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Wprowadzenie  
 
  Przedstawiamy Czytelnikom zeszyt 3  tom XII z  serii „Przedsiębior‐
czość i Zarządzanie” wydawanej przez Społeczną Wyższą Szkołę Przed‐
siębiorczości  i  Zarządzania  w  Łodzi.  Zawiera  ona  dorobek  naukowy 
mieszczący się w profilu kształcenia na dwóch kierunkach tj. Zarządza‐
nie  oraz  Finanse  i Rachunkowość. Warto  podkreślić,  iż  przedstawione 
opracowania są dziełem głównie pracowników SWSPiZ i poświęcone są 
różnym zagadnieniom, które mogą być wykorzystane zarówno w proce‐
sie dydaktycznym jak i praktycznym.  
  Zachęcając czytelników do lektury zawartych w zeszycie artykułów, 
byłoby wskazane zaprezentować główne treści w kilku zdaniach.  
  Artykuł pt. „Samodoskonalenie szansą na poprawę konkurencyjności 
pracowników na bankowym  rynku pracy  (w  świetle wyników badań)” 
został  opracowany  przez  Janinę  Stankiewicz  oraz Hannę  Bartnowską, 
Stanowi on trafne połączenie analizy jakościowej − literatury − z zakresu 
rozwoju  kompetencji  pracowniczych  poprzez  samodoskonalenie  oraz 
wyniki badań własnych przeprowadzonych w oddziałach banków zlo‐
kalizowanych na  terenie województwa  lubuskiego. Uważam,  że niniej‐
sze opracowanie ze względu na  jego rzetelność merytoryczną może być 
wykorzystywany  zarówno  przez  kadrę  dydaktyczną  jak  i  praktyków 
zarządzania.  
  Następny  artykuł  zatytułowany  „Rynek  instytucji  zarządzających 
kapitałami emerytalnymi w Polsce” jest opracowany przez Pawła Tripp‐
nera.  Autor  starał  się  przybliżyć  czytelnikowi  sens  reformy  systemu 
ubezpieczeń społecznych w Polsce po 1990 roku. Swoją analizę  i uwagi 
koncentruje na drugim filarze, który jest obowiązkowym systemem eme‐
rytalnym o charakterze kapitałowym oraz  trzecim  filarze,  to  jest dobro‐
wolne ubezpieczenie o charakterze kapitałowym finansowane indywidual‐
nie  przez  osoby  uważające,  że  uzyskiwane  przez  nich  świadczenie  
z filarów obowiązkowych, będą zbyt niskie w stosunku do ich oczekiwań.  
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  Interesujące rozważania przedstawia Stanisław Roman w artykule pt. 
„PKP  Cargo  S.A,  a  realia  polskiego  transportu  kolejowego  w  okresie 
2002−2009”. Z przedstawionych rozważań wynika, że omawiana Spółka 
w badanym  okresie poddała  się gruntownej  aczkolwiek  jeszcze nie do 
końca przeprowadzonej restrukturyzacji, zwłaszcza w sferze zatrudnie‐
nia i organizacji.  
  Dwa następne opracowania są autorstwa Gniewomira Pieńkowskie‐
go. Pierwszy „Zarys genezy metodologii nauk o zarządzaniu”, w którym 
autor starał się ukazać proces jej przemian bądź transformacji. W związ‐
ku z tym zajmował się trzema zagadnieniami tj. geneza metodologii na‐
uk o zarządzaniu, rozwój metodologii nauk o zarządzaniu oraz rola me‐
todologii nauk o zarządzaniu. Drugie opracowanie pt. „Model zarządza‐
nia kryzysowego na wypadek klęski żywiołowej − powodzi” jest poświę‐
cony  sytuacjom  nietypowym,  które  mogą  mieć  miejsce  w  gospodarce. 
W artykule autor ukazuje transformację metod i form zarządzania kryzy‐
sowego oraz przekształcenie jej systemowych struktur organizacyjnych.  
  Tadeusz Sałaciński w opracowaniu pt. „SPC (statystyczne sterowanie 
procesami)  w  zarządzaniu  jakością  podkreśla  znaczenie  tych  metod  
w nowoczesnym  i  otwartym na  zmiany przedsiębiorstwie. Chodzi  bo‐
wiem o to, ze w sprawnie funkcjonującym systemie zarządzania jakością 
i  usług w  przedsiębiorstwie  system  SPC  czyli  statystyczne  sterowanie 
procesami odgrywa  jedną z głównych bądź najważniejszych  ról. Autor 
w  niniejszym  artykule udowadnia,  że  użycie  SPC  jest  skutecznym  na‐
rzędziem doskonalenia  jakości. Nawet można uznać SPC za  coś więcej 
niż  tylko  karty  kontroli  i  wskaźniki  zdolności.  Jest  to  system,  który 
umożliwia, w oparciu uzyskane z procesów produkcyjnych  informacje, 
konstrukcję modeli analizowanych procesów i uwzględnić przy tym pa‐
rametry otoczenia związane z produkcją.  
  Artykuły Janiny Mospanek „Ewidencja obrotu materiałowego (prak‐
tyczne rozliczenie” oraz „Reklamacja w obrocie materiałowym” poświę‐
cone są m.in. takim problemom  jak rachunkowa organizacja obrotu ma‐
teriałowego  oparta  na  przykładach  praktycznych,  koszty  zakupu  i  ich 
rozliczenie na kontach, ewidencja rozrachunków dotyczących reklamacji, 
zobowiązania uznanie  lub nie uznanie przez dostawcę  reklamacji  oraz 
warianty decyzji sądu w sprawie nieznanej reklamacji.  
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  Artykuł  autorstwa  Pawła  Żurawia  „Skuteczny,  rozsądny  i  etyczny 
menedżer,  jako  koordynator  procesu  zarządzania”  przybliża  czytelni‐
kom zagadnienia jakie powinny cechować menedżera − kierownika. Au‐
tor słusznie podkreśla, że menedżer − kierownik aspirujący do wykony‐
wania swojej pracy w sposób skuteczny,  rozsądny oraz zgodny z zasa‐
dami etycznymi tj. ten który będzie w swojej codziennej pracy wykorzy‐
stywał wiedzę humanistyczną  i społeczną − psychologię,  filozofię, eko‐
nomię, historię i etykę. Zatem menedżer w swoim zachowaniu na co dzień 
nie może zapominać, że kieruje  ludźmi,  istotami, z których musi „wycią‐
gnąć”  najbardziej  cenne  cechy,  które w  konsekwencji  przysłużą  się  do 
osiągania (realizacji) celów jednostki, organizacji, przedsiębiorstwa.  
  Paweł Żuraw jest autorem opracowania pt. „Czym są normy zawodu 
księgowego w kontekście norm  rachunkowości”. Uważa,  że normy  ra‐
chunkowości,  które  tworzą  zbiór  reguł  (zasad)  prawnych,  etycznych, 
zwyczajowych, zawodowych i innych można traktować jako teoretyczne 
− pisane  lub niepisane zasady określonych postępowań w obszarze  ra‐
chunkowości.  Natomiast  normy  zawodu  księgowego  będą  wówczas 
urzeczywistnieniem owych zasad w pracy, którą księgowy wykonuje.  
  Dylematy  rynku  usług  hotelarskich  −  przyczynek  do  dyskusji  nad 
rozwiązaniami organizacyjnymi  i zarządzaniem w sektorze hotelarskim 
w Polsce  to  opracowanie  napisane przez Lecha Kościeleckiego  i  Stani‐
sława  Kuźmina. Autorzy  przeprowadzają  głęboką  analizę  bazy  nocle‐
gowej w Polsce obejmującą hotele, motele, pensjonaty oraz inne obiekty 
hotelowe  nieskategoryzowane.  Ponadto  podjęto  próbę  ukazania  rynku 
usług hotelarskich w Polsce na  tle państw europejskich. Należy zazna‐
czyć, że  informacja zawarta w opracowaniu daje asumpt do głębokiego 
zastanowienia  się  i  szerokiej  dyskusji  nad  kondycją  polskiego  rynku 
usług hotelarskich i kierunkach jego rozwoju.  
  Artykuły  zawarte w publikacji,  charakteryzują  się dużymi  zaletami 
naukowymi, o czym  świadczy uzyskanie przez nie pozytywnej recenzji 
wydawniczej, Poruszane w nich zagadnienia mają charakter różnorodny 
i ważne znaczenie dla funkcjonowania gospodarki, organizacji i procesu 
dydaktycznego.  
 

