŜnych sprawach – komórka; 
• potwierdzanie otrzymania wiadomości przez adresatów – e-mail + komórka.  

Zadania do poprawienia 
• planowanie krótkoterminowe; 
• ograniczenie odrywania od pracy; 
• selekcja informacji. 
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śeby docenić wartość jednego roku, zapytaj studenta, który oblał egzamin komisyjny. 
śeby docenić wartość miesiąca, zapytaj matkę, której dziecko urodziło się za wcześnie. 
śeby docenić wartość godziny, zapytaj zakochanych czekających na to, Ŝeby się zobaczyć. 
śeby docenić wartość minuty, zapytaj kogoś, kto przegapił autobus. 
śeby docenić wartość sekundy, zapytaj kogoś, kto przeŜył wypadek. 
śeby docenić wartość setnej sekundy, zapytaj sportowca, który na olimpiadzie zdobył srebrny medal. 
Czas na nikogo nie czeka. Łap kaŜdy moment, który ci został, bo jest wartościowy. 

6. Nie dopuszczaj do powstawania zaległości – zaległości zwiększają nawał pracy, tak więc 
pozbywając się ich, redukujesz swoje obciąŜenie w większym stopniu, niŜ się tego 
spodziewasz. 

7. Selekcjonuj informacje – dopuszczaj do siebie tylko potrzebne informacje, a zapamiętuj 
z nich tylko te, które tego wymagają. 

8. Działaj z myślą o przyszłości
371 – i licz się z konsekwencjami swoich czynów. Planuj 

działania w oparciu o ocenę teraźniejszości i prognozę skutków.  

 Skutki poprawy organizacji pracy moŜna przedstawić następująco: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 53. Skutki poprawy organizacji pracy 
 
 
 
 

Nic tak nie wykańcza męŜczyzny jak nuda i wolny czas – Zbigniew Boniek372 

 

                                                
371 Stosowanie metod statystycznych w analizie zbieranych danych powinno być ukierunkowane nie na ocenę 

stanu aktualnego, ale przede wszystkim na prognozowanie stanu przyszłego.  

Powiedzenie Kazimierza Górskiego – Nie podawaj piłki tam, gdzie jest zawodnik, tylko tam, gdzie będzie. 
☺Jeśli brak Ci na coś pieniędzy, nigdy Ci ich na to nie starczy. 
Inne powiedzenia: 
� Jeśli brak Ci na coś czasu, nigdy go na to nie znajdziesz. 
� Jeśli nie jesteś szczęśliwy, nigdy nie będziesz  

372 Piotr Najsztub – rozmowa ze Zbigniewem Bońkiem, Potrafir być potrzebny, Przekrój nr 41 (3303) 

Zwiększenie produktywności, efektywności i skuteczności 
 

Poprawa organizacji pracy 

Wykonywanie zadań mniejszym nakładem sił i w krótszym czasie 
 

Poprawa jakości pracy, terminowe wykonywanie zadań 
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 NaleŜy podkreślić, Ŝe sprawy, na które powinniśmy przeznaczać najwięcej czasu, 
zaliczyć naleŜy do spraw waŜnych i niepilnych, czyli do kategorii 2. Tutaj właśnie 
rozstrzygają się kwestie dla nas najwaŜniejsze. Właśnie taką rangę powinniśmy nadać swym 
rozwaŜaniom, gdy układamy plany, przewidujemy ewentualne problemy i szukamy sposobów 
zapobiegania. W tej kategorii są działania związane z naszym rozwojem, nauka języków, 
obsługi komputera, lektura wydawnictw, które poszerzą naszą wiedzę lub zaspokoją 
ciekawość świata. Do tej kategorii naleŜy uczestnictwo w kursach doskonalących, uprawianie 
sportu, przebywanie z rodziną, rozmowy z dziećmi, kolacja ze współmałŜonkiem, spotkania  
z dobrymi przyjaciółmi. JeŜeli coraz więcej czasu przeznaczać będziemy na zajęcia z tej 
kategorii, to coraz mniej czasu przyjdzie nam poświęcać na pokonywanie kryzysów. 
Odpowiednie planowanie, delegowanie odpowiedzialności, wcześniejsze wykonywanie 
sprawozdań itp., dbanie o zdrowie uwolni nas od duŜej części stresów i spowoduje, Ŝe nie 
będziemy juŜ musieli spędzać większości naszego czasu na zajęciach kategorii 1. 

Dzięki poświęceniu czasu na sprawy kategorii 2 uzyskamy większą kontrolę nad naszym 
Ŝyciem i świadomość, Ŝe na sprawy waŜne dla naszego rozwoju nareszcie mamy czas. 

Przy planowaniu swojego działania kluczowe jest ustalenie, co jest dla nas waŜne, jakie są 
nasze priorytety i wartości? KaŜdy powinien samodzielnie odkryć w sobie to, co dla niego 
jest najistotniejsze. Jedni proponują rozpocząć od określenia wartości nadrzędnych. To im 
powinny być podporządkowane nasze wybory i klasyfikacje wagi spraw. I na tym 
powinniśmy się koncentrować w codziennych działaniach. Inni z kolei proponują na 
podstawie wizji swojego Ŝycia stworzyć jego poŜądany obraz, a w nim przebieg kariery 
zawodowej.  

Dodatkowe źródła: http://czas.ebiznes.org.pl/zasada,eisenhowera.htm 
http://www.vulcan.pl/biuletyn/bi29/02osiemlekcji.html 

 
Inne strony warte obejrzenia: 
http://i.wp.pl/a/i/infoshare/2009_materialy/infoShare2009_zarzadzanie_czasem.pdf 
http://www.wsfiz.edu.pl/V2006/BiuroKarier/Skrypty/RozdzI.pdf 
http://www.maximus.pl/pliki/jak_skut_zarz_swoim_czasem.pdf 
http://www.proaktywnie.pl/zasada-8020-jest-super-czasami/ 

3.3.4. Zasady efektywnego funkcjonowania 

 PoniŜej przedstawiono zasady warunkujące efektywne funkcjonowanie: 
1. Planuj swoje działania – opisano to szczegółowo we wcześniejszych rozwaŜaniach. 
2. Załatwiaj sprawy od razu – np. segregowanie spraw na rodzaje: „do załatwienia teraz”  

i „do załatwienia później” nie ma sensu – bezcelowe jest kilkakrotne czytanie 
wszystkiego, co jest na biurku przed przystąpieniem do działania – nic to nie daje! 

3. Rozwiązuj problemy, póki są jeszcze małe – bardzo waŜne jest rozpoznawanie wszelkich 
sygnałów informujących o tym, Ŝe coś jest nie tak, a będzie jeszcze gorzej, jeŜeli nie 
podejmie się odpowiedniego działania. Załatwianie spraw od ręki powoduje 
rozwiązywanie drobnych problemów, zanim przekształcą się w powaŜne kryzysy.  

4. Ogranicz odrywanie siebie od realizowanych zadań – terminowe wykonywanie zadań 
eliminuje wyjaśnianie, czemu czegoś nie zrobiłeś – a takie wyjaśnianie właśnie powoduje 
przerwy w pracy.  

5. Deleguj zadania, których nie musisz sam wykonywać – nie jesteś niezastąpiony, jeŜeli 
wykonujesz projekt zespołowy, to pozwól samodzielnie wykonać jego część swojemu 
partnerowi. 
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 Tak więc spośród całokształtu problemów, z którymi będziesz miał do czynienia, 
tylko kilka będzie istotnych – takich, którymi trzeba zająć się natychmiast oraz wiele innych, 
moŜliwych do załatwienia później. Znajdą się wśród nich takŜe takie, z realizacji których 
moŜna zrezygnować, bo np. zabiorą nieporównywalnie duŜo czasu w stosunku do wyników. 

 MoŜna spotkać zasadę Eisenhowera w wersji wyrazistszej, pozwalającej jaśniej dać 
zalecenia: 

„Prezydencka reguła mówi, Ŝe sprawy dzielą się alternatywnie na pilne lub na waŜne. WaŜne 
nie są więc pilne i mogą poczekać - większość sama się załatwi z biegiem czasu. Pilne nie 
mogą być waŜne i nie warto im poświęcać czasu. Ja zajmuję się wyjątkami z tej reguły - 
nielicznymi sprawami, które są jednocześnie waŜne i pilne.” 

 W ten sposób na rysunku 52. zajęta jest tylko jedna ćwiartka, oznaczona numerem 1. 

Przykłady  

(w kategoriach podane w kolejności alfabetycznej) 

1. Sprawy pilne i waŜne 
• chory przyjaciel, 
• napisanie raportu na jutro,  
• napisanie wypracowania „na wczoraj", 
• oddanie sprawozdania z ostatniej kontroli,  
• opracowanie koncepcji rozwoju na nagle zwołaną naradę,  
• przygotowanie się w ostatniej chwili do egzaminu, 
• sprawdzian jutro. 

2. Sprawy waŜne i niepilne  
• budowanie związków z rodziną i przyjaciółmi.  
• planowanie,  
• powierzanie odpowiedzialności,  
• prawdziwa rekreacja,  
• prawdziwy relaks. 
• sport, 
• systematyczna praca i przygotowywanie się do egzaminów, 
• wizyty kontrolne u lekarza, zapobieganie,  
• wypracowanie na przyszły tydzień, 
• wyznaczanie sobie celów związanych z egzaminem. 

3. Sprawy pilne i niewaŜne  
• drobne problemy innych, 
• najbliŜsze sprawy naglące,  
• niektóre listy i raporty;  
• niektóre rozmowy telefoniczne,  
• niektóre zebrania,  
• rozmowa z napotkanym sąsiadem czy kolegą.  

4. Sprawy niepilne i niewaŜne  
• „maratony" po sklepach, 
• bezmyślne leŜenie przed telewizorem,  
• czytanie niektórych gazet,  
• niektóre telefony,  
• plotkowanie i narzekanie,  
• rozmawianie godzinami przez telefon, 
• zbyt wiele czasu spędzonego przy komputerze. 
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 Prawo Parkinsona tłumaczy tzw. „syndrom studenta", tzn. odkładanie nauki przed 
egzaminem, aŜ do samego egzaminu. Chyba kaŜdy przez to przeszedł - i to nie koniecznie na 
studiach. Po prostu lubimy odkładać tak długo, jak się da - aŜ nadchodzi godzina „zero" gdy 
trzeba się spręŜyć. 

Dodatkowe źródła: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Parkinsona 
http://www.mba.edu.pl/Mis/Parkinson.htm 
http://www.sukceslink.pl/component/content/article/5-zarzadzanie-czasem/902-prawo-
parkinsona-czas.html 

Polecane opracowanie: Prawo Parkinsona, czyli w pogoni za postępem  
http://ms-net.info/pliki/pdf/prawo_parkinsona.pdf 

Zasada Eisenhowera
370 

Priorytety realizacji poszczególnych zadań ustala się według kryterium pilności i waŜności. 
WyróŜnia się 4 klasy zadań:  

1. zadania waŜne i pilne – naleŜy się do nich zabrać natychmiast, np. napisać referat na 
jutro, oddać sprawozdanie z ostatnich ćwiczeń, odpowiedzieć na znalezione  
w gazecie ogłoszenie o pracę;  

2. zadania waŜne, ale niezbyt pilne – mogą na razie poczekać, naleŜy je jednak 
zaplanować, tzn. ustalić termin ich wykonania, np. wykonać zlecone badania 
lekarskie, uczyć się regularnie języka hiszpańskiego; 

3. zadania niezbyt waŜne, lecz pilne – powinny być realizowane na końcu, np. 
odpowiedzi na mniej waŜne e-maile; 

4. zadania niezbyt waŜne i niezbyt pilne – nie warto zaprzątać sobie nimi głowy, moŜna 
je „wyrzucić do kosza” lub odłoŜyć na półkę, np. czytanie niektórych gazet lub 
regularne oglądanie niektórych programów TV.  

Podział spraw w zasadzie Eisenhowera przedstawia poniŜszy rys. 56. 

 
 

Rysunek 52. Podział spraw w zasadzie Eisenhowera 

                                                
370 Dwight David Eisenhower (1890 - 1969), generał armii amerykańskiej, 34. prezydent USA, przydomek „Ike". 

Ten amerykański generał i prezydent bardzo skutecznie zarządzał swoim czasem. Wymyślił tzw. matrycę 
zarządzania czasem, nazwaną poźniej zasadą Eisenhowera - http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower 

PILNOŚĆ SPRAW 

NIE TAK 

3. Sprawy niewaŜne i pilne. Załat–
wiane tylko dlatego, Ŝe mają 
pieczątkę „pilne” – bez zastanowie–
nia się, czy rzeczywiście są to 
sprawy waŜne.  

WAśNOŚĆ  
SPRAW 

4. 

1. Sprawy naglące, których 
termin właśnie upływa i które 
muszą być załatwione juŜ teraz. 
To sytuacje kryzysowe  
i „gaszenie poŜarów”. 
 

2. Sprawy waŜne, które naleŜy  
załatwić w przyszłości, np.  
doskonalenie, dokształcanie,  
szukanie nowych moŜliwości  
i rozwiązań. Śmieci
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K 
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� MoŜe warto część z nich outsourcować?  

• Jeśli 20% sprzedawców generuje 80% przychodów to:  
� Czego inni powinni się od nich nauczyć, aby poprawić swoje wyniki?  
� Czy potrzebujemy wszystkich pozostałych sprzedawców?  

• Jeśli 20% komponentów produktu lub usługi generuje 80% kosztu, szukanie oszczędności 
w tych 20% da najlepsze rezultaty.  

Warto zwrócić równieŜ uwagę na reklamę - często 20% wydatków na reklamę generuje 
80% rezultatu. W takim wypadku naleŜy zadać sobie pytanie, czy pozostałe 80% środków 
nie moŜe być lepiej wykorzystane.  

• Z punktu widzenia pojedynczego menedŜera - 20% czasu pracy poświęcane jest na 
zadania generujące 80% rezultatów. Pozostała część spędzana jest na znacznie mniej 
produktywnych zajęciach. Opłacalne jest przeprowadzanie analiz realizowanych zadań i 
eliminowanie lub oddelegowanie zbędnych.  

Dodatkowe źródła: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_Pareto 
http://czas.ebiznes.org.pl/zasadapareto8020.htm 
http://www.findict.pl/akademia/zarzadzanie/zasada-pareto-w-biznesie 

Ciekawy artykuły: http://szybka-nauka.wieszjak.pl/szybka-
nauka/204343,zasada_pareto_a_nauka_jezyka_angielskiego.html 
http://karolk.nazwa.pl/WP_zarzadzanie/?cat=3 

Prawo Parkinsona
369 

 Prawo Parkinsona - Wykonywanie zadań wydłuŜa się, wypełniając cały czas pracy. 
(oryg. ang. Work expands as to fill the time available for its completion). Autor - Cyril 
Northcote Parkinson. 

 Prawo to sformułowano w odniesieniu do organizacji formalnych typu 
biurokratycznego. Oznacza ono, Ŝe jeŜeli urzędnik ma określony czas na wykonanie danego 
zadania, zadanie to zostanie wykonane w moŜliwie najpóźniejszym terminie. 

 Innymi słowy zgodnie z prawem Parkinsona: KaŜda praca wykonywana jest tak, aby 
zuŜyć cały moŜliwy do wykorzystania na nią czas. Oznacza to, Ŝe zarówno urzędnicy, jak i 
robotnicy, czy menedŜerowie w sposób naturalny i zawsze dopasowują tempo swego 
działania do czasu, którym dysponują: w przypadku, gdy na realizację pewnego zadania 
przeznaczono 10 minut – będzie ono trwało około kwadransa, jeśli jednak osoba je 
wykonująca ma przed sobą aŜ jedną niezajętą godzinę – to samo zadanie rozciągnie się na 
cały ten wolny czas. Płynie stąd dość karykaturalny – choć często prawdziwy – znany wielu 
menedŜerom wniosek: jeŜeli praca ma być wykonana szybko, naleŜy zlecić ją tym 
podwładnym, którzy są najbardziej zajęci (bowiem ci właśnie nauczyli się zarządzać czasem 
lepiej od pozostałych). Inna Ŝyciowa konkluzja mówi o tym, Ŝe najczęściej na spotkania 
spóźniają się ci, którzy pracują lub mieszkają blisko miejsc ich organizowania... 

 Prawo Parkinsona jest często uogólniane i przybiera formę: „Popyt związany z 
róŜnymi zasobami dopasowuje się automatycznie do ich podaŜy”. Rzeczywiście codzienne 
wydatki rodzin rosną wraz ze wzrostem ich dochodów, tak samo zresztą jak ilości 
przetwarzanych przez komputery danych zwiększają się w tempie pozwalającym na 
zapełnianie nimi całej pojemności coraz bardziej potęŜnych twardych dysków. 

                                                
369 Cyril Northcote Parkinson (1909-93) - politolog ang., prof. uniw. w Singapurze; poddał ośmieszającej 

krytyce biurokrację urzędniczą, jej niekompetencję, hierarchizację i tendencje do stałego wzrostu 
zatrudnienia (niezaleŜnie od ilości pracy do wykonania); uczynił to w zabawnych rozprawkach ujętych w 
formę "praw P.", m.in. Prawo P. albo w pogoni za postępem, Prawo zwłoki, Jak zrobić karierę?, Prawo pani 

Parkinson, Brodaci barbarzyńcy - http://encyklopedia.interia.pl/haslo?hid=93639&kid=100 
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80% czasu 

 

 

 

80% wyników 

 

20% czasu 

 

20% wyników  

 
daje 

 

 

 

20% powierzchni dywanu przypada na 80% zuŜycia  
20% produktów firmy daje jej 80% zysków  
20% słownictwa wystarczy by móc czytać 80% tekstów w języku  
20% ubrań nosimy przez 80% czasu  

Liczb 80 i 20 nie naleŜy traktować jako jedyne słuszne, są one tylko najczęściej pojawiającą 
się w obserwacjach, równie dobrze moŜe to być inna proporcja.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rysunek 51. Ilustracja zasady Pareto 

ZałóŜmy hipotetyczną sytuację, dwie osoby uczą się na egzamin: 
• Tomek, ma przed sobą dwie ksiąŜki i notatki (30 str) i ślęczy juŜ od trzech dni, próbując 

wszystko zrozumieć i wszystkiego się nauczyć.  
• Dorota natomiast ma streszczone notatki (6 str), i dwa rozdziały skserowane z ksiąŜki,  

i nauczyła się wszystkiego na dzień przed egzaminem.  
• Tomek ledwo zdaje egzamin na 3, a Dorota zdaje na 4. Dlaczego? - bo Tomek nie wiedział 

czego dokładnie trzeba się nauczyć, a Dorota wiedziała i wybrała tylko to co rzeczywiście 
miało być na egzaminie. Dorota wiedziała czym jest to 20%, która część to ta właściwa to 
ta którą trzeba się zająć, aby uzyskać 80% efektów (w tym wypadku oceny). Tomek 
natomiast nie wiedział i próbował się nauczyć wszystkiego co nie było moŜliwe w takim 
czasie. Efekty są jakie są. Dorota zaoszczędziła czas i dostała lepsza ocenę, Tomek stracił 
masę czasu i ledwo zdał egzamin. 

W Ŝyciu cięŜko jest rozpoznać która część to ta odpowiedzialna za wyniki, nie jest to takie 
proste. Poprzez wyrobienie w sobie postawy analityka, naleŜy zastanawiać się nad kaŜdym 
działaniem i jego skutkami. A następnie wybierać tylko te które rzeczywiście są optymalne, 
które dają najwięcej efektów. 

Przykłady wykorzystania 

• W wielu przedsiębiorstwach 20% klientów generuje 80% przychodów firmy. Warto  
w takim przypadku zastanowić się nad następującymi sprawami:  
� Co odróŜnia tych klientów od pozostałych?  
� Czy moŜemy zdobyć więcej właśnie takich klientów?  
� Które kanały reklamowe docierają do takich klientów? Czy warto utrzymywać 

pozostałe?  
� Czy moŜemy sprawić, aby pozostali klienci dorównali im zamówieniami?  
� Czy opłaca nam się utrzymywać relacje ze wszystkimi klientami z pozostałych 80%, 

czy moŜe niektórzy z nich zabierają zbyt wiele uwagi firmy w stosunku do 
przychodów jakie generują?  

• JeŜeli 80% czasu pracowników jest zuŜywane na 20% czynności, warto przemyśleć:  
� Czy nie da się tych właśnie czynności usprawnić, uprościć lub przyspieszyć?  
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Na poniŜszym rysunku przedstawiono przykładowe postępowanie przy sporządzaniu planu 
tygodniowego oraz, na jego podstawie, planu dziennego.  

 

Rysunek 50. Sporządzanie planu tygodniowego i planu dziennego 

 Przy planowaniu zadań naleŜy pamiętać o poniŜej podanych zasadach. 

Zasada Pareto
368 

Nazwa zasady pochodzi od nazwiska włoskiego socjologa i ekonomisty Vilfredo Pareto, 
który na podstawie analizy danych statystycznych dochodów ludności we Włoszech  
w 1897 roku stwierdził, Ŝe 20% mieszkańców Włoch jest w posiadaniu 80% majątku w kraju. 
Nazwy Zasada Pareto uŜył dla opisu większej ilości zjawisk w 1941 roku Joseph Juran  
w swoich badaniach nad jakością, zauwaŜając, Ŝe 80% problemów jest powodowanych przez 
20% przyczyn. 

Przykłady (w kolejności alfabetycznej)  
20% kierowców powoduje 80% wypadków  
20% klientów przynosi 80% zysków  
20% klientów przynosi nam 80% wartości sprzedaŜy  
20% kryminalistów popełnia 80% przestępstw  
20% materiału zajmuje 80% egzaminu  
20% materiału zajmuje 80% powierzchni magazynu.  
20% miejsc WWW generuje 80% aktywności 
20% naszego Ŝycia daje nam 80% szczęścia  
20% naszej pracy daje 80% efektów  

                                                
368 http://alexba.eu/2007-06-02/szkolenia-rozwazania-trening/zasada-pareto-szkolenia/ 

Vilfredo Federigo Damasio Pareto (1848 - 1923) - włoski ekonomista i socjolog, od 1893 roku był 
profesorem uniwersytetu w Lozannie. Prowadził badania nad zamoŜnością społeczeństwa włoskiego. 
Zaobserwował on, Ŝe aŜ 80% bogactw Włoch znajduje się w posiadaniu zaledwie 20% społeczeństwa. Jak 
się potem okazało, zasadę tę moŜna odnieść do wielu innych występujących zjawisk. Stąd teŜ zasadę tą 
potocznie określa się mianem reguły 80/20. Pareto rozszerzył zastosowania metod matematycznych  
w ekonomii 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto 
http://mfiles.ae.krakow.pl/modules.php?name=Guiki&MODE=SHOW&PAGE=diagram%20Pareto 

Sprawy w toku 
Rutynowe działania 

Terminarz Notatnik 

Sprawy bieŜące Sprawy  
z poprzedniego dnia 

bieŜące 

PLAN TYGODNIOWY 

PLAN DZIENNY 
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 Efektywne wykorzystanie czasu, o czym była wcześniej mowa, pozwala na bardziej 
skuteczną realizację poszczególnych celów. Stawiane sobie cele i harmonogram ich realizacji 
najlepiej jest przedstawić w formie pisanej, a nie ograniczać się do ich sprecyzowania  
w myśli. Zapewnia to trwałość i konkretność, daje teŜ psychologiczny efekt automotywacji 
do pracy. Harmonogram na piśmie stanowi jednocześnie dokumentację wykonanej pracy.  

 Wyznaczane cele moŜna podzielić ze względu na czas, w którym mają być 
osiągnięte: 
• cele dalekosięŜne – osiągnięcie ich moŜe trwać rok lub dłuŜej, nawet większość Ŝycia, np. 

zaliczenie kolejnego roku studiów; 
• cele średnioterminowe  – ich realizacja będzie krótsza niŜ rok, np. zdanie wszystkich 

egzaminów w najbliŜszej sesji; 
• cele bieŜące – ich osiągnięcie moŜe nastąpić w najbliŜszych dniach, np. zaliczenie 

kolokwium z rachunku prawdopodobieństwa zaplanowanego na najbliŜszą środę. 

Jeśli jeszcze nie wyznaczyłeś sobie celów – teraz jest dobry czas, by zacząć! 

3.3.3. Planowanie realizowanych zadań 

 Celem planowania jest uzyskanie jasnego wyobraŜenia, co powinno być zrobione.  
W czasie studiów warto zadawać sobie podane poniŜej pytania i udzielać na nie odpowiedzi: 
• Czy realizowane są właśnie te zadania, które powinniśmy realizować? 
• Czy są wybrane właściwe projekty? 
• Czy planowanie obejmuje takŜe plany długookresowe? 

 WyróŜnia się następujące rodzaje planów:  
• Plan strategiczny – uzaleŜniony jest od stawianych sobie celów, wynikających z tego,  

co jest waŜne dla ciebie. Planowanie strategiczne opiera się na globalnym spojrzeniu  
na własne  funkcjonowanie. Pierwszy krok to ocena obecnej sytuacji (czym dysponuję,  
co umiem?), drugi to prognoza i sprecyzowanie celów do osiągnięcia. Dla kaŜdego celu lub 
zamierzenia powinno być opracowane postępowanie dla jego osiągnięcia. 

• Plany realizacji projektów – np. plan pisania pracy dyplomowej, czy uzyskania 
certyfikatu z j. angielskiego.  

• Plany tygodniowe – najbardziej efektywny sposób planowania dla studentów.  
• Plany dzienne – tworzone na podstawie planu tygodniowego. 

 Plan tygodniowy opiera się o następujące źródła informacji: 
• sprawy w toku (np. dokumenty dot. realizowanych projektów, aktualne wersje opracowań, 

itp.); 
• rutynowe/regularne działania (dzienne, tygodniowe, miesięczne);  
• terminarz / kartoteka terminowa (spotkania, połączenia, przypomnienia); 
• notatnik / informator podręczny (bieŜące zapisy – co jest do zrobienia oraz telefony, 

adresy, itp.).  

 Kontrolując wyniki dnia nie zapominamy o sprawach, których nie udało się nam 
załatwić – przenosimy je na dzień następny. 

Stosunkowo często zdarza się sytuacja, Ŝe nie uda się zrealizować większości, a nawet 
Ŝadnego z zadań ujętych w planie dziennym. Powodów moŜe być kilka: 
• być moŜe próbowałeś zrobić zbyt wiele; 
• być moŜe nie przewidziałeś nieoczekiwanych okoliczności lub tego, Ŝe niektóre  

z zaplanowanych czynności wymagają więcej czasu; 
• być moŜe dzienny plan był zbyt ogólny. 
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 Przy takiej rejestracji danych konieczne jest ustalenie skończonego zbioru kategorii 
dla czynności i przedmiotu, co jest warunkiem koniecznym uzyskania wyników analizy 
czasu pracy, z podziałem, jak juŜ wspomniano wcześniej, na czas wykorzystany i czas 
stracony – z podaniem przyczyn takich sytuacji.  

 NaleŜy podkreślić, Ŝe bardzo często ocena a priori bardzo róŜni się od oceny  
a posteriori – niektóre osoby uwaŜają, Ŝe poświęcają czas na zupełnie inne czynności, niŜ ma 
to miejsce w rzeczywistości. Na przykład stwierdzono, Ŝe na skutek niewłaściwego 
zorganizowania pracy ludzie marnują około 50% swojego czasu oraz Ŝe urzędnicy spędzają 
średnio sześć tygodni rocznie na szukaniu rzeczy, które gdzieś im się zapodziały. 

 Remanent czasu pozwoli nam na zidentyfikowanie poŜeraczy czasu366: 
• likwidacja zaległości;  
• niespodziewane telefony; 
• niezapowiedziani goście. 

 Skuteczną likwidację zaległości zapewnia następujące postępowanie: 
• określ, co masz do nadrobienia; 
• ustal, z czym naleŜy uporać się przede wszystkim;  
•  codziennie zarezerwuj sobie czas na likwidowanie zaległości i ściśle trzymaj się planu; 
• ustal przyczyny powstawania zaległości;  
• podejmij kroki przeciwdziałające powstawaniu i gromadzeniu się zaległości w przyszłości. 

3.3.2. Określanie realizowanych celów  

 Cel nadaje sens naszym działaniom. Bez wyznaczonego celu nasze Ŝycie nie przynosi 
nam ani satysfakcji, ani zadowolenia. Cel przypomina latarnię morską – wskazuje kierunek. 
Powinien być wyraźnie określony, najlepiej na piśmie.  

 Aby mieć pewność, Ŝe wyznaczyłeś najwaŜniejsze cele, musisz najpierw wyodrębnić 
poszczególne sfery swojego Ŝycia. Dobrze jest określić swoje cele na jednej kartce. Stawiane 
sobie cele wynikają z przyjętej hierarchii wartości.  

 Podstawowe rodzaje celów są następujące: 
1. cele związane z karierą zawodową; 
2. cele własnego rozwoju; 
3. cele dotyczące relacji z ludźmi; 
4. cele dotyczące odpoczynku; 
5. cele materialne; 
6. cele prestiŜowe. 

 KaŜdy ze stawianych celów powinien być: 
• Konkretny/charakterystyczny – Specific. 
• Mierzalny – Measurable367. 
• Akceptowalny/osiągalny – Attainable. 
• Realny/istotny – Realistic. 
• Terminowy/określony w czasie – Time traceable. 

Tego typu podejście nazywane jest SMART - od pierwszych liter w/w angielskich nazw 
cech stawianych celów. Jego rozwinięciem jest SMARTER. Dwie ostatnie litery oznaczają: 
• Ekscytujący – Exciting.  
• Zapisany – Recorded.  

                                                
366 Przeprowadzone badania statystyczne pokazały, Ŝe średni odstęp pomiędzy przychodzącymi listami 

elektronicznymi i kontaktami telefonicznymi wynosi 20 minut – tak więc bieŜąca ich obsługa uniemoŜliwia 
jakąkolwiek inną pracę. Patrz takŜe historia opisana w przypisie na str. 40. 

367 Patrz trzeci przypis na str. 243.  
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3.3. Efektywne zarządzanie czasem365 

3.3.1. Uwagi wstępne 

 Efektywne gospodarowanie czasem polega na dopasowaniu celów do własnej 
hierarchii wartości oraz przekonań. Efektywne wykorzystanie czasu oznacza, Ŝe dokładnie 
wiemy, co mamy robić lub gdzie zamierzamy dotrzeć. Właściwa organizacja własnego 
czasu zapewnia efektywne jego wykorzystanie.  

 W niniejszym rozdziale opisano podstawowe zasady efektywnego gospodarowania 
czasem podczas studiów, mające na celu ukierunkowane na zwiększenie efektywności 
studiowania. NaleŜy podkreślić, Ŝe część studentów równocześnie ze studiami pracuje – 
narzuca to konieczność uwzględnienia obu rodzajów zajęć przy gospodarowaniu czasem.  
W końcu naleŜy takŜe zapewnić sobie czas wolny na sprawy osobiste, odpoczynek  
i rozrywkę. 

 Mając na uwadze poprawę organizacji czasu pracy trzeba w pierwszej kolejności 
zidentyfikować, a następnie ocenić stan organizacji własnego czasu – zakres i zasady opisano 
poniŜej. 

Generalnie własny czas moŜna podzielić na dwie części: 
• czas wykorzystany do realizacji zadań w ramach obowiązków studiowania i ewentualnej 

pracy;  
• czas nie wykorzystany do realizacji w/w obowiązków, czyli tzw. czas „stracony”.  

 Powody niewykorzystania czasu do realizacji podstawowych obowiązków mogą być 
obiektywne (celowe) i subiektywne. Subiektywne na pewno wynikają ze złej organizacji 
pracy. Tak zwanych poŜeraczy czasu, np. niespodziewanych gości, moŜna traktować jako 
powód obiektywno–subiektywny. 

 Podstawą organizacji własnego czasu jest dokonanie remanentu czasu, czyli 
określenie procentu czasu poświęcanego na realizację czynności i obowiązków uznanych  
za podstawowe oraz zidentyfikowanie, na co poświęcamy pozostały czas. 

 Remanent czasu moŜna zrobić z wykorzystaniem poniŜszego formularza: 
Tabela 37. Formularz do dokonania remanentu czasu 

Godziny Czynność Osoba 
uczestnicząca 

Przedmiot 
wykorzystywany 

7:00    
7:15    
……    
23:00    

                                                
365 Iwona Bartczak, Poszukiwanie traconego czasu, Computerworld, 19 października 1998 (nr 38–1998) 

Roger Fritz, ABC nowoczesnego menedŜera, Amber 2001 
Gazeta Stołeczna Praca, Dodatek do „Gazety Wyborczej”, 26 stycznia 2004 
Kerry Gleeson, Osobisty program efektywnej pracy, Amber 1997 
Jefrey J.Mayer, Organizacja czasu, RM 2001 
Agnieszka Purgat, Bogna Białecka, Metody sprawnego zarządzania starostwem, Brytyjski Fundusz „Know 
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3.2.7. Kult cargo
364 

 Kulty cargo (ang. ładunek, towar, fracht) pojawiły się w Australii i Oceanii, 
początkowo na Filipinach w XIX wieku. Miejscowa ludność widząc, iŜ biali budują pasy 
startowe i lądowiska, czego wynikiem jest przylatywanie samolotów z Ŝywnością i innymi 
dobrami, zaczęła ich naśladować. Innymi słowy tubylcy zaczęli tworzyć kult, którego rytuały 
były symulowaniem tego, co widzieli u białych. 

 Kult cargo polega zatem na tym, Ŝe nie zastanawiasz się, jak coś funkcjonuje, ale za 
pomocą pewnych rekwizytów odtwarzasz fasadę tego co widziałeś. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 49. Przykładowe rekwizyty kultu Cargo: "Samolot", "wieŜa kontrolna" i "pas startowy" 

 Kult cargo moŜna przenieść w sferę biznesu. Dotyczy to zakładania firmy bez 
sporządzonego biznes planu, ale z dbałością o wystrój zewnętrzny w postaci: biura, 
sekretarki, faksu, wizytówek itp. z nadzieję, Ŝe jak będzie tak samo wyglądało jak  
w dochodowych firmach, to będzie tak samo działało.  

 

                                                
364 Janina Karpińska – rozmowa z dr Zuzanną Grębecką, Popyt na czary, Przekrój nauki, nr 8/2008, wrzesień 

2008. 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kult_cargo 
http://religia.przebudzenie.net/12-kult-cargo.html 

Zapotrzebowanie na magię rośnie, kiedy rośnie poczucie bezradności i wyobcowania  
w świecie 

Ludzie znikąd 
 Ostatnio byłem na wykładzie pewnego inwestora we Wrocławiu, który wspominał, 
iŜ robi interesy tylko ze znanymi sobie ludźmi. Powiedział, Ŝe “Najbardziej trzeba uwaŜać 
z ludźmi, którzy są znikąd, których nikt nie zna”. 
 W zasadzie tak jest, Ŝe znając ludzi wiemy czego się po nich spodziewać. Przy 
nieznajomych łatwo dać się zwieść, aby tego uniknąć przydaje się umiejętność “czytania 
między wierszami” 
Źródło: http://orest.tabaka.eu/blog/2008-05-18/studia/jak-wybrac-studia-jak-z-nich-skorzystac-cz-3/ 
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Cennik wybranych usług [zł]363 

Diagnostyka komputera 40  
Pisemna ekspertyza 80  
Instalacja systemu 80  
Instalacja dowolnej aplikacji 40  
Optymalizacja systemu 50  
Usunięcie wirusa + profilaktyka 60 – 150  
Odzyskiwanie danych Od 200  
ZłoŜenie komputera z części klienta 70  
Wyczyszczenie komputera 40  
Naprawa dysku (usunięcie bad sektorów) 60  

Podane ceny są cenami netto i naleŜy do nich doliczyć podatek VAT. 
Serwis komputerowy oferuje równieŜ wizyty domowe. Jednorazowa opłata za dojazd do 
klienta wynosi 50 zł. 

11. Reklama i marketing 
• Roznoszenie ulotek, 
• Reklama w gazecie, 
• Rozwieszanie plakatów. 

12. Prognoza wyniku finansowego przedsięwzięcia [zł]: 

Okres Przychód Zysk Uwagi 

1 miesiąc 1200 310 Początek działalności 

6 miesięcy 8500 1500 MoŜliwe zwiększenie cen usług 

12 miesięcy 15000 3200 Konieczne uzupełnienie wyposaŜenia – koszt 1000 
zł. Pozyskanie stałych klientów i zwiększenie 
zainteresowania oferowanymi usługami. 

13. Bariery 
• Problemem moŜe być uzyskanie satysfakcjonującej liczby klientów. 
• Brak konkurencji - w okolicy nie ma duŜej liczby przedsiębiorstw o podobnym profilu 

działalności. 
 

Do tej pory, aby zarejestrować firmę, przedsiębiorca musiał wypełnić dokumenty  
w czterech urzędach. Od 1 kwietnia 2009 r. wystarczy złoŜyć wniosek w jednym. Będzie to 
moŜna zrobić takŜe drogą elektronicznąa lub listownie. 

„Jedno okienko” jest etapem przejściowym do tzw. zero okienka, tzn. sytuacji  w której 
wszystko będzie moŜna załatwić przez Internet. Było to zaplanowane na lipiec 2011 roku.  
 

                                                
363 MoŜna go uzupełnić korzystając np. z: http://www.comtronic.pl/comtronic/docs/CENNIKI/CENNIK_U.PDF 
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Krzesło obrotowe 149,89 
Lampa wisząca 49,99 
Lampka stojąca 29,99 
Niszczarka 48,79 
Oryginalny system operacyjny Windows XP 399,99 
Papier do drukarki-do faktur 43,91 
Papier ksero 8,49 
Półki na dokumenty 3,65 
Pudełko na płyty CD 24,99 
Regał 179,39 
Roleta 59,89 
Segregator  4,14 
Telefax 288,38 

Razem 4831,60 

Inne koszty jednorazowe 

Remont lokalu czyli farby, pędzle itp. 600 
Czynności formalno prawne 300 
Opłaty za energię, gaz, wywóz śmieci, wodę 300 

Razem 1200 

Koszty miesięcznego funkcjonowania 

Wynajem lokalu-20m2 – miesięczny koszt 200  
Reklama i marketing 150 
Opłaty za energię, gaz, wywóz śmieci, wodę 300 

Razem 650 

Razem koszty jednorazowe + koszt funkcjonowania w 1 miesiącu 

Zakup niezbędnego wyposaŜenia i produktów 4831,60 
Inne koszty jednorazowe 3400,00 
Koszty miesięcznego funkcjonowania 650,00 

Razem 8881,6 

5. Lokalizacja 

Pacanów, Wichrów 12a. Umiejscowienie to wybrane zostało z tego powodu, Ŝe w niedługim 
czasie w tym rejonie ma zostać zrealizowany projekt sieci sklepów i domów, czego 
konsekwencją będzie duŜe skupisko ludzi. 

6. Struktura firmy 
Właściciel firmy – Bartłomiej Fornal 
7. Metody zarządzania firmą: 

• wprowadzenie nowoczesnych metod i technologii; 
• zachowanie ciągłości harmonii pracy. 

8. Obszar działania: 
Na terenie miejscowości, w której firma ma siedzibę - w przyszłości planowane jest 
rozszerzenie obszaru działania. 

9. Metody działania konkurencji: 
• monitorowanie cen usług; 
• zmniejszenie cen w stosunku do cen konkurencji. 

10. Zakres i cennik serwisu 

Serwis obejmuje sprzęt oraz oprogramowanie systemowe i uŜytkowe.  
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10. Ryzyko 

W biznes planie naleŜy przedstawić takŜe analizę ryzyka związanego z realizowanym 
przedsięwzięciem (w tym tworzeniem nowej firmy). Wskazane jest przeprowadzenie analizy 
mocnych i słabych stron, jak równieŜ szans i zagroŜeń wynikających z rozpoczęcia 
działalności gospodarczej lub realizacji określonego projektu. NaleŜy przede wszystkim 
opisać: 
• moŜliwe wewnętrzne przyczyny niepowodzenia planu,  
• zagroŜenia ze strony otoczenia regulacyjnego (ustawodawcy),  
• zagroŜenia makroekonomiczne,  
• zagroŜenia ze strony konkurencji,  
• zagroŜenia ze strony odbiorców.  

11. Prognoza finansowa 

W prognozie finansowej naleŜy przedstawić przychody i koszty związane z realizowanym 
przedsięwzięciem (uruchomieniem firmy) oraz przewidywane zyski. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe nie ma obowiązującej formy i struktury biznes planu. 
Przykład 16. Przykład biznes planu362 

1. Rodzaj działalności gospodarczej 

Serwis komputerowy o nazwie „For-Servis” wykonujący naprawy i modernizację sprzętu 
komputerowego w siedzibie firmy i u klienta.  
Godziny pracy:  poniedziałek - piątek od 8.00 do 18.00, sobota od 10.00 do 16.00 

2. Forma działalności gospodarczej  
Jednoosobowe przedsiębiorstwo. 

3. Planowany czas rozpoczęcia działalności 

1 stycznia 2008 r. 

4. Środki finansowe:  

Kapitał własny: w wysokości 10 tys. zł - pokrycie kosztów na początku działalności. 
Koszty 

Zakup niezbędnego wyposaŜenia i produktów 

Zakup niezbędnego wyposaŜenia i produktów 

Nazwa Cena 
Biurko 109,79 
Czajnik elektryczny 12,89 
Kalkulator 13,30 
Komputer renomowanej marki 3399,26 
Koszulki A4  4,87 

                                                
362 http://www.sciaga.pl/tekst/48113-49-biznes_plan_serwis_komputerowy 

Inne przykłady biznes planów: 
• Biznes plan firmy sprzedającej serwery wirtualne (hosting) 

http://www.ekonomiczne.biz/biznes,plan,firmy,sprzedajacej,serwery,wirtualne,(hosting),0-11.html 
• Dostawcy Internetu, kawiarenki internetowej, sklepu komputerowego   

 http://www.abc-ekonomii.net.pl/cdstudent/gotowe_biznes_plany.html 
• Kawiarenka internetowa:  

http://www.sciaga.pl/tekst/44667-45-biznes_plan_kawiarenki_internetowej 
• Restauracja internetowa: 

 http://www.biznesplan.waw.pl/6701.html 
• Firma tworząca oprogramowanie dla biur rachunkowych 

http://aktywa.biz/ksiazki/biznes/przykladowy-biznesplan-1.html 
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Reklama i promocja 
Jakie media zostaną uŜyte? Plan działań promocyjnych i koszty reklamy. 

5. Produkt i produkcja 

W punkcie tym naleŜy odpowiedzieć, jakie produkty i w jakich ilościach firma moŜe 
wytwarzać. 
Charakterystyka produktu 
• wykaz głównych surowców i materiałów,  
• potencjalni dostawcy,  
• ochrona prawna produktu (czy produkując jakiś wyrób nie naruszamy praw autorskich),  
• porównanie produktu z produktami konkurentów,  
• cechy wyróŜniające produkt,  
• ceny i koszty.   
Opis stosowanych technologii 
• opis technologii i stopień ich nowoczesności.  
• stosowane maszyny i urządzenia,  
• kontrola jakości surowca, półproduktów i wyrobów gotowych,  
• sezonowość produkcji i przeciwdziałanie negatywnym skutkom sezonowości,  
• magazynowanie zapasów surowców, materiałów i wyrobów gotowych.  

6. Organizacja i zarządzanie 

• Pracownicy i ich kwalifikacje;  
• Schemat organizacyjny;  
• Dostępność kadr (potrzebne działania w celu pozyskania pracowników);  
• Osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy tworzenia firmy (realizacji projektu).  

7. Program inwestycyjny 

Program (Plan) inwestycyjny to bardzo waŜny element biznes planu. Powinien być 
sporządzony zarówno od strony rzeczowej, jak i finansowej. 
Rzeczowa strona planu inwestycyjnego: 
• zakup nieruchomości,  
• maszyny, urządzenia, aparatura,  
• środki transportu,  
• przedprodukcyjne nakłady kapitałowe,  
• wartości niematerialne i prawne.  
Finansowa strona programu (planu)  najczęściej przedstawiona jest w formie tabelarycznej. 

8. Harmonogram 

W harmonogramie naleŜy zawrzeć poszczególne etapy tworzenia (i rozwoju firmy) lub 
realizacji określonego projektu. Najlepiej okresy podawać jest w miesiącach. Zbyt 
szczegółowe terminy realizacji poszczególnych etapów mogą spowodować problemy z ich 
dotrzymaniem. Szczególnie jest to istotne dla osób rozpoczynających działalność 
gospodarczą. 

9. Finansowanie 

 W tym punkcie naleŜy podać informacje o środkach finansowych, które naleŜy przeznaczyć 
na otworzenie firmy lub realizację określonego projektu. NaleŜy zatem podać informacje na 
temat: 
• posiadanych zasobów i własnych środków finansowych,  
• środków poŜyczonych (wraz z informacją o tym kto udzielił tej poŜyczki),  
• środków brakujących (które naleŜy sfinansować z zewnętrznych źródeł finansowania – 

pieniądze na firmę). 
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3. Opis rynku 

 W tym punkcie naleŜy opisać wielkość i zmiany wielkości rynku, na którym sprzedawane 
będą wyroby lub usługi (kalkulacja średniego miesiąca i zmiany uzaleŜnione od róŜnych 
czynników). NaleŜy takŜe uwzględnić tendencje rozwoju rynku (rynek rozwojowy, dojrzały, 
schyłkowy). 
Produkty na rynku 
• Jakie produkty są dostępne?  
• Ilu jest producentów danej kategorii produktu?  
• Jaki jest przedział cen na daną kategorię produktu?  
• Czy ceny są stabilne?  
• Przez kogo dany produkt jest sprzedawany?  
Główni odbiorcy produktów lub usług  
• Kim są odbiorcy i finalni uŜytkownicy wyrobów/usług?  
• Jakie czynniki wpływają na podejmowane przez nich decyzje zakupu?  
• Jakie dochody powinni mieć klienci?  
• Ile osób o takim poziomie dochodów zamieszkuje przedstawiany rynek?  
Dystrybucja 
• Jak produkty są dostarczane klientom?  
• Jaka jest forma dystrybucji? (sprzedaŜ hurtowa, detaliczna).  
Źródła dostaw 
• Gdzie firmy zaopatrują się w surowce i materiały?  
Konkurencja 
• Kim są konkurenci? (tutaj naleŜy wymienić konkurentów firmy);  
• Silne i słabe strony konkurentów;  
• Segmenty rynku, na które są zorientowani konkurenci;  
• Reputacja konkurentów.  

 4. Plan marketingowy 

 Strategia marketingowa opisuje ogólną filozofię marketingu nowo tworzonej firmy (lub 
realizowanego przez nią projektu): Kto będzie celem? Jakie cechy produktu/ usługi zostaną 
wyeksponowane? (Obsługa klienta? DuŜe zakupy? Jakość wykonania?).  
W strategii marketingowej naleŜy przeanalizować sezonowość sprzedaŜy i działania, które 
moŜna podjąć w celu intensyfikacji sprzedaŜy poza sezonem.  
Polityka cenowa 
• Jak zostaną skalkulowane ceny na kaŜdy produkt/ usługę? Czy będzie prowadzona 

próba pozyskania udziału w rynku za pomocą niskich cen? Cena wyznacza strategię, 
naleŜy więc mieć jasność celów.  

• NaleŜy wyznaczyć klasy cenowe. Które produkty/usługi są bardzo wraŜliwe na zmiany 
cen? Jakie będą udzielane rabaty? Jaką politykę cenową zastosujemy dla trudno 
zbywalnych dóbr? W jakiej porze roku ceny sprzedaŜy są waŜne? Jakie towary/ usługi 
przyciągną klientów przy danych cenach sprzedaŜy? NaleŜy upewnić się, czy cena jest 
wystarczająca na pokrycie kosztów.  Dokonuje się tego przez analizę progu rentowności.  

Polityka dystrybucji, serwisu i gwarancji 
NaleŜy opisać metody uŜywane w procesie sprzedaŜy i dystrybucji produktu lub usługi  
w danym segmencie rynkowym. SprzedaŜ sezonowa? Przeszkolony zespół handlowców? 
Zamówienia wysyłkowe? SprzedaŜ z dostawą do klienta? Jaka będzie oferowana metoda 
obsługi serwisowej klienta? Gwarancja na produkt i usługę? Jakie typy płatności są 
rozpatrywane (plany kredytowania, jeŜeli w ogóle będą oferowane)? Jak będą obsługiwane 
zwroty towarów? 
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3.2.5. Prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej 
358 

 Podczas prowadzenia działalności gospodarczej naleŜy przede wszystkim: 
• Prowadzić wymaganą dokumentację finansowo-księgową;359 
• Na bieŜąco monitorować aktualny stan finansowy oraz go prognozować;  
• Terminowo spłacać wszelkie zobowiązania, w tym podatki; 
• Monitorować wpływy z naleŜności. 

 Celowym jest wspomaganie prowadzenia działalności stosownym oprogramowa-
niem360.  

3.2.6. Biznes plan – elementy i przykład 

Elementy biznes planu
361

 

1. Streszczenie kierownicze  

Zaleca się, aby streszczenie projektu (przedsięwzięcia) było moŜliwie krótkie. Modelowe 
streszczenie powinno zawierać następujące informacje. 
• Jaki będzie przedmiot działalności firmy?  
• Jaka będzie forma prawna firmy?  
• Jaki będzie asortyment produkcji / usług?  
• Jakie są rozmiary rynku, na którym firma będzie działała (dzielnica, miasto, region, kraj, 

zagranica)?  
• Źródła finansowania firmy (obce, własne).  
• Przewidywany początek zyskowności firmy (realizowanego przedsięwzięcia).  
• Stopień skompletowania załogi.  

 2. Opis projektu (nowo tworzonej firmy) 

 W tej części biznes planu naleŜy rozwinąć informacje o firmie zawarte w streszczeniu 
kierowniczym. NaleŜy przedstawić: 
• Dane firmy lub osoby zakładającej firmę (teleadresowe);  
• Przedmiot działalności firmy - czy firma poprzez swoją ofertę tworzy popyt, wprowadza 

nowość na rynek, czy teŜ odpowiada na zapotrzebowanie?  
• Jakie są perspektywy wzrostu firmy?  
• Kim są główni odbiorcy? (naleŜy przedstawić ogólnie np. producenci mebli, turyści, 

uczniowie itp.)  - moŜna w tym miejscu podać informacje o listach intencyjnych;  
• Kim są konkurenci i jaka jest ich wielkość ?  
• Kim będą główni dostawcy firmy ? - tutaj takŜe moŜna podać informacje o listach 

intencyjnych;  
• Ile osób firma spodziewa się zatrudnić w związku z realizacją projektu lub bieŜącą 

działalnością gospodarczą?  
• Cel i zakres realizacji projektu objętego biznesplanem (cel załoŜenia firmy i zakres jej 

działalności).  

                                                
358 http://www.tenjaras.webpark.pl/przedsiebiorczosc.html 
359 MoŜna to robić samodzielnie lub zlecić wyspecjalizowanej firmie lub osobie  
360 Przykładowe programy: 

http://www.vat.pl/darmowe_programy_nieodplatne_swiadczenia_przychody_interpretacje_641.php 
http://www.lefthand.pl/pl/ 

361 http://www.microsoft.com/poland/msp/recepta_na_sukces/biznesplan_mapa_z_ktora_dojdziesz.mspx 
http://pierwszafirma.com/49/Biznesplan.html 
http://www.sciaga.pl/tekst/78160-79-przedsiebiorczosc_personalistyczna 
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� zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie 
ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia 
społecznego (ZUS lub KRUS). 

Ponadto stanowi: 
� wniosek o zmianę danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
� wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, 
� wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, 
� zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania (likwidacji) działalności gospodarczej. 

Wnioski moŜna składać: 
� osobiście lub przez pełnomocnika (wymagane jest złoŜenie stosownego pełnomocnictwa) 

w Urzędzie Gminy/Miasta, 
� listownie – listem poleconym- w tym przypadku istnieje konieczność notarialnego 

poświadczenia własnoręczności podpisu, 
� elektronicznie, za pomocą dostępnego formularza na stronie internetowej (zamieszczony 

jest on na platformie ePUAP, dostępnej w Internecie na stronie www.epuap.gov.pl oraz na 
stronie www.mg.gov.pl) 

We wniosku przedsiębiorca podaje następujące dane: 
� oznaczenie przedsiębiorcy, 
� numer PESEL, 
� numer NIP, 
� oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeŜeli stale wykonuje 

działalność poza miejscem zamieszkania – równieŜ wskazanie tego miejsca i adresu 
zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca, 

� określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z PKD, 
� wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
� numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada. 

Po złoŜeniu wniosku organ ewidencyjny niezwłocznie dokonuje wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie, następnie 
wniosek wraz z kopią zaświadczenia  o wpisie nie później niŜ w ciągu 3 dni od dnia 
dokonania wpisu przesyła do: 
� wskazanego przez przedsiębiorcę Naczelnika Urzędu Skarbowego, 
� właściwego Urzędu Statystycznego, 
� terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy  Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.koscierzyna.gda.pl/90,kategoria.html 
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Tabela 36. Zalety i wady samozatrudnienia355 

 

Zalety Wady 

• Niskie koszty załoŜenia i prowadzenia działalności 

• Krótki czas i stosunkowa łatwość w załoŜeniu / 
likwidacji firmy 

• MoŜliwe wszystkie formy opodatkowania 

• Właściciel firmy jest sam sobie szefem, moŜe 
dopasować do siebie rytm i czas pracy 

• Mała firma jest elastyczna, szybko reaguje na zmiany  
w otoczeniu gospodarczym 

• MoŜliwość odliczania róŜnych wydatków związanych  
z prowadzeniem działalności (zakup samochodu, 
komputera itp.) 

• Za zobowiązania 
odpowiada się całym 
swoim majątkiem 

• Działalność raczej  
w mniejszym rozmiarze 

• Konieczność opłacania 
składek ZUS bez 
względu na dochody 

• Trudno ,,wyrwać” się na 
urlop, praca często po 
godzinach i w weekendy 

Indywidualna działalność gospodarcza vs. zatrudnienie na etacie
356 

 Większość ludzi preferuje stabilne miejsce pracy i przewidywalne zarobki. Są tu temu 
dwa powody: 
•••• Wiele osób woli względne bezpieczeństwo stałej pracy, wykonywanie zadań w zespole, 

ceni sobie powstające wówczas stosunki międzyludzkie, a firmy ze swej strony wolą ludzi 
z doświadczeniem, zintegrowanych z firmą, znających procedury, posiadających tzw. 
pamięć wspólnotową. 

•••• Ci którzy podejmują indywidualną działalność gospodarczą, często przekonują się, Ŝe 
trudno jest znieść stałe związane z nią napięcie, dotyczące szukania kolejnych zamówień, 
negocjonowania kontraktów, codziennego sprawdzania i potwierdzania swojej wartości. 

3.2.4. Podejmowanie indywidualnej działalności gospodarczej
357 

 Podstawą podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej jest biznes 
plan – zasady sporządzania tego dokumentu oraz przykład biznes planu zamieszczono  
w podpunkcie 3.2.6. Decyzja taka nie moŜe wynikać z kultu cargo - patrz podpunkt 3.2.7. 
 
31 marca 2009 roku weszła w Ŝycie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności  
gospodarczej, która powołała instytucję tzw. „jednego okienka”. Zgodnie z tą koncepcją 
osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą dokonuje aktu rejestracji poprzez 
poprawne wypełnienie jednego druku EDG-1 i złoŜenie go do właściwego ze względu na 
miejsce prowadzonej w przyszłości działalności Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy. 

Druk EDG-1 jest jednocześnie: 
� wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 
� wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej 

(REGON - Urząd Statystyczny), 
� zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o 

zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP - Urząd Skarbowy), 

                                                
355 http://msp.money.pl/wiadomosci/prawop/artykul/samozatrudnienie,161,0,210337.html 
356 Ester Dyson, Wersja 2.0 Przepis na Ŝycie w epoce cyfrowej, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999 
357 http://www.twojafirma.info/ 
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• Zebranie kapitału niezbędnego do rozpoczęcia działalności - Wielkość środków 
finansowych, jaka jest niezbędna do rozpoczęcia działalności jest wysoce zróŜnicowana ze 
względu na zakres i branŜę, w której chce działać nowy przedsiębiorca. Oprócz kosztów 
związanych z finansowaniem majątku, naleŜy skalkulować wielkość pozostałych kosztów 
początkowych, które muszą zostać poniesione, aby działalność mogła zostać uruchomiona 
oraz innych środków bieŜących i zapotrzebowanie na środki obrotowe. Przykładami 
wydatków związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą być: 
� wydatki na zakup, ewentualną adaptację lub najem lokalu, w którym działalność 

gospodarcza ma być prowadzona;  
� wydatki na zakup lub wypoŜyczenie urządzeń koniecznych do wykonywania 

działalności;  
� wydatki związane z zakupem materiałów, towarów czy opakowań;  
� podatki i inne opłaty do budŜetów (np. opłata skarbowa);  
� wydatki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i gospodarcze;  
� wydatki na wynagrodzenia ewentualnych pracowników;  
� opłaty za zuŜycie energii elektrycznej i gazu, opłaty za usługi telefoniczne i dostęp  

do Internetu;  
� wydatki na marketing działalności (reklamy, informacji i promocja);  
� opłacenie usług specjalistów (księgowy, prawnik, specjalista od marketingu). 

• Wybranie formy prawnej firmy - Kolejna decyzja, którą naleŜy podjąć przed załoŜeniem 
działalności gospodarczej, odnosi się do wyboru formy prawnej przedsiębiorstwa 
(działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną lub jedna z form spółek). 
Dokonanie wyboru najkorzystniejszego rozwiązania wymaga posiadania przynajmniej 
podstawowej wiedzy z zakresu prawa. Warto przy dokonaniu tej decyzji posiłkować się 
usługami róŜnego rodzaju kancelarii prawnych, agencji doradczych czy innych podmiotów, 
które mogą udzielić profesjonalnej porady na ten temat. Skuteczność takiego postępowania 
uzaleŜniona jest od umiejętności potencjalnego przedsiębiorcy wyraŜenia swoich potrzeb  
i oczekiwań. 

Forma prawna przedsiębiorstwa jest bardzo istotnym czynnikiem, gdyŜ wpływa ona m.in. 
na: 
� wielkość kosztów ponoszonych w związku z rozpoczęciem własnej działalności 

gospodarczej,  
� wielkość kapitału, jakim naleŜy dysponować w chwili zakładania przedsiębiorstwa,  
� rodzaj podatków, jakie trzeba będzie płacić po rozpoczęciu funkcjonowania,  
� skalę ryzyka związaną z funkcjonowaniem firmy. 

Obecnie w odniesieniu do małych firm najczęściej powstają działalności gospodarcze 
prowadzone przez osoby fizyczne oraz spółki jawne lub jednoosobowe spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 
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• odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie,  
z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi 
zlecający wykonanie tych czynności;  

• są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez 
zlecającego te czynności;  

• wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną 
działalnością.  

 Osoby planujące załoŜenie firmy powinny dokładnie przemyśleć, jaką treść będą 
miały umowy zawierane z przyszłymi klientami. Jeśli okaŜe się, Ŝe kontrakt spełnia wszystkie 
trzy ww. warunki - fiskus uzna taką współpracę za stosunek pracy a nie za usługi 
wykonywane w ramach działalności gospodarczej. W takim przypadku konsekwencje 
podatkowe oraz ubezpieczeniowe dotkną zarówno samozatrudnionych jak i ich 
zleceniodawców.  

 W tej formie działalności gospodarczej moŜliwe są trzy przypadki: 

• Osoba, która pragnie stworzyć od postaw przedsiębiorstwo, rozwijać je, zarabiając w ten 
sposób na Ŝycie i czerpiąc z tego satysfakcję zawodową. W tym przypadku 
samozatrudnienie to okres przejściowy. Z chwilą pozyskania stosownych kontaktów 
gospodarczych, środków na rozwój itd., osoby te rozwiną swoje przedsiębiorstwo poprzez 
zatrudnienie pracowników, podwykonawców, poprzez zakup majątku trwałego słuŜącego 
prowadzonej działalności gospodarczej.  

• Osoba, która pragnie wykonywać swoją działalność jak wolny zawód, wolny strzelec, na 
rzecz wielu zleceniodawców, korzystając ze swobody, jaką daje samodzielna organizacja 
pracy. Tak więc osoby takie to samozatrudnienieni sensu stricte. W tym przypadku nie 
planuje się stworzenia duŜego przedsiębiorstwa, ale zazwyczaj zatrudnia się tylko jedną czy 
dwie osoby dla wykonywania prac pomocniczych, np. do obsługi biurowej. Podstawą 
przychodów jest wiedza i doświadczenie zawodowe samozatrudnionego. Przykładami 
takich właśnie samozatrudnionych są informatycy, adwokaci, doradcy podatkowi, 
architekci, róŜnego rodzaju konsultanci czy tłumacze.  

• Osoba, która zorganizowała formalnie swoją aktywność zawodową w postaci 
jednoosobowej działalności gospodarczej. Zrobili tak pod wpływem liczącego na 
oszczędności pracodawcy, czy teŜ licząc samemu na oszczędności, które mogą uzyskać 
pobierając taką samą, jak dotychczas kwotę wynagrodzenia, lecz rozliczając ją według 
odmiennych zasad z korzyścią dla siebie. Tacy samozatrudnieni naraŜeni są z jednej strony 
na większe ryzyko utraty pracy, niŜ pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, 
jednak z drugiej strony to właśnie uproszczenia płynące ze sposobu ich zatrudnienia mogą 
skłaniać pracodawców do zawierania czy kontynuowania umów właśnie z nimi. 

3.2.3. Podjęcie decyzji o prowadzeniu indywidualnej działalności gospodarczej 
353 

 Podejmowanie decyzji o podjęciu działalności gospodarczej przebiega w 3 etapach: 
• Wygenerowanie pomysłu na firmę - Kluczowym jest posiadanie pomysłu na biznes, tzn. 

określenie produktów czy usług, ich odbiorców a takŜe istniejących konkurentów. Pomysł 
musi cechować wykonalność i rentowność, z reguły warunkiem tego jest innowacyjność 
pomysłu354. NaleŜy pamiętać przy tym o maksymach „Nie sztuka zrobić, sztuka 
sprzedać” i „Nie sztuka się narobić, sztuka zarobić”. 

                                                
353 http://www.bryk.pl/teksty/studia/pozosta%C5%82e/ekonomia/14549-

formalno%C5%9Bci_zwi%C4%85zane_z_podejmowaniem_dzia%C5%82alno%C5%9Bci_gospodarczej.html 
354 Przykładem jest produkcja oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw:  

http://www.e-rachunkowosc.pl/a rtykul.php?view=859 
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posiadanych zasobów kapitałowych, moŜliwości pozyskania wspólników, wyboru formy 
zatrudnienia w firmie oraz posiadanych kwalifikacji. 

 Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka 
organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - 
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się 
takŜe wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności 
gospodarczej. 

 Aby odnieść sukces zawodowy osoba podejmująca i prowadząca działalność 
działalność gospodarczą powinna być przedsiębiorcza, tzn. mieć ducha inicjatywy, być skora 
do podejmowania róŜnych tematów, kreatywna351, pomysłowa, odwaŜna, zaradna i rzutka 
oraz charakteryzować się samozaparciem i zdeterminowaniem. 

 Przedsiębiorczość to sposób postępowania charakteryzujący się podejmowaniem 
nowych i niekonwencjonalnych, czasami ryzykownych działań oraz na wykazywaniu 
inicjatywy w ich poszukiwaniu i wdraŜaniu w Ŝycie. Warunkiem uzyskania sukcesu  
w działalności gospodarczej jest właśnie przedsiębiorczość.  