Muzahim AI.‐Noorachi  
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Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska* 
Uniwersytet Zielonogórski 
 
 

Samodoskonalenie szansą na poprawę  
konkurencyjności pracowników na bankowym 
rynku pracy (w świetle wyników badań) 
 
 
1. Wprowadzenie 
 
  Trudna sytuacja w sektorze bankowym sprawia, że  instytucje finan‐
sowe, w  tym banki, muszą nieustannie dostosowywać się do zmian za‐
chodzących w  ich  otoczeniu  oraz  stale dbać  o  swoją  konkurencyjność. 
Konkurowanie w omawianym sektorze nie może polegać na rujnującym 
współzawodnictwie, w którym wykorzystuje się drastyczne formy dzia‐
łania i doprowadza do zniszczenia swoich konkurentów. Rywalizacja nie 
może być agresywna ze względu na zagrożenia,  jakie silna konkurencja 
mogłaby  uczynić  dla  stabilności  systemu  finansowego  kraju  (Piocha, 
Radlińska  2009; por. Kosiński  2000/2001) oraz dla utrzymania  zaufania 
społeczeństwa wobec instytucji sektora bankowego. 
  Banki winny konkurować między sobą nie tylko poprzez oferowanie 
atrakcyjnych i innowacyjnych produktów bankowych, wykorzystywanie 
nowoczesnych  technologii  informatycznych,  zwiększanie  dostępu  do 
sieci  oddziałów  i  bankomatów  oraz  usług  elektronicznych,  stosowanie 
wzbudzających  zainteresowanie  reklam  telewizyjnych  czy  prasowych, 
                                                 
  * Prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz, dr inż. Hanna Bortnowska, Uniwersytet Zie‐
lonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Zarządzania Potencjałem Społecz‐
nym Organizacji, j.stankiewicz@wez.uz.zgora.pl, h.bortnowska@wez.uz.zgora.pl . 
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podejmowanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności, ale  tak‐
że, a może przede wszystkim, poprzez kompetencje zatrudnionych pra‐
cowników.  Właśnie  ich  wiedza,  umiejętności,  postawy,  preferowane 
wartości  oraz  racjonalnie  podejmowane  decyzje  istotnie  wpływają  na 
zaufanie, zadowolenie i lojalność klientów (por. Ziółkowski 2007). Waż‐
na  jest zatem nawiązanie i utrzymanie współpracy z osobami, które po‐
siadają potrzebne kompetencje  i dbają o  stałe  ich  rozwijanie  i uaktual‐
nianie. Można  tego dokonać poprzez szkolenia oraz stwarzanie warun‐
ków do wykonywania  różnych zadań zawodowych w  trakcie  realizacji 
karier zawodowych (poprzez przesunięcia międzystanowiskowe). Pożą‐
dane  jest, by pracownicy bankowi  indywidualnie wspierali rozwój wła‐
snych  kompetencji.  Na  znaczenie  takiej  aktywności  wskazuje,  m.in. 
T. Oleksyn (2006). Jego zdaniem,  jeśli ktoś rezygnuje z zarządzania sobą  
i swoimi kompetencjami, to skazuje się na życie według planów  innych 
ludzi. Ponadto, jak twierdzi wspominany autor, wielu pracodawców nie 
potrafi i nie chce rozwijać swoich pracowników i woli korzystać z outso‐
urcingu, umów o dzieło i zlecenie celem uniknięcia inwestycji w eduka‐
cję członków organizacji.  
  Poprzez  samodoskonalenie,  jednostki  ukierunkowują  swój  rozwój, 
sprawują nad nim kontrolę, co równocześnie wiąże się z nasileniem za‐
angażowania. Takie działania mogą istotnie zwiększyć ich konkurencyj‐
ność na bankowym rynku pracy, który stawia pracownikom coraz więk‐
sze wymagania. Szansę na utrzymanie się na nim mają takie osoby, które 
potrafią  się  angażować,  szybko  reagują  na  zmiany  zachodzące w  bliż‐
szym  i  dalszym  otoczeniu  organizacji,  są  nastawione  na  permanentny 
rozwój  własnych  kompetencji.  Tacy  pracownicy  rozumieją,  że  nauka 
i rozwój  to  zadanie  na  całe  życie,  że  samodoskonalenie  otwiera  przed 
nimi perspektywy na  sukces zawodowy, a posiadanie, np.: unikalnych 
kompetencji  jest  szansą na  rozwój kariery  (por. Pogorzelska 2001; Woj‐
taszczyk 2002)1. Wiedzą także, iż: „(...) nieużywane kompetencje zmniej‐
                                                 

1 Rezultaty wielu prac badawczych potwierdzają,  że  rozwijanie kompetencji zawo‐
dowych ma w  świadomości pracujących  jednostek wysoką  i  rosnącą pozycję. Przykła‐
dowo, według badań przeprowadzonych przez M.  Juchnowicz  (1997; por. Ogólnopolski 
ranking kariera... 2007), wśród najbardziej cenionych aspektów miejsca pracy, na drugim 
miejscu  (po bezpieczeństwie  zatrudnienia)  znajdują  się warunki  rozwoju  zawodowego 
(62% odpowiedzi). 
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szają się, nierozwijane  i nieaktualizowane – ograniczają przydatność do 
pracy  lub  całkowicie  uniemożliwiają  jej  świadczenie”  (Oleksyn  2006, 
s. 19).  Rozwoju  kompetencji  nie  utożsamiają  wyłącznie  z  uczestnicze‐
niem w kursach, szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez pra‐
codawcę. Dążą do  tego,  aby być profesjonalistą w  swoim obszarze  za‐
wodowym, starają się niwelować własne słabe strony, wykorzystują  in‐
formacje zwrotne przekazywane przez współpracowników do dalszego 
doskonalenia się. Ponadto, samodzielnie i aktywnie poszukują możliwo‐
ści zdobywania potrzebnej wiedzy czy umiejętności, m.in. poprzez: czy‐
tanie  fachowej  literatury, podejmowanie  studiów wyższych  i podyplo‐
mowych,  wymianę  poglądów  na  tematy  związane  z  pracą  z  innymi 
uczestnikami organizacji, wspólne rozwiązywanie problemów. 
  Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytania: W jaki sposób 
można rozwijać kompetencje członków organizacji bankowych? Jaką rolę 
odgrywają w tym sami pracownicy? Czy inicjują swój rozwój? Co ich do 
tego skłania? Czy można im zaproponować inne sposoby samodoskona‐
lenia?  Aby  zrealizować  ten  cel  przeprowadzono  badania  empiryczne 
(charakterystykę próby syntetycznie przedstawiono w punkcie trzecim). 
 