 Powszechne i ciągle rozwijające się róŜnorodne zastosowania informatyki powodują, 
Ŝe informatycy są najbardziej poŜądanymi pracownikami na polskim rynku pracy. Mogą oni 
pracować jako pracownicy najemni (patrz punkt 3.1.), ale takŜe mogą zdecydować się na 
podjęcie własnej działalności gospodarczej po rezygnacji z zatrudnienia na etacie. Taka forma 
pracy staje się coraz powszechniejsza – co właśnie było powodem zamieszczenia w niniejszej 
ksiąŜce informacji z tego zakresu. 

3.2.2. Istota indywidualnej działalności gospodarczej
352  

 Samozatrudnienie, jednoosobowa działalność gospodarcza, jednoosobowa firma to 
wiele nazw na oznaczenie takiej samej sytuacji, w której osoba fizyczna podejmuje 
działalność gospodarczą na własny rachunek i na własne ryzyko.  

 Indywidualna działalność gospodarcza jest najprostszą i najtańszą formą prowadzenia 
działalności gospodarczej, szczególnie predystynowaną do obszaru informatyki.  

 Dla osób planujących uruchomienie własnej firmy w formie indywidualnej 
działalności gospodarczej podstawowe znaczenie ma takŜe definicja zawarta w ustawie  
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatkowa definicja pozarolniczej działalności 
gospodarczej (działalności gospodarczej) określa działalność zarobkową:  
• wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową;  
• polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóŜ;  
• polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych;  
• prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany  

i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł 
wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.  

 Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie dodatkowego przepisu, który ma 
ogromne znaczenie dla osób zarabiających w ramach tzw. samozatrudnienia. Zgodnie z art. 
5b za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeŜeli łącznie spełnione 
zostaną następujące warunki:  

                                                
351 Przykładowe testy do sprawdzenia kreatywności:  

http://biurokarier.wszp.edu.pl/dokumenty/TEST_KOTWICE_SCHEINA.pdf 
http://www.pracuj.pl/kariera-testy-quizy-kreatywny.htm#top 

352 http://www.samozatrudnienie.pit.pl/ 
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Jak szukać pracy, Ŝeby nasz szef się o tym nie dowiedział? 

Zadanie nie jest łatwe, poniewaŜ zgłaszając się do róŜnych firm musimy składać dokumenty 
aplikacyjne, w których jest napisane gdzie obecnie pracujemy. Potencjalny pracodawca 
zadzwoni do obecnego lub teŜ poprosi o referencje i kłopot gotowy. Zanim znajdziemy nową 
pracę - wylecimy ze starej. MoŜemy oczywiście w dokumentach nie podawać ostatniego 
pracodawcę, ale spodziewajmy się wówczas pytania co obecnie robimy. 

Jak więc postępować: 

• Szukać na własną rękę, przez zaufane osoby, monitorować ogłoszenia o pracę, ryzykując 
odkrycie składamy aplikację, załączając prośbę o dyskrecję.  

• Zgłosić się do renomowanych agencji rekrutujących pracowników i zaznaczyć, Ŝe chcemy 
zachować anonimowość.  

Te dwa wyŜej wymienione sposoby obarczone są sporym ryzykiem, które czasami moŜe 
obrócić się przeciwko nam. 

Z zachowaniem pełnej anonimowości moŜemy zgłosić swoją kandydaturę na dane 
stanowisko, kaŜdego dnia kilkuset pracodawców przeszukuje bazę CV kandydatów i składa 
swoje oferty. W naszym CV w takiej bazie widać tylko dane, które chcemy Ŝeby były 
widoczne, wiec potencjalny pracodawca szukający np. doświadczonego sprzedawcy czy 
dyrektora dotrze do takiej osoby i skontaktuje się, ale dopiero kandydat odkryje wszystkie 
swoje dane po poznaniu, kto się nim interesuje. 

Pamiętaj: 
Nie podawaj swojego obecnego maila pracowniczego. Nie podawaj w wizytówce swoich 
danych osobowych. 

Masz dobrą pracę? Zawsze moŜe znaleźć się lepsza. 

Dlatego warto dodać swoje CV do bazy, np kariera.pl nawet jeśli masz obecnie dobre zajęcie  
i nie masz zamiaru jej zmienić. Masz pewność, Ŝe obecny pracodawca się nie dowie, Ŝe jesteś 
w bazie (twoje wszystkie dane są ukryte), określ swoje wymagania jako wysokie i czekaj 
spokojnie na ofertę. MoŜe nie teraz, ale za rok zjawi się świetny pracodawca, który cię 
zaszokuje swoją propozycją. Rynek pracy naleŜy do pracowników i warto zadbać  
o przyszłość. 

Jedyne co musisz robić to co pewien czas przeglądać pracodawców, którzy przesłali ci 
zapytanie z ofertą pracy. 

3.2. Podstawy przedsiębiorczości 350  

3.2.1. Uwagi wstępne 

 Podstawowym aktem prawnym regulującym podejmowanie, wykonywanie  
i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Polski jest ustawa z dnia 2 lipca  
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1807 z późn. zm.).  

 WyróŜnia się następujące formy prowadzenia działalności gospodarczej: indywidualna 
działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka 
komandytowa, spółka komandytowo - akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
spółka akcyjna. Wybór formy prawnej podmiotu zaleŜy od rozmiaru działalności, wielkości 
                                                
350 http://www.sciaga.pl/tekst/78160-79-przedsiebiorczosc_personalistyczna 

http://www.sciaga.pl/tekst/20634-21-przedsiebiorstwo_przedsiebiorczosc_menadzer_przedsiebiorca 
http://www.prawo.waw.pl/dg.php?go=f4d 
http://www.prawo.waw.pl/mapa.php 
http://www.twojafirma.info/wpis-do-ewidencji.php 
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• Małe szanse na dalszy rozwój w starej firmie. DąŜenie do robienia kariery oraz zdobywania 
kolejnych szczebli awansu jest dla wielu podstawowym warunkiem pracy. Satysfakcja  
z wykonywanej pracy oraz moŜliwość rozwoju jest waŜnym elementem, który często 
decyduje o zmianie pracy.  

• Zły klimat w pracy. Nieporozumienia z szefostwem lub teŜ konflikty z innymi 
pracownikami. Niedobra atmosfera pracy odbierają nam chęci do działania, dlatego jeśli 
nie ma szans na ich poprawienie naleŜy poszukać sobie innego zajęcia. MoŜe nowi ludzie 
wyzwolą w nas chęci do pracy, wróci optymizm i zaangaŜowanie.  

• Molestowanie, lobbing, nieuczciwość oraz ogólne złe traktowanie w pracy. Wszystkie te 
naduŜycia powinny prowadzić winowajcę przed sąd, jednak wielu z nas (szczególnie 
kobiety) woli zmienić pracę i pozbyć się kłopotu. Jedna z tego korzyść - drugi raz 
będziemy się mieli na baczności.  

• Złe warunki pracy - uciąŜliwy dojazd, pogarszające się warunki pracy, brak odpowiednich 
narzędzi do pracy (np. notoryczny brak materiałów eksploatacyjnych w biurze).  

• Totalny brak chęci do dalszego wykonywania obecnego zajęcia, czyli wypalenie zawodowe. 
Szczególnie dotyka osób, które stresują się swoja pracą oraz tych wszystkich, dla których 
praca jest przymusem i nie lubią jej wykonywać. Pracuje się oczywiście dla pieniędzy, ale 
dobrzy gdy wykonywane zajęcie daje nam satysfakcje oraz jest dla nas ciekawe. Idealnie, 
gdy jest naszą pasją zawodową. W przypadku wypalenia zawodowego jedyną rada jest 
całkowita zmiana wykonywanego zwodu lub, jeśli to pomoŜe - długi urlop.  

Wina moŜe teŜ leŜeć po twojej stronie. Jeśli jesteś osobą niekompetentną, kłótliwą i nie 
radzisz sobie z powierzonymi zadaniami to moŜesz się spodziewać, Ŝe wkrótce zmienisz 
pracodawcę. 

Najczęściej popełniane błędy przy zmianie pracy 

Zmiana pracy nie oznacza całkowitego zerwania kontaktów ze starym pracodawcą. Nie ma 
znaczenia jak bardzo byliśmy rozŜaleni i źli, musimy zachować zimna krew i do końca starać 
się o nasz dobry wizerunek.  

1. Nie zostawiać za sobą "spalonych mostów" - od byłego pracodawcy będziemy jeszcze 
potrzebować wiele rzeczy: referencje, zaświadczenie o pracy itp. Nigdy nie wiadomo co 
nas czeka w przyszłości i czy nie będziemy musieli wrócić do dawnego zajęcia. Znam 
przypadki, gdy ktoś trzasnął drzwiami, krzycząc, Ŝe nigdy nie wróci do tej pracy a po roku 
tułania się po róŜnych firmach wrócił i prosił o zatrudnienie. Dlatego nie niszczmy starych 
kontaktów. Nawet jeśli rozstajemy się w złej atmosferze zawsze warto na końcu uścisnąć 
rękę i wspomnieć o dobrych stronach tej pracy. Po czasie mijają złe emocje a pozostają 
dobre wspomnienia.  

2. Nie narzekajmy na starego pracodawcę, nie uŜalajmy się nad sobą. Wiele osób zmieniając 
pracę podaje powód złego szefa. Pamiętaj, Ŝe jest to bardzo źle widziane. Nigdy nie 
narzekaj na byłą pracę. Lepiej przemilcz swoje uwagi powiedz coś dobrego. Skup się na 
przyszłości i tym, co chcesz osiągnąć. Nowy pracodawca gra w jednej druŜynie z twoim 
starym szefem i prawdopodobnie się z nim utoŜsamia, nawet go nie znając.  

3. Załatw wszystkie swoje stare i zaległe sprawy. Nie zostawiaj starego pracodawcę  
z bałaganem w swoim dziale i kłopotami. PrzekaŜ obowiązki nowej osobie. Opinia będzie 
szła za tobą i nigdy nie wiadomo jakie działania pomogą ci w przyszłej pracy. Ceni się 
solidne i rzetelne osoby.  

Zachowuj się do końca profesjonalnie i pokaŜ swoja klasę, nawet jeśli z drugiej strony nie 
będzie to odwzajemnione. 
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 Z reguły naleŜy podziękować za moŜliwości, które dała praca oraz za zdobyte 
doświadczenie. Nie powinno się pisać ocen negatywnych, list powinien być profesjonalny i 
spokojny – list zostanie prawdopodobnie zachowany w dokumentach kadrowych i nigdy nie 
wiadomo, kto go moŜe później przeczytać.  

 Do pisania listu rezygnacyjnego nie powinno uŜywać się papieru firmowego, który 
jest przeznaczony do spraw słuŜbowych, z reguły na zewnątrz firmy. Kopie listu 
rezygnacyjnego naleŜy wysłać takŜe przełoŜonym niebezpośrednim. NaleŜy pamiętać równieŜ 
o zostawieniu  jednej kopii listu dla siebie – oryginał listu naleŜy złoŜyć oficjalnie, np. w 
sekretariacie bezpośredniego przełoŜonego oraz uzyskać potwierdzenie złoŜenia listu na 
kopii.  

 Po złoŜeniu listu rezygnacyjnego lub w ostatnim dniu zatrudnienia moŜna zawiadomić  
e-mailem o zakończeniu pracy w firmie wybranych pracowników, dziękując im za 
współpracę. 

 NaleŜy przeczytać uwaŜnie swoją umowę o pracę, by wiedzieć jakie ma się prawa  
i obowiązki i upewnić się, Ŝe firma została dostatecznie poinformowana o zamiarze odejścia 
(termin wymówienia podany jest w umowie). 

 NajwaŜniejsze to nie burzyć za sobą mostów, poniewaŜ nigdy nie wiadomo, kogo 
spotka się pewnego dnia i z kim będzie się pracować następnym razem. Odchodząc moŜna 
być zdenerwowanym lub podekscytowanym, jednak trzeba postarać  się opanować swoje 
emocje.  

 NaleŜy przygotować się do przedyskutowania powodów podjętej decyzji. Nie 
powinno odchodzić się bez słowa, nawet jeŜeli jest się wściekłym na swojego szefa czy 
współpracowników, jednak nie powinno mówić się niczego negatywnego. NaleŜy postarać się 
zachować dobre stosunki – dobrze zostawić sobie otwartą drogę.  

 Nie moŜna obgadywać byłego pracodawcy, czy współpracowników w trakcie 
rozmowy kwalifikacyjnej, ani w nowej pracy. Jedyną osobą, która będzie przez to oceniona 
negatywnie, będzie osoba wypowiadająca takie słowa. 

 Nie moŜna zapomnieć poprosić o świadectwo pracy – będzie potrzebne w trakcie 
szukania nowej pracy. JeŜeli ma się bardzo dobre stosunki z byłym pracodawcą wskazane jest   
umieszczenie go na swojej liście referencyjnej.   

 NaleŜy takŜe zarezerwować sobie czas na rozmowę ze wszystkimi swoimi byłymi 
kolegami i współpracownikami oraz partnerami handlowymi – być moŜe będą oni potrzebni  
w przyszłości. Odejście z firmy naleŜy zaplanować tak, by historia zawodowa była „bez 
plamy”. Świat jest bardzo mały i być moŜe za kilka lat będziesz chciał podpisać kontrakt  
z byłym szefem lub tym denerwującym cię współpracownikiem. 

3.1.8. Zmiana pracy: powody i popełniane błędy
349

 

 Na rynku pracy liczą się rzetelne i lojalne osoby, które nie zmieniają często 
pracodawcy. Bardzo źle w CV wygląda długa lista pracodawców i krótkim okresie pracy. 
Świadczy to, Ŝe z jakiś powodów nie jesteśmy pewnym pracownikiem. Oczywiście nie 
zawsze cała wina za zmianę pracy spada na nas. Jednak w Ŝyciu prawie kaŜdego pracownika 
następuje okres zmian, na które trzeba się solidnie przygotować. 

Najczęstsze powody zmiany pracy 

• Za niskie wynagrodzenie. Oczekiwania Polaków rosną i dlatego jeśli tylko mamy szansę za 
tą sama pracę otrzymywać wyŜsze wynagrodzenie to niewielu się waha i natychmiast 
zmienia pracodawcę.  

                                                
349 http://www.praca.egospodarka.pl/34135,Zmiana-pracy-powody-i-popelniane-bledy,1,46,1.html 
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10. Dlaczego nasza firma jest dla Pani/Pana interesująca?  

Bo podobno szukacie pracowników...? 

9. Czy zdarzyło się Pani/Panu załoŜyć sprawę pracodawcy? 

Przede wszystkim pracodawca nie ma prawa zadać tego pytania. Jednak jeśli juŜ padnie to 
moŜna z uśmiechem na twarzy odpowiedzieć: "Dotychczas nie, ale zawsze chciałem to 
zrobić".  

8. Dlaczego zabrał/a mi Pani/Pan długopis? 

To taki trik osoby prowadzącej rozmowę: trzymać długopis między sobą a rozmówcą  
i sprawdzić ruch kandydata. Co odpowiedzieć? MoŜe: "a bo jest taki ładny, amerykański, 
róŜowiutki, do widzenia". 

7. Czy potrafi Pani/Pan pracować w stresie?  
Czy kiedykolwiek ktoś na takie pytanie odpowiedział "nie"? 

6. Którą postacią z "Zagubionych" chciałbyś być? 
Osobiście bym wolał pytanie, którym Bitelsem zawsze chciałem być. 

5. Co Pani/Pan rozumie przez molestowanie seksualne? 
To moŜe ja zademonstruję? 

4. Jaką prędkość rozwija jaskółka? 
Europejska czy afrykańska? 

3. Czy naduŜywa Pani/Pan alkoholu lub narkotyków? 
Ale naprawdę muszę wybierać? 

2. Jaki jest Pani/Pana najsłabszy punkt? 
Myślę, Ŝe fakt, Ŝe się irytuję, jak mi się zadaje idiotyczne pytania. 

1. Gdzie widzi się Pani/Pan za 5 lat? 
W lustrze. Mam nadzieję, Ŝe wciąŜ będę się mieścił. No i moŜe na You Tube.  

3.1.6. List uzupełniający
348  

 Bezpośrednio po rozmowie kwalifikacyjnej celowym jest wysłanie tzw. listu 
uzupełniającego do kaŜdego uczestnika rozmowy kwalifikacyjnej. W liście naleŜy 
podziękować za zainteresowanie kandydaturą oraz podkreślić pragnienie rozpoczęcia pracy 
w firmie. Jest to podejście profesjonalne i zazwyczaj sprawia dobre wraŜenie. JeŜeli firma nie 

podjęła jeszcze decyzji,  ten list moŜe być czynnikiem decydującym. 

 W kilka dni po wysłaniu listu uzupełniającego naleŜy zadzwonić do firmy i zapytać 
o stan (status quo) procesu rekrutacji. Rozmawiać naleŜy w sposób dyplomatyczny, aby nie 
wydać się zbyt nachalnym. W czasie rozmowy telefonicznej z potencjalnym pracodawcą 
naleŜy nawiązać do przesłanego CV. 

3.1.7. List rezygnacyjny  
 List rezygnacyjny pisze się po podjęciu decyzji o rezygnacji z zatrudnienia. List ten 
powinien być podobny pod względem formy do Ŝyciorysu i listu motywacyjnego, tzn. 
powinien być krótki, prosty i ograniczony do tematu. Przed napisaniem listu naleŜy zapoznać 
się z ustaleniami Kodeksu pracy w zakresie zaprzestawania zatrudnienia. 

 List rezygnacyjny powinien na wstępie zawierać informację, dlaczego rezygnuje się  
z pracy oraz podawać datę odejścia. NaleŜy zaoferować pracodawcy czas wystarczający dla 
zatrudnienia nowej osoby na zwalniane miejsce.  
                                                
348 http://www.duszniki-

wlkp.pl/gci.php?rsl=1&&pid=306&&WOKSESSID=0eacd7a360e9b48cc4c7e3c46e53d27e 
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• specjalistyczna - celem takiej rozmowy jest uzyskanie informacji dotyczących 
specjalistycznej wiedzy kandydata na stanowisko pracy, jest najczęściej stosowana podczas 
selekcji na samodzielne stanowiska wymagające ściśle określonej wiedzy,  

• stres interview - ma za zadanie zbadać zachowanie kandydata w sytuacjach stresujących  
i trudnych, dotyczy stanowisk, na których wymaga się odporności na stres. Jest ona 
najczęściej cięŜkim przeŜyciem dla kandydata, gdyŜ zadawane są mu często pytania 
osobiste, przekraczające granice intymności, mające na celu wyprowadzenie go  
z równowagi, a zachowanie osoby rekrutującej moŜe być niemiłe.  

 W portalu pracuj.pl moŜliwa jest symulacja rozmowy kwalifikacyjnej345.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wybrane informacje do przekazania podczas  rozmowy kwalifikacyjnej w branŜy IT346 

• wiedza o firmie i znajomość branŜy oraz zrozumienie przez kandydata długoterminowych 
celów (np. kandydaci, którzy deklarują chęć szybkiego zdobycia pozycji i wysokiej pensji 
odbierani są często jako karierowicze);  

• syntetyczne przedstawienie posiadanej wiedzy technicznej w najnowszych technologiach; 

• wykazanie się umiejętnością współdziałania z resztą zespołu i duŜymi szansami  
zaakceptowania przez zespół (nie tylko wiedza specjalistyczna ma znaczenie, lecz równie 
waŜne są relacje interpersonalne);  

• wiedza dotycząca zasad, jakimi rządzi się świat biznesu. 

10 najgorszych pytań podczas rozmowy kwalifikacyjnej
347 

Rozmowa kwalifikacyjna w sprawie pracy ma na celu pomóc pracodawcy w odpowiedzi na 
pytanie, czy osoba ubiegająca się o nowe stanowisko jest kompetentna, potrafi pracować  
w zespole oraz rozwiązywać zaistniałe problemy. Pomóc w tym mają przede wszystkim 
dobrze dobrane pytania. 

A jeŜeli przeprowadzający źle dobierze zestaw pytań? W takiej sytuacji ani nie ułatwi mu to 
oceny kandydata, ani nie zyska jego zaufania. Strona businesspundit.com zebrała 10 
najgorszych pytań, które moŜe zadać pracodawca.  

                                                
345 http://www.pracuj.pl/MojPracuj/Logowanie.aspx?master=pracuj3&ReturnUrl=/MojPracuj/Artykuly/kariera-

rozmowa-o-prace-symulator.aspx 
346 http://www.jobpilot.pl/content/service/kanaly/it/rozmowa_praca_it.html?Jobs_Session=336243444951790ff98420e774b322e3& 
347 http://praca.wp.pl/kat,18453,title,10-najgorszych-pytan-w-rozmowie-o-prace,wid,11187236,wiadomosc.html 
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3.1.5. Zakres i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej 343 

 Rozmowa kwalifikacyjna (ang. interview) to bardzo waŜny etap rekrutacji, podczas 
którego kandydat staje naprzeciwko osoby decydującej o przyjęciu do pracy lub rezygnacji  
z usług kandydata. Istotą rozmowy kwalifikacyjnej jest wymiana informacji między 
kandydatem i potencjalnym pracodawcą, a celem – ocena moŜliwości i warunków 
współpracy. Pracodawcę interesują przede wszystkim kwalifikacje, umiejętności, 
doświadczenie oraz motywy przystąpienia do rekrutacji, a kandydata – przyczyny ogłoszenia 
rekrutacji, zakres obowiązków i odpowiedzialności oraz oferowane warunki pracy. 

 Do kaŜdego spotkania z pracodawcą moŜemy i powinniśmy przygotować się. Etap 
przygotowań dotyczy osoby kandydata (analiza własnych zdolności i umiejętności, mocnych  
i słabych stron) oraz pozyskania wiedzy o przedsiębiorstwie i stanowisku pracy. 

 Standardowy przebieg rozmowy kwalifikacyjnej: 

• Dot. aplikacji. Rekruterzy, często z CV i listem motywacyjnym przed oczami pytają 
kandydata o szczegóły z jego Ŝycia, chcą poznać lepiej obowiązki, jakie wykonywał  
w poprzednim miejscu pracy, starają się upewnić, Ŝe podane przez kandydata informacje są 
prawdziwe. 

• Dot. planów zawodowych kandydata, jego motywacji, wizji przyszłej pracy itd. Pracodawca 
chce się dowiedzieć, czy kandydat traktuje tę pracę jako docelową, czy tylko na 
„przeczekanie”, dopóki nie znajdzie ciekawszej. Interesuje się równieŜ, w jaki sposób 
kandydat wyobraŜa sobie pracę na danym stanowisku i jakie ma dalsze plany. Podczas tego 
etapu rozmowy kwalifikacyjnej rekruter ma okazję sprawdzić, co kandydat wie o firmie, do 
której aplikuje. Jest to bardzo często stosowana metoda weryfikacji intencji kandydata - 
jeśli niewiele wie o firmie, czy całej branŜy oznacza to, Ŝe nie jest to praca, o jakiej 
naprawdę marzy. 

 Od rozmowy kwalifikacyjnej zaleŜy nie tylko to, czy dostaniesz się do pracy, ale i to, 
na jakich warunkach będziesz pracować. Przygotuj się do niej dobrze!  

 Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca chce przekonać się, czy kandydat 
rzeczywiście nadaje się do pracy na danym stanowisku, a takŜe czy dobrze dopasuje się do 
zespołu, w którym będzie pracował.  

 Jest kilka sposobów przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej344:  
• w oparciu o CV - pracodawca zadaje pytania poszerzające informacje zawarte w CV lub 

słuŜące sprostowaniu informacji niejasnych, zbyt ogólnych, a takŜe zbadaniu ich 
prawdziwości,  

• oparta o epizody - naleŜy do specyficznych i z reguły przeprowadzana jest przez specjalistę, 
np. psychologa, polega na zadawaniu pytań dotyczących konkretnych sytuacji z Ŝycia 
kandydata,  

• sytuacyjna - pytania podczas takiej rozmowy dotyczą sytuacji hipotetycznych i tego jakie 
byłoby zachowanie kandydata w sytuacjach problemowych, niecodziennych, pytania mogą 
odnosić się równieŜ do sytuacji zupełnie nie związanych z pracą, ale odpowiedzi mogą być 
przenoszone na funkcjonowanie zawodowe kandydata,  

                                                                                                                                                   
342 Portal PRACUJ.PL  http://www.praca-it.pl/testy.php 
343 Piotr Henzler, Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej, http://www.pracuj.pl/kariera-rozmowa-o-prace-

artykuly_1943.htm#top 
Piotr Henzler, Decydujące chwile, http://www.pracuj.pl/kariera-rozmowa-o-prace-artykuly_1950.htm#top 
Ciekawe informacje podano pod adresem:  http://cv.pracanowo.pl/rozmowa_kwalifikacyjna.php 

344 http://mfiles.ae.krakow.pl/pl/index.php/Selekcja 
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Testy psychometryczne
341 

 Testy psychometryczne są coraz częściej stosowane przez pracodawców, gdyŜ 
pozwalają na zmierzenie poziomu tych kompetencji, które go interesują. Zapewniają 
jednocześnie duŜą trafność. Istnieją róŜne rodzaje testów:  
• testy na inteligencję - badają zdolność kojarzenia faktów, analitycznego i logicznego 

myślenia,   
• testy osiągnięć - poddają ocenie wiedzę i umiejętności nabyte w toku pracy zawodowej, 

stopień opanowania czynności niezbędnych w wykonywaniu konkretnej pracy; osoba 
badana wykonuje zadania charakterystyczne dla danego stanowiska, a wyniki porównywane 
są z ustaloną dla niego normą,  

• testy uzdolnień - badają poziom umiejętności niezbędnych do wykonywania konkretnej 
pracy, mogą być realizowane w sytuacjach przypominających sytuacje zawodowe, 
wyróŜnia się dwa rodzaje: testy umiejętności wyuczonych - pomiar skutków edukacji oraz 
testy umiejętności wrodzonych - badanie wrodzonych cech i moŜliwości rozwoju,  

• testy osobowości - oceniają osobowość osoby badanej i jej zachowania na danym 
stanowisku,  

• testy zainteresowań - mają na celu wykrycie obszarów, które szczególnie interesują osobę 
badaną, pozwalają ocenić, czy dana praca będzie dla kandydata przyjemnością, najczęściej 
stosowany jest jako uzupełnienie badania,  

• testy uczciwości - są wyspecjalizowanym sposobem badania uczciwości, za pomocą których 
określa się prawdopodobieństwo popełnienia kradzieŜy w sposób jawny (wówczas 
wykonując test, wiadomo, co jest celem badania) lub ukryty (poprzez badanie ogólniejszych 
cech osobowości). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 48. Przykładowe testy predyspozycji zawodowych w branŜy informatycznej342 

                                                                                                                                                   
340 ☺Student zdaje egzamin ustny u profesora w obecności asystenta. Profesor zezwala na wielokrotne 

wylosowanie biletu z pytaniami. Student wyciąga pierwszy, czyta pytania i odkłada bilet. Następnie wybiera 
kolejny i postępuje jak wcześniej. Historia powtarza się do ostatniego biletu. Po tym student bardzo 
zdenerwowany patrzy na profesora. Profesor prosi o indeks i wpisuje trójkę, student ucieszony i zaskoczony 
dziękuje i wychodzi. Asystent ze zdziwieniem pyta profesora za co zaliczył egzamin i słyszy: „Kolego, jest 
pan jeszcze niedoświadczony, student coś wiedział, poniewaŜ czegoś szukał.” 

341 http://mfiles.ae.krakow.pl/pl/index.php/Selekcja 
http://www.jobpilot.pl/content/journal/jsp/tipp.html?Jobs_Session=5da8941cd19eb8d0ad52869fbcca3c68& 
http://www.pracuj.pl/testy-predyspozycji-zawodowych.htm#top 
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 Kwestionariusz osobowy dla pracownika moŜe ponadto (oprócz danych wskazanych 
powyŜej) zawierać:  
• numer PESEL335,  
• inne dane osobowe, imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci, jeśli jest to konieczne dla 

skorzystania ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, np. z 2 dni 
wolnego z zachowaniem wynagrodzenia na dzieci do lat 14.  

 Innych danych osobowych pracodawca moŜe Ŝądać tylko wówczas, gdy obowiązek 
ich podania wynika z odrębnych przepisów. 

  Na zakończenie zamieszczono wzór referencji.    

Przykład 15. Wzór referencji336
 

Referencje 
Pan/Pani (imię i nazwisko pracownika)........................... zatrudniony jest (nazwa firmy, 
stanowisko pracy) ................................. 

W/w dał się poznać jako bardzo dobry organizator pracy własnej i własnego działu. 

Z nałoŜonych zadań słuŜbowych wywiązuje się sprawnie i terminowo. WyróŜnia się 
umiejętnością podejmowania szybkich i trafnych decyzji. 

Pan/Pani (imię i nazwisko)........................ cieszy się wysokim uznaniem i szacunkiem w 
środowisku, w którym pracuje. 

Umie właściwie kształtować zasady współŜycia społecznego. Swoją bogatą wiedzę zawodową 
i doświadczenie chętnie przekazuje pracownikom młodym. 
Strona etyczno-moralna bez zastrzeŜeń. 

Z powaŜaniem, 
.................. 

 
(data i podpis) 

 

3.1.4. Test wstępny, testy zawodowe i psychologiczne
337 

 

Testy wstępne 
  W zaleŜności od rodzaju stanowiska i liczby kandydatów moŜe być przeprowadzony 
test wstępny, takŜe z wiedzy specjalistycznej czy predyspozycji zawodowych338. Przykładowe 
testy wstępne mogą dotyczyć339: 

• Umiejętność pracy w grupie – sprawdzają predyspozycje do pracy w zespole. 

• Umiejętność komunikowania się – test bada wiedzę i umiejętności niezbędne do 
skutecznego komunikowania się.  

• Zdolności werbalne – test sprawdza zasób słownictwa i w konsekwencji sprawność 
komunikacji werbalnej.  

 Czasami na tym etapie moŜe być przeprowadzany egzamin pisemny, a potem egzamin 
ustny340.  

                                                
335 Opisano w portalu podręcznika w dziale Pomoce - punkt D.2. części Dodatki 
336 http://www.przepisnabiznes.pl/personel-i-zatrudnienie/referencje-wzor-2.html 
337 Podejście do zdawania testów: http://praca.interia.pl/kariera-testy_604.htm#top 
338 http://www.praca-it.pl/testy.php 
339 http://www.pracuj.pl/testy-predyspozycji-zawodowych.htm#top 
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Przykład 14. Przykład podania o pracę  

Warszawa, dnia 15.08.08r.
Jan Kowalski 
ul. Kolejowa 15/36 
00- 810 Warszawa 
tel. (0-22) 344-27-11 

Prezes Zarządu“Merida” Sp. z o.o. 
ul. Wymyślna 13/44 00- 810 Warszawa 

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do pracy w Pańskiej firmie “Merida” na stanowisku 
grafika komputerowego. 

Posiadam doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach, ostatnio uzyskałem 
wyróŜnienie za zrealizowany projekt – szczegóły w załączeniu. Chciałabym kontynuować 
pracę w zawodzie grafika komputerowego, a moje wykształcenie i doświadczenia zawodowe 
uzasadniają ten wybór. 

Z przyjemnością spotkam się z Panem, aby przedyskutować moŜliwość mojego zatrudnienia. 

Z powaŜaniem

Jan Kowalski

Załączniki: 
1. śyciorys zawodowy 
2. Kwestionariusz osobowy332 
3. Portfolio333 

 

Kwestionariusz osobowy
334
 

 28 lipca 2006 r. zmieniły się przepisy rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia 
przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu 
prowadzenia akt osobowych pracownika. Zostały wprowadzone 2 odrębne wzory 
kwestionariuszy osobowych: 
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
• kwestionariusz osobowy dla pracownika.  

 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie moŜe zawierać dane 
dotyczące:  
• imienia i nazwiska,  
• imion rodziców,  
• daty urodzenia,  
• miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji,  
• wykształcenia i przebiegu kariery zawodowej.  