2. Samodoskonalenie na tle innych sposobów rozwoju 
    kompetencji pracowników 
 
  Kompetencje pracownicze nie są niezmienne, mogą ulegać rozwojo‐
wi2.  Ich  składniki  (np.: wiedza, umiejętności, postawy, motywy, warto‐
ści),  jak piszą S.M. Kwiatkowski i K. Symela (2001, za: Kęsy 2008, s. 27), 
są funkcją specyficznych doświadczeń związanych z aktywnością zawo‐
dową, właściwości  środowiska organizacyjnego, etapu kariery zawodo‐
wej i wielu innych parametrów, „które są zanurzone pod lustrem wody 
w «modelu góry lodowej»”. Przyswojenie wiedzy czy rozwój umiejętno‐
ści jest łatwiejsze niż zmiany w strukturze osobowości. Są one procesem 
skomplikowanym  i  rozłożonym w  czasie. Wymagają  one  zmian  cało‐
                                                 

2 Rozwój  kompetencji pracowników  rozumiemy  jako  sekwencję  zmian w  zakresie 
wiedzy deklaratywnej i proceduralnej, a także postaw, motywów i/lub wartości pracow‐
ników, prowadzącą do bardziej  efektywnego  realizowania przez nich obowiązków za‐
wodowych. 
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ściowych,  systemowych  oraz  zgodności  i  powiązania  kierunku  z  całą 
działalnością  człowieka  (Obuchowski  1985,  s. 216). Dotyczy  to  również 
zmiany postaw pracowników, np. ich znaku, siły, zakresu czy zwartości, 
dokonywanej,  jak pisze A.M. Colman  (2009, s. 932), poprzez perswazję. 
Wyznacznikami  skuteczności  tych  zmian  mogą  być:  cechy  nadawcy 
przekazu (kompetencje, intencje, atrakcyjność i podobieństwo do odbior‐
cy itp.), jego treść (siła i liczba argumentów, ich jedno‐ bądź dwustronny 
charakter, odwoływanie się do emocji), organizacja (kolejność argumen‐
tów,  liczba podających  je nadawców),  środek  (np. media),  a  także wy‐
różniki odbiorcy, czyli  jego: zaangażowanie, sposoby przetwarzania  in‐
formacji, podatność na perswazję itp. (Wojciszke 2000, s. 97−105).  
  Rozwój kompetencji pracowników zależy nie tylko od nich, ale rów‐
nież od warunków stwarzanych im w organizacji (por. Kania 2002; Zgud 
2000). W artykule przyjęto, że pracodawcy mogą stwarzać pracownikom 
warunki do  rozwoju kompetencji przede wszystkim poprzez zarządza‐
nie ich karierami zawodowymi, a także poprzez organizowanie szkoleń. 
Te ostatnie, mogą odbywać się zarówno na stanowisku pracy, jak i poza 
nim. W trakcie szkoleń „on‐the‐job”, kształtowanie kompetencji pracow‐
ników  dokonuje  się  poprzez  bezpośrednią  konfrontację  z wykonywa‐
nymi  zadaniami  na  zajmowanym  stanowisku  pracy  oraz  przy  ścisłej 
współpracy  z przełożonym,  liderem  grupy  lub  trenerem  (por. Kryński 
2001; Litwin 2004; Pocztowski 2003). W tym samym czasie jednostka pra‐
cuje, uczy się i nabywa doświadczenia. Szkolenie odbywające się w miej‐
scu pracy jest, jak twierdzi G. Urbanik‐Papp (2001), przejawem wcielania 
w życie idei organizacji uczącej się. Takie szkolenia mogą być realizowa‐
ne, m.in. poprzez: rotację na stanowiskach pracy, rozszerzanie treści pra‐
cy, wzbogacanie pracy, powierzanie zadań zleconych, udział w projek‐
tach lub kołach jakości, asystenturę, coaching, mentoring (por. Bukowska 
2002;  Dobrowolski  2002;  Litwin  2004;  Piwowarczyk  2000;  Pocztowski 
2003;  Szczesna,  Danilewicz  2004;  Suchodolski  2002;  Ziębicki  2004),  
a w  razie  potrzeby  również:  sponsoring  (Waściński, Kiedrowska  2002; 
Suchodolski 2002) czy counselling  (Minter, Thomas 2000, Tehrani 1998, 
za: Ziębicki 2004).  
  Kompetencje można również aktualizować podczas szkoleń „off‐the‐
job” (poza miejscem pracy), które bywają realizowane poprzez: wykłady, 
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(wideo)konferencje, seminaria, prezentacje, dyskusje, inscenizacje, kursy 
outdoorowe,  studia przypadków,  symulacje, gry planistyczne, modelo‐
wanie zachowań, e‐learning czy  treningi: wrażliwości, dynamiki grupy, 
kierownicze (Bukowska 2002; Dobrowolski 2002; Litwin 2004; Piwowar‐
czyk 2000; Szczesna, Danilewicz 2004). W ich trakcie, szkolonym osobom 
przekazuje się wiedzę teoretyczną, uczy się określonych umiejętności czy 
kształtuje się ich postawy, motywy lub popularyzuje wartości, ale prak‐
tyczne wykorzystanie nowych  treści następuje dopiero po zakończeniu 
szkolenia  (por.  Litwin  2004;  Pocztowski  2003).  Wymagają  znacznych 
nakładów  finansowych  i czasowego oderwania pracowników od codzien‐
nych obowiązków. 
  Jak wspomniano w punkcie pierwszym, pracodawcy mogą rozwijać 
kompetencje  pracowników  stwarzając  im  warunki  do  wykonywania 
różnych  zadań  zawodowych  w  trakcie  realizacji  karier  zawodowych. 
Harmonizacja planów zawodowych  jednostek z planami  rozwoju orga‐
nizacji (poprzez: definiowanie ścieżek karier organizacyjnych, planowa‐
nie  karier,  pomoc  w  rozwoju  zawodowym  oraz  doradztwo;  por. 
Bohdziewicz 2002; Szczupaczyński 1998), ułatwia pracownikom zdoby‐
cie niezbędnych kompetencji, umożliwiających wykonywanie obowiąz‐
ków  zawodowych  na  odpowiednim  poziomie. Dzięki  temu,  nie  tylko 
wzrasta  ich wartość na  rynku pracy, ale  także  szanse przedsiębiorstwa 
na dalszy rozwój i sukces rynkowy. 
  Działania pracodawcy ukierunkowane na rozwój kompetencji człon‐
ków organizacji mogą okazać się nieskuteczne, jeśli pracownicy nie będą 
zainteresowani własnym rozwojem i nie będą wykazywali chęci uczenia 
się (por. Maurer, Taurulli 1994). Ważne  jest, by stali się kreatorami wła‐
snych kompetencji,  rozpoznawali  swoje mocne  i  słabe  strony, potrzeby 
i swój system wartości i analizowali rezultaty. Istotne znaczenie ma także 
inicjowanie  takich  działań,  jak  np.:  podejmowanie  studiów  wyższych 
i/lub podyplomowych, czytanie  literatury  fachowej,  informacji zamiesz‐
czonych w Internecie, dzielenie się wiedzą z innymi członkami organiza‐
cji. Zaniechanie takich działań, może skutkować dezaktualizacją kompe‐
tencji  pracowniczych,  a  także  utraceniem  konkurencyjności  na  rynku 
pracy  i  istotnej  karty  przetargowej  przy  ewentualnej  zmianie miejsca 
zatrudnienia.  
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  W dalszej części artykułu, zaprezentowano wyniki badań własnych, 
dotyczących, m.in. powszechności samodoskonalenia na tle  innych spo‐
sobów  rozwoju kompetencji  lubuskich pracowników bankowych. Prze‐
analizowano  również  uwarunkowania  rozwoju  kompetencji  badanych 
bankowców.  
 
3. Charakterystyka próby badawczej 
 
  Badania zrealizowano w ostatnim kwartale 2008 roku za pośrednic‐
twem  techniki  ankiety, w której wykorzystano  skategoryzowany  i wy‐
standaryzowany  kwestionariusz.  Ze  względu  na  liczebność  populacji, 
niezbędne było dobranie odpowiedniej próby. Posłużono się metodą kuli 
śnieżnej  /  śniegowej.  Przeanalizowano  dwieście  sześćdziesiąt  cztery 
kwestionariusze ankiety, wypełnione przez pracowników (menedżerów 
–  30,68%  lub  ich  podwładnych  –  69,32%)  trzydziestu  siedmiu  banków 
zlokalizowanych  w  trzydziestu  jeden  miejscowościach  województwa 
lubuskiego. Większość  badanych  (77,27%)  stanowiły  kobiety.  Średnia 
wieku  ankietowanych wynosiła ponad  35  lat  ( =x 35,76). Przeważająca 
część badanych menedżerów  i  ich podwładnych  (79,17%)  legitymowała 
się wykształceniem wyższym, co piąty (20,83%) – średnim. Ponad poło‐
wa  osób,  które  ukończyły  szkołę  średnią,  realizowała  studia  (52,72%). 
Natomiast,  14,35%  pracowników  posiadających wyższe wykształcenie, 
ukończyło  również  studia podyplomowe  lub było w  ich  trakcie, a  trzy 
osoby  podjęły  lub  ukończyły  studia doktoranckie. Dodajmy,  że  ponad 
połowa  respondentów  (52,27%) miała  bogate,  czyli  ponaddziesięciolet‐
nie,  doświadczenia  zawodowe  (mierzone  ogólnym  stażem  pracy). 
Stwierdzono też, że staż pracy ogółem wszystkich respondentów wyno‐
sił najczęściej: od 11 do 15 lat (20,83%), od 6 do 10 lat (20,08%) i od 21 do 
30  lat  (17,42%). Pozostali uczestnicy badań  (32,30%) posiadali mniej niż 
pięcio‐ lub więcej niż trzydziestoletni staż pracy ogółem.  
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4.  Sposoby i uwarunkowania doskonalenia pracowników 
    bankowych − prezentacja wyników badań empirycznych; 
    powszechność samodoskonalenia  

 
  Z  analizy  zebranego  materiału  badawczego  wynika,  że  w  latach 
2006−2008,  pracownicy  lubuskich  oddziałów  banków  rozwijali  swoje 
kompetencje pracownicze zarówno z własnej inicjatywy,  jak i z inicjaty‐
wy pracodawcy3. Większość respondentów (prawie 86%) doskonaliła się: 
podczas  szkoleń  lub kursów organizowanych przez pracodawcę4  (pod‐
czas gdy tylko ok. 14% badanych inicjowało i samodzielnie finansowało 
swój udział w szkoleniach). Inaczej było w przypadku doskonalenia się 
w  trakcie studiów wyższych. Co  trzeci badany podejmował  je  i opłacał 
samodzielnie,  a  tylko  co  pięćdziesiąty  studiował  dzięki  inicjatywie  
i współ/finansowaniu pracodawcy. W przypadku  studiów podyplomo‐
wych odsetek ten wynosił odpowiednio: 10 i 2%.  
  Badani  pracownicy  bankowi  doskonalili  się  również  poprzez  wy‐
mianę  opinii  na  temat  wykonywanych  obowiązków  służbowych:  ze 
współpracownikami  (ok. 84%)  i/lub z przełożonym  (ok. 64%),  jak  rów‐
nież:  czytanie  informacji  zawartych w  Internecie dotyczących wykony‐
wanych obowiązków zawodowych (prawie 68%) oraz publikacji druko‐
wanych  kupionych  samodzielnie  (ponad  47%)  lub  przez  pracodawcę 
(prawie 26%). Relatywnie  rzadko  (mniej niż 6%) zapewniano badanym 
bankowcom staż/praktyki w krajowym oddziale banku, nigdy – w zagra‐
nicznym. 
  Opinie badanych pracowników bankowych świadczą o  tym, że roz‐
wijali  oni  swoje  kompetencje wielotorowo,  nie  tylko wskutek  działań 
inicjowanych przez pracodawcę, ale  również w  rezultacie samodzielnie 
podejmowanej aktywności. Niektóre z tych sposobów wymagały od nich 
rezygnacji z czasu wolnego, inne – nakładów finansowych. Część z nich 
bazowała  na  interakcjach międzyludzkich,  część  –  pomijała  je.  Badani 

                                                 
3 Ustalono, że ankietowani najczęściej (25,76%) korzystali z pięciu sposobów rozwi‐

jania kompetencji (D0=5,  =x 4,42). 
4 Tylko siódma część badanych pracowników uczestniczyła w szkoleniach  lub kur‐

sach z własnej inicjatywy, czyli po samodzielnym znalezieniu ich w ofertach firm szkole‐
niowych. 
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pracownicy bankowi przewidywali lub dostrzegali pojawiające się zmia‐
ny w otoczeniu organizacji i/lub w zakresie polityki kadrowej i inicjowali 
rozwijali własne kompetencje uznając, że w przyszłości pozwolą im one 
awansować lub w inny sposób poprawić własną pozycję zawodową i fi‐
nansową. Natomiast,  kadra  zarządzająca, dbając  o  rozwój  kompetencji 
zatrudnionych osób chciała wzmocnić konkurencyjność instytucji, a tak‐
że: zwiększyć potencjał intelektualny pracowników, przygotować ich do 
zmian  organizacyjnych  (np.  do  outsourcingu  usług:  informatycznych, 
obsługi gotówkowej, z zakresu ochrony obiektów, itp., a także do centra‐
lizacji wybranych  procesów:  administrowania  kredytami,  realizowania 
inwestycji itp.), wdrożyć kulturę samokształcenia lub przekształcić bank 
w przedsiębiorstwo uczące się. Ostatnią z potencjalnych przyczyn kształ‐
cenia  się  sugerują  wyniki  zrealizowanych  badań,  które  wykazały,  że 
przynajmniej część oddziałów odznaczała się niektórymi cechami orga‐
nizacji uczących  się5. Może dlatego, wielokrotnie  (ok. 63%) pracownicy 
wykazywali  inicjatywę  i  samodzielnie poszukiwali  sposobów doskona‐
lenia się. Co  jeszcze  ich do  tego skłaniało? Otóż,  jak wykazały badania, 
większość  respondentów kształciła  się  (brała udział w  szkoleniach)  ce‐
lem  rozwoju własnych kompetencji  (ponad 91%)  i/lub po  to, aby  lepiej 
realizować  cele banku, wykonywać  swoje obowiązki, poprawić wyniki 
pracy (prawie 80%). Ponad połowa czyniła to, aby uzyskać takie indywi‐
dualne korzyści, jak: większa satysfakcja z pracy (prawie 55%), atrakcyj‐
niejsze wynagrodzenie/premie  (prawie 55%)  i/lub większa niezależność 
w pracy (ok. 52%). Niepokoić może fakt, iż rozwój kompetencji pracow‐
niczych (poprzez szkolenia) bywał stosunkowo często (ok. 46%) podyk‐
towany chęcią zdobycia przez zatrudnionych dodatkowych atutów przy 