                                                
332 Przykład podano poniŜej 
333 Portfolio - prezentacja dokonań danej osoby lub firmy, np. zawierająca próbki, przykłady i wizerunki 

wykonanych, kompletnych prac mogących być podstawą do oceny umiejętności, zdolności do pracy na 
danym stanowisku lub wykonania danego zadania. 

334 
http://www.portalkadrowy.pl/176458_tresc_kwestionariuszy_osobowych_po_zmianie_przepisow_a_stare_k
westionariusze_w_aktach_osobowych.html 
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Przy pisaniu listu motywacyjnego moŜna skorzystać z formularzy (szablonów) lub kreatorów 
powszechnie dostępnych w Internecie330. 

Odpowiedź na ogłoszenie 

 Do konkretnego pracodawcy najczęściej wysyła się aplikację w odpowiedzi na 
ogłoszenie o pracę. Dlatego juŜ na początku listu trzeba się odnieść do treści oferty, potem 
podkreślić swoje umiejętności i predyspozycje, czyli wszystkie cechy potrzebne do 
wykonywania obowiązków. NaleŜy teŜ napisać o doświadczeniach zgodnych z tymi 
wymaganymi od potencjalnego pracownika. W takim liście motywacyjnym naleŜy po prostu 
przedstawić siebie jako najlepszego kandydata na dane stanowisko. 

Podanie o pracę331 

 Podanie o pracę to pismo, które zawiera prośbę o zatrudnienie, dlatego naleŜy w nim 
określić stanowisko, na którym chcemy pracować i krótko opisać dlaczego to właśnie my 
powinniśmy otrzymać tą posadę. Zrównywanie listu motywacyjnego z podaniem o pracę 
jestem błędem poniewaŜ list motywacyjny to nowa formą podania o pracę, w budowie 
którego występują pewne róŜnice a do tego wszystkiego uŜywamy go w innych przypadkach. 
Aby unaocznić róŜnicę pomiędzy tymi dwoma pismami wypunktujemy główne róŜnice 
pomiędzy nimi: 
• Podanie o pracę wykonujemy z własnej inicjatywy w przeciwieństwie do listu 

motywacyjnego, który pisze się wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, znaczy to, 
Ŝe nawet jeśli nie spotkaliśmy ogłoszenia o pracę z danej firmy, a interesuje nas posada  
w niej, to moŜemy zapytać o pracę, jednak wówczas naleŜy skorzystać z podania o pracę.  

• W podaniu o pracę moŜemy uŜyć zwrotu ogólnego np.: dyrektor, właściciel. List 
motywacyjny wymaga większego zainteresowania firmą i naleŜy zamieścić w nim zwrot do 
konkretnej osoby poprzez: tytuł, imię, nazwisko i stanowisko, np.: Szanowny Pan, mgr inŜ.  
Jan Kowalski, Prezes Zarządu Spółki “A B C”.  

• Z reguły podanie o pracę jest krótsze niŜ list motywacyjny.  

 KaŜde podanie o pracę posiada standardowe elementy znane z budowy typowego listu, 
moŜna je w prosty sposób wyliczyć: 
• Data; 
• Nasze dane personalne; 
• Dane odbiorcy; 
• Zwrot grzecznościowy; 
• Treść podania; 
• Własnoręczny podpis; 
• Lista załączników. 

                                                
330 Przykładowy kreator http://www.consultants.pl/kreatorcv/index.html 
331 http://www.cvtips.pl/podanie-o-prace 
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Na zakończenie listu... 
Dziękujemy czytelnikowi za uwagę i poświęcony czas, jeszcze raz podkreślamy swoje 
zaangaŜowanie oraz informujemy, w jaki sposób moŜna się z nami skontaktować. W Polsce 
inicjatywa kontaktu jest po stronie pracodawcy.   

List lub podanie o pracę kończymy jednym ze zwrotów: Z powaŜaniem, Z wyrazami 
szacunku lub Łączę wyrazy szacunku oraz w wersji papierowej podpisujemy odręcznie 
imieniem i nazwiskiem a w wersji elektronicznej tylko piszemy nasze imię i nazwisko. 

List motywacyjny powinien zachęcić potencjalnego pracodawcę do zaproszenia kandydata na 
rozmowę kwalifikacyjną. Zatem powinien go przekonać, Ŝe ta właśnie osoba idealnie nadaje 
się do pracy w jego firmie. List musi być krótki, przemyślany i konkretny,  
a w szczególności328: 

• Z reguły nie moŜna w nim powtarzać tego, co juŜ znalazło się w CV. Zresztą generalnie nie 
jest wskazane podawanie zbyt duŜej ilości informacji. 

• Nie powinno się teŜ uŜywać ogólnikowych określeń. Nie wystarczy napisać, Ŝe jest się 
komunikatywnym i przedsiębiorczym - trzeba jeszcze to poprzeć konkretnymi przykładami 
z dotychczasowej pracy zawodowej. 

• Niewybaczalne są pomyłki w nazwie stanowiska, o które kandydat się ubiega, i wszelkiego 
rodzaju błędy (np. ortograficzne). 

• List powinien być napisany na komputerze, chyba Ŝe firma wyraźnie zaŜyczy sobie 
sporządzonego odręcznie. 

Przykład 13. Przykładowy list motywacyjny329
 

 

                                                
328 http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,74866,799906.html 
329 http://pisanie.info/art28-List_Motywacyjny.html List motywacyjny nawiązuje do przykładowego Ŝyciorysu 

zamieszczonego powyŜej. 

Anna Maria Nowakowska 
Dyrektor Działu Handlowego 
Kompleks_Info – Zaopatrzenie Informatyczne S.A. 
ul. Krakowska 23 00-932 Warszawa 

Szanowna Pani Dyrektor! 
Jestem pracownikiem z 6-letnim staŜem pracy w dziale sprzedaŜy dedykowanego 
oprogramowania wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi.  
Na początku pracy jako przedstawiciel handlowy istotnie zwiększyłem liczbę klientów, 
byłem liderem sprzedaŜy w firmie działającej na terenie całego kraju, która zatrudniała 
ponad 50 przedstawicieli handlowych. 
W ciągu ostatnich lat dwukrotnie awansowałem; obecnie zajmuję stanowisko kierownika 
działu sprzedaŜy i radykalnie zwiększyłem wartość sprzedaŜy.  
Zwracam się do Pani z propozycją spotkania w celu rozwaŜenia moŜliwości zatrudnienia 
mnie w firmie Kompleks_Info na stanowisku stosownym do moich kwalifikacji i 
umiejętności.  
Do niniejszego listu załączam moje curriculum vitae.  
Na początku przyszłego tygodnia pozwolę sobie zatelefonować do Pani w celu uzgodnienia 
terminu spotkania. 
Z góry dziękuję za zapoznanie się z moją przeszłością zawodową. 

Z wyrazami szacunku Jan Kowalski 
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przekraczać jednej strony formatu A4. Czcionka musi być czytelna, a odstępy między 
wierszami powinny ułatwiać czytanie. 

Wstęp listu motywacyjnego 
Tak jak i kaŜdą inną korespondencję formalną, tak i list motywacyjny cechują następujące 
reguły. W nagłówku musimy podać: 
• Swoje imię i nazwisko (lewy górny róg).. 
• Miejscowość i datę (w prawym górnym rogu).  
• Dane osoby lub firmy, do której list jest kierowany (na prawo od środka poniŜej nazwiska  

i daty).  

 List rozpoczynamy od zwrotu Szanowni Państwo, jeśli nie znamy nazwiska osoby do 
której kierujemy korespondencję. W sytuacji kiedy znamy nazwisko, zwrot powitalny 
formułujemy: Szanowny Panie (Nazwisko) lub Szanowna Pani (Nazwisko). 

 Po tych zabiegach mamy juŜ gotowy nagłówek naszego listu i moŜemy przystąpić do 
pisania pierwszego akapitu. 

Pierwszy akapit listu motywacyjnego 
Pierwszy akapit jest elementem listu motywacyjnego, w którym informujemy czytelnika  
o tym, co było powodem wysłania aplikacji: ogłoszenie, chęć pracy w tej właśnie firmie, 
wiadomość o wakacie na stronie internetowej, czy teŜ inne powody. 

WaŜne jest by podać stanowiska lub stanowisko, którymi jesteśmy zainteresowani. Wiele 
osób popełnia błąd myśląc, Ŝe firma w danym momencie na pewno szuka tylko jednej osoby  
i Ŝe rekruter otwierając naszą korespondencję będzie wiedział o co chodzi. W rzeczywistości 
w firmach często postępowania rekrutacyjne toczą się równolegle i nasze nieoznakowane 
dokumenty mogą wylądować w koszu. 

Istotne jest, by w tych 4-5 zdaniach, które stanowią wstęp listu motywacyjnego zachęcić 
potencjalnego pracodawcę do dalszego zgłębiania naszych dokumentów aplikacyjnych. 

Treść listu 
Po uporaniu się z nagłówkiem przychodzi czas na przedstawienie swoich umiejętności  
i "pochwalenie się" kwalifikacjami. List motywacyjny jest przecieŜ teŜ formą marketingu 
swojej kandydatury. Oczywiście "przechwałki" muszą mieć uzasadnienie w rzeczywistości, 
bo z całą pewnością zostaniemy zapytani o nie na rozmowie kwalifikacyjnej. Dlatego teŜ 
pamiętajmy, piszemy o swoich mocnych stronach, ale piszemy prawdę. Kłamstwo nie jest 
dobrą strategią, a jeśli zostaniemy na nim przyłapani co wcale nie jest takie 
nieprawdopodobne, na pewno będziemy mogli poŜegnać się z pracą, na której nam bardzo 
zaleŜało. 

Częstą radą, którą otrzymują kandydaci jest nie powielanie treści, które znajdują się juŜ  
w Ŝyciorysie zawodowym, jednak to nie powielanie nie oznacza, Ŝe pewnej cechy czy 
umiejętności nie powinniśmy uwypuklić równieŜ w liście motywacyjnym, jeśli wydaje się 
nam ona szczególnie waŜna dla danego stanowiska. 

Podsumowując w treści listu motywacyjnego piszemy o naszych osiągnięciach, 
kwalifikacjach, umiejętnościach i cechach, które są istotne w pracy na oferowanym 
stanowisku. W liście podkreślamy swoje mocne strony i osiągnięcia, ale nie kłamiemy. 
NaleŜy teŜ pamiętać, by juŜ w liście podać przynajmniej ogólnie przykłady udowadniające 
naszą wypowiedź. Jeśli tego nie zrobimy lub co gorsza napiszemy "czcze przechwałki"  
z pewnością zostanie to zweryfikowane na rozmowie. W takiej sytuacji po prostu narobimy 
sobie niepotrzebnych nadziei i stracimy czas. 
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• niestosowne uwagi pod adresem byłych pracodawców, współpracowników i klientów – 
35% 

• zbyt ubogi język i słabe umiejętności komunikacyjne – 29% 

Tabela 35. Wykorzystywanie danych z serwisów Web 2.0 przy planowaniu kariery i w biznesie przez 
polskich internautów 

Opinia lub cel wykorzystania % 

Posiadanie profilu i aktywność w serwisach społecznościowych dla 
profesjonalistów to forma rozwoju zawodowego 

40 

Korzystanie z portalu biznesowego i sprawdzanie w serwisie profilu osoby, z którą 
ma umówione spotkanie    

37 

Przed wyborem pracodawcy szukanie w serwisach społecznościowych informacji 
na temat firmy i przyszłych współpracowników 

34 

Opisywanie w portalu podwykonawcy, partnera biznesowego, z którego jest 
zadowolony 

8 

WyraŜanie w sieci swojego niezadowolenia z nierzetelnej firmy i odradzenie innym 
korzystania z jej usług 

6 

 
List motywacyjny 

 List motywacyjny lub podanie o pracę jest dokumentem, który z reguły towarzyszy 
CV w sytuacjach, kiedy wysyłamy swoją aplikację do potencjalnego pracodawcy. List jest nie 
tylko pismem mówiącym o naszej motywacji i streszczającym kwalifikacje, lecz równieŜ 
informacją, która określa na jakie stanowisko aplikujemy oraz z jakiego powodu. Czy jest to 
na przykład odpowiedź na ogłoszenie, czy list wysłany w nadziei, Ŝe pracodawca ma wakaty, 
czy jeszcze inna odrębna sytuacja np. informacja od znajomego. Bez listu motywacyjnego 
pracodawca musi najczęściej domyślać się, jakie stanowiska nas interesują, do kogo 
kierujemy swój list, jakie są nasze oczekiwania oraz tego, co nas wyróŜnia wśród innych. Bez 
listu motywacyjnego nasza aplikacja moŜe być odrzucona jako bezwartościowa, poniewaŜ 
rekruter nie będzie miał z reguły czasu, Ŝeby przeanalizować wyłącznie nasze CV. 

 Mając na uwadze powyŜsze, przy sporządzaniu własnego listu motywacyjnego, 
powinniśmy zawsze dopasowywać go do konkretnego ogłoszenia lub kaŜdej sytuacji, w 
której tym dokumentem posługujemy się. Dzięki temu wpływ, jaki przy pomocy listu 
próbujemy wywrzeć na rekruterze będzie większy, a nasze szanse na rozmowę kwalifikacyjną 
wzrosną. 

 Faktem jest, Ŝe napisanie dobrego, skutecznego listu motywacyjnego jest zadaniem 
trudnym i wymaga wiele czasu, wysiłku i prób.  

Struktura listu motywacyjnego
327 

 List motywacyjny jest rodzajem korespondencji formalnej i są określone reguły, 
którymi powinniśmy się kierować pisząc go. Przede wszystkim jego struktura jest, mimo 
duŜej dowolności wewnętrznej, ściśle określona. List składa się z 3 – 4 paragrafów, z których 
dwa skrajne stanowią rozpoczęcie i zakończenie dokumentu. Objętość listu nie powinna 

                                                
327 http://www.consultants.pl/porady_praca/jak-napisac-listmotywacyjny.html 
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325 

AŜ 32% kandydatów ubiegających się o pracę kłamie w CV – wynika z badań 
przeprowadzonych przez firmę rekrutacyjną Antal International. Aplikanci podkolorowują 
dotychczasowe doświadczenia, zawyŜają znajomość języków obcych, a nawet przekręcają 
nazwy stanowisk, które zajmowali u poprzedniego pracodawcy. Po co pisać „sprzątaczka” 
skoro „konserwator powierzchni biurowych” brzmi znacznie lepiej. 
 
O czym nie mówią prawdy kandydaci w CV podano w poniŜszej tabeli i na poniŜszym 
rysunku (w %) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-prywatność326
 

Największym polem rozgrywki dot. danych osobowych dostępnych w Internecie jest 
rekrutacja. Zazwyczaj otwiera ją porównanie kont kandydata w najpopularniejszych 
serwisach kariery: LinkedIn.com czy Goldenline.pl lub Profeto.pl. Jeśli w jednym miejscu 
ktoś przedstawia się jako fachowiec od sprzedaŜy, a w innym utrzymuje, Ŝe jego 
specjalnością jest obsługa klienta, moŜna skreślić go z listy. JeŜeli jednak próba przebiegnie 
pomyślnie, na MySpace, Facebooku, Twisterze czy Naszej Klasie moŜna wyszperać 
informacje przydatne w dalszej rekrutacji. 

Odsetek pracodawców sprawdzających kandydatów do pracy w serwisach 
społecznościowych, w Stanach Zjednoczonych wzrósł w ciągu ostatnich 12 miesięcy z 22 do 
45%. 

Co trzecie podanie trafiło do kosza wskutek konfrontacji z informacjami znalezionymi 
w sieci, najczęściej były to: 
• prowokacyjne i nieodpowiednie zdjęcia oraz wpisy – 53% 
• informacje świadczące o uzaleŜnieniu od alkoholu i narkotyków – 44% 

                                                
325 Wprost, Nr 31, 2 sierpnia 2009  
326 Marek Rabij, Wszystko na pokaz, Newsweek Polska, nr 37/2009 13 września 2009r. , Źródło: GEMIUS na 

zlecenie PROFEO.PL, wiosna 2009r.  
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Przykład 12. Przykładowy Ŝyciorys323
 

JAN KOWALSKI 
ul. Jasna 12 m. 1. 00-675 Warszawa tel. 0 22 3333333 

CEL: 
Odpowiedzialne stanowisko w pionie sprzedaŜy w rozwijającej się firmie o profilu 
informatycznym. 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ: 
Kierownik działu sprzedaŜy InfoMax., Warszawa, od 2005 do chwili obecnej.  
Kieruję pięcioma pracownikami działu sprzedaŜy dedykowanego oprogramowania  
wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi. 
Przemyślana strategia sprzedaŜy i posiadane umiejętności handlowe w ciągu trzech 
lat potroiły wartość sprzedaŜy. 
Rozwinąłem sieć klientów przez kontakty telefoniczne, referencje oraz listy 
reklamowe. 
Wykorzystałem znajomość trzech języków obcych. 
Często wyjeŜdŜałem słuŜbowo.  
Przedstawiciel handlowy (2002-2004) 
Z powodzeniem sprzedawałem specjalistyczne oprogramowanie w szerokim 
asortymencie. 
Osobiście kontaktowałem się z rozmaitymi przedsiębiorstwami, zakładami i 
instytucjami. W wyniku mojej pracy liczba klientów zwiększyła się o ponad 50%. 
Otrzymywałem premie i nagrody za całość wykonywanej pracy na stanowisku 
przedstawiciela handlowego. 

WYKSZTAŁCENIE: 
InŜynier 2001, WyŜsza Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie, 
specjalność: Bazy danych 

DODATKOWE KWALIFIKACJE: 
Doskonała zdolność komunikacji. Solidność w wykonywaniu poleceń. Umiejętność 
współpracy w zespole. Zdolność do pracy w warunkach stresu oraz bez nadzoru 
przełoŜonego. Pozytywny stosunek do firmy. Akceptacja załoŜeń i celów firmy. 

Podstawowe błędy w CV 

1. Zamieszczanie danych, informacji nieistotnych z punktu widzenia stanowiska.  
2. Zamieszczanie danych osobistych, szczegółowych informacji dotyczących sióstr, braci, 

rodziny, miejsca, w którym uczęszczaliśmy do szkoły podstawowej.  
3. Brak informacji, które powinny się w Ŝyciorysie znaleźć.  
4. Zła chronologia danych lub ich przemieszanie, przez co trudno jest prześledzić ciąg 

zdarzeń i linię Ŝycia kandydata. 

 Przy pisaniu CV moŜna skorzystać z formularzy (szablonów) lub kreatorów 
powszechnie dostępnych w Internecie324. 

                                                
323 http://pisanie.info/art14-Curriculum_Vitae_(CV).html 

Inne wzory dokumentów podano w http://pisanie.info/mapa.html 
324 Przykładowy kreator http://www.consultants.pl/kreatorcv/index.html 



3. INFORMATYK NA RYNKU PRACY  

 298

• Na stanowiska bardziej kreatywne, np. grafików, CV powinno zawierać adresy URL 
oraz/albo strony WWW, które będą przykładami wykonywanych projektów. Dla 
programistów bardzo waŜna jest znajomość języków programowania, specyfika rozwoju 
platform przy równoczesnej umiejętności pracy w zespole. Bardzo często osoby rekrutujące 
nie są specjalistami z dziedziny IT, więc niekoniecznie znają specjalistyczne słownictwo, 
więc bardzo waŜne jest przystępne przedstawienie umiejętności.  

 Aby dostać się do grona kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu 
rekrutacji, osoba aplikująca powinna silnie sprofilować swoje CV pod kątem danego 
stanowiska i podkreślić wymagane doświadczenie321. Przykładowo, jeśli poszukiwana jest 
osoba ze znajomością środowiska Windows, CV powinno zawierać opis doświadczenia pracy 
w tym środowisku. Dla osób z ponad pięcioletnim doświadczeniem zawodowym, CV 
powinno być dłuŜsze niŜ 1 strona. Kandydaci o mniejszym doświadczeniu oraz osoby 
zmieniające ścieŜkę kariery, powinny skoncentrować się na odbytych w czasie pracy kursach 
oraz na określeniu stopnia praktycznej znajomości danych środowisk. 

śyciorys zawodowy
322

 

 “śyciorys” i “śyciorys zawodowy” to dwa róŜne pisma:  
• śyciorys zawiera dokładny przebieg naszego Ŝycia zapisany w chronologicznych punktach, 

zdobyte wykształcenie i dotychczasowe osiągnięcia, wykształcenie.  
• śyciorys zawodowy, czyli popularne curriculum vitae – CV jest specyficznym rodzajem 

dokumentu, formularzem, który w ściśle określony sposób prezentuje informacje dotyczące 
kariery zawodowej oraz umiejętności potrzebnych w danej pracy. śyciorysu zawodowego 
nie naleŜy mylić ze zwykłym Ŝyciorysem, który moŜe prezentować dowolne dane 
biograficzne dotyczącej naszej osoby. W przypadku Ŝyciorysu zawodowego podawanie 
danych nieistotnych na przykład dotyczących rodziny, jest po prostu błędem. Błędy i 
niedociągnięcia w CV mogą mieć wpływ na negatywne rozpatrzenie naszej kandydatury 
przez pracodawcę. 

                                                
321

 ☺W pewnej prestiŜowej firmie ogłoszono zapotrzebowanie na bardzo atrakcyjne stanowisko. Zgłosiło się 
kilkanaście tysięcy kandydatów. Dział personalny bardzo intensywnie analizował nadesłane aplikacje. Po 
miesiącu szef firmy zdenerwowany, Ŝe nie jest jeszcze obsadzone wakujące stanowisko poprosił do siebie 
kierownika działu personalnego. Usłyszał od niego, Ŝe analiza zajmie jeszcze trzy miesiące. W tej sytuacji 
szef firmy nakazał dostarczenie do swojego gabinetu wszystkich nadesłanych aplikacji – przywieziono je na 
trzech wózkach. Z kaŜdego wózka wybrał po 10 aplikacji i nakazał wybranie z nich osoby do zatrudnienia. 
Na nieśmiały protest kierownika działu personalnego o pominięciu pozostałych aplikacji – szef firmy 
odpowiedział: Aby pracować w naszej firmie trzeba mieć nie tylko znakomite kwalifikacje, ale i szczęście. 

322 http://pisanie.info/kat11_%C2%AFyciorys.html 
http://www.cvtips.pl/jak-napisac-zyciorys 
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BByciorys 
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Rysunek 47. Typowy przebieg rekrutacji 

 W kolejnych punktach opisano dokumenty stanowiące aplikację oraz poszczególne 
etapy rekrutacji. NaleŜy przy tym podkreślić, Ŝe kaŜde przedsiębiorstwo stosuje własne 
metody rekrutacji.  
3.1.3. Opracowanie aplikacji 

 Przy opracowywaniu aplikacji naleŜy pamiętać, Ŝe podczas wstępnej selekcji CV, 
osoby rekrutujące poświęcają kaŜdemu Ŝyciorysowi zawodowemu około 30 sekund, więc jest 
bardzo waŜne, by w CV zawrzeć tyle informacji o sobie, by zakwalifikować się do kolejnego 
etapu rekrutacji. 

Specyfika aplikacji w branŜy IT
320 

• Zdecydowana większość kandydatów powinna uprościć swoje CV i list motywacyjny.  
Z jednej strony dokumenty te muszą być przystępne, z drugiej zawierać maksymalną ilość 
informacji o osobie aplikującej na dane stanowisko. List motywacyjny musi obiektywnie 
opisywać obecną pracę, poprzednie doświadczenie zawodowe oraz podkreślać wartości, 
jakie osoba aplikująca moŜe wnieść do firmy. List powinien być konkretny, dobrze 
zaplanowany i nie powinien powtarzać informacji zawartych w CV. 

                                                
320 http://www.jobpilot.pl/content/service/kanaly/it/rozmowa_praca_it.html?Jobs_Session=336243444951790ff98420e774b322e3& 
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4. Zamieszczanie własnych ofert pracy 
 Własna oferta powinna zawierać informacje: kto poszukuje pracy, jakiej pracy 
poszukuje, jak się z nim skontaktować. To, w jaki sposób osoba szukająca pracy opisuje 
siebie i swoje kwalifikacje, świadczy o tym jak się ocenia. 

 Oferta zamieszczona w prasie wymaga bardzo skrótowej formy: np. Handlowiec, 
doświadczenie, prawo jazdy, komputer, angielski tel. ..... 

 Najlepiej będzie, jeśli ogłoszenie umieścisz w czasopismach z Twojej branŜy.  
W przeciwnym razie moŜesz być naraŜony na otrzymywanie ofert od akwizytorów i firm, 
które Ŝerują na poszukujących pracy. 

 Oferta zamieszczona na tablicy ogłoszeń moŜe być obszerniejsza, ale jednocześnie 
zwięzła i komunikatywna: np. Młoda, ambitna z 3-letnim doświadczeniem w pracy asystentki 
podejmie pracę z moŜliwością rozwoju i awansu. Kontakt pod numerem telefonu.... 

Ilustracja analogiczna jak na rys. 46.  

 Gdy nie masz doświadczenia zawodowego formułując ofertę skup się na: 
• cechach charakteru – brak doświadczenia i kwalifikacji trzeba zrównowaŜyć innymi atutami 

czyli sumiennością, pracowitością, dyspozycyjnością, łatwością nawiązywania kontaktów, 
chęcią podnoszenia kwalifikacji lub przyuczenia się itp.; 

• sprecyzowaniu rodzaju zajęcia, jakie chciałbyś wykonywać. 
 Największym wyzwaniem dla osób wchodzących na rynek pracy jest dostanie się do 
odpowiedniej firmy. Osoby rekrutujące z pewnością dadzą szansę osobie mniej 
doświadczonej, jeśli dostrzegą w niej potencjał, chęć nauki i zaangaŜowanie. Stąd, w czasie 
rozmowy naleŜy podać odbyte kursy, uzasadnić ich wybór i dokładnie wytłumaczyć, jakie 
umiejętności dzięki temu posiada się. NaleŜy opisać równieŜ odbyte staŜe i praktyki, które 
umoŜliwiły zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy oraz uzyskanie rekomendacji, 
dotyczących w szczególności posiadanych umiejętności.  

5. Praktyki, staŜe, wolontariat. 
 Są to istotne metody zdobycia doświadczenia zawodowego i mogą w wielu 
przypadkach zaowocować znalezieniem pracy. Stwarzają moŜliwość zaprezentowania się 
pracodawcy jako wartościowy pracownik. 
 Typowy przebieg procesu rekrutacji w oparciu o składaną aplikację przedstawiono na 
poniŜszym rysunku. 

Inne sposoby poszukiwania pracy
319 

KaŜdy, kto szuka pracy wie, Ŝe tradycyjne sposoby nie są najbardziej skuteczne. 
Istnieją dwie inne, lepsze metody które moŜna wykorzystać w Sieci: 
• Przyłącz się do społeczności, w której chcesz pracować, postaraj się poznać ludzi, zabiegaj 

o to, by cię znano, potem rozejrzyj się za pracą. Nie ma do tego lepszego środowiska niŜ 
wspólnota sieciowa. Dzięki Sieci wszyscy mają znacznie bogatszy wybór najrozmaitszych 
środowisk, zwiększają się więc szanse, Ŝe pracownik znajdzie odpowiednią pracę,  
a pracodawca odpowiedniego pracownika. Oczywiście równieŜ pracodawcy mogą i powinni 
podjąć to wyzwanie.  

• Stworzenie pracy dla siebie poprzez odszukanie firmy, która ma problem i zaproponowanie 
rozwiązania, które ty mógłbyś wprowadzić w Ŝycie. MoŜesz tego dokonać, proponując 
własne konsultacje albo usługi swojej firmy lub teŜ ubiegać się o stałą posadę. Sieć bardzo 
ułatwia takie działanie. 

                                                
319 Ester Dyson, Wersja 2.0 Przepis na Ŝycie w epoce cyfrowej, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999 
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Rysunek 46. Wybór aplikacji i zgłoszenie zainteresowania 

 Przy poszukiwaniu pracy przez Internet naleŜy pamiętać, Ŝe podawane dane 
personalne mogą być wykorzystane do innych celów – dotyczy to serwisów, które wymagają 
zarejestrowania się, przed skorzystaniem z ich zasobów.  

 Wysyłając swoją ofertę pocztą elektroniczną pamiętaj o przestrzeganiu zasad 
etykiety318:  
• W tytule listu umieść nazwę stanowiska i numer referencyjny (jeśli został podany  

w ogłoszeniu). 
• Pamiętaj o odpowiednich tytułach pisanych wiadomości – powinny być jasne  

i czytelne. 
• Nie naleŜy pisać wielkimi literami - w Internecie oznacza to nasilenie akcentu. Jeśli 

chcesz wyróŜnić jakieś słowo lub zdanie w Twoim liście, uŜyj *gwiazdek* lub 
_podkreśleń_ 

• CV, list motywacyjny wyślij w załączniku w formacie edytora tekstowego MsWord. 
Czytelnie zatytułuj dokumenty np. JKowalski_CV.doc. i JKowalski_LM.doc., ułatwi to 
selekcję dokumentów osobie prowadzącej rekrutację. Nie wolno wysyłać samych 
załączników (adresat moŜe pomyśleć, Ŝe to wirus e-mailowy), a takŜe załączników  
z rozszerzeniem .exe – większość serwerów pocztowych automatycznie traktuje takie 
rozszerzenie jako wirusa i nie wiadomo czy dotrą one do adresata. 

• Jeśli wysyłasz dokumenty wraz ze zdjęciem pamiętaj, Ŝe powinno ono być czytelne oraz 
mieć format taki sam, jak zdjęcia dołączane do innych dokumentów (czyli jak zdjęcie 
legitymacyjne lub paszportowe).  

• W Ŝadnym wypadku nie wysyłaj tej samej oferty do kilku adresatów. 
• Warto mieć załoŜoną oddzielną skrzynkę pocztową, przeznaczoną tylko na wysyłanie  

i odbieranie ofert. Nazwij ją swoim imieniem i nazwiskiem, ułatwi to rozpoznanie osobie 
prowadzącej selekcję, poza tym robi duŜo lepsze wraŜenie, niŜ oferta na stanowisko 
kierownicze wysłana z konta buziaczek@nazwadomeny.pl lub na stanowisko 
ochroniarza wysyłana z killer@nazwadomeny.pl 

• Jeśli chcesz mieć pewność, Ŝe oferta dotarła do adresata zaznacz w programie pocztowym 
opcję „Potwierdzenie przeczytania wiadomości”. 

                                                
318 Patrz ppkt 1.3.5.  
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 Szukając pracy przez Internet: 
• Uczestnicz w listach dyskusyjnych klubów i stowarzyszeń branŜowych, lokalnych 

organizacji społecznych itp. Dzięki temu moŜna pogłębić wiedzę związaną  
z wykonywaniem określonej specjalności w zawodzie informatyka.  

• Znajdź strony WWW firm, które Cię interesują. Pamiętaj, Ŝe nie zawsze firma, która 
informuje na swoich stronach o ofertach pracy, przyjmie Cię od razu (wiele firm w ten 
sposób tworzy swoją bazę kandydatów, którą moŜe wykorzystać w przyszłości).  

• Korzystaj z pomocy specjalistycznych serwisów i agencji doradztwa personalnego oraz 
firm specjalizujących się w rekrutacji przez Internet. Zostaw swoje dane w ich bazie, 
poniewaŜ pracodawcy w rekrutacji coraz częściej korzystają z Internetu. 
� Serwisy będące częścią ogólnotematycznych portali; są wydzielone z portali 

horyzontalnych, np. http://gazetapraca.pl/gazetapraca/0,0.html. 
� Portale rekrutacyjne mają własne ogłoszenia zamieszczane przez firmy poszukujące 

pracowników oraz ogłoszenia agencji doradztwa personalnego, np.   
http://praca.gratka.pl/?gclid=CJeB6fi0uJUCFQtWtAod1W3CZA. 