                                                 
5  Świadczyły o  tym opinie zatrudnionych w nich osób. Przykładowo, większość z 

nich (ponad 80%) było przekonanych o tym, że w ich bankach w latach 2006‐2008, stwa‐
rzano wszystkim pracownikom możliwości uczestniczenia w szkoleniach, niezależnie od 
tego,  jakie stanowiska zajmowali oni w instytucji. Podobnie, wielu stwierdziło, że w ich 
banku stale doskonalono jakość oferowanych produktów/usług (ok. 77%) oraz, że uczono 
członków organizacji dlaczego powinni wykonywać określone czynności  (prawie 69%). 
Większość potwierdziła również, że osoby zatrudnione w badanych instytucjach przeja‐
wiały otwartość na zmiany (ok. 65%) i były zachęcane przez zwierzchników do ciągłego 
rozwoju  kompetencji.  Rzadziej  informowano  o  tym,  że  pozwalano  zatrudnionym  na 
współudział w podejmowaniu decyzji ważnych dla organizacji (mniej niż 25%) i/lub, że 
zachęcano ich do eksperymentowania (ok. 18%). 
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ewentualnej zmianie pracy. Świadczy to o tym, że niektórzy pracownicy 
przejawiali odpowiedzialność za rozwój własnego profesjonalizmu i byli 
świadomi,  że każdy z nich odpowiada za doskonalenie swoich kompe‐
tencji, zwiększanie możliwości zatrudnienia się na bardzo wymagającym 
rynku. Działania ukierunkowane na rozwój kompetencji mogły być tak‐
że konsekwencją przeanalizowania przez badanych bankowców  symp‐
tomów  nadchodzącego  kryzysu  finansowego  i  wzrostu  obaw  przed 
ewentualną utratą pracy w sektorze, a także jedną z form przygotowania 
się do niepewnych zdarzeń w przyszłości, działaniem prewencyjnym – 
swoistą  „polisą  ubezpieczeniową”  zmniejszającą  lęk  przed  staniem  się 
osobą bezrobotną  (por. Sidor‐Rządkowska 2006, s. 129), zabezpieczającą 
przed ewentualnymi stresującymi zdarzeniami, np. przed: zwolnieniem 
z  pracy  lub  degradacją,  wymuszonym,  wcześniejszym  przejściem  na 
emeryturę, a także przed ich konsekwencjami (por. Chirkowska‐Smolak 
2007, s. 89). Potwierdziły to wypowiedzi części respondentów. Doskona‐
lili się oni (poprzez szkolenia), aby: utrzymać aktualne stanowisko pracy 
(ponad  30%), wyróżnić  się wśród  innych  pracowników  (prawie  20%), 
poprawić  relacje z przełożonym  (ok. 15%)  i/lub ze współpracownikami 
(ponad  12%)6.  Rozwinięte  kompetencje  były  także  postrzegane  jako 
istotna karta przetargową pracownika w negocjacjach z pracodawcą do‐
tyczących ich przyszłej współpracy zawodowej. 
  Jak wspomniano w  punkcie  1,  rozwinięte  kompetencje mogą mieć 
znaczenie dla pozycji konkurencyjnej pracownika na bankowym  rynku 
pracy. W  jaki  sposób można  ją  jeszcze poprawiać poprzez  rozwój wła‐
snych  kompetencji  pracowniczych?  Zaprezentujmy  kilka  możliwych 
sposobów samodoskonalenia. 

                                                 
6 Analiza współczynników V‐Cramera nie wykazała korelacji o znacznej sile pomię‐

dzy celami szkoleń zakładanymi przez pracowników, a badanymi zmiennymi społeczno‐
demograficznymi charakteryzującymi respondentów. Współczynnik ten przyjmował we 
wszystkich przypadkach wartości mniejsze niż 0,3. 
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5. Możliwości samodoskonalenia pracowników bankowych 
    – propozycje 
 
  Pracownicy  bankowi  mogą  rozwijać  swoje  kompetencje  nie  tylko 
poprzez zidentyfikowane w  trakcie badań empirycznych  i wskazane w 
artykule  sposoby  samodoskonalenia  (np.:  indywidualnie  zakupione 
szkolenia, kursy, studia wyższe  i podyplomowe, wymianę opinii z człon‐
kami  organizacji).  Można  się  również  samodoskonalić  wykorzystując 
media. Bogatą wiedzę o bieżących wydarzeniach ze świata biznesu mogą 
dostarczać programy telewizyjne i radiowe, a także publikacje prasowe. 
Ponadto,  szerokie możliwości  samorozwoju  stwarza  Internet. Pracownicy 
bankowi mogą doskonalić się biorąc udział w szkoleniach e‐learningowych, 
czytając książki elektroniczne  (ang. e‐books), dyskutując na  forach  tema‐
tycznych,  listach dyskusyjnych, w „chat  roomach”, a  także  subskrybując 
biuletyny  branżowe  (ang.  newsletters),  czytając  bloogi  publikowane  
w Internecie przez branżowych specjalistów lub też uczestnicząc w kon‐
kursach,  quizach  i/lub  testach  tematycznych. Kompetencje mogą  także 
rozwijać,  korzystając  z  serwisów  społecznościowych  (np.:  Profeo, Gol‐
denLine. LinkedIn), które w ostatnich  latach  zyskały  znaczną popular‐
ność. Łączą one profesjonalistów (w tym bankowców) o bardzo różnych 
zainteresowaniach, stanowiskach oraz celach zawodowych i umożliwiają 
wymianę  opinii  i doświadczeń  związanych, np. polityką  i  z  biznesem,  
a w szczególności z bankowością. Taka wymiana jest także możliwa po‐
przez uczestnictwo w organizacjach zrzeszających praktyków  i  teorety‐
ków z zakresu ekonomii i bankowości (takich, jak np.: Państwowe Towa‐
rzystwo Ekonomiczne, Towarzystwo Edukacji Bankowej), które organi‐
zują dla swoich członków/klientów konferencje, szkolenia i/lub konwer‐
satoria itp. 
 
6. Zakończenie 
 
  Zważywszy na  to,  iż konkurencja w  sektorze bankowym  jest ciągle 
niezwykle  silna,  a  skopiowanie  oferowanych na  rynku produktów  lub 
usług nie nastręcza wielu trudności, ważne jest, aby zatrudniać profesjo‐
nalistów, potrafiących odpowiednio obsłużyć klientów,  a  także  zdobyć 
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ich zaufanie i lojalność. Trzeba nie tylko ich pozyskać dla organizacji, ale 
też zadbać o ich permanentny rozwój. Odpowiedzialność za aktualizację 
wiedzy,  umiejętności,  postaw, motywów  i wartości  nie  spoczywa wy‐
łącznie na pracodawcy, ale także na pracownikach. Z przeprowadzonych 
badań wynika,  że  inicjatywa  rozwoju kompetencji pracowniczych była  
w  lubuskich  oddziałach  banków po  obu wymienionych  stronach. Naj‐
częstszym sposobem doskonalenia się członków organizacji bankowych 
były  szkolenia  i kursy organizowane przez pracodawcę. Większość  re‐
spondentów wymieniała też opinie na tematy związane z pracą z innymi 
członkami organizacji, a  także  czytała  informacje zawarte w  Internecie. 
Rzadziej natomiast, czytano książki dotyczące wykonywanej działalności 
zawodowej, uczestniczono w  studiach wyższych  lub podyplomowych. 
Dodatkowymi,  potencjalnymi  sposobami  samodoskonalenia  pracowni‐
ków bankowych mogą być: oglądanie  i/lub  słuchanie branżowych pro‐
gramów  telewizyjnych  i  radiowych,  czytanie prasy  związanej  z wyko‐
nywaną pracą, korzystanie z Internetu (szkolenia e‐learningowe, książki 
elektroniczne, dyskusje na forach tematycznych, listach dyskusyjnych, w 
„chat  roomach”,  biuletyny  branżowe,  bloogi,  konkursy,  quizy  i/lub  testy 
tematyczne, serwisy społecznościowe). Pewne szanse na rozwój kompe‐
tencji  stwarza  także  bankowcom  udział w  organizacjach  zrzeszających 
praktyków i teoretyków z zakresu ekonomii i bankowości. 
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Summary 

 

Banking job market places increasing demands for the employ-
ees. They can improve their competitiveness, by developing their 
own competencies. The paper presents a self-improvement on 
the background of different ways of updating the knowledge and 
the skills, as well as the results of research, which was conducted 
at banking branches located in Lubuskie voivodeship. It also pre-
sents the opportunities and conditions of the development of 
banking employees, and also proposed some ways to self-
improvement. 
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Rynek instytucji zarządzających kapitałami 
emerytalnymi w Polsce 
 
 
1. Wstęp 
 
  Transformacja  oszczędności w  inwestycje  rzeczowe może mieć  po‐
stać  bezpośrednią  lub  pośrednią.  Rozwiązanie  pierwsze  mają  miejsce 
sporadycznie  –  podmioty  zawierające  transakcję  musiałyby,  bowiem 
zaakceptować warunki dotyczące kwoty kapitału i okresu jego udostęp‐
niania. Trudności  z upowszechnieniem bezpośredniej metody  transfor‐
macji oszczędności w kapitał wzrastają,  jeżeli uwzględni się fakt, że de‐
cyzja o ulokowaniu oszczędności musi uwzględniać również takie prze‐
słanki  jak: pewność, oprocentowanie oraz formę zabezpieczenia1. Z tego 
powodu bezpośrednie przepływy pieniężne uznaje  się  jako mniej efek‐
tywne,  bardziej  pracochłonne  oraz  co  niezwykle  istotne  bardziej  ryzy‐
kowne. O wiele większe znaczenie przypisuje się  transformacji pośred‐
niej,  realizującej  się poprzez kreację pieniądza kredytowego  lub  emisję 
papierów wartościowych2. 
  Kluczową rolę w procesie transformacji pośredniej pełni rynek finan‐
sowy, na którym następuje kojarzenie podaży i popytu na zasoby finan‐

                                                 
* Dr Paweł Trippner, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów 
1 Owsiak S., Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002, s. 223.  
2 Czechowska  I., D., Procesy  integracji sektora bankowego  i ubezpieczeniowego, Wydaw‐

nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 23.  
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sowe. Podażową stronę rynku finansowego reprezentują podmioty dys‐
ponujące nadwyżkami  finansowymi  (oszczędnościami). Rynek  finanso‐
wy umożliwia  im pomnażanie zasobów pieniężnych. Podmioty te okre‐
ślane są mianem kapitałodawców  lub  inwestorów3. Są to najczęściej go‐
spodarstwa  domowe,  przedsiębiorstwa  oraz  jednostki  reprezentujące 
sektor publiczny4. 
   Gospodarstwa domowe dysponują dochodami z pracy oraz częścio‐
wo dochodami z kapitału. Dokonują drobnych inwestycji, które dla roz‐
woju  gospodarczego  kraju  nie  mają  większego  znaczenia.  Nadwyżki 
finansowe  starają  się  produktywnie  ulokować,  i  to  od  nich  pochodzi 
znaczna część podaży oszczędności.  
  Przedsiębiorstwa  stanowią  znaczący  agregat  zróżnicowany  pod 
względem wielkości, przynależności branżowej, własności,  formy orga‐
nizacyjno‐prawnej. Podstawowym źródłem  ich dochodu  jest zysk zwią‐
zany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz częściowo z inwe‐
stycji  kapitałowych.  Nadwyżka  finansowa  przedsiębiorstw  obejmuje 
odpisy amortyzacyjne oraz nie rozdzielony zysk. Część tej nadwyżki, nie 
przeznaczona na  inwestycje,  stanowi oszczędności, które  trafiają na  ry‐
nek finansowy w postaci inwestycji w papiery wartościowe. 
  Jednostki  reprezentujące  sektor publiczny  (organa  rządowe,  fundu‐
sze  celowe,  organa  samorządowe)  mogą  dysponować  nadwyżkami 
oszczędności pochodzącymi głównie z podatków oraz składek ubezpie‐
czeń społecznych  i czasowo angażować  je na  rynku  finansowym  (sytu‐
acje  takie występują w Polsce raczej sporadycznie  i odnoszą się do nie‐
licznych gmin). Wielkość nadwyżek  finansowych  trafiających na  rynek 
finansowy jest uzależniona od dochodu, jaki osiągają inwestorzy oraz od 
ich skłonności do oszczędzania, rozumianej jako wyrzeczenie się bieżącej 
konsumpcji na rzecz osiągnięcia przyszłych korzyści5.  
  Popytową  stronę  rynku  finansowego  reprezentują podmioty poszu‐
kujące kapitału w celu zaspokojenia potrzeb produkcyjnych lub inwesty‐
                                                 

3 Nowak K., Polski rynek kapitałowy, Wyższa Szkoła Bankowości, Poznań 1998, s. 12. 
4 Nacewski  J., Zabielski K., Funkcjonowanie  rynków  finansowych, Wydawnictwo Na‐

ukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź, 2000, ss. 15–16. 
5 Keynes J., M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985, 

s. 28.  
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cyjnych. Własne zasoby finansowe tych podmiotów są niewystarczające  
i z tego powodu zgłaszają zapotrzebowanie na dodatkowe środki finan‐
sowe,  z  których  chcą  korzystać  za  odpłatnością  przez  ściśle  określony 
czas, lub, które powiększą ich kapitał własny6. Podmioty te określane są 
mianem kapitałobiorców lub emitentów i są to przede wszystkim przed‐
siębiorstwa.  
  Zapotrzebowanie  na  kapitał  zgłaszają  oczywiście  i  gospodarstwa 
domowe w  celu  zaspokojenia  swoich potrzeb konsumpcyjnych  i  inwe‐
stycyjnych,  jak  również podmioty  reprezentujące  sektor publiczny, naj‐
częściej w celu  finansowania deficytu budżetowego. Odbywa się  to po‐
przez emisję wierzycielskich papierów wartościowych, takich jak obliga‐
cje i bony skarbowe. Jednak znaczenie gospodarstw domowych i sektora 
budżetowego w  procesie  transformacji  oszczędności w  inwestycje  rze‐
czowe jest nieporównanie mniejsze niż przedsiębiorstw.   
  Analizę przeprowadzono dla  lat 1999–2009. Dotyczy ona dwóch ob‐
szarów, związanych z inwestycjami emerytalnymi. Pierwszym z nich jest 
drugi  filar  emerytalny,  który  ma  charakter  obowiązkowy,  w  którym 
funkcjonują Otwarte Fundusze Emerytalne. W drugim obszarze analizie 
poddano  trzeci,  dobrowolny  filar  emerytalny,  który może mieć  postać 
indywidualną lub zbiorową. 
 
2. Konstrukcja nowego systemu emerytalnego 
 
Punktem wyjścia  reformy  systemu  zabezpieczeń  społecznych w Polsce 
było podzielenie  społeczeństwa na  trzy grupy,  zaś kryterium podziału 
był wiek7:  
• Osoby, urodzone przed 1 stycznia 1949 roku nie zostały objęte refor‐

mą. Ich świadczenia będą wypłacane na dotychczasowych zasadach, 
czyli pozostali oni w systemie repartycyjnym.  

                                                 
6 Wypych M., Finanse i instrumenty finansowe, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Za‐

rządzania w Łodzi – Absolwent, Łódź 2000, s. 114.   
7 Olszewski J., Fundusze emerytalne filar II i III, INFOR, Warszawa, 1999, s. 24. 
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• Osoby, urodzone po 31 grudnia 1948  roku, a przed 1  stycznia 1969 
roku same zadecydowały czy pozostać w starym systemie, czy przy‐
stąpić do zreformowanego systemu emerytalnego.  

• Osoby, urodzone po 31 grudnia 1968 roku obligatoryjnie muszą stać 
się członkami zreformowanego systemu. 

  Fundamentalną  decyzją  leżącą  u  podstaw  reformy  było  założenie 
wypłacania przyszłego świadczenia emerytalnego z trzech niezależnych 
źródeł.  
  Architektura reformy została oparta na trzech filarach emerytalnych8: 
I Filar – jest to zreformowany ZUS. Ma on charakter repartycyjny. Każdy 

ubezpieczony posiada własne konto  emerytalne, na którym groma‐
dzone są środki finansowe wpływające do zakładu w formie składek. 
Na  indywidualnym  koncie  ubezpieczonego  został  zapisany  kapitał 
początkowy na dzień  1  stycznia  1999  roku, mający  charakter praw 
nabytych. Jego wysokość będzie się zmieniała w zależności od wyso‐
kości składek wpływających na konto oraz od poziomu waloryzacji 
dokonywanej przez ZUS.  