� Portale specjalistyczne skierowane są do określonych, wąskich grup odbiorców np. 
branŜy IT. Przykładowe adresy317: 
http://www.praca-it.pl/ 
http://www.pracuj.pl/praca-nowe-technologie-i-it.htm 
https://www.informatycy.info/ 
http://www.findit.com.pl/ 
http://www.itkontrakt.pl/oferty-programisci?gclid=CMKf84a0uJUCFQtStAodnSWRxA 

• Czytaj ogłoszenia – większość dzienników ogólnopolskich i regionalnych zamieszcza 
ogłoszenia drobne równieŜ w Internecie. Jeśli nie chcesz wydawać zbyt duŜo pieniędzy na 
prasę, moŜesz w ten sposób zapoznać się z najnowszymi ogłoszeniami. 

• Zamieszczaj własne ogłoszenia – w Internecie jest bardzo duŜo darmowych serwisów 
ogłoszeniowych, gdzie moŜna nie tylko zapoznać się z ogłoszeniami o pracę, ale równieŜ 
zamieścić własne ogłoszenie. Trzeba tylko pamiętać, Ŝe ogłoszenie powinno być krótkie  
i zwięzłe. 

 

Rysunek 45. Wybór oferty pracy i zgłoszenie zainteresowania 

                                                
317 Otrzymano je wpisując do wyszukiwarki Google test „Praca w branŜy IT” 
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być podstawą do oceny jej umiejętności, zdolności do pracy na danym stanowisku lub 
wykonania danego zadania. 
 

Rysunek 43. Zgłoszenie zainteresowania pracą na ogłoszenie pracodawcy 

2. Składanie aplikacji w firmach i instytucjach: listownie lub osobiście 

 Składając dokumenty aplikacyjne w wybranych przez siebie firmach lub instytucjach 
wyprzedzasz przyszłe oferty pracy. NaleŜy próbować dostać się do pracodawców, 
porozmawiać z nimi i zostawić swoje dokumenty. Powinno się przypominać o sobie 
telefonicznie, nie moŜna zraŜać się przy braku odpowiedzi.  

Rysunek 44. Zgłoszenie zainteresowania pracą z własnej inicjatywy 

3. Poszukiwanie pracy za pośrednictwem Internetu 
 Obecnie Internet jest podstawowym narzędziem poszukującego pracy. Zapewnia 
szybki przepływ informacji pomiędzy potencjalnym pracodawcą, a przyszłym pracownikiem.  
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Zawiera m.in. ranking pracowników w następujących kategoriach: Ogółem, Płace, 
MoŜliwości awansu, Szkolenia i Rozwój, Warunki pracy, Atmosfera, Świadczenia poza 
płacowe, Respektowanie praw pracownika, Płaca netto (mediana) . 

W budowie jest kolejny serwis JobRanking.pl312:  

3.1.2. Sposoby poszukiwania pracy 313 

 Znalezienie satysfakcjonującej pracy zaleŜy przede wszystkim od własnej aktywności, 
przy czym szanse jej znalezienia są tym większe, im z większej liczby róŜnych sposobów 
poszukiwania pracy korzysta się.  

 Poszukiwanie pracy rozpoczyna się od sprecyzowania planu działania: 
• określ pracę, jaką jesteś zainteresowany – odpowiedz sobie na pytanie, co lubisz robić,  

w czym jesteś dobry, jakie wartości cenisz;  
• zastanów się, jaką wiedzę i umiejętności posiadasz;  
• naucz się, jak szukać pracy – sprawdź, jakie sposoby szukania pracy mógłbyś 

wykorzystać;  
• jeśli jeszcze tego nie potrafisz – naucz się, jak pisać Ŝyciorys i list motywacyjny314 oraz 

jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej;  
• na koniec – zastanów się, gdzie złoŜysz swoje CV oraz jak znajdziesz firmy, które byłyby 

zainteresowane Tobą jako pracownikiem.  

  Wśród aktywnych sposobów poszukiwania pracy moŜna wymienić: 

1. Odpowiadanie na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczanych w prasie 

 W większości dzienników ogólnokrajowych i regionalnych zamieszczane są 
ogłoszenia dotyczące wolnych miejsc pracy. Wiele z nich zawiera dokładne informacje na 
temat wymaganych kwalifikacji zawodowych i umiejętności. Ogłoszenia publikowane  
są  równieŜ w pismach specjalistycznych i branŜowych.  

 Odpowiedzią na ogłoszenie o wolnych stanowiskach jest złoŜenie aplikacji315. Jest to 
działanie osoby poszukującej pracę w odpowiedzi na ofertę pracy w postaci ogłoszenia  
o wolnych stanowiskach. Polega na dostarczeniu organizacji prowadzącej rekrutację zestawu 
wymaganych dokumentów kandydata do zatrudnienia (stąd czasem potocznie aplikacją 
nazywa się taki zestaw dokumentów). Typowe dokumenty aplikacyjne to:  

• Ŝyciorys zawodowy (curriculum vitae - C.V.)  
• list motywacyjny (covering letter),  
• referencje.  

 W niektórych specjalnościach informatycznych, (np. grafika komputerowa) 
wymagane jest takŜe portfolio kandydata316 - prezentacja dokonań osoby poszukującej 
pracy, zawierająca próbki, przykłady i wizerunki wykonanych, kompletnych prac mogących 

                                                                                                                                                   
311 http://www.opracodawcach.pl/ 
312 http://job-ranking.pl/ 
313 Aktywne metody poszukiwania pracy: http://www.kul.lublin.pl/1613.html 

http://www.macroscope.pl/?str=kariera 
Przykładowe postępowanie w procesie rekrutacji: 
http://www.hestia.pl/sigeh/servlet/www.SIG_TopicServlet?EM=896&TOP_ID=133&PR=19 
Wymagania dla handlowców IT: http://kariera.com.pl/?wi=1530 
http://praca.bankier.pl/ 

314 http://www.hrk.pl/Slowniki/Term/?artykul=9&sort=6&lang=PL&title=aplikacja 
315 Podano poniŜej. 
316 http://pl.wikipedia.org/wiki/Portfolio_(teczka 
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starać o pracę u niego. Następnie zwróć uwagę na to w jaki sposób są formułowane 
oczekiwania wobec kandydatów oraz jak definiowany jest zakres obowiązków i przywilejów. 
Mgliste, zbyt ogólne sformułowania powinny wzmóc naszą ostroŜność. Ostatecznie sprawdź 
czy pracodawca posiada stronę www i jakiej jest jakości - jeśli ktoś nie dba o reklamę własnej 
firmy to znaczy, Ŝe nie dba o pracowników. 

Sprawdź opinie o pracodawcy 

To bardzo waŜny element naszego wywiadu. Poszukując pracy i rozpatrując aplikacje 
do wybranych pracodawców powinniśmy dowiedzieć się jaką opinię mają o nich inni. 
Oczywiście tutaj rozpatrujemy jedynie internetowe źródła informacji. Tak więc w pierwszym 
kroku skorzystaj z wyszukiwarki. Wpisując nazwę firmy otrzymasz wyniki wśród których 
mogą znajdować się opinie kandydatów, pracowników oraz kontrahentów danego 
pracodawcy. Przeanalizuj je - powiedzą Ci duŜo o atmosferze w tej firmie oraz warunkach 
pracy tam panujących. Warto takŜe przejrzeć fora dyskusyjne dedykowane dla osób 
poszukujących pracy. Osoby, które spotkało coś złego ze strony pracodawcy są bardzo chętne 
do publikowania własnych doznań. A jeśli na takim forum nie znajdziesz informacji  
o interesującym Cię pracodawcy to poznasz doświadczenie wielu innych ludzi co z kolei 
pomoŜe Ci uniknąć błędów. 

 Ciekawą inicjatywą w zakresie informowania o wiarygodności pracodawcy był serwis 
ocenpracodawce.pl310 

 Ideą serwisu oceńpracodawcę.pl było nawiązanie dialogu między pracownikami  
i pracodawcami. Marzył nam się świat, w którym szefowie słuchają porad swoich 
pracowników i dzięki tej współpracy ich firmy rosną w siłę. 

Opinie po zamknięciu serwisu 

W rzeczywistości jednak jedynymi reakcjami pracodawców na zamieszczane  
w serwisie opinie było:  
1) Spamowanie mające na celu podniesienie pozycji w rankingu. 
2) Zwalnianie z pracy osób podejrzanych o zamieszczanie opinii. 

Wszystko to bylibyśmy w stanie znieść, gdyby niebudząca wątpliwości działalność 
prokuratury i policji, które najpierw szukają winnych, a dopiero później winy. Dlatego teŜ ze 
względu na brak moŜliwości zapewnienia uŜytkownikom anonimowości, serwis 
ocenpracodawce.pl niniejszym zawiesza swoją działalność z dniem 20 czerwca 2008r. 

Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy poświęcili swój cenny czas i podzielili 
się spostrzeŜeniami na temat polskich pracodawców. Nie wykluczamy, Ŝe serwis 
ocenpracodawce.pl wróci do Ŝycia za jakiś czas w innej formie (czyt. zejdzie do podziemia) 
lub gdy osoby zań odpowiedzialne wyjadą z kraju, gdzie wolność słowa jest jedynie pustym 
frazesem.   

Po zamknięciu serwis ocenpracodawce.pl pojawił się serwis Opracodawcach.pl311: 

                                                
310 http://www.ocenpracodawce.pl/ 
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Tabela 34. Najbardziej atrakcyjni pracodawcy 

 IT Ranking 
2008 

Procent 
2008 

Ranking 
2007* 

Procent 
2007* 

Google 1 46,23 N/A N/A 
IBM 2 35,43 1 19,12 
Microsoft 3 19,18 2 18,17 

Polska 

Intel N/A N/A N/A N/A 
Google 1 50,37 1 39,14 
Microsoft 2 33,09 2 37,17 
IBM 4 18,96 3 22,33 

USA 

Intel 7 11,71 5 19,18 
Google 1 24,84 13 9,14 
IBM Niemcy 3 18,32 9 9,87 
Microsoft Niemcy 4 14,31 20 5,40 

Niemcy 

Intel 11 8,93 N/A N/A 
Google 1 35,48 6 13,85 
Microsoft 2 32,25 7 12,62 
IBM 3 25,02 11 9,31 

Wielka 
Brytania 

Intel 4 13,55 17 7,28 

* Rankingi za rok 2007 dla Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii Rynków rozwijających się; uwzględniają 
InŜynierię, Nauki Przyrodnicze i IT. 

Kiedy firma jest atrakcyjna dla pracowników
308 

Najlepsza strategia w uatrakcyjnieniu firmy polega na przyciągnięciu pracowników  
i skłonieniu ich do inwestowania w firmę, nie ograniczaniu się tylko do płacenia 
wynagrodzenia, ale tworzeniu środowiska sprzyjającego rozwojowi pracowników. Często 
argumentem decydującym o pozostaniu w firmie są współpracownicy. Zatrudnieni oczekują  
i cenią w miejscu pracy stabilności, przyjaźni, bliskości, chcą być członkami wspólnoty, 
przebywać z ludźmi, dla których i z którymi chcą pracować. Pracowników i klientów 
przyciągnie i zatrzyma ktoś mający wspomnianą wcześniej „emocjonalną inteligencję”.  
Z wyjątkiem zagorzałych samotników, większość woli mieć do czynienia z osobami, których 
towarzystwo sobie ceni i współpracę szanuje, którzy wnoszą wkład do ich własnych 
poczynań lub potrafią sprawnie kierować i nawet niepokorne osoby zachęcić do efektywnego 
współdziałania. 

W aktualnej sytuacji kaŜdy pracownik, a zwłaszcza informatyk – jeŜeli zada sobie trud 
– znajdzie takie środowisko pracy, które mu odpowiada.  

Przy poszukiwaniu pracodawcy naleŜy sprawdzić jego wiarygodność oraz jakie 
posiada opinie309 

Sprawdź wiarygodność pracodawcy 

Aby uniknąć problemów bezwzględnie naleŜy sprawdzić wiarygodność pracodawcy. 
Przede wszystkim oceń staranność i szczegółowość z jaką pisane jest ogłoszenie. Podstawowa 
sprawa to taka, Ŝe wiarygodne ogłoszenie powinno zawierać wszystkie dane teleadresowe 
pracodawcy: nazwę, adres, telefon i email. Jeśli ktoś się ukrywa to na pewno nie warto się 

                                                
308 Ester Dyson, Wersja 2.0  Przepis na Ŝycie w epoce cyfrowej, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999 
309 http://www.kolobrzeg4you.pl/web4.htm 
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projektami, a takŜe wdraŜanie systemów. Firmy prześcigają się w ofertach pod kątem 
wynagrodzenia, jakości pracy, moŜliwościami awansu i szkoleń. Co więcej, walczą o tych 
samych pracowników, o których od lat ubiegają się największe giganty w branŜy IT. 

 Informatycy mogą nie tylko przebierać w ofertach, ale z góry stawiają twarde warunki 
pracy. Head hunterzy nie śpią i ciągle przedstawiają coraz to lepsze i kuszące propozycje. 
NajbliŜsze lata nie zapowiadają większych zmian. Studenci kierunków informatycznych 
mogą śmiało spodziewać się zainteresowania ze strony pracodawców prawie kaŜdej branŜy. 
JuŜ teraz warto przyjrzeć się, jakie są preferencje i oczekiwania studentów w Polsce i za 
granicą i co ich róŜni od studentów kierunków biznesowych i inŜynierskich.  

 Na podstawie badania Student Survey 2008, przeprowadzonego przez firmę 
Universum, moŜna zaobserwować dość podobne tendencje w określaniu celów zawodowych 
wśród studentów kierunków informatycznych, biznesowych i inŜynierskich. 

Tabela 33. NajwaŜniejsze cele zawodowe 

Cele zawodowe 
Kierunki 

informatyczne 
Kierunki 

inŜynierskie 
Kierunki 
biznesowe 

MoŜliwość samodoskonalenia 74% 75% 64% 
ZrównowaŜenie Ŝycia osobistego  
z zawodowym 

50% 45% 47% 

 

 Dla przyszłych informatyków najwaŜniejszym celem zawodowym jest moŜliwość 
samodoskonalenia, która umoŜliwi zostanie ekspertem w danej/swojej dziedzinie (74%). 
Oczywiście niezmiernie waŜny jest wkład pracodawcy w osiągnięcie owego celu poprzez 
zapewnienie profesjonalnych szkoleń, powierzanie zróŜnicowanych projektów i moŜliwość 
samodzielnego zarządzania swoim czasem pracy. Ich oczekiwania wobec rozwoju 
zawodowego podzielają studenci kierunków inŜynierskich (75%) oraz biznesowych (64%).  

 Drugim w kolejności waŜnym celem zawodowym w przypadku studentów IT jest 
zrównowaŜenie Ŝycia osobistego z zawodowym (50%), co wydaje się juŜ nieco mniej waŜne 
dla osób studiujących biznes (47%), czy inŜynierię (45%). Poza szybkim rozwojem  
i przedsiębiorczością, dobrą reputacją czy sukcesem na rynku, które składają się na wzorowy 
wizerunek pracodawcy w oczach studentów podanych kierunków, to głównie przyszli 
informatycy są wabieni innowacyjnymi produktami i usługami. Pracodawca powinien 
dodatkowo przedstawić pewną perspektywę wysokich zarobków oraz jasną ścieŜkę awansu – 
tego w rzeczywistości oczekują studenci prawie wszystkich kierunków. W przypadku IT duŜą 
rolę odgrywa równieŜ konkurencyjne wynagrodzenie podstawowe, którego wysokość juŜ na 
samym początku rozmowy rekrutacyjnej jest przez nich z góry zastrzegana. 

 W rankingach firmy Universum przeprowadzonych m.in. w Polsce, USA, Niemczech, 
Wielkiej Brytanii, w roku 2008 najbardziej poŜądanym pracodawcą w opinii studentów IT  
w w/w krajach okazała się firma Google. TuŜ za nią uplasowała się firma IBM (Polska, 
Niemcy) oraz Microsoft (USA, Wielka Brytania). Trzeba przyznać, Ŝe firma Google 
zawojowała Europę pod względem popularności marki i wizerunku pracodawcy. Do tej pory 
zbierała laury tylko w USA, natomiast w Europie nie wchodziła nawet do pierwszej 5. 
najatrakcyjniejszych pracodawców w dziedzinie IT. Mimo obecnej sławy, Google powinien 
mieć się na baczności, gdyŜ coraz więcej firm spoza branŜy pragnie zwrócić na siebie uwagę 
dobrze wyszkolonych informatyków, poprzez inwestowanie w Employer Branding. Jak na 
razie Google odniósł niepodwaŜalny sukces w tej dziedzinie i moŜe sobie pozwolić na 
najlepszych. 
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Częste dylematy zatrudnionych 

•••• Jesteś w firmie juŜ pięć lat i nie znosisz swojej pracy. 
•••• Czy naleŜy szukać nowego miejsca pracy poprzez Internet? 
•••• Gdzie sprawdzić oferty pracy?  
•••• Czy uda się znaleźć pracę w innym mieście, a moŜe w innym kraju, która moŜna 

wykonywać zdalnie z domowego komputera? 
•••• Jakiej pracy naleŜy szukać?  

 W poniŜszej tabeli podano czynniki wpływające na atrakcyjność pracodawcy wśród 
studentów kierunków informatycznych, biznesowych i inŜynierskich. 

Tabela 32. Czynniki wpływające na atrakcyjność pracodawcy 

 IT InŜynieria Biznes 
UmoŜliwienie  
zrównowaŜenia Ŝycia 
zawodowego  
z osobistym  

Oferuje przyjazne 
środowisko pracy 

UmoŜliwienie 
zrównowaŜenie Ŝycia 
zawodowego z osobistym 

Oferuje przyjazne 
środowisko pracy 

UmoŜliwienie  
zrównowaŜenie Ŝycia 
zawodowego z osobistym 

Oferuje kreatywne  
i dynamiczne 
środowisko pracy 

Ludzie i Kultura 

Oferuje kreatywne  
i dynamiczne 
środowisko pracy 

Oferuje kreatywne  
i dynamiczne 
środowisko pracy 

Ma menedŜerów, 
którzy będą wspierać 
mój rozwój 

Profesjonalne 
szkolenia i rozwój 

Profesjonalne 
szkolenia i rozwój 

Profesjonalne 
szkolenia i rozwój 

ZróŜnicowane projekty Stabilne zatrudnienie Stabilne zatrudnienie Charakterystyka 
Pracy MoŜliwość 

samodzielnego 
zarządzania swoim 
czasem 

ZróŜnicowane projekty 

MoŜliwość 
samodzielnego 
zarządzania swoim 
czasem 

Szybki rozwój  
i przedsiębiorczość 

Szybki rozwój  
i przedsiębiorczość 

Szybki rozwój  
i przedsiębiorczość 

Innowacyjne produkty/ 
usługi 

Dobra reputacja PrestiŜ 

Reputacja  
i Wizerunek 
Pracodawcy 

Dobra reputacja Sukces na rynku Sukces na rynku 

Dobre widoki na 
wysokie zarobki  
w przyszłości 

Dobre widoki na 
wysokie zarobki  
w przyszłości 

Jasne ścieŜki awansu 

Jasne ścieŜki awansu Jasne ścieŜki awansu 
Dobre widoki na 
wysokie zarobki  
w przyszłości 

Dobre widoki na 
wysokie zarobki  
w przyszłości  

Konkurencyjne 
wynagrodzenie 
podstawowe 

Finansowanie dalszej 
edukacji 

Finansowanie dalszej 
edukacji 

 

 Stale rosnąca potrzeba zatrudnienia wykwalifikowanych specjalistów wpływa na ich 
wymagania wobec pracodawcy. Trudności ze znalezieniem dobrego specjalisty branŜy 
informatycznej mają firmy na całym świecie. Powoli zaczyna brakować dobrych 
informatyków z odpowiednio wysokimi kwalifikacjami. Do najbardziej oczekiwanych 
umiejętności naleŜą: programowanie, budowanie i zarządzanie bazami danych oraz 
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3.1. Poszukiwanie pracy 

3.1.1. Uwagi wstępne 
306 

 Specjaliści branŜy IT są najbardziej poŜądanymi pracownikami na polskim rynku 
pracy. Interesują się nimi nie tylko firmy informatyczne, ale równieŜ najlepsze banki i firmy 
konsultingowe. Taka sytuacja spowodowała zamieszczenie w niniejszej ksiąŜce 
podstawowych informacji dotyczących poszukiwania pracy. 

 Satysfakcjonującego miejsca i stanowiska naleŜy szukać (postępowanie aktywne), 
bardzo rzadko otrzyma się taką propozycję (postępowanie pasywne) – moŜliwe sytuacje 
przedstawiono na poniŜszym rysunku.  

 

Rysunek 41. Warianty poszukiwania pracy 

 Warunkiem zatrudnienia jest dopasowanie oczekiwań i umiejętności pracownika do 
oferty pracodawcy – patrz poniŜszy rysunek. Takie dopasowanie jest teŜ warunkiem trwania 
stosunku pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Rysunek 42. Dopasowanie lub niedopasowanie oczekiwań i umiejętności pracownika do oferty 
pracodawcy307 

                                                
306 Niniejszy podpunkt stanowią fragmenty tekstu zamieszczonego pod adresem: 

http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90442,5544650,Rynek_pracy_nalezy_do_IT.html uzupełnione własnymi 
rysunkami  

307 ☺ Przy budowie infrastruktury drogowej jednocześnie rozpoczynano prace z dwóch stron. Kiedy kładzione 
jezdnie nie spotkały się powstawała droga dwujezdniowa, a kiedy zeszły – droga jednojezdniowa. 
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natomiast tak skonstruowana, aby umoŜliwiała uszczegółowianie funkcjonalności w 
dowolnym momencie wdroŜenia. Bardzo istotne jest takŜe przeszkolenie uŜytkowników 
przed rozruchem. Szkolenia powinny być odpowiednio długie, a dobrą praktyką 
dyscyplinującą uŜytkowników jest zakończenie szkoleń egzaminem. Rozruch moŜna 
wykonać dopiero wtedy, gdy wszystkie funkcjonalności krytyczne są przetestowane  
i zaakceptowane przez klienta. Rozruch powinien być związany z ciągłą,  
co najmniej dwutygodniową asystą. Protokół odbioru moŜna podpisać dopiero po 
zaakceptowaniu przez klienta wszystkich funkcjonalności, po ustabilizowaniu systemu i po 
bezbłędnym zamknięciu okresu księgowego. Odnośnie płatności – najczęściej 
praktykowane jest wykonywanie płatności w transzach po osiągnięciu kolejnych kroków 
milowych: po analizie, po rozruchu i po zakończeniu wdroŜenia. 

• Opieka serwisowa - Równie waŜna jak samo wdroŜenie jest takŜe późniejsza obsługa 
serwisowa. Szybka reakcja na błędy oraz nowe potrzeby funkcjonalne umoŜliwi sprawną 
pracę i ciągłą ewolucję systemu, oczywiście pod warunkiem, iŜ system jest odpowiednio 
skalowalny. 

2.7. Zagadnienia do powtórzenia 

1. Cechy informatyków. 
1. Transformacja specjalności informatycznych. 
2. Zawody informatyczne według klasyfikacji dla potrzeb rynku pracy.  
3. Informatyczne zawody przyszłości. 
4. Studia na kierunku informatyka. 
5. Stopnie zawodowe, stopnie naukowe i tytuł naukowy informatyków.  
6. Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka. 
7. Europejskie Informatyczne Studium Certyfikacyjne EITCA e-Learning. 
8. Konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez informatyków. 
9. Kodeks etyczny Stowarzyszenia Sprzętu Komputerowego.  
10. Kodeks Instytutu InŜynierów Elektryków i Elektroników.   
11. Karta Praw i Obowiązków Dydaktyki Elektronicznej.   
12. Kodeks etyczny polskich informatyków   
13. Etyka w procesie wytwarzania oprogramowana. 
14. InŜynieria etyki informatycznej. 
15. Konieczność ciągłego podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji. 
16. Podstawowe zasady informatyzacji. 
17. Problemy komunikacji i interdyscyplinarność projektów informatycznych. 
18. Działania zwiększające szanse na efektywne wdroŜenie systemu informatycznego. 
19. Zwiększanie niezawodności programów. 
20. Profesjonalna analiza przedwdroŜeniowa warunkiem koniecznym powodzenia projektu. 
21. Klauzule umowne wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność za wady 

oprogramowania. 
22. Kultura informatyczna i jej wpływ na wdraŜanie systemów informatycznych 

wspomagających funkcjonowanie organizacji. 
23. Ocena zwrotu z inwestycji w systemy informatyczne.   
24. Prawa autorskie ze szczególnym uwzględnieniem programów komputerowych. 
25. System patentowy - uregulowania prawne dotyczące korzystania z programów 

komputerowych. 
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sfinalizowanie istotnych procesów biznesowych (na przykład: zarejestrowanie nowego 
dostawcy towaru, wprowadzenie faktury czy autoryzowanie przelewu) wymagało 
współpracy kilku osób.  

Podsumowanie procesu informatyzacji firmy
305

 

• Funkcje systemu w firmie - Standardem obsługi firm o wielkości średniej i duŜej są obecnie 
systemy klasy ERP. Systemy te posiadają zazwyczaj szereg biznesowych funkcjonalności 
standardowych między innymi z takich obszarów jak: SprzedaŜ, Produkcja, Zakupy, 
Finanse, Księgowość, CRM, Zarządzanie towarowe, Harmonogramowanie produkcji, 
BudŜetowanie czy EDI. Systemy tej klasy mają za zadanie umoŜliwienie wykonywania 
wszystkich podstawowych funkcji biznesowych w obrębie jednolitego systemu przy 
moŜliwie najmniejszej ingerencji ludzkiej. Poprawnie wdroŜony systemy klasy ERP 
wymaga ingerencji uŜytkownika tylko w przypadkach konieczności podjęcia istotnej 
decyzji biznesowej. Większość decyzji biznesowych powinien jednak podejmować sam 
system pozostawiając uŜytkownikowi tylko rolę kontrolną. Standardem jest np. 
automatyczne tworzenie propozycji zamówień do dostawcy, czy teŜ automatyczne 
tworzenie planów sprzedaŜowych. 

• Kiedy warto wdroŜyć nowy system? - WdroŜenie nowego systemu w firmie jest procesem 
kosztownym i niosącym za sobą ryzyko niepowodzenia. Pojawia się więc pytanie: kiedy 
warto wdroŜyć nowy system? Odpowiedź tkwi w zrozumieniu podstawowego warunku 
istnienia firmy. Aby firma mogła istnieć w długim okresie czasu musi, zachowując 
stabilność, ciągle się rozwijać. Ze względu na ryzyko, zmiana systemu powinna następować 
dopiero wtedy, gdy obecny system bądź uniemoŜliwia dalszy rozwój, bądź teŜ nie daje 
gwarancji stabilnego działania firmy. Precyzyjnych informacji o opłacalności wdroŜenia 
oraz oszacowanie zwrotu z inwestycji moŜna uzyskać przeprowadzając stosowną  
symulację. 

• Analiza przedwdroŜeniowa - Pierwszym krokiem, jaki naleŜy wykonać podczas zmiany 
systemu jest wykonanie analizy przedwdroŜeniowej. Podstawowym zadaniem analizy jest 
zdefiniowanie celów biznesowych jakie mają być osiągnięte poprzez wdroŜenie systemu. 
Analizę taką naleŜy wykonać przed wyborem systemu i firmy wdroŜeniowej. Brak 
zdefiniowanych celów przed etapem wyboru wykonawcy systemu uniemoŜliwia dokonanie 
optymalnego wyboru. 

• Wybór oprogramowania i firmy wdroŜeniowej - Na rynku jest obecnie dostępnych co 
najmniej kilkadziesiąt rozwiązań klasy ERP. Część z nich to rozwiązania zagraniczne, 
zlokalizowane do warunków polskich, a część jest rodzimej produkcji. Wybór systemu nie 
jest zadaniem prostym, głównie ze względu na fakt, iŜ w kaŜdym wdroŜeniu kryteria 
wyboru są róŜne. NajwaŜniejsze kryteria to: cena, stabilność rozwiązania, pokrycie 
wymagań biznesowych w proponowanym rozwiązaniu, pokrycie wymagań biznesowych  
w standardowym rozwiązaniu, elastyczność systemu, jakość obsługi powdroŜeniowej, przy 
czym waga tych kryteriów w kaŜdym wdroŜeniu jest inna. 

• WdroŜenie systemu - KaŜda firma wdroŜeniowa ma wypracowaną metodologię 
wdroŜeniową, według której stara się postępować podczas wdroŜenia. Postępowanie według 
zaproponowanej przez firmę wdroŜeniową metodologii daje największą gwarancję 
stabilnego i szybkiego wdroŜenia systemu. Podczas wdroŜenia, Ŝadna ze stron nie moŜe 
pozwolić na utratę kontroli nad wdroŜeniem. Prace powinny postępować zgodnie  
z harmonogramem, a kolejne funkcjonalności biznesowe powinny być oddawane klientowi 
celem przetestowania i przeanalizowania w ustalonym czasie. Umowa powinna być 

                                                
305 http://www.sirsi.pl/ 
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 Taki wysiłek się opłaca, gdyŜ zawody informatyczne naleŜą do grona najbardziej 
prestiŜowych, coraz lepiej opłacanych i ciągle rozwijających się. 

 Terminologia komputerowa w duŜej części składa się z słownictwa angielskiego301, 
większość dokumentacji opracowana jest w języku angielskim – to wszystko skutkuje 
koniecznością znajomości tego języka. 

Problem odpowiedzialności zawodowej i certyfikacji zawodowej 

 Problem odpowiedzialności zawodowej i certyfikacji zawodowej jest w ciągłej 
uwadze Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Świadectwem tego jest: 
• Umieszczenie w programie 3. Kongresu Informatyki Polskiej zagadnienia 

„Odpowiedzialność zawodowa informatyków”302 - zaprezentowanego przez prof. Zdzisława 
Szyjewskiego; autor omówił problematykę zawodowej certyfikacji informatyków,  
a problemy etyki zawodowej komentowali Piotr Fuglewicz, Wacław Iszkowski i Zbigniew 
Skotniczny. 

• Ujęcie w strategii rozwoju organizacji na lata 2007-2020 303 następujących zadań: 
� Stworzenie systemu akredytacji w zakresie edukacji IT;  
� Rozwój studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w dziedzinie IT;  
� Stworzenie systemu certyfikacji i stopni zawodowych. 

 Niektóre państwa mają uregulowane te kwestie. Przykładem jest „Kodeks Etyki  
i Standardy Postępowania” Kanadyjskiego Towarzystwa Informatycznego304. 

Podsumowanie ochrony programów komputerowych 
• Programy komputerowe chronione są prawem autorskim. 
• Nielegalne kopiowanie programów jest kradzieŜą. 
• Prawo do korzystania z programu komputerowego nabywa się od autora, producenta lub 

upowaŜnionego ich przedstawiciela. 
• Oprócz praw osobistych, autor posiada takŜe prawa majątkowe, które umoŜliwiają mu 

czerpanie zysku materialnego ze swojej twórczej pracy. 

Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych 

WaŜnym kierunkiem zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych jest 
budowanie ich w sposób, który ogranicza ewentualne problemy wynikające z naruszenia 
zabezpieczeń lub niepoŜądanej aktywności uprawnionego uŜytkownika. Celem zarządzania 
bezpieczeństwem jest zminimalizowanie potencjalnych strat i umoŜliwienie szybkiej i 
sprawnej identyfikacji problemów. 

 Standard dotyczący tego procesu określają normy: PN-ISO/IEC 17799:2003 oraz  
PN-I-07799-2:2005. 

 Podstawowe zagadnienia techniczne w zakresie zarządzania bezpieczeństwem 
obejmują: 
• Ograniczanie interakcji – obejmuje ograniczanie do niezbędnego minimum zakresu 

moŜliwej interakcji między uŜytkownikami i systemami oraz pomiędzy poszczególnymi 
komponentami infrastruktury teleinformatycznej. 