II Filar –  jest  to obowiązkowy system emerytalny o charakterze kapita‐
łowym. Podstawą jego funkcjonowania było powołanie do działalno‐
ści Powszechnych Towarzystw Emerytalnych – PTE, które rozpoczę‐
ły zarządzanie Otwartymi Funduszami Emerytalnymi – OFE. Środki 
do funduszy pochodzą z części składki emerytalnej płaconej do ZUS, 
który dokonuje  ich  transferu do OFE. Celem działalności  tych ostat‐
nich  jest  inwestowanie powierzonych  środków  finansowych w  celu 
ich pomnożenia, przy przestrzeganiu zasady ograniczenia poziomu 
ryzyka inwestycyjnego. 

III Filar –  jest to dobrowolne ubezpieczenie o charakterze kapitałowym 
finansowane  indywidualnie przez osoby uważające,  że uzyskiwane 
przez nich  świadczenia z  filarów obowiązkowych, będą zbyt niskie  
w stosunku do ich oczekiwań. Filar ten może mieć dwie postacie9: 

                                                 
8 Sas Kulczycka K. (red), Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce, WIG PRESS, War‐

szawa 1999, ss. 35–36. 
9 Olszewski J., op. cit., ss. 26–27.  
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  Grupowa umowa zawarta przez pracodawcę z towarzystwem ubez‐
pieczeniowym lub funduszem inwestycyjnym. Ma ona postać Pracowni‐
czego  Programu  Emerytalnego.  Środki  na  ten  filar  pochodzą  z  części 
wynagrodzenia netto pracownika,  które  jest przez niego przeznaczona 
na cel emerytalny.  
  Indywidualna umowa pracownika  z  instytucją  zajmującą  się  inwe‐
stowaniem powierzonych  jej środków finansowych. Są  to zwykle  towa‐
rzystwa  ubezpieczeniowe  lub  fundusze  inwestycyjne.  Pracownik  prze‐
znacza  część  swojego wynagrodzenia  netto dla  jednej  z wyżej wymie‐
nionych  instytucji,  aby  ta dokonała  jej  alokacji w  sposób maksymalnie 
efektywny. We wrześniu 2004  roku w  ramach  III  filaru ubezpieczenio‐
wego wprowadzono produkt o nazwie Indywidualne Konta Emerytalne. 
Wprowadzono  szereg  rozwiązań mających na  celu  skłonienie Polaków 
do aktywnego uruchamiania ubezpieczeń w ramach tego filaru. Główną 
zachętą  jest możliwość uniknięcia podatku od dochodów kapitałowych 
(obecnie 19%). 
 

Rysunek 1. Architektura zreformowanego systemu emerytalnego w Polsce 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.knf.gov.pl 
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3. Znaczenie Otwartych Funduszy Emerytalnych w systemie  
    finansowym oraz ocena ich polityki inwestycyjnej 
 
  Inwestorzy  zbiorowi wywierają wpływ  na  system  finansowy  pań‐
stwa  i  rozwój  gospodarki.  Stanowią  istotny  element  popytowej  strony 
rynku  finansowego.  Zebrane  od  swoich  klientów  środki  lokują w  in‐
strumenty finansowe, przyczyniając się do rozwoju zarówno rynku pie‐
niężnego  jak i kapitałowego10. Wielkość nadwyżek finansowych trafiają‐
cych na rynek  finansowy  jest uzależniona od dochodu,  jaki osiągają  in‐
westorzy oraz od  ich  skłonności do oszczędzania,  rozumianej  jako wy‐
rzeczenie się bieżącej konsumpcji na rzecz osiągnięcia przyszłych korzy‐
ści11. 
  W początkowym okresie funkcjonowania rynku finansowego w Pol‐
sce dominującą kategorią inwestorów finansowych były rzecz jasna ban‐
ki  i w mniejszym stopniu  towarzystwa ubezpieczeniowe. Ważnym mo‐
mentem było pojawienie się w systemie finansowym towarzystw fundu‐
szy  inwestycyjnych  (wcześniej  powierniczych),  których  produkty  stały 
się alternatywną formą lokowania kapitału przez inwestorów12. 
  Jednak z punktu widzenia obecnej sytuacji w systemie  finansowym 
oraz  na  rynkach  finansowych  istotniejsze  wydarzenie  miało  miejsce  
w roku 1999. Na mocy Ustawy rozpoczęły działalność Powszechne To‐
warzystwa Emerytalne, które  zarządzają Otwartymi Funduszami Eme‐
rytalnymi. W wyniku zapisów ustawowych, które zapewniają regularny 
napływ  środków do portfeli OFE poziom posiadanych przez nie  akty‐
wów zaczął wzrastać w  szybkim  tempie, w wyniku  czego  ta kategoria 
inwestorów finansowych zaczęła zyskiwać na znaczeniu w polskim sys‐
temie finansowym. 
  W  poniższych  zestawieniach  zaprezentowane  zostaną  informacje 
dotyczące zyskiwania na znaczeniu przez OFE w systemie finansowym 
Polski. 
                                                 

10 Owsiak S., Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002, s. 220. 
11  Keynes  J.  M.,  The  General  Theory  of  Employment,  Interest  and  Money,  PWN, 

Warszawa 1985, s. 28.  
12 Pietrzak B., Polański Z. (red), System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, Wy‐

dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 18. 
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Rysunek 2. Udział aktywów OFE w aktywach inwestorów zbiorowych 
w latach 1999–2008 

3,1

5,7

9,0

11,6

14,5

17,0
18,6 19,0 18,1

0,9
0

5

10

15

20

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Udział aktywów OFE
w aktywach
inwestorów
zbiorowych (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.knf.gov.pl, www.nbp.gov.pl. 

 
  Powyższe zestawienie w sposób czytelny prezentuje wzrost znacze‐
nia OFE wśród inwestorów zbiorowych w naszym kraju. Na koniec 1999 
roku posiadane przez nie  aktywa plasowały  fundusze  emerytalne  jako 
najmniejszą  kategorię  inwestorów  finansowych. W  2000  roku  poziom 
aktywów OFE przekroczył wartość środków posiadanych przez  fundu‐
sze  inwestycyjne,  zaś w  roku  2002  poziom  składki  przypisanej  brutto 
towarzystw  ubezpieczeniowych.  Kolejne  lata  stanowiły  systematyczny 
wzrost  znaczenia  funduszy  emerytalnych  na  rynku  inwestorów  finan‐
sowych. Najwyższy  jak dotąd udział zanotowano w roku 2007, zaś rok 
następny przyniósł niewielki  spadek znaczenia OFE. Był  to  rzecz  jasna 
efekt  spadków  cen akcji na giełdach,  co w  istotny  sposób wpłynęło na 
poziom  posiadanych  przez  fundusze  aktywów.  Jednakże  powrót  ten‐
dencji wzrostowej  na  giełdzie w  roku  2009,  który  jest  kontynuowany 
obecnie oznacza, iż znaczenie funduszy ponownie będzie wzrastać. 
  Zgodnie z danymi zawartymi na poniższym rysunku fundusze eme‐
rytalne  są  zdecydowanie  najszybciej  rozwijającą  się  kategorią  inwesto‐
rów zbiorowych w Polsce. W ciągu ostatnich 9  lat poziom  ich aktywów 
wzrósł  o  ponad  6000%,  podczas  gdy  inni  inwestorzy  zwiększali  swój 
potencjał  znacznie wolniej. Największa  kategoria  inwestorów  finanso‐
wych, czyli banki zwiększyły swój stan posiadania o zaledwie 124%. Jest 
to kolejne potwierdzenie, iż OFE w dłuższej perspektywie powinny stać 
się dominującymi podmiotami w tym segmencie finansowym. 
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Rysunek 3. Dynamika wzrostu aktywów inwestorów zbiorowych  
w Polsce w latach 1999–2008 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie www.knf.gov.pl, www.nbp.gov.pl. 