• Ograniczanie uprawnień – stosuje się nadawanie najniŜszego poziomu uprawnień, 
uzasadnionego realizowanymi celami poziomu oraz taki podział kompetencji, by 

                                                
301 http://zls.mimuw.edu.pl/~alx/slownik/slownik.html, podane są takŜe adresy innych słowników. 
302 http://www.kongres.org.pl/postscriptum_relacja.htm 
303 http://www.pti.org.pl/doc/strategia_pti.pdf 
304 Jacek Kryt, Blaski i cienie informatyków w Kanadzie czyli Kodeks Etyki i Standardy Postępowania, 

http://archiwum.gazeta-it.pl/2,6,544,index.html 
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5. Patenty na oprogramowanie zagraŜają wolności tworzenia i publikacji (właściciel patentu 
moŜe ocenzurować program, zakazując autorowi jego wydania).  

6. Patenty na oprogramowanie powodują niepewność prawną u właścicieli praw autorskich, 
poniewaŜ ci nie są w stanie stwierdzić czy nie naruszają obcych patentów dopóki nie 
zostaną poddani szantaŜowi lub podani do sądu.  

7. Patenty na oprogramowanie zagraŜają indywidualnym programistom oraz małym  
i średnim przedsiębiorstwom, które nie mają środków na gromadzenie patentów, choć 
właśnie te przedsiębiorstwa tworzą większość miejsc pracy i innowacji w europejskim 
przemyśle technologii informatycznych.  

8. Patenty na oprogramowanie wprowadzają prawne sprzeczności poprzez stosowanie 
patentów dla zmonopolizowania informacji (oprogramowanie jest tylko informacją), 
podczas gdy pierwotnym celem patentowania jest rozpowszechnianie informacji  
o wynalazkach.  

9. Patenty na oprogramowanie są szczególnie niekorzystne dla europejskich firm, poniewaŜ 
przedsiębiorstwa z USA posiadają większość patentów na oprogramowanie oraz zasady  
ich wykorzystywania.  

10. Największymi zwolennikami patentów na oprogramowanie od dawna są rzecznicy 
patentowi i działy prawne największych firm zajmujące się własnością intelektualną. 
Patentom na oprogramowanie w przytłaczającej większości sprzeciwiają się specjaliści 
zawodowo związani z tworzeniem oprogramowania.  

 
 

 

 

2.6. Uwagi końcowe 
 Codzienne problemy zawodowe, które muszą rozwiązywać informatycy to:  
a. Konieczność ciągłego uczenia się kolejnych technologii informatycznych i podnoszenia 

swoich kompetencji. 
b. Konieczność uŜywania terminologii informatycznej zrozumiałej dla klienta oraz 

znajomości jego terminologii. 
c. Umiejętność bezkonfliktowej i efektywnej współpracy z klientem w procesach 

wdroŜeniowych. 
d. Poglądowe szerzenie ciągle aktualizowanej wiedzy informatycznej.  
e. Inspirowanie klientów i uŜytkowników technologii informatycznych do wykorzystywania 

ich nieograniczonych moŜliwości, zwłaszcza w procesach zarządczych, a nie ograniczanie 
się do zminimalizowanego przetwarzania rekordów ze szczegółowymi danymi, tzw. 
„mielenie rekordów” - twórcze podejście.  

f. Rygorystyczne przestrzeganie etyki zawodowej dot. przede wszystkim: 
• Wiarygodnego przedstawiania funkcjonalności i moŜliwości oferowanych systemów 

informatycznej. 
• Rzetelnego kalkulowania projektów – bez kosztów przyszłych i ukrytych. 
• Rzetelnego planowania harmonogramów projektów – nie uleganie naciskom klientów. 

g. Zapewnienie sobie ochrony wytwarzanej własności intelektualnej. 
h. Stosowanie profilaktyki chorób zawodowych wywołanych intensywną eksploatacją 

sprzętu komputerowego - odpowiednie skonfigurowanie stanowiska pracy, stosowanie 
właściwej organizacji pracy, itp.  
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jest jakikolwiek obszar, co do którego ekonomiści wierzą, iŜ patenty mogą być korzystne dla 
gospodarki i społeczeństwa, to jest to farmaceutyka. Na tym polu badania są bardzo 
kosztowne i nikt nie wydałby fortuny na stworzenie pojedynczego produktu bez jakiejś dozy 
bardzo daleko sięgającej ochrony. W odniesieniu do  wszystkich innych obszarów system 
patentowy przynosi więcej szkód niŜ korzyści. Szczególnie szkodliwy jest dla 
oprogramowania komputerowego.  

 Polska ustawa Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z późniejszymi zmianami) stanowi, Ŝe patenty są udzielane na 
wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego 
stosowania. Wynalazek uwaŜa się za posiadający poziom wynalazczy, jeŜeli dla znawcy nie 
wynika on w sposób oczywisty ze stanu techniki. Nie uwaŜa się za wynalazki odkryć, teorii 
naukowych i metod matematycznych, programów do maszyn cyfrowych, planów, zasad i 
metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej, gier oraz przedstawienia 
informacji.  

 Z wykonawczego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r.  
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków wynika, Ŝe ‘techniczność’ 
przejawia się wyłącznie w aspekcie materialnym rozwiązania. § 32 (1): Urząd Patentowy nie 
uznaje przedmiotu zgłoszenia za wynalazek, jeŜeli nie dotyczy on Ŝadnego tworu 
materialnego, określonego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy ani 
określonego sposobu technicznego oddziaływania na materię. 

 Stąd róŜnice w praktyce Urzędu Patentowego RP na tle praktyki Europejskiego 
Urzędu Patentowego (EPO), jeśli chodzi o rozumienie zasadniczych dla oceny rozwiązania 
pojęć, jakimi są: charakter techniczny i wkład techniczny.  

 Z tego powodu 20 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 
oddalił skargę International Business Machines Corporation Armonk US na decyzję Urzędu 
Patentowego RP w przedmiocie udzielenia patentu na wynalazek „System przetwarzania 
informacji umoŜliwiający uniwersalnemu programowi przeglądania sieci ogólnoświatowej 
WWW dostęp do serwerów wielu róŜnych typów protokółow”.300 

Jest to precedensowy wyrok w dotyczący udzielania patentów na oprogramowanie  
w Polsce. Sąd potwierdził, Ŝe polskie prawo nie dopuszcza patentowania 
oprogramowania. 

Dziesięć powodów, dla których powinniśmy sprzeciwiać się patentom na oprogramowanie 

1. Patenty są niepotrzebne, gdyŜ oprogramowanie jest juŜ chronione przez prawo autorskie.  

2. „Patenty na oprogramowanie są dla programistów niczym miny. KaŜda decyzja 
projektowa to moŜliwość „stąpnięcia” na patent i zniszczenia projektu. 
Niebezpieczeństwo staje się bardzo powaŜne, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, jak wiele 
pomysłów składa się na nowoczesny program.” - Richard Stallman załoŜyciel projektu 
GNU  

3. Patenty na oprogramowanie szkodzą innowacyjności i powiększają siłę monopoli w tak 
zasadniczej dziedzinie, jaką jest oprogramowanie. Tak więc ograniczają konsumentom 
swobodę wyboru, powiększają koszty i pozbawiają obywateli bazującego na zdrowych 
zasadach społeczeństwa informacyjnego.  

4. Legalizując wymuszanie dodatkowych opłat przez patenty na oprogramowanie i patenty 
na metody prowadzenia działalności gospodarczej podkopuje się handel internetowy.  

                                                
300 http://www.ffii.org.pl/pat/doc/wyrok_ibm_uprp.pdf 
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drugiej; lub teŜ tak zwane „przymierze o niepodawaniu do sądu”. Nieformalne znaczy: nie 
podpisują one niczego, ale przyjmują, Ŝe nie będą sobie wzajemnie wyrządzać szkody.  

 Wzajemne układy licencyjne obnaŜają absurdalność systemu. Wielkie kompanie 
udostępniają wzajemnie sobie – czyli swoim największym konkurentom – całe własne 
portfolia patentów, lecz wciąŜ udają, iŜ patenty są im niezbędne dla ochrony innowacji. 
Rzeczywista ochrona nie jest wzajemnie licencjonowana. Czy moŜna sobie wyobrazić 
wydawcę ksiąŜek pozwalającego swojemu największemu konkurentowi na publikację 
wszystkich swoich własnych ksiąŜek? To byłoby samobójstwo.  

 Jeśli piszesz program i chcesz upewnić się, iŜ nie wchodzi on w konflikt z Ŝadnym  
z owych licznych patentów, to musisz zapoznać się z kaŜdym pojedynczym patentem. 
Prawo mówi, iŜ kaŜdy ma obowiązek wiedzieć, co jest w rejestrze patentów. Jeśli powiesz, Ŝe 
nie wiedziałeś, iŜ naruszasz patent, usłyszysz, iŜ „niewiedza nie jest wytłumaczeniem”.  

 Nie jest moŜliwe skupienie się na ściślej określonym zbiorze patentów. Ogromna 
liczba patentów software'owych nie wywierałaby tak ujemnego wpływu, gdyby były one 
pogrupowane w określone kategorie. Jeśli piszesz program danego typu, byłoby wtedy 
moŜliwe sprawdzenie jego konfliktu z moŜe 100 patentami, które odnoszą się do obszaru, 
gdzie pracujesz.  

 Dodajmy, iŜ oprogramowanie cechuje się specyficzną naturą, która po prostu nie 
pozwala na patentowalność. Logika programów komputerowych to kombinacja wyraŜeń 
matematycznych i słownych; zasługuje na wolność słowa. 

 Są powody, dla których nie mamy patentów w kaŜdej sferze dokonań 
intelektualnych. Patenty są udzielane na silniki i lekarstwa, ale nie na literaturę, muzykę czy 
obrazy. W teorii, biura patentowe nie powinny przyznawać patentów na formuły 
matematyczne, i nikt nie zamierza się teŜ ubiegać o patent, jeśli odkryje nowy chemiczny 
pierwiastek, czy kolejną planetę za Plutonem.   

 Patenty na oprogramowanie ograniczają wolność wypowiedzi, a ta wolność jest 
zbyt cenna, by ją poświęcić „mafii patentowej“ i lobby wielkiego przemysłu. Niektórzy 
mówią, iŜ oprogramowanie jest „konstruowane”, podlega „inŜynierii”. W praktyce, 
oprogramowanie jest pisane. Program komputerowy składa się z liczb, słów oraz  symboli 
matematycznych. Przy pisaniu programu komputerowego, nikt nie powinien być ograniczony 
patentami, które ograniczają jego inwencję i pomysłowość.   

 Szkodliwość patentów na oprogramowanie jest porównywalna z hipotetycznym 
wprowadzeniem patentowania w  literaturze. Gdyby stosowano patenty na elementy 
scenariusza, Ŝaden film nie mógłby być stworzony bez uprzedniego sprawdzenia, czy nie ma 
Ŝadnego motywu, który został opatentowany podczas ostatnich 20 lat. Przykładowo „Dirty 
Dancing” i  „Titanic” to dwa bardzo róŜniące się  filmy. Ale jeśli obowiązywałyby patenty na 
elementy scenariusza, wówczas twórcy „Dirty Dancing” mogliby pozwać studio „Titanica” za 
skopiowanie wątku. Oba filmy mają scenę, w której biedny chłopak zabiera bogatą 
dziewczynę z przyjęcia, na którym bawią się ludzie z jej warstwy społecznej, na zabawę 
swojej własnej grupy, gdzie dziewczyna jest szczęśliwa.  „Dirty Dancing” wszedł na ekrany 
zaledwie dziewięć lat przed „Titanicem”, tak więc jakikolwiek patent wciąŜ by obowiązywał. 
Nikt nie wie, czy  James Cameron miał na myśli  scenę z „Dirty Dancing”, gdy pisał 
scenariusz „Titanica”. MoŜe Cameron nigdy nie widział „Dirty Dancing”, ale patent (gdyby 
istniał) mógłby być uŜyty przeciw niemu.  

 Negatywne aspekty systemu patentowego moŜna tolerować na tych polach, gdzie 
jest wymierna korzyść. Większość ekonomistów ma powaŜne zastrzeŜenia wobec patentów, 
podczas gdy prawnicy (którzy potencjalnie zarabiają na patentach pieniądze) ich bronią. Jeśli 
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Rysunek 40. Standardowa strona sklepu internetowego299 

 KaŜdy patent jest środkiem  zapobiegania temu, by inni wykorzystali pewną 
wiedzę w ciągu 20 lat. To dlatego patenty mają mniej wspólnego z prawdziwymi 
wynalazkami, a wspólnego więcej z blokowaniem obszarów rynku. Na przykład, jest tak 
wiele patentów na wszystkie elementy telefonii internetowej, iŜ jest niemal niemoŜliwe 
napisać program do połączeń telefonicznych przez Internet bez „pogwałcenia” jakiejś ilości 
odnośnych patentów.  

 Jeśli jesteś kompanią software'ową lub tylko uŜytkownikiem software'u, wtedy 
patenty mogą zostać wycelowane w ciebie niczym pistolet. Właściciel patentu moŜe 
„strzelić do ciebie”, lub do uŜytkowników twojego software'u. Czasami zrobi to od razu. 
Zazwyczaj zmusi cię do haraczu, lub teŜ stania z dala od rynku, który chce posiadać. Nawet 
jeśli nie jesteś pewny, czy pistolet jest naładowany, nie moŜesz ryzykować swojego Ŝycia, 
próbując się  z tego wywikłać.  

 Eskalacja patentów jest problemem globalnym. W skali świata waŜnych jest 
obecnie 4 miliony patentów. A kaŜdego roku składane jest około 700.000 aplikacji o nowe 
patenty. Europejskie Biuro Patentowe samo otrzymuje więcej niŜ 150.000 aplikacji 
patentowych rocznie. W więcej niŜ połowie przypadków patent jest przyznawany. Patenty 
software'owe są obszarem największego wzrostu.  

 Im więcej patentów, tym więcej problemów. Wzrost liczby wydawanych patentów  
byłby pozytwnym zjawiskiem, gdyby pociągał za sobą zwiększenie poziomu jakościowego 
oprogramowania. Przeciwnie liczby te wynikają z coraz niŜszych standardów Europejskiego 
Biura Patentowego. KaŜdy z tych licznych patentów to niebezpieczna broń w rękach 
dysponujących nią ludzi i firm. 

 Pomiędzy wielkimi korporacjami istnieją formalne i nieformalne układy  
o nieagresji dotyczące patentów. Formalne znaczy: podpisują one „wzajemny układ 
licencyjny”, który pozwala kaŜdej  ze stron na oficjalne uŜycie wszystkich patentów strony 

                                                
299 Zamieszczone na rysunku na poszczególne numery dotyczą kolejnych 20 patentów, po kliknięciu na nie  

w portalu http://www.nosoftwarepatents.com/pl/m/basics/index.html moŜna przeczytać dlaczego ich 
posiadacze mogliby cały ten sklep internetowy „wyrzucić z interesu”. 
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2. Niektóre wielkie korporacje chcą potęŜnej broni przeciw małym, ale innowacyjnym 
konkurentom, lub teŜ przeciw oprogramowaniu z wolnym dostępem do kodu źródłowego. 
Co im się nie podoba w prawie autorskim to, iŜ stosuje się ono wyłącznie do przestępców. 
Pragną narzędzia prawnego, przy pomocy którego mogą szkodzić uczciwym ludziom. 

 Europejskie Biuro Patentowe nadało juŜ około 30.000 patentów software'owych, część 
z nich odnosi się do niektórych najprostszych i najbardziej ogólnych rzeczy. Niekiedy 
porównuje się  patenty software'owe do pola minowego: gdziekolwiek się obrócisz, jest 
ryzyko wstąpienia na minę, która cię zabije. Niemal nic nie moŜesz zrobić na komputerze lub 
w Internecie, by  potencjalnie nie „pogwałcić” niezliczonych patentów.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 38. Liczba aplikacji o patenty wypełnionych w Europejskim Biurze Patentowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 39. Liczba przyznanych patentów na oprogramowanie z podziałem na poszczególne kraje 

Przykład sklepu internetowego 

 Fundacja dla Wolnej Infrastruktury Informacyjnej stworzyła obrazek, który wygląda 
jak zwykły, przeciętny sklep internetowy. Ten hipotetyczny sklep internetowy „narusza” 20 
patentów, juŜ przyznanych przez Europejskie Biuro Patentowe.  
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 Wzór przemysłowy uwaŜa się za nowy, jeŜeli przed datą, według której oznacza się 
pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony 
publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Wzór uwaŜa się  
za identyczny z udostępnionym publicznie, gdy róŜni się od niego jedynie nieistotnymi 
szczegółami. Wzoru nie uwaŜa się za udostępniony publicznie, jeŜeli nie mógł dotrzeć do 
wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy. 

 Praw z rejestracji nie udziela się na wzory przemysłowe, których wykorzystywanie 
byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. 

 Na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji (art. 105 ww. ustawy). Przez 
uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania ze wzoru 
przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

 Prawa z rejestracji wzoru udziela się na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia  
w Urzędzie Patentowym, podzielone na pięcioletnie okresy. Udzielenie prawa z rejestracji 
wzoru przemysłowego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres 
ochronny. 

Podstawowe oznaczenia 

• Symbol ™ umieszczany bok napisu lub obrazka, który jest uwaŜany przez firmę za jej znak 
towarowy,  

• Symbol ® oznacza Ŝe znak został zarejestrowany w odpowiednim rejestrze znaków 
handlowych. 

• Symbol © oznacza, Ŝe autor zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do opracowanego  
dzieła, tzn. do decydowania o uŜytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści. 

• Napis Wszelkie prawa zastrzeŜone - formuła zamieszczana na ksiąŜkach, płytach itp., 
zabraniająca ich publikowania przez inne wydawnictwa 

2.5.6. Patentowa ochrona oprogramowania
298

 

 Twórcy software'u są doskonale chronieni bez patentów. KaŜdy, kto pisze program 
komputerowy automatycznie nabywa doń prawa autorskie. To prawo autorskie uczyniło 
Microsoft, Oracle, SAP, i cały sektor software'u tak wielkim. Ten sam prawny pomysł chroni 
takŜe ksiąŜki, muzykę, filmy, obrazy, a nawet architekturę.  

 Wielu z najbogatszych tego świata zawdzięcza swoje bogactwo prawu autorskiemu. 
By podać tylko kilka przykładów:  
• Bill Gates, Paul Allen i Steve Ballmer (Microsoft);  
• Larry Ellison (Oracle);  
• Hasso Plattner  i inni załoŜyciele SAP;  
• Paul McCartney (The Beatles);  
• JK Rowling (Harry Potter). 

 Jeśli prawo autorskie jest wszystkim czego autorzy i wydawcy potrzebują, dlaczego 
niektórzy z nich dodatkowo proszą o patenty? PoniewaŜ mają złe intencje, które próbują 
ukryć:  
1. Profesjonaliści patentowi chcą więcej pieniędzy i wpływów. Prawa autorskie są darmowe, 

tak więc nie trzeba biur patentowych i prawników, by je nabyć. To oni właśnie zarabiają 
na pisaniu i prowadzeniu aplikacji o patenty oraz na pozwach patentowych. Szybko 
rosnąca gałąź „mafii patentowej” specjalizuje się w wyciskaniu pieniędzy z niewinnych 
przez domniemywanie  naruszeń patentów.  

                                                
298 http://www.nosoftwarepatents.com/pl/m/basics/index.html 

http://www.ffii.org.pl/ 



2. ZAWODOWE PROBLEMY INFORMATYKÓW 

 276

 Patenty są udzielane - bez względu na dziedzinę techniki - na wynalazki, które są 
nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. 

Za wynalazki nie uwaŜa się w szczególności: 
• odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych; 
• wytworów o charakterze jedynie estetycznym; 
• programów do maszyn cyfrowych. 

Patent trwa dwadzieścia lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie 
Patentowym. 

 Wzorem uŜytkowym jest nowe i uŜyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, 
dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór uwaŜa się za 
rozwiązanie uŜyteczne, jeŜeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne 
znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów (art. 94 ww. ustawy). Na wzory 
uŜytkowe udzielane są prawa ochronne. 

 Prawo ochronne na wzór uŜytkowy trwa dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia  
w Urzędzie Patentowym. 

Znaki towarowe 

 Sprawy dotyczące ochrony prawnej znaków towarowych reguluje ustawa z dnia 30 
czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117  
z późniejszymi zmianami), a takŜe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 
2002r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. Nr  
115, poz. 998 oraz z 2005r. Dz.U. Nr 109, poz. 911). 

 Znakiem towarowym moŜe być kaŜde oznaczenie, które moŜna przedstawić w 
sposób graficzny (w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, 
forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a takŜe melodia lub inny sygnał 
dźwiękowy), jeŜeli oznaczenie takie nadaje się do odróŜnienia w obrocie towarów jednego 
przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. 

 Na znaki towarowe udzielane są prawa ochronne. 

 Prawo ochronne na znak towarowy, wspólny znak towarowy bądź wspólny znak 
towarowy gwarancyjny albo wspólne prawo ochronne na znak towarowy trwa dziesięć lat od 
daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. 

Wzory przemysłowe 

 Sprawy dotyczące ochrony prawnej wzorów przemysłowych reguluje ustawa z dnia 30 
czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117  
z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 
2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz.U. Nr 
40, poz. 358 oraz z 2005r. Nr 106, poz. 893). 

 Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać 
wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, 
kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem jest 
kaŜdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący  
w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego,  
z wyłączeniem programów komputerowych (art. 102 ww. ustawy). 

 Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeŜeli ogólne wraŜenie, 
jakie wywołuje na zorientowanym uŜytkowniku, róŜni się od ogólnego wraŜenia wywołanego 
na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się 
pierwszeństwo. 
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2.5.4. Ochrona programów rozpowszechnianych na zasadzie licencji „open source”
296  

 Inicjatywę tworzenia „wolnego oprogramowania” podjął programista Richard 
Stallman w 1983 r. Jego zasadą było hasło „program komputerowy powinien być wolny jak 
powietrze”. KaŜdy powinien mieć nieskrępowaną moŜliwość korzystania z programów  
i przerabiania ich. 

 Zmienione programy powinny być udostępniane do uŜytkowania i dalszego 
przerabiania. Celem tych załoŜeń jest przezwycięŜenie zaleŜności uŜytkowników od 
producentów oprogramowania. 

 Zasady Open Source Definition: 

1. Program moŜe być zwielokrotniany i rozpowszechniany w sposób dowolny  
i nieograniczony z zastrzeŜeniem wyłączenia odpowiedzialności licencjodawcy. 

2. Za korzystanie z programu nie mogą być pobierane opłaty. Opłaty mogą być pobierane za 
czynności związane ze zwielokrotnianiem i dystrybucją. 

3. Razem z programem musi być udostępniany kod źródłowy, który równieŜ moŜe być dalej 
rozpowszechniany. 

4. KaŜdy moŜe dalej rozwijać program (zmieniać, adaptować) i w nowej postaci 
rozpowszechniać na zasadzie licencji open source. 

5. Licencje nie mogą wprowadzać Ŝadnych ograniczeń co do osób, obszarów, rodzaju 
zastosowania (prywatnego/komercyjnego) i dystrybucji. 

6. Licencja nie moŜe ograniczać eksploatacji innych programów, rozpowszechnianych na 
tym samym nośniku (w szczególności nie moŜe zastrzegać, Ŝe muszą to być programy 
free software). 

2.5.5. Podstawowe informacje o przedmiotach chronionych w postępowaniu przed Urzędem 
Patentowym RP

297 

Wynalazki i wzory uŜytkowe 

 Sprawy dotyczące ochrony prawnej wynalazków i wzorów uŜytkowych reguluje 
ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003r. Nr 119, 
poz. 1117 z późniejszymi zmianami), a takŜe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 
17 września 2001r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów 
uŜytkowych (Dz.U. nr 102 poz. 1119 oraz z 2005r. Nr 109, poz. 910). 

Wynalazek uwaŜa się za: 
• nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, 

co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało 
udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez 
stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. 

• posiadający poziom wynalazczy, jeŜeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób 
oczywisty, ze stanu techniki. 

• nadający się do przemysłowego stosowania, jeŜeli według wynalazku moŜe być 
uzyskiwany wytwór lub wykorzystany sposób, w rozumieniu technicznym,  
w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa. 

                                                
296Termin Wolne Oprogramowanie (ang. Free Software, pokrewne pojęciu Otwarte Oprogramowanie Open 

Source – dosłownie Otwarte Źródła) – ruch programistów i uŜytkowników komputerów zaangaŜowanych  
w działania na rzecz swobodnego dostępu do oprogramowania przez ogół uŜytkowników. 
Janusz Barta, Ryszard Markiewicz: Oprogramowanie open source w świetle prawa. Między własnością  
a wolnością, Zakamycze 2005, s. 18) 

297 http://www.uprp.pl/polski 
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• Licencja grupowa (ang. site licence) - rodzaj licencji zezwalającej na uŜytkowanie 
oprogramowania w sieci lub w zestawie komputerów, np. w szkole lub w pracowni, 
określającej maksymalną liczbę stanowisk, na których wolno zainstalować objęte nią 
oprogramowanie. Odmianą licencji grupowej jest licencja sieciowa (network licence).  

• Licencja jednostanowiskowa (ang. one-site licence) - licencja uprawniająca uŜytkownika 
do zainstalowania nabytego oprogramowania tylko w jednym komputerze, obejmująca 
zakaz udostępniania takiego oprogramowania w sieci oraz na innych wolnostojących 
komputerach. Licencja jednostanowiskowa, jak kaŜda, nie zabrania sporządzenia kopii 
zapasowej oprogramowania.  

• Licencja typu firmware - licencja obejmująca oprogramowanie układowe, tzn. 
umieszczone na stale w sprzętowej części systemu komputerowego.  

• Licencja typu Linux - rozwiązanie licencyjne odnoszone do systemu Linux, którego 
jądro jest upowszechniane według praw licencji GPL. System Linux nie jest 
oprogramowaniem będącym własnością ogółu. Prawa autorskie do kodu Linuxa naleŜą do 
róŜnych autorów kodu. JednakŜe Linux jest oprogramowaniem w wolnym obiegu w tym 
sensie, Ŝe jego uŜytkownikom wolno go kopiować, zmieniać i stosować w dowolny 
sposób oraz rozdawać własne kopie bez ograniczeń. Spowodowane to jest zakazem 
prywatyzacji produktów pochodnych systemu Linux. Ograniczenia tej licencji wynikające 
z zasad licencji GPL nie zakazują tworzenia ani sprzedawania wyłącznie binarnych 
dystrybucji oprogramowania, jeŜeli tylko kaŜdy, kto otrzymuje kopie binarne, będzie miał 
szansę uzyskania równieŜ kodu źródłowego za rozsądną opłatą dystrybucyjną.  

• Licencja typu Public Domain (ang. public domain licence) - licencja dobroczynna 
czyniąca z oprogramowania własność ogółu, w myśl której autor lub autorzy 
oprogramowania zrzekają się praw do upowszechniania oprogramowania na rzecz ogółu 
uŜytkowników.  

• Licencja X11 - (powszechnie ale nieprecyzyjnie nazywana Licencją MIT) to najprostszy, 
najbardziej liberalny typ licencji. Daje uŜytkownikom nieograniczone prawo do uŜywania, 
kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania (w tym sprzedaŜy) oryginalnego lub 
zmodyfikowanego programu w postaci binarnej lub źródłowej. Jedynym wymaganiem 
jest, by we wszystkich wersjach zachowano warunki licencyjne i informacje o autorze.  

• Nieznana licencja - program nie posiadający pliku licencyjnego lub innej formy 
dokumentu określającego sposób jego licencjonowania.  

• Pełna wersja - program komercyjny bez Ŝadnych ograniczeń. Jego rozprowadzanie  
w innych mediach (np. w Internecie) jest niezgodne z prawem.  

• Shareware - rodzaj płatnego programu komputerowego, który jest rozpowszechniany bez 
opłat do sprawdzenia przez uŜytkowników. Po okresie próbnym (najczęściej po miesiącu) 
za taki program trzeba płacić. Czasami producent oprogramowania wydaje jedną wersję 
na licencji Shareware, a drugą (zazwyczaj z ograniczeniami, np. z blokadą dostępu do 
niektórych funkcji) na licencji Freeware. JeŜeli po upływie okresu testowego uŜytkownik 
zdecyduje się zatrzymać program na dysku twardym, powinien potraktować to jako kupno 
produktu i zapłacić jego autorowi. Niekiedy pewne funkcje programów shareware  
są zablokowane i dopiero po rejestracji uŜytkownik otrzymuje hasło, które pozwala  
je uaktywnić. Shareware to oprogramowanie stosunkowo tanie (w porównaniu do cen 
programów komercyjnych w kraju autora), głównie dlatego, Ŝe nierzadko nad jego 
produkcją pracują pojedynczy ludzie.  

 Zwraca się uwagę, Ŝe spośród w/w licencji niektóre umoŜliwiają bezpłatne korzystanie  
z oprogramowania. 
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• CPL - jest licencją copyleft, w treści bardzo podobną do GNU General Public License. 
Główną zmianą jest dodanie klauzuli uniemoŜliwiającej zmiany w kodzie programu 
mające na celu czerpanie korzyści ze sprzedaŜy zmienionego programu. W takich 
sytuacjach treść licencji CPL pozwala jedynie na darmowe rozprowadzanie programu. 
Ten dodatek powoduje, Ŝe licencja CPL nie jest zgodna z GPL (jest to opinia Ebena 
Moglena oraz strony internetowej GNU), ale moŜliwe, Ŝe przyszła wersja licencji GPL 
przyjmie podobną klauzulę.  

• Demo - celowo zuboŜona przez autorów wersja programu, która jest udostępniana za 
darmo (np. poprzez Internet). Taki zabieg marketingowy ma na celu wzbudzić 
zainteresowanie danym produktem - najczęściej grą komputerową. Istnieją trzy rodzaje 
oprogramowania demo: prezentacja pozwalająca jedynie oglądać przygotowane przez 
autorów moŜliwości programu lub komputera (np. w dziedzinie jakości grafiki, jaką moŜe 
wyświetlać, czy szybkości animacji - tzw. rolling demo), wersja interaktywna pozbawiona 
pewnych funkcji w stosunku do pełnej wersji oprogramowania oraz wersja pełna, ale  
o ograniczonym czasie działania (zwykle 7, 30 lub 60 dni). Na rozpowszechnianie 
programu (np. w Internecie) naleŜy uzyskać zgodę autora.  

• Freeware - programy, których moŜna uŜywać i rozpowszechniać za darmo bez 
ujawnienia kodu źródłowego. Nie wolno ich jednak sprzedawać, ani dokonywać w nich 
zmian, umieszczając wewnątrz na przykład własną reklamę. MoŜe być objęte prawami 
autorskimi lub nie.  

• GNU GPL - celem tej licencji jest przekazanie uŜytkownikom praw do uruchamiania 
programu w dowolnym celu (wolność 0), analizowania działania programu  
i dostosowywania go do swoich potrzeb (wolność 1), kopiowania (wolność 2) oraz 
udoskonalania i publikowania własnych poprawek (wolność 3) programów i kodu 
źródłowego tych programów, które programiści postanowili wydać w oparciu o tę 
licencję.  

• GNU LGPL (GNU Lesser General Public License) - porzednio GNU Library General 
Public License. Licencja wolnego oprogramowania zaaprobowana przez FSF, 
zaprojektowana jako kompromis między GNU GPL a prostymi licencjami jak licencja 
BSD lub licencja X11 (MIT). Napisana w roku 2000 przez Richarda Stallmana i Ebena 
Moglena. Nakłada ograniczenia określane jako copyleft na poszczególne pliki źródłowe, 
ale nie na cały program, pod warunkiem uŜywania odpowiedniego mechanizmu bibliotek 
współdzielonych (ang. shared library) oraz przestrzegania pewnych dodatkowych 
ograniczeń. Licencja jest głównie przeznaczona do bibliotek, chociaŜ uŜywają jej teŜ 
aplikacje składające się z wielu połączonych ze sobą bibliotek, np. pochodzące z pakietu 
OpenOffice.org lub KOffice. LGPL róŜni się od GPL głównie tym, Ŝe pozwala na 
łączenie z programami nieobjętymi licencjami GPL czy LGPL, niezaleŜnie czy będą one 
wolnym czy własnościowym oprogramowaniem.  

• IDPL - jedna z licencji wolnego oprogramowania. Na takiej licencji udostępniany jest kod 
źródłowy serwera Firebird SQL dodany do oryginalnego kodu źródłowego serwera 
InterBase 6.0.  

• IPL - jedna z licencji wolnego oprogramowania, opracowana przez firmę Inprise Corp 
(obecnie Borland Software Corp) na potrzeby udostępnienia kodu źródłowego serwera 
InterBase 6.0.  

• GPL (General Public Licence) - zasady licencyjne określone przez konsorcjum Free 
Software Foundation, zakazujące redystrybucji oprogramowania w formie czysto 
binarnej. JeŜeli ktoś wprowadza do obiegu oprogramowanie zawierające jakąkolwiek 
część podlegającą licencji GLP, to musi udostępnić wraz z kaŜdą dystrybucją binarną jej 
postać źródłową.  
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 Korzystanie z produktów programowych w ramach umów licencyjnych moŜe dotyczyć: 
• Jednego programu komputerowego. 
• Oprogramowania towarzyszącego (Original Equipment Manufacturer – OEM).  
• Oprogramowania „open source” („otwartego” dla wielu osób). 

 Standardowym elementem kaŜdej niemal licencji oprogramowania jest klauzula  
o wyłączonej odpowiedzialności producenta z tytułu uŜywania oprogramowania przez 
licencjobiorcę, której znaczenie polega na braku jakiejkolwiek odpowiedzialności 
producentów oprogramowania za np. skutki błędów w programach. 

 WyróŜnia się szereg rodzajów licencji określających zakres uŜytkowania 
oprogramowania i warunki uiszczania za nie opłaty. Do najwaŜniejszych rodzajów licencji 
naleŜą: licencja jednostanowiskowa, grupowa, firmware, shareware, freeware, GPL, licencja 
typu Public Domain oraz licencja typu Linux. 

 Przed przejściem do rozwaŜań szczegółowych przedstawiono informacje dot. 
nielegalnego wykorzystywania oprogramowania w kilku krajach.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 37. Nielegalne oprogramowanie na świecie295 

 PoniŜej podano w porządku alfabetycznym i krótko scharakteryzowano najwaŜniejsze 
rodzaje licencji  

• Adware - oprogramowanie, za którego uŜytkowanie jego autor nie pobiera opłaty. 
Zamiast tego program wyświetla banery reklamowe. Wiele programów sprzedawanych na 
licencji shareware, które niegdyś po wygaśnięciu okresu testowego przestawały działać 
przekształcanych jest w produkty typu adware. Adware często zachowuje opcje kupienia 
programu i pozbycia się reklam, które pobierane z Internetu obniŜają szybkość połączenia, 
a takŜe niejednokrotnie zaburzają działanie systemu operacyjnego. Na rozpowszechnianie 
programu (np. w Internecie) naleŜy uzyskać zgodę autora. 

• BSD - licencja skupia się na prawach uŜytkownika. Jest bardzo liberalna, zezwala nie 
tylko na modyfikacje kodu i jego rozprowadzanie w takiej postaci, ale takŜe na 
rozprowadzanie produktu bez postaci źródłowej, czy wręcz włączenia do zamkniętego 
oprogramowania pod warunkiem załączenia do produktu informacji o autorach 
oryginalnego kodu i treści licencji. 

• CDDL - licencja oprogramowania zatwierdzona przez Open Source Initiative jako 
licencja zgodna z duchem Open Source. Natomiast nie jest zgodna z duchem GPL. Na 
tym typie licencji został oparty system OpenSolaris.  

                                                
295 http://www.prawoautorskie.elk.pl/piractwo.php 
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2.5.3. Uregulowania prawne korzystania z programów komputerowych
294 

 Korzystanie z programów komputerowych wymaga przestrzegania norm etycznych  
i prawnych. Programy komputerowe ochroną prawa autorskiego zostały 
objęte po raz pierwszy w 1976 roku w USA. Od tamtej pory ta forma 
ochrony stała się standardem na świecie. We Wspólnocie Europejskiej 
stosowna „Dyrektywa w sprawie ochrony prawnej programów 
komputerowych w prawie autorskim” została przyjęta w 1991 roku. 
Dyrektywa, podobnie jak ustawa Prawo Autorskie nie zawiera definicji 
programu komputerowego, jednak przyjmuje się, Ŝe programem komputerowym jest zestaw 
instrukcji przeznaczonych do uŜycia bezpośrednio lub pośrednio w komputerze w celu 
osiągnięcia określonego rezultatu. Instrukcje te mogą być wyraŜone słowem, symbolami 
matematycznymi lub znakami graficznymi. Charakterystyczne jest to, Ŝe przy określaniu zasad 
ochrony programów komputerowych ustawodawca w sposób znaczący odstąpił od ogólnej 
regulacji prawnoautorskiej. Przepisy ustawy Prawo Autorskie nie modyfikują jednak 
przesłanek powstania ochrony tych programów, gdyŜ zostaną one uznane za utwory tylko 
wtedy, gdy spełnią określone w art. 1 Prawo Autorskie warunki. Program ma być utworem – 
wytworem ludzkiego wysiłku intelektualnego, który jest oryginalny i indywidualny. 

 Korzystanie z programów komputerowych odbywa się na podstawie licencji. Licencja 
(ang. licence), w odniesieniu do oprogramowania to regulacja prawna określająca warunki 
jego uŜytkowania i zasady odpłatności. Licencja to umowa na korzystanie z utworu jakim jest 
aplikacja komputerowa, zawierana pomiędzy podmiotem, któremu przysługują majątkowe 
prawa autorskie do utworu, a osobą, która zamierza z danej aplikacji korzystać. Licencja 
potwierdza legalność oprogramowania, a co za tym idzie – dokonywanie aktualizacji.  

 Korzystanie z programu komputerowego bez licencji lub w sposób niezgodny  
z licencją stanowi naruszenie praw twórcy. Posiadanie przez nas licencji na oprogramowanie 
umoŜliwia nam korzystanie z niego w pełni legalnie. W profesjonalnych licencjonowanych 
programach podawane są klucze, które umoŜliwiają uruchomienie aplikacji. Licencje na 
oprogramowanie otrzymujemy podczas zakupu lub rejestracji produktu przez Internet. Jeśli 
jednak zdecydujemy się na posiadanie programu bez licencji musimy się liczyć z tym, Ŝe 
podczas kontroli będziemy musieli zapłacić karę za nielegalne uŜywanie tego 
oprogramowania. 

 KaŜdy rodzaj oprogramowania, jaki uŜywany jest na komputerze, posiada pewien 
rodzaj licencji. UŜytkowanie oprogramowania zabezpieczone jest szeregiem warunków; 
najwaŜniejsze z nich to: 
• Ograniczenie liczby kopii uŜytkowanego oprogramowania. 
• Zakaz udostępniania oprogramowania innym uŜytkownikom. 

 Umowa licencyjna w szczególności moŜe określać moŜliwości w zakresie: 
• Zwielokrotniania programu (w całości lub w części). 
• Modyfikowania programu (tłumaczenie, przystosowywanie, itp.). 
• Rozpowszechniania programu (sprzedaŜ, dzierŜawa, najem, itp.). 

                                                
294  http://www.fipp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=7 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_autorskie 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_oprogramowania 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Freeware 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Shareware 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Public_domain 
http://licencja007.webpark.pl/rodzaje_licencji/rodzaje_licencji.html 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Licencja_oprogramowania 
http://www.komputerpc.pl/artykuly/art.php?id=28&&baza=artykuly 
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Prawo komputerowe i internetowe ze 
skorowidzem, Kantor Wydawniczy 
Zakamycze291   
Stan prawny na 01.10.2006 r. 
� Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
� Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie 

niektórych usług świadczonych drogą 
elektroniczną opartych lub polegających na 
dostępie warunkowym 

� Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r.  
o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne 

� Ustawa z dnia 18 września 2001 r.  
o podpisie elektronicznym 

� Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz 
danych 

� Ustawa z dnia 6 września 2001 r.  
o dostępie do informacji publicznej 

� Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o 
elektronicznych instrumentach płatniczych 

� Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych 

 

2.5.2. Prawa autorskie do stron WWW 
292 

 Problem opisano w nawiązaniu do pytania zadanego przez autora strony WWW293. 

 Czy firma, która zamówiła stronę WWW moŜe po jakimś czasie dowolnie zmienić jej 
wygląd i treść dodając grafikę i oprogramowanie wykonane przez zupełnie inną firmę? 
 W pierwszym rzędzie naleŜy mieć na uwadze, Ŝe trudno ocenić dopuszczalność takiej 
ingerencji w utwór bez znajomości umowy wiąŜącej autora i firmę. Autorskie prawa osobiste 
polegają na tym, Ŝe wykonawca dzieła ma prawo decydowania m.in. o sposobie 
wykorzystania oraz integralności utworu. Prawo to jest niezbywalne i nie stanowi przedmiotu 
obrotu (jak np. przeniesienie praw majątkowych na poszczególnych polach eksploatacji). 
Podstawowym prawem przysługującym autorowi jest ochrona jego praw osobistych, a więc 
takŜe „nienaruszalności treści i formy utworu” (art. 16 pkt 3 pr.aut.)  

 Niedopuszczalne jest zatem przerabianie utworu przez kogokolwiek bez zgody autora 
np. w taki sposób, Ŝe z innego kompletnego utworu tworzy się – usuwając software 
i korzystając z cudzej grafiki – „nowy”, odrębny utwór. MoŜliwe jest jednak, Ŝe w zawartej 
umowie przewidziano wykonanie strony jako swoisty „szkielet” pewnej koncepcji, 
wypełnianej wyłącznie róŜnoraką treścią, zaleŜną od woli administratora strony. W takiej 
sytuacji oczywiście właściciel strony moŜe dowolnie wypełniać ją taką treścią, jaką uzna 
za stosowne.  

 Na marginesie naleŜy zauwaŜyć, Ŝe powyŜej opisana sytuacja ulega modyfikacji 
w przypadku, jeśli strony nie wiąŜe umowa o przeniesienie praw autorskich, która winna być 
zawarta na piśmie. Oznacza to, Ŝe strony są związane wyłącznie umową licencyjną 
niewyłączną, która do swojej waŜności nie zachowania wymaga formy pisemnej.  

                                                
291 Przykładowo http://www.empik.com/prawo-komputerowe-i-internetowe-ksiazka,2499506,p 
292 http://www.netresolve.pl/strony/prawa_autorskie 
293 http://www.artserwis.pl/index.php?f=1&fgid=1&fqid=64 
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współdziałania niezaleŜnie stworzonego programu komputerowego z innymi 
programami komputerowymi, o ile zostaną spełnione następujące warunki: 

 

a) czynności te dokonywane są przez licencjobiorcę lub inną osobę uprawnioną  
do korzystania z egzemplarza programu komputerowego bądź przez inną osobę 
działającą na ich rzecz, 

b) informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio łatwo 
dostępne dla osób, o których mowa pod lit. a), 

c) czynności te odnoszą się do tych części oryginalnego programu komputerowego, 
które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie mogą być: 
1) wykorzystane do innych celów niŜ osiągnięcie współdziałania z niezaleŜnie 

stworzonym programem komputerowym, 
2) przekazane innym osobom, chyba Ŝe jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania  

z niezaleŜnie stworzonym programem komputerowym, 
3) wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu 

komputerowego o istotnie podobnej formie lub do innych czynności naruszających 
prawa autorskie. 

Art. 76.  
Postanowienia umów sprzeczne z art. 75 ust. 2 i 3 są niewaŜne. 

Art. 77.  
Do programów komputerowych nie stosuje się przepisów art. 16 pkt 3—5, art. 20, 23, 27, 28, 
30, 49 ust. 2 oraz art. 56, 60 i 62. 

Komentarze i uzupełnienia 

• Forma wyraŜenia programu moŜe być dowolna: kod źródłowy, kod wynikowy, 
dokumentacja tekstowa. Programy mogą być chronione patentami (jako fragment 
urządzenia, lub sposobu postępowania) oraz na podstawie przepisów o nieuczciwej 
konkurencji (naśladowanie gotowego produktu, ochrona informacji będących tajemnicą). 

• Pracodawca nabywa prawa majątkowe w sposób „pierwotny” (nie jest wymagane ich 
„przeniesienie” przez pracownika). 

• Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub 
części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny. 

• Bazy danych są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeŜeli zawierają nie chronione 
materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez 
uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów. 

• W przypadku programów komputerowych zakres autorskich praw osobistych ma węŜszy 
zakres. Autorom programów komputerowych przysługują jedynie prawa: 
� autorstwa utworu,  
� oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go 

anonimowo.  

• Korzystanie z programów chronionych prawem autorskim bez posiadania na nie licencji 
nawet tylko do uŜytku osobistego jest karalne. Oprócz odpowiedzialności karnej osobie, 
która narusza prawa autorskie grozi odpowiedzialność cywilna.  

• W odniesieniu do gier komputerowych stosować naleŜy nie tylko przepisy dotyczące 
programów komputerowych, ale równieŜ przepisy o utworach audiowizualnych290. 

 
                                                
290 http://itlaw.computerworld.pl/index.php/2008/02/27/czy-gra-komputerowa-to-program-komputerowy/ 

http://itlaw.computerworld.pl/index.php/2008/02/28/czy-gra-komputerowa-to-program-komputerowy-czesc-
druga/ 
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Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych  

–  rozdział 8 ustawy o prawie autorskim 

Art. 74 

1. Programy komputerowe są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają analogicznej 
ochronie jak utwory literackie z uwzględnieniem podanych poniŜej róŜnic. 

2. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego 
wyraŜenia, w tym wszystkie formy dokumentacji projektowej, wytwórczej i uŜytkowej. 
Idee i zasady, będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego,  
w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie. 

3. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku 
wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie 
stanowi inaczej. 

4. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, z zastrzeŜeniem przepisów art. 
75 ust. 2 i 3, obejmują prawo do: 
1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub  

w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla 
wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu 
komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te nie wymagają 
zgody uprawnionego288, 

2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian  
w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, 

3) publicznego rozpowszechniania, w tym najmu lub dzierŜawy, programu 
komputerowego lub jego kopii.  

Art. 75 
1. JeŜeli umowa nie stanowi inaczej, czynności wymienione w art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 nie 

wymagają zgody uprawnionego, jeŜeli są niezbędne do korzystania z programu 
komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem289, w tym do poprawiania błędów przez 
osobę, która legalnie weszła w jego posiadanie. 

2. Nie wymaga zezwolenia uprawnionego: 
1) sporządzenie kopii zapasowej, jeŜeli jest to niezbędne do korzystania z programu 

komputerowego. JeŜeli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie moŜe być uŜywana 
równocześnie z programem komputerowym, 

2) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego  
w celu poznania jego idei i zasad przez osobę uprawnioną na podstawie umowy do 
korzystania z egzemplarza programu komputerowego, jeŜeli będąc do tych czynności 
upowaŜniona dokonuje tego w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, 
przekazywania lub przechowywania programu komputerowego, 

3) zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1  
i 2, jeŜeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia 

                                                
288 Chodzi o zakaz eksploatacji przez legalnego nabywcę, jednocześnie na kilku komputerach, „Uprawniony” - 

to podmiot autorskich praw majątkowych. 
289 Niezbędne działania obejmują zwłaszcza: 

• „zwykłe” stosowanie, 
• poprawianie błędów, 
• sprawdzanie i usuwanie wirusów, 
• zmiany parametrów spowodowane zmianą standardów/wymogów (np. uwzględnianie w programach 

księgowych nowych stawek podatkowych, 
• dostosowywanie programu do nowego sprzętu, 
• integrowanie z innymi programami 
Umowa (licencja) moŜe zawęŜać te uprawnienia. 
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Twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na 
wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. 

Tabela 31. Autorskie prawa osobiste i majątkowe 

Autorskie prawa osobiste Autorskie prawa majątkowe 

Zespół uprawnień jakie przysługują 
twórcy utworu. 
Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile 
ustawa nie stanowi inaczej. Autorskie 
prawa osobiste chronią nieograniczoną w 
czasie  
i nie podlegającą zrzeczeniu się lub 
zbyciu więź twórcy z utworem, a w 
szczególności prawo do: 
• autorstwa utworu, 
• oznaczenia utworu swoim nazwiskiem 

lub pseudonimem albo do 
udostępniania go anonimowo, 

• nienaruszalności treści i formy utworu 
oraz jego rzetelnego wykorzystania, 

• decydowania o pierwszym 
udostępnieniu utworu publiczności, 

• nadzoru nad sposobem korzystania  
z utworu. 

Zespół uprawnień jakie przysługują twórcy 
utworu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii 
ekonomicznych tych uprawnień. 
Prawo do korzystania i rozporządzania utworem 
na wszystkich polach eksploatacji  
• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu 

- wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworu,  

• w zakresie obrotu oryginałem albo 
egzemplarzami, na których utwór utrwalono,  

• w zakresie rozpowszechniania utworu. 

JeŜeli umowa o pracę nie stanowi inaczej: 

• z chwilą przyjęcia utworu pracodawca nabywa 
własność przedmiotu, na którym utwór 
utrwalono. 

• pracodawca, którego pracownik stworzył utwór 
w wyniku wykonywania obowiązków ze 
stosunku pracy, nabywa  
z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa 
majątkowe w granicach wynikających  
z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru 
stron. 

Twórca, którego autorskie prawa osobiste 
zostały zagroŜone cudzym działaniem, 
moŜe Ŝądać zaniechania tego działania.  
W razie dokonanego naruszenia moŜe 
takŜe Ŝądać, aby osoba, która dopuściła 
się naruszenia, dopełniła czynności 
potrzebnych do usunięcia jego skutków, 
w szczególności aby złoŜyła publiczne 
oświadczenie o odpowiedniej treści  
i formie. JeŜeli naruszenie było 
zawinione, sąd moŜe przyznać twórcy 
odpowiednią sumę pienięŜną tytułem 
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę 
albo — na Ŝądanie twórcy — zobowiązać 
sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę 
pienięŜną na wskazany przez twórcę cel 
społeczny. 

Twórca moŜe Ŝądać od osoby, która naruszyła 
jego autorskie prawa majątkowe, zaniechania 
naruszenia, wydania uzyskanych korzyści albo 
zapłacenia w podwójnej, a w przypadku gdy 
naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości 
stosownego wynagrodzenia z chwili jego 
dochodzenia; twórca moŜe równieŜ Ŝądać 
naprawienia wyrządzonej szkody, jeŜeli działanie 
naruszającego było zawinione. 
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2.5. Ochrona prawna własności intelektualnej286  

2.5.1. Prawa autorskie w zakresie programów komputerowych  

WyróŜnia się dwa podstawowe rodzaje prawnej ochrony programów komputerowych: 
• typ „własnościowy” (zapewnia ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia  

4 lutego 1994 r.287; 
• typ „wolnościowy” (zapewniają odpowiednie licencje). 

 W pierwszej kolejności podano podstawowe informacje z w/w ustawy, które dotyczą 
spraw generalnych i umoŜliwią zrozumienie szczegółowych kwestii dotyczących 
oprogramowania. 

Pojęcia podstawowe 
Utwór opublikowany - utwór, który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego 
egzemplarze zostały udostępnione publicznie, 

Opublikowanie równoczesne utworu - opublikowanie utworu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej i za granicą w okresie trzydziestu dni od jego pierwszej publikacji, 

Utwór rozpowszechniony - utwór, który za zezwoleniem twórcy został udostępniony 
publicznie. 

Twórca - osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu 
lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku 
z rozpowszechnianiem utworu. 

Informacje wprowadzające  
 Przedmiotem prawa autorskiego jest kaŜdy przejaw działalności twórczej  
o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleŜnie od wartości, 
przeznaczenia i sposobu wyraŜenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego 
są utwory wyraŜone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, 
publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe). 

 Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego, chociaŜby miał postać nie ukończoną. 
Ochrona przysługuje twórcy niezaleŜnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. 

 Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest 
przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. 
Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zaleŜy od zezwolenia twórcy utworu 
pierwotnego (prawo zaleŜne), chyba Ŝe autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego 
wygasły. Twórca utworu pierwotnego moŜe cofnąć zezwolenie, jeŜeli w ciągu pięciu lat od 
jego udzielenia opracowanie nie zostało rozpowszechnione. Wypłacone twórcy wyna-
grodzenie nie podlega zwrotowi. Za opracowanie nie uwaŜa się utworu, który powstał  
w wyniku inspiracji cudzym utworem. Na egzemplarzach opracowania naleŜy wymienić 
twórcę i tytuł utworu pierwotnego. 

                                                
286 Ochrona prawno-autorska programów komputerowych, Portal WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania  

z siedzibą w Rzeszowie, 
http://64.233.183.104/search?q=cache:2oZMyLK59xoJ:portal.wsiz.rzeszow.pl/plik.aspx%3Fid%3D10349+p
ortal.wsiz.rzeszow.pl/plik.aspx%3Fid%3D10349&hl=pl&ct=clnk&cd=1&gl=pl&lr=lang_pl 

Roszczenia z tytułu praw autorskich, 
http://www.euroinfo.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=702&Itemid=105 

Portal ”Wspomaganie młodego biznesu informatycznego”,  
http://www.startup-it.pl/article.php?action=search&tag=49 

287 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20060900631&type=3&name=D20060631Lj.pdf 
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Specyfikacja funkcjonalności systemów - http://www.erp.wizja.net/ 

Na zakończenie przedstawiono rysunek ilustrujący wybrane wskaźniki realizacji projektów 
informatycznych285.  

 

 

Rysunek 36. Skuteczności realizacji [%] oraz podstawowe parametry względem planu [%] 

Postęp w dziedzinie technologii informacyjnej jest tak ogromny, Ŝe gdyby rozwój przemysłu samochodowego 

miał podobne tempo, moŜna by juŜ dziś kupić jaguara jeŜdŜącego z szybkością światła, który potrzebuje 

odrobiny paliwa na przejechanie 600 mil i kosztuje jedynie 2 dolary – Randall L. Tobias 

Gdybyśmy budowali domy tak jak budujemy systemy informatyczne, to nie potrafilibyśmy wybudować domu 

wyŜszego niŜ 50 pięter, zaś połowa wieŜowców o wysokości większej niŜ 20 pięter, waliłaby się zaraz po 

zbudowaniu – Capers Jones 1996  

                                                
285 Wykresy te autor znalazł przed wieloma laty i nie udało się odtworzyć ich źródła.  
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2.4.11. Podsumowanie 
 Bardzo waŜnym problemem jest dokonanie wyboru wariantu informatyzacji 
przedsiębiorstwa, w procesie tym uczestniczą managerowie oraz ich zespoły informatyczne.  
Od takiego właśnie wyboru uzaleŜnione są aspekty zarządzania przedsiębiorstwem, 
organizacja zespołów pracowniczych, podporządkowania informatyki do określonego 
poziomu zarządzania bądź utworzenie stanowiska typu pełnomocnik prezesa/dyrektora ds. 
informatyzacji. Do wyboru jest cała gama systemów, wśród których moŜna wyróŜnić: 
a) zintegrowane systemy wspomagania zarządzania 
b) systemy klasy MRP279, MRP-II280 i ERP281 (systemy zarządzania produkcją, zarządzania 

remontami itp.); 
c) systemy zarządzania informacją i business informacją, systemy obiegu dokumentów. 

 Rozwiązania technologiczne systemu i jego funkcjonalność mają zasadniczy wpływ 
na jakość, niezawodność i optymalność przetwarzania informacji oraz w/w kwestie 
organizacyjne i produkcyjne. 

 NaleŜy podkreślić, Ŝe ograniczenie rozwoju informatyki skutkuje zatrzymaniem 
rozwoju firmy. Z drugiej strony, w duŜej ilości przypadków znaczenie informatyki  
w działalności jest oceniane wyłącznie jako czynnik kosztowy, natomiast tylko obiegowe 
informacje świadczą o udziale informatyki w zyskach firmy. Zatem kluczowe jest pytanie: 
Jak oceniać skuteczność informatyki w przedsiębiorstwie/firmie? 
 Jeszcze trudniejsze jest dokonanie oceny skuteczności informatyki w makroskali, np. 
w odniesieniu do takich systemów ogólnopaństwowych jak: e-podatki282, e-urząd 
(elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna skrzynka pocztowa, e-formularze, podpis 
elektroniczny), PESEL283, CEPIK284, itp. 

 KaŜde przedsięwzięcie, w szczególności informatyczne, powinno być realizowane 
zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym planem jego realizacji. Przestrzeganie tej zasady ma 
kapitalne znaczenie chociaŜby z następujących powodów: 
a) zapewnienie kontroli prawidłowego postępu prac; 
b) utrzymanie dyscypliny budŜetowej; 
c) przewidywanie ryzyk i sposobów ich unikania. 

                                                
279 Skrót od angielskich słów: ‘Material Requirements Planning’, tłumaczonych jako ‘planowanie potrzeb 

materiałowych’. Systemy te były wykorzystywane do wyznaczania zapotrzebowań na materiały (surowce, 
materiały, komponenty, itp.) oraz do określania i dotrzymywania terminów wykonania zamówień klientów 
według przypisanych im priorytetów. Systemy te zostały opracowane pod koniec lat sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku.  

280 Rozwinięciem systemów MRP są systemy klasy MRP-II (skrót od angielskich słów: ‘Manufacturing 
Resource Planning’, tłumaczonych jako ‘planowanie zasobów produkcyjnych’). Systemy te powstały  
w latach 80. ubiegłego wieku. Model MRP-II w stosunku do MRP został rozbudowany o elementy związane 
z procesem sprzedaŜy i wspierające podejmowanie decyzji na szczeblach strategicznego zarządzania 
produkcją. 

281 ERP (ang. ‘Enterprise Resource Planning), Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa – określenie klasy 
systemów informatycznych słuŜących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania 
grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umoŜliwienie 
wykonywania operacji na zebranych danych. Wspomaganie to moŜe obejmować wszystkie lub część 
szczebli zarządzania i ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w 
nim procesów. Systemy ERP są oprogramowaniem modułowym, tj. składają się z niezaleŜnych od siebie 
choć współpracujących ze sobą aplikacji. Systemy ERP są rozwinięciem systemów MRP II  
http://pl.wikipedia.org/wiki/Planowanie_zasob%C3%B3w_przedsi%C4%99biorstwa 

282 System umoŜliwiający składanie elektronicznych deklaracji podatkowych 
283 Pierwszy ogólnokrajowy system informatyczny. 
284 System centralnej ewidencji pojazdów i kierowców 
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Działania doskonalące 

Zarządzanie ryzykiem to nic innego jak działania doskonalące, tzn. wszelkie działania, które 
są podejmowane w celu usprawnienia realizacji projektu. W normach  ISO 9001 wymieniono  
dwa rodzaje działań doskonalących: korygujące oraz zapobiegawcze.  

 W przypadku działań korygujących punktem wyjścia jest stwierdzenie wystąpienia 
niezgodności (błędu, awarii, incydentu, wypadku, itp.). NaleŜy wówczas podjąć dwie ścieŜki 
działania. Pierwsza jest związana z niezwłocznym usunięciem niezgodności lub 
minimalizacją jej skutków dla organizacji i klienta. Druga, opisana poniŜej, dotyczy 
zapobieŜenia powtórnemu wystąpieniu niezgodności. Działania korygujące polegają zatem na 
wprowadzeniu zmian, które pozwolą uniemoŜliwić powtórne wystąpienie niezgodności. W 
tym celu naleŜy najpierw zbadać jakie były przyczyny wystąpienia niezgodności. Od tej 
analizy zaleŜy skuteczność całego procesu. Następnie naleŜy zastanowić się, w jaki sposób 
moŜna usunąć przyczyny. Kolejnym krokiem jest zaplanowanie i wykonanie działań, które 
zlikwidują przyczyny wystąpienia niezgodności lub przynajmniej je znacząco ograniczą. 
Wprowadzenie działań korygujących musi zostać zweryfikowane. Dlatego naleŜy sprawdzić, 
czy w wyniku wprowadzonych zmian rzeczywiście niezgodność nie moŜe się powtórzyć. Dla 
potrzeb audytu, a takŜe przeglądu zarządzania naleŜy prowadzić dokumentację  
z prowadzenia działań korygujących.  

 Punktem wyjścia dla działań zapobiegawczych jest stwierdzenie moŜliwości 
wystąpienia niezgodności (jednak niezgodność ta jeszcze nie wystąpiła). Mówimy w tej 
sytuacji o potencjalnej niezgodności. Zadaniem działań zapobiegawczych jest usuwanie 
przyczyn potencjalnych niezgodności. Dzięki temu organizacja nie musi ponosić kosztów 
usuwania niezgodności, np. naprawa braków. W przypadku stwierdzenia moŜliwości 
wystąpienia niezgodności naleŜy przeanalizować prawdopodobieństwo jej wystąpienia. 
Następnie sprawdzić jakie przyczyny mogą spowodować wystąpienie tej niezgodności. JeŜeli 
uznamy, Ŝe wystąpienie jest prawdopodobne, powinniśmy określić działania, które pozwolą 
zlikwidować przyczyny potencjalnej niezgodności. Podobnie jak w przypadku działań 
korygujących, wprowadzone zmiany naleŜy zweryfikować.  

Źródło: http://mfiles.pl/pl/index.php/Dzia%C5%82ania_doskonal%C4%85ce 
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Uwagi końcowe 

 Brak działań zarządzania ryzykiem stanowi realne zagroŜenie dla realizacji projektu, 
przedsięwzięcia i w konsekwencji realizacji umowy.  

 Główne zagroŜenia to: 
� Brak skutecznego zarządzania ryzykiem (niezaleŜnie od tego, czy jest udokumentowane, 

czy nie). 
� „Sztuczna" dokumentacja zarządzania ryzykiem (wytworzona tylko dla zgodności  

z procedurami). 

 Audytor podczas oceny procesu powinien przede wszystkim zwrócić uwagę na to, 
czy: 
� Kierownik projektu zarządza ryzykiem (niezaleŜnie od tego, czy to dokumentuje); 
� Dokumentacja zarządzania ryzykiem nie jest „sztuczna" - wytworzona tylko na potrzeby 

zgodności z procedurami. 

 Niedostatki dokumentacji zarządzania ryzykiem są mniejszym problemem - zwykle 
wymagają sprawdzenia komunikacji między kierownikiem projektu, a jego przełoŜonymi. 

 Szczególnie niebezpieczny jest brak zarządzania ryzykiem połączony ze słabym 
raportowaniem, gdy problemy realizacji projektu są sygnalizowane dopiero w terminie 
planowanego zakończenia projektu. 

 Z punktu widzenia biznesu firmy bezpieczniejsze jest prowadzenie skutecznego, ale 
nieudokumentowanego zarządzania ryzykiem. Niebezpieczne jest tworzenie dokumentów 
opisujących działania zarządzania ryzykiem, które nie są realizowane. 

 Oceniając działanie zarządzania ryzykiem naleŜy teŜ zwrócić uwagę na następujące 
elementy: 

� Jakie jest zaangaŜowanie wyŜszej kadry zarządzającej? Czy kierownik robi tabelkę sam 
dla siebie, czy teŜ tabelka stanowi formę raportu dla jego przełoŜonego w zakresie 
zarządzania ryzykiem? Analiza ryzyka wykonywana przez kierownik nie jest wyłącznie 
dla niego. 

� Wszystkie działania dotyczące ryzyka powinny być w planie projektu - działania są 
elementem planu. 

� Kierownik powinien umieć powiedzieć, jaki stosuje rodzaj marginesu bezpieczeństwa 
(termin/pracochłonność lub funkcjonalność) i pokazać, jak określił ten margines. NaleŜy 
pamiętać, aby jakość produktu nie stanowiła marginesu bezpieczeństwa. 

� Wszystkie działania dotyczące ryzyka muszą być przypisane do osób odpowiedzialnych. 
Brak przypisania naleŜy traktować jako pełną odpowiedzialność kierownika projektu. 

� Kierownik projektu powinien prowadzić komunikację z wyŜszymi szczeblami 
zarządzania, w szczególności powinien otrzymać wsparcie w zakresie zagroŜeń będących 
poza jego zakresem kompetencji - problemy poza zakresem kompetencji kierownika są 
sygnalizowane wyŜszym szczeblom zarządzania. 

� Zarządzanie ryzykiem powinno być zintegrowane - powinno obejmować wszystkie 
projekty w ramach przedsięwzięcia (zarządzanie ryzykiem moŜe być prowadzone na kilku 
poziomach). 
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 NaleŜy podkreślić, Ŝe tabela jest tylko pomocą dla kierownika - w praktyce to on 
podejmuje decyzje dotyczące sposobu sterowania ryzykiem i tabelka nigdy nie zwalnia go  
z odpowiedzialności za skuteczność działań. 

  Elementy ryzyka (elementy zmienne w projekcie) to przede wszystkim: 
� Termin, pracochłonność 
� Wielkość produktu (funkcjonalność).  

 Dla kaŜdego zagroŜenia planowane są działania obejmujące: 
• ObniŜenie ryzyka - polega na zmniejszeniu prawdopodobieństwa i/lub skutków ryzyka. 
• Uniknięcie ryzyka - wyeliminowanie moŜliwości zaistnienia tego ryzyka poprzez wybór 

drogi alternatywnej. Oznacza to często zamianę danego elementu ryzyka innym, które jest 
akceptowane lub którym moŜna łatwiej zarządzać. 

• Transfer ryzyka - spowodowanie, Ŝe ktoś inny współuczestniczy lub przejmuje ryzyko 
na siebie. Przykładem jest skorzystanie z firmy ubezpieczeniowej. 

• Zaakceptowanie ryzyka - zaplanowanie działań awaryjnych oraz śledzenie ryzyka  
i wdroŜenie planu awaryjnego w sytuacji, gdy ryzyko przerodzi się w problem. 

 Zakres działań i przyjęta strategia zaleŜą od wielkości ryzyka oraz jego specyfiki. 
Decyzje powinny mieć uzasadnienie ekonomiczne. 

 Planowanie działań związanych z ryzykiem jest zintegrowane z planowaniem prac 
projektu. 

 Wstępna analiza ryzyka powinna być prowadzona na etapie negocjacji kontraktu: na 
przykład moŜliwe jest obniŜenie ryzyka nieokreślonych wymagań poprzez zawarcie w 
umowach zapisów regulujących definiowanie wymagań i zarządzanie zmianami. 

 Charakterystyka działań w obszarze sterowania ryzykiem jest następująca: 
• Działania obniŜenia ryzyka są uruchamiane po wykonaniu analizy ryzyka. Stanowią one 

stały element planu prac projektu. 
• Monitorowanie ryzyka odbywa się okresowo jako element nadzoru nad podstępem prac. 

W małych projektach dokumentowane jest zwykle wystąpienie zagroŜenia i uruchomienie 
działania (reakcji). 
W duŜych projektach prowadzone jest udokumentowane zarządzanie ryzykiem bieŜącym. 
Kierownicy zespołów w rytmie tygodniowym raportują zagroŜenia (jako element 
raportowania postępu prac). ZagroŜenia są analizowane i omawiane podczas 
poniedziałkowych spotkań kierowników. NaleŜy prowadzić stałe monitorowanie 
głównych zagroŜeń.  

• W wypadku wystąpienia zagroŜenia (wyzwalacz) uruchamiane są działania reakcji na 
ryzyko (spośród zaplanowanych działań). W przypadku duŜych zagroŜeń (zwykle poziom 
wraŜliwości powyŜej 2) kierownik współpracuje z osobami zarządzającymi 
przedsięwzięciem. 

• Ponowna ocena ryzyka powinna być wykonywana za kaŜdym razem, gdy kierownik 
projektu podejmuje zobowiązanie wykonania prac projektu (uruchomienie projektu, 
decyzja o nowym wydaniu lub przyroście oraz zmiana zakresu lub celu projektu). 
Dla projektów, które trwają przez długi okres ponowna ocena powinna być wykonywana 
przynajmniej raz na rok (dobrą praktyką jest wykonanie ponownej oceny podczas kamieni 
milowych projektu - niekoniecznie musi to być dokładnie 12 miesięcy pomiędzy 
ocenami). Ponowną ocenę naleŜy stosować:  
� Dla nowego przyrostu/wersji (w praktyce nowy projekt);  
� Dla zmian celu / zakresu projektu;  
� Przynajmniej raz na rok przegląd ryzyka. 
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Wyjaśnienie kolumn tabeli: 

� Opis ryzyka – krótkie określenie, co jest istotą zagroŜenia dla projektu 

� Prawdopodobieństwo wystąpienia zagroŜenia (wartości pomiędzy 0 a 1), przyjęto 
umowną skalę: 
0,9 - raczej wystąpi (duŜe prawdopodobieństwo) 
0,6 - moŜe wystąpić (jest to dosyć prawdopodobne) 
0,3 - raczej się nie wystąpi (małe prawdopodobieństwo) 

� Wpływ zagroŜenia na projekt (wartości umowne): 
4 - katastrofa, przerwanie (skasowanie) projektu, duŜy problem dla firmy  
3 - duŜy problem, niezadowolenie zarządu  
2 - niezadowolenie klienta lub uŜytkownika  
1 - drobne narzekania klienta lub uŜytkownika 

� WraŜliwość = prawdopodobieństwo x wpływ 

� Plan zmniejszenia ryzyka - opis działań uruchamianych w projekcie, które mają 
zmniejszyć poziom ryzyka projektu: 
•Termin - termin wykonania działań 
•Działania - opis działań 

Działania powinny być elementem planu prac projektu oraz podlegać standardowym 
zasadom nadzoru. 

� Plan reakcji - opis działań uruchamianych w wypadku wystąpienia określonej sytuacji: 
•Wyzwalacz - opis sytuacji powodującej uruchomienie działania 
•Reakcja – opis działań 

� Odpowiedzialność – nazwisko (rola) osoby odpowiedzialnej za analizę i sterowanie 
danym ryzykiem. 

WraŜliwość na ryzyko i podejmowane działania 

 RozwaŜania poprzedzone są przykładem opartym na wyróŜnionych powyŜej 
prawdopodobieństwach wystąpienia zagroŜenia oraz wpływie ich wystąpienia na projekt.  

Prawdopodobieństwo 
Wpływ 

0,9 0,6 0,3 

4 3,6 2,4 1,2 

3 2,7 1,8 0,9 

2 1,6 1,2 0,6 

1 0,9 0,6 0,3 

 Kierownik określa działania sterowania ryzykiem na podstawie wraŜliwości projektu 
na ryzyko oraz analizy kosztów i korzyści. 

Zaleca się, aby dla podanych poziomów wraŜliwości podejmować działania: 
� 0 do 0,8 - obserwacja ryzyka w czasie projektu 
� 0,9 do 1,9 - działania obniŜenia ryzyka, monitoring procesu 
� PowyŜej 2 - współpraca z kierownictwem w zakresie zarządzania danym ryzykiem. 

Uwaga: jeŜeli wpływ wynosi 4 (katastrofa), to nawet dla małego prawdopodobieństwa 
wymagane jest informowanie kierownictwa. 
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• Monitorowanie - śledzenie postępu projektu pod kątem redukcji znaczenia 
poszczególnych elementów ryzyka oraz w miarę konieczności inicjowanie akcji 
naprawczych lub planów awaryjnych. 

• Ponowna ocena - wykonywana okresowo lub w ramach kamieni milowych projektu; 
celem jest ocena i doskonalenie skuteczności zarządzania ryzykiem 

 Pierwszym krokiem w procesie zarządzania ryzykiem jest identyfikacja źródeł ryzyka. 
Kierownik powinien uwzględnić źródła: 
• Zewnętrzne (klient, inne działy firmy, podwykonawcy, partnerzy, organizacje 

certyfikujące lub legislacyjne itp.) oraz wewnętrzne (zespół, metodyka, technologia itp.). 
• Znane (w czasie prowadzenia analizy) oraz nieznane (których nie moŜna ocenić  

w danym momencie). 

 Przykłady źródeł ryzyka: 
� Brak wsparcia sponsora ze strony klienta278; 
� Nieokreślone lub zmienne wymagania; 
� Nieznana technologia; 
� Niepewne szacowanie pracochłonności; 
� Nierealne terminy; 
� Zmieniające się ustalenia prawne (proces legislacyjny w trakcie); 
� Niepewność wywiązania się podwykonawcy; 
� Problem zmiany organizacyjnej klienta powiązanej z wdroŜeniem oprogramowania. 

 NaleŜy podkreślić, Ŝe nie mamy standardowej listy kontrolnej źródeł ryzyka, 
poniewaŜ: 
� Metodyki wytwarzania oprogramowania mają zwykle własne listy kontrolne i ich 

integracja w jedną listę byłaby trudna, a uŜyteczność niewielka. 
� Nie naleŜy ograniczać innowacyjności kierownika w wykrywaniu zagroŜeń (analiza 

ryzyka nie ma wyglądać jako „odhaczenie” punktów listy). 

 Gdy dane źródło ryzyka stanowi potencjalne zagroŜenie, naleŜy określić ryzyko  
w postaci:  

Warunek (zdarzenie niebezpieczne dla projektu) →Wynik (konsekwencje wystąpienia) 

 Stanowi to podstawę do późniejszej analizy ryzyka i wyznaczenia wraŜliwości 
projektu. 
Przykład 11. Wynik analizy ryzyka  

Przykładowym wynikiem analizy ryzyka jest poniŜsza tabela. 

Plan 
zmniejszania 

Lp. Opis ryzyka Prawd. Wpływ 
WraŜli
wość Termin Działa-

nia 

Plan 
reakcji 

Odpo-
wiedzial-

ność 

1 Ryzyko 1 0,9 1 0,9     
2 Ryzyko 2 0,6 2 1,2     
3 Ryzyko 3 0,3 3 0,9     
4 Ryzyko 4 0,3 4 1,2     

                                                
278 W kaŜdym projekcie powoływany jest Komitet Sterujący, którego członkami są pracownicy wysokiego 

szczebla instytucji klienta i firmy realizującej projekt czy przedsięwzięcie (np. ze szczebla zarządu), którzy 
spełniają kluczowe role zwłaszcza w przypadku wystąpienia zagroŜeń. Członek Komitetu Sterującego 
będący pracownikiem instytucji klienta potocznie nazywany jest sponsorem projektu.  
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 Kierownik przedsięwzięcia jest odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem  
w przedsięwzięciu, a kierownik projektu - w projekcie. Zatem proces zarządzania ryzykiem 
jest realizowany przez właściwego kierownika. 

 Ryzyka przedsięwzięcia dotyczą wszelkich zagroŜeń w realizacji kontraktu: 
organizacyjnych, finansowych, prawnych, legislacyjnych, technicznych oraz 
uwarunkowanych przez organizacje zewnętrzne. 

 Ryzyka projektu dotyczą ukończenia projektu w określonym terminie i budŜecie oraz 
spełniania przez wytworzony produkt (np. oprogramowanie) wyspecyfikowanych oczekiwań 
klienta. 

Proces zarządzania ryzykiem 

 Zarządzanie ryzykiem obejmuje działania oceny ryzyka i sterowania ryzykiem 
prowadzone w ściśle określonej kolejności, przedstawionej na poniŜszym rysunku. 

Rysunek 35. Istota zarządzania ryzykiem 

 Charakterystyka poszczególnych działań jest następująca: 

Ocena ryzyka 
• Identyfikacja - określenie niebezpieczeństw zanim zaczną one oddziaływać na projekt. 

Powstaje lista specyficznych dla projektu elementów ryzyka. 
• Analiza - przekształcenie danych o zidentyfikowanym ryzyku w informację decyzyjną. 

Ocena prawdopodobieństwa i rozmiaru strat dla kaŜdego zidentyfikowanego elementu 
ryzyka. Tworzona jest uporządkowana lista elementów ryzyka z przypisanymi im 
priorytetami. 

Sterowanie ryzykiem 
• Planowanie - wykorzystanie informacji o ryzyku w decyzjach i działaniach określających 

czynności łagodzące skutki ryzyka, ustalanie priorytetów działań. Określany jest sposób 
postępowania w stosunku do kaŜdego elementu ryzyka: działania mające na celu 
obniŜenie ryzyka, sposób monitorowania oraz podejmowane reakcje – patrz poniŜej. 

• ObniŜenie ryzyka - wykonanie zaplanowanych działań obniŜających ryzyko. 

OCENA RYZYKA STEROWANIE RYZYKIEM 

Analiza 

Identyfikacja 

Planowanie 

Monitorowa-
nie 

ObniŜenie 
ryzyka 

Ponowna 
ocena 
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2.4.10. Formalizacja zarządzania ryzykiem
276

 

Uwagi wstępne 

 Pod pojęciem ryzyka rozumie się277: moŜliwość, prawdopodobieństwo, Ŝe coś się nie 
uda; przedsięwzięcie, którego wynik jest nieznany, niepewny, problematyczny. Czasem 
zamiast pojęcia ryzyka zamiennie stosuje się pojęcia strata, skutek, konsekwencja. 

 W podejściu praktycznym podczas oceny ryzyka przyjmuje się następujące określenie 
ryzyka: 

 

gdzie: R – ryzyko związane z konkretnym zdarzeniem; 
P – prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia; 
S – strata, jakie wywołuje wystąpienie zdarzenia. 

 Ryzyko występuje we wszystkich projektach, nie tylko informatycznych. Nie moŜna 
go uniknąć. W momencie rozpoczynania projektu nie wiemy, czy dane zdarzenie skutkujące 
ryzykiem wystąpi, naleŜy uwzględnić taką moŜliwość podczas realizacji projektu. 
Zarządzanie ryzykiem jest jednym z elementów zarządzania projektem i jest realizowane 
przez kierownika projektu. 

 Dla uściślenia procesu zarządzania ryzykiem, np. podczas procesu projektowania  
i wytwarzania oprogramowania, naleŜy rozróŜniać pojęcie przedsięwzięcia i projektu. 

• Przedsięwzięcie – obejmuje kompleksowe działania w obszarze umowy lub umów dla 
jednego klienta lub grupy klientów. Zwykle na początku realizacji nie jest precyzyjnie 
określony zakres działań (produkt), budŜet, termin. Z reguły w/w umowy umoŜliwiają 
przedłuŜenie realizacji przedsięwzięcia poprzez zawarcie nowej umowy. 

• Projekt – obejmuje precyzyjnie określone prace, np. których celem jest wytworzenie 
konkretnego oprogramowania. Projekt ma zawsze określony produkt, budŜet i termin 
zakończenia. Ewentualne zamówienie kolejnego produktu lub jego nowej wersji jest 
traktowane jako następny projekt. 

Rysunek 34. Projekt a przedsięwzięcie 

                                                
276 Opracowano na podstawie prezentacji Andrzeja Wardzińskiego: Zarządzanie ryzykiem w procesie 

projektowania i wytwarzania oprogramowania oraz artykułu Karol Marek Klimczak, Zarządzanie ryzykiem, 
http://kmklim.republika.pl/ekonomia/riskmana.html. 

277 Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1989 
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2.4.9. Własne doświadczenia z uczestnictwa w projektach informatycznych 

 PoniŜej zamieszono szereg uwag warunkujących powodzenie projektów 
informatycznych, które wynikają z uczestnictwa w takich przedsięwzięciach autora 
niniejszego podręcznika.  

Proces ofertowania 
• Sprawdzenie zrealizowanych dotąd projektów o podobnym zakresie i skali – 

uniknięcie efektu „demo”275, tzn. oparcia się o chęci czy zamiary, zamiast  
o istniejące dokonania.  

• Sprawdzenie potencjału wykonawcy, zarówno ilościowego, jak i merytorycznego. 
• Kompletność i ostateczność strony finansowej ofert. 

Organizacja projektu 
• Poświęcanie wymaganego czasu przez kierownika projektu ze strony wykonawcy. 
• Zapewnianie odpowiedniego poziomu redakcyjnego, logicznego i normatywnego 

opracowywanych dokumentów projektowych. 
• Zapewnienie przestrzegania tajemnicy słuŜbowej. 
• Determinacja zespołów w osiągnięciu powodzenia projektu. 
• Wykorzystywanie kadry informatycznej klienta. 
• Przekazywanie przez wykonawcę kierownictwu projektu ze strony klienta wszelkich 

informacji o trudnościach w realizacji projektu.  
• Kształtowanie pozytywnego nastawienia pracowników klienta poprzez: 

� UŜywanie wspólnego języka 
� Wysoki poziom merytoryczny pracowników wykonawcy  
� Planowanie wywiadów z dostatecznym wyprzedzeniem oraz radykalne ograniczanie 

ich odwoływania  
� Przekazywanie informacji o zmniejszeniu pracochłonności po wdroŜeniu systemu 
� Wyjaśnianie wpływu wdroŜenia systemu na poziom zatrudnienia. 

• Ograniczanie wydatków na pomieszczenia, materiały eksploatacyjne, biurowe i rozmowy 
telefoniczne itp.  

Proces analizy 
• Określenie i stosowanie kluczowych procedur obowiązujących w trakcie projektu oraz 

unikanie zbytniej formalizacji procedur. 
• W przypadku prowadzenia analizy przez kilka zespołów – zapewnienie rozdzielności 

obszarów (eliminacja kilku wywiadów z tymi samymi uŜytkownikami) oraz wzajemne 
przekazywanie uzyskiwanych informacji.  

• Ograniczenie w procesie analizy czasu poświęcanego na badanie aktualnych procesów  
i koncentrowanie się na udoskonalonych procesach docelowych. Procesy docelowe 
powinny być konstruowane w oparciu o stan aktualny i merytorycznie uzasadnione 
wymagania uŜytkowników z uwzględnieniem moŜliwości wdraŜanego systemu 
(zapewnienie dostępu uŜytkowników do wdraŜanego systemu). Niedopuszczalne jest 
przyjmowanie modeli przyszłych procesów przez „zsumowanie” stanu aktualnego oraz 
wysuwanych w trybie roboczym Ŝyczeń przyszłych uŜytkowników. 

WdraŜanie systemu 

• Zapewnienie wsparcia kierownictwa instytucji. 
• Przy złoŜonym systemie – kolejne wdraŜanie poszczególnych modułów.  

 W przypadku jakichkolwiek obaw o „sukces wdroŜenia” w czasie rozruchu nowego 
systemu – pozostawienie w eksploatacji systemu dotychczasowego. 

                                                
275 Patrz przypis na str. 224. 
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 Nie moŜe być to „sztuka dla sztuki”, np. czy opłacalne było dwukrotne zmniejszenie 
czasu wykonywania analiz, które kosztowało 100 tys. zł. Nie zawsze skrócenie czasu 
poświęcanego na analizy, skutkuje zyskiem pienięŜnym – czyli nie zawsze „czas to pieniądz”. 

 NaleŜy podkreślić, Ŝe wskaźnik w postaci czasu wykonywania analiz ma sens, jeŜeli 
zarówno przed wdroŜeniem, jak i po jego zakończeniu wykonujemy te same analizy. Ale po 
wdroŜeniu systemu analiz wykonuje się nieporównywalnie więcej analiz dzięki szybszemu 
dostępowi do danych. Z drugiej strony, przed wdroŜeniem pewne czasochłonne grupy analiz 
nie mogły być wykonywane. 

 Zmniejszenie czasu pozyskiwania danych z równoczesnym zwiększeniem ich zakresu  
i wiarygodności przekłada się na trafność podejmowanych na ich podstawie decyzji. 

 Bezdyskusyjnym wskaźnikiem jest wyraŜenie opłacalności wdroŜenia systemu  
w jednostkach pienięŜnych, ale jest to bardzo trudne. W tym przypadku naleŜałoby  
w pierwszej kolejności wykonać listę mierników, których wartości są łatwe do uzyskania,  
a następnie (wyceniając je) przeliczyć na jednostki pienięŜne. Problem w tym, iŜ określenie 
takich mierników nie jest łatwe, ale niewątpliwie jednym z waŜniejszych jest czas 
poświęcony na ekstrakcję i przygotowanie danych do analiz, którego oszczędność moŜna 
przeliczyć na pieniądze. 

 Przykładowe analizy: 
• Określenie przyczyny spadku sprzedaŜy, 
• Określenie przyczyny wzrostu kosztów, 
• Obliczenie, na którym produkcie zarabiamy, a na którym tracimy - w który produkt 

zainwestować, a z którego zrezygnować, 
• Znalezienie klientów, którzy zalegają ze spłatą naleŜności w terminie,  
• Określenie struktury kosztów z oceną moŜliwości ich obniŜenia, 
• Ocena uzasadnienia poniesionych kosztów, 
• Prognoza podjętych przez kadrę menedŜerską działań. 

 Na podstawie wykonywanych analiz naleŜy podjąć stosowne decyzje i ocenić 
uzyskiwane dzięki nim efekty finansowe, np.: 
• w wyniku poprawy jakości pozyskiwanych danych udało się dokładnie przeanalizować 

pozycje kosztowe A i B i zredukować je o x procent, czego konsekwencją są oszczędności 
w wysokości …… 

• wyeliminowanie nierentownych produktów X i Y, czego konsekwencją są oszczędności  
w wysokości …… 

• analiza odchyleń od planu działalności Z, która, jak się okazało, była nieopłacalna –  
w związku z tym obecnie usługę tę zlecamy na zewnątrz, co przyniosło wymierne 
oszczędności w kwocie…. 

 Jeśli dodamy do tej listy wyraŜony w pieniądzu omówiony wcześniej miernik czasowy 
otrzymamy tzw. „zestawienie dobrodziejstw” z wdroŜenia, wyraŜone w jednostkach 
pienięŜnych. Oczywiście lista ta nie będzie zamknięta. W miarę uŜytkowania systemu i jego 
uczenia się będzie się wydłuŜała. Efekty z wdroŜenia systemu moŜna zaobserwować po 
pewnym okresie od rozpoczęcia jego eksploatacji, warunkiem jest efektywne wykorzystanie 
wdroŜonej aplikacji.  

 Ocenę realnej wartości inwestycji i przedsięwzięć w obszarze IT umoŜliwia 
posługiwanie się miernikiem EVA 274. Zdaniem autora korzystanie z tego miernika 
powoduje, Ŝe decyzje we wszelkiego rodzaju sprawach, takŜe w kwestiach związanych z IT, 
podejmowane są szybciej i od razu lepiej.  

                                                
274 John Berry, Przychodzi EVA do informatyka, http://ceo.cxo.pl/artykuly/31578_0.html 
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Tabela 29. Postawy pracowników w zaleŜności od ich nastawienia  
do zmian IT i posiadanej piśmienności informatycznej 

Piśmienność informatyczna  

(podstawowa wiedza IT) 
Poziom świadomości 

informatycznej w 
kontekście dokonujących się 

zmian / nastawienie 
Jest Nie ma 

Wysoki / pozytywne UŜytkownik  

Neutralny / nie dotyczy Uczestnik Dyletant 

Niski / negatywne Destruktor Oponent 

PowyŜsze zaszeregowanie pozwala na szybkie zorientowanie się, jakie postawy 
dominują w ich firmie i jakie kroki naleŜy podjąć, by usprawnić proces wdraŜania zmian 
informatycznych. 

 NaleŜy w tym miejscu podkreślić, Ŝe na efektywność wdroŜenia systemów wpływa nie 
tylko kultura informatyczna pracowników uŜytkownika, ale takŜe, a moŜe przede wszystkim 
kultura (wiedza) biznesowa i kultura pracownicza pracowników uŜytkownika, traktowana  
jako poprawne rozumienie oraz utoŜsamianie się z celami i interesami swojej firmy. Zdarzało 
się w waŜnych projektach, Ŝe osoby o „niskiej kulturze informatycznej” były filarami tych 
projektów informatycznych, poniewaŜ były doskonale zorientowane w celach i potrzebach 
biznesowych firmy oraz były silnie zmotywowane do współdziałania z zespołami 
informatycznymi. Uzyskanie takiego stanu rzeczy czasem zdarza się „z natury organizacji”, 
zwykle jednak zaleŜy od stopnia i ciągłości zaangaŜowania kierownictwa firmy, o co  
w wielkich firmach jest niezwykle trudno (poziom kierownictwa odpowiedni do skali 
projektu). 

2.4.8. Ocena zwrotu z inwestycji w systemy informatyczne
273 

 Nikogo nie trzeba przekonywać jak waŜny jest pomiar opłacalności inwestycji  
w systemy informatyczne wspomagające zarządzanie funkcjonowaniem przedsiębiorstwa pod 
kątem zwiększenia jego efektywności. Kluczowe jest przedstawienie oczekiwań w stosunku 
do systemu informatycznego. Przykładowe podejście: 
Od systemu oczekuje się łatwego oraz szybkiego dostępu do szerokiego zakresu wiarygodnych 

danych – będzie to podstawą decyzji o zakupie systemu. Po pewnym okresie uŜytkowania w/w 

mierniki opłacalności będą przeliczane na jednostki pienięŜne. 

 Ideę oceny opłacalności wdroŜenia przedstawiono w poniŜszej tabeli. 

Tabela 30. Idea oceny opłacalności wdroŜenia systemu informatycznego 

Przy takim podejściu moŜemy postawić następujące pytanie: Jeśli po wdroŜeniu mierniki 

będące podstawą oceny efektów wdroŜenia ocenimy jako lepsze, to czy moŜemy przyjąć, 
 Ŝe osiągnęliśmy cel wdroŜenia, a nawet czy wdroŜenie było opłacalne?  

                                                
273 Andrzej Piech, Zwrot z inwestycji w systemy informatyczne,  

http://www.c-systems.pl/upload_module/wysiwyg/newsletter4-1.pdf 

Podstawa oceny efektów wdroŜenia 
Przed wdroŜeniem 

systemu 
Po wdroŜeniu 

systemu 
Czas dostępu do danych   
Czas wykonywania analiz   
Zakres wykonywanych analiz   
Wiarygodność danych   
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WyróŜnia się trzy podstawowe poziomy świadomości informatycznej:  
• Wysoka - charakteryzuje się pozytywnym nastawieniem do zmian IT, najczęściej idzie  

w parze z dobrą znajomością zagadnień obsługi komputera - piśmiennością informatyczną; 
• Neutralna - postawa dystansująca się wobec zmian i unikająca wyraźnych deklaracji, 

ochrona dotychczasowej pozycji i pewien rodzaj asekuracji, wymaga pewnych działań 
edukacyjnych; 

• Niska - negatywne nastawienie do zmian w obszarze informatycznym, najczęściej 
spowodowane niewystarczającym poziomem wiedzy informatycznej. Konieczność 
istotnych przedsięwzięć szkoleniowych i to zarówno na poziomie istotności i zasadności 
podejmowanych innowacji informatycznych, jak i podstawowej wiedzy informatycznej. 
Dopiero po przeprowadzeniu tych etapów zasadne jest przeszkolenie z oprogramowania 
będącego przedmiotem wdroŜenia. 

MoŜna wyróŜnić sześć typowych postaw kultury informatycznej pracowników  
o następujących nazwach umownych: 

• postawa oponenta - osoby nagminnie kwestionujące uŜyteczność i przydatność rozwiązań 
informatycznych w danej organizacji - w ogóle, lub zmian w obszarze IT ze stanu 
aktualnego na nowy - nieznany. Często towarzyszy temu niski poziom bieŜącej wiedzy 
informatycznej nawet na poziomie podstawowym i jednocześnie brak lub bardzo 
podstawowe umiejętności w obsłudze komputera, czyli niedostateczny poziom 
piśmienności informatycznej. Osoby te najczęściej nie rozumieją idei zachodzących 
przemian i wymagają specjalnie przygotowanego procesu szkoleniowego. 

• postawa dyletanta - osoby deklarujące obojętny stosunek emocjonalny do danego 
przedsięwzięcia wdroŜeniowego w IT, najczęściej legitymują się niedostatecznym lub 
podstawowym poziomem wiedzy i umiejętności informatycznych. 

• postawa obserwatora - osoby w niewielkim stopniu orientujące się w zagadnieniach 
związanych z informatyką, ale mające pozytywny stosunek do innowacyjnych zmian 
informatycznych, widząc w nich szansę na poprawę swojego statusu w organizacji. 

• postawa destruktora – osoby posiadające pewien zasób wiedzy i umiejętności, w niektórych 
przypadkach przekraczający poziom podstawowy, jednak legitymujące się inną wizją 
rozwiązania danego problemu. Pochodną tego jest skrajnie negatywne nastawienie i ciągłe 
podwaŜanie zasadności informatyzacji. Osoby takie wymagają szczególnie starannego 
podejścia i na etapach decydujących o końcowym sukcesie powinny być kontrolowane  
w kontaktach z innymi pracownikami, gdyŜ mogą mieć wysoce negatywny wpływ na 
postawy innych współpracowników. Jest to postawa najbardziej niebezpieczna  

w kontekście zagroŜenia ostatecznego sukcesu procesu wdroŜeniowego. 
• postawa uczestnika - osoby posiadające wysoki zasób wiedzy informatycznej - oczywiście 

na poziomie ogólnym, a nie specjalistycznym, a ich nastawienie do zmian IT jest neutralne, 
tzn. oczekują na przebieg wydarzeń i w większości przypadków wspierają przedsięwzięcie.  

• postawa uŜytkownika - osoby zafascynowane dokonującymi się zmianami, czego naturalną 
konsekwencją jest pozytywny odbiór innowacji informatycznych i wysokie umiejętności  
i wiedza w tej dziedzinie, a takŜe chęć poznawania nowych zagadnień. 

 W poniŜszej tabeli podsumowano wyróŜnione postawy pracowników, pomijając 
postawę obserwatora, której nie uwzględniają wyróŜnione kryteria. 
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2.4.7. Kultura informatyczna i jej wpływ na wdraŜanie systemów informatycznych 
wspomagających funkcjonowanie organizacji

272 

Jednym z czynników warunkujących sukces we wdraŜaniu systemów 
informatycznych jest specyficzna dla danej organizacji kultura informatyczna pracowników. 

Na kulturę informatyczną panującą w organizacji składa się m.in.:  
• podstawowa wiedza informatyczna tzw. piśmienność informatyczna,  
• świadomość informatyczna - decydująca w znacznym stopniu o gotowości pracowników 

do działań innowacyjnych w obszarze teleinformatycznym organizacji. 

Warunkiem posiadania piśmienności informatycznej jest: 
• Umiejętność napisania tekstu w edytorze komputerowym oraz wydrukowania go; 
• Umiejętność odbierania i wysyłania poczty elektronicznej; 
• Umiejętność posługiwania się przeglądarką internetową, w tym umiejętność przeszukiwania 

Internetu. 

 Kultura informatyczna odgrywa jedną z kluczowych ról w procesie informatyzacji. 

Przejawami posiadania kultury informatycznej są: 
• umiejętność doboru właściwych narzędzi informatyki do rozwiązywania określonych zadań, 
• przyswojenie i prawidłowa interpretacja podstawowych terminów i pojęć informatyki  

w zakresie, jakim powinien dysponować uŜytkownik, 
• orientacja w nowych tendencjach i technologiach informatycznych, 
• umiejętność uczenia się i znajdowania źródeł informacji o nowych moŜliwościach 

wykorzystania komputera, 
• nawyki prawidłowego obchodzenia się ze zbiorami danych (problem bezpieczeństwa 

informacji), 
• umiejętność posługiwania się podstawowymi dostępnymi dla uŜytkownika środkami 

technicznymi, na przykład klawiatura i mysz, 
• umiejętność takiego precyzowania problemów, aby dało się je rozwiązać narzędziami 

informatyki, 
• przekonanie, Ŝe sprzęt i oprogramowanie muszą być traktowane łącznie jako jedno 

(informatyczne) narzędzie. 

 
Rysunek 33. Elementy kultury informatycznej 

                                                
272 Zawartość niniejszego podpunktu stanowią fragmenty opracowania: Krzysztof Buczkowski, Modelowa 

koncepcja kultury informatycznej pracowników i jej rola w procesie wdroŜeniowym systemów 
informatycznych, 
http://www.buczkowski.eu/materialy/model_koncep_kult_inf_Buczkowski_szczecin_2005.pdf 