 
 

Rysunek 4. Aktywa OFE w latach 1999–2009 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie www.knf.gov.pl, www.stat.gov.pl. 

 
  Powyższe dane w  sposób obrazowy prezentują  tempo wzrostu po‐
tencjału  finansowego  funduszy  emerytalnych.  Na  koniec  1999  roku 
(pierwszy  rok  funkcjonowania  funduszy)  dysponowały  one  aktywami 
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na poziomie nieco ponad 2 mld. PLN. W roku 2004 ich aktywa przekro‐
czyły poziom 50 mld. PLN, zaś rok 2006 oznaczał przekroczenie granicy 
100 mld. PLN. Wzrost aktywów został zatrzymany w roku 2008 na sku‐
tek dekoniunktury giełdowej, ale  już rok 2009 oznaczał powrót wzrostu 
aktywów (do poziomu blisko 180 mld. PLN). Można się spodziewać,  iż 
na koniec 2010 roku poziom aktywów rynku OFE przekroczy granicę 200 
mld. PLN. 
  Kolejna  część  opracowania  dotyczy  próby  oceny  kierunków  oraz 
skuteczności  zarządzania  powierzonymi  otwartym  funduszom  emery‐
talnym  kapitałami przez przyszłych  emerytów. W pierwszej  części  za‐
prezentowana została struktura portfeli lokacyjnych OFE. W drugiej czę‐
ści analizie została poddana jakość prowadzonej przez nie polityki inwe‐
stycyjnej. 
  Zgodnie z zapisami Ustawy  fundusze emerytalne muszą przestrze‐
gać norm ostrożnościowych, dotyczących poziomu zaangażowania swo‐
ich  aktywów  w  instrumenty  finansowe  o  wysokim  poziomie  ryzyka, 
czyli przede wszystkim akcje. Przestrzegana przez nie musi być zasada 
maksymalizacji zysku przy nie przekraczaniu akceptowanego poziomu 
ryzyka inwestycyjnego13. Maksymalny poziom zaangażowania funduszy 
w  akcje  spółek  giełdowych  nie może przekraczać  40%. Analiza  będzie 
dotyczyć struktur portfeli dla całego rynku OFE w latach 1999–2007. 
  Poniższe  dane  pozwalają  na  wyciągnięcie  dwóch  wniosków.  Po 
pierwsze fundusze jak dotąd nie wykorzystują w całości przysługujących 
im limitów zaangażowania aktywów w instrumenty wysokoryzykowne. 
W  żadnym z badanych  lat udział  ten nie przekroczył granicy 35%, nie‐
kiedy  osiągając  poziom  poniżej  30%. Wynika  to  po  pierwsze  z  obawy 
zarządzających  aktywami  funduszy  przed  zbyt  dużym  angażowaniem 
na  rynku akcji, ze względu na potencjalne możliwości poniesienia strat 
inwestycyjnych. Drugim powodem  jest zapewne nadal dosyć atrakcyjne 
oprocentowanie skarbowych papierów dłużnych, które zapewniają fun‐
duszom pewne zyski. 
 

                                                 
13 Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa 1994, ss. 

101–102. 
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Tabela 1. Struktura portfeli OFE w latach 1999–2009 (udziały w %) 

Rok  Akcje  Obligacje i bony 
skarbowe 

Inne 

1999  28,32  67,87  3,81 
2000  32,15  60,85  7,00 
2001  27,58  66,75  5,67 
2002  26,34  66,51  7,15 
2003  31,35  59,98  8,67 
2004  33,64  58,46  7,90 
2005  31,80  62,20  6,00 
2006  34,22  61,10  4,68 
2007  34,89  59,99  5,12 
2008  21,64  73,59  4,77 
2009  30,66  61,88  7,46 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.knf.gov.pl 

 
  Druga  część wniosków  dotyczy  panujących  tendencji.  Przełomowy 
się okazał  rok 2003, kiedy  to poziom zaangażowania  funduszy w akcje 
przekroczył po raz drugi w historii granicę 30% i pozostał ponad nią już 
do końca analizowanego okresu, czyli do końca 2007 roku. W roku tym 
udział akcji w portfelach osiągnął najwyższy w historii poziom  (blisko 
35%). Jest to sygnał, iż zarządzający aktywami funduszy uznali, że inwe‐
stycje na  rynku giełdowym powinny  zapewnić klientom  funduszy po‐
nadprzeciętne zyski z dokonywanych inwestycji.  
  Kolejnym  istotnym  rokiem, był  rok  2008, gdy na  skutek  znacznych 
spadków cen akcji na giełdach zmniejszyło się zaangażowanie funduszy 
w akcje do najniższego w historii poziomu  (niecałe 22%). Oznaczało  to 
rzecz  jasna wzrost udziału w portfelach  funduszy, wierzycielskich pa‐
pierów skarbowych. Ich udział wzrósł w 2008 roku o ponad 13 punktów 
procentowych, do najwyższego w historii poziomu ponad 73%  (było  to 
jedyny  jak dotąd rok, gdy udział obligacji  i bonów przekroczył poziom 
70%). Powrót  tendencji wzrostowej na giełdzie,  spowodował zwiększe‐
nie zaangażowania w akcje w roku 2009. Ponownie przekroczona została 
granica 30% ich udziału w portfelach funduszy.  
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  Podstawowym  zadaniem  stawianym  przed  otwartymi  funduszami 
emerytalnymi  jest  zgromadzenie  na  kontach  swoich  członków  jak  naj‐
większego poziomu kapitału na poczet przyszłych świadczeń. Osiągnię‐
cie tego celu jest ściśle związane z dobrymi efektami polityki inwestycyjnej.  
 

Tabela 2. Stopa zwrotu i średnia stopa zwrotu OFE w Polsce w latach 1999–2009 

OFE  Stopa zwrotu 
(%) 

Udział w rynku  Stopa ważona  
udziałem (%) 

Polsat  166,02  0,0095  1,58 
Generali  157,05  0,0432  6,78 
ING  155,39  0,2421  37,62 
PZU  145,17  0,1386  20,12 
AXA  142,84  0,0518  7,40 
Allianz  139,52  0,0283  3,95 
Aviva  136,43  0,2530  34,52 
Nordea  136,20  0,0387  5,27 
Pekao  134,49  0,0159  2,14 
Warta  133,28  0,0146  1,95 
Amplico  132,72  0,0767  10,18 
Pocztylion  129,36  0,0195  2,52 
AEGON  126,64  0,0407  5,15 
PKO Bankowy  124,29  0,0275  3,42 
Razem  ‐‐‐‐‐‐‐‐  1,0000  142,60 

Źródło: obliczenia własne na podstawie www.knf.gov.pl 

 
  Należy podkreślić, że pomiędzy poszczególnymi funduszami emery‐
talnymi występują w badanym okresie dosyć znaczne różnice w efektach 
prowadzonej polityki  inwestycyjnej. Różnica w  stopie  rentowności po‐
między  najlepszym  (OFE  Polsat)  a  najgorszym  (OFE  PKO  Bankowy) 
funduszem wynosi blisko 42 punkty procentowe. Biorąc pod uwagę,  iż 
analizowany okres obejmuje 10  lat należy uznać,  iż  jest to bardzo dużo. 
Jeśli taka tendencja dalej miałaby miejsce to poziom wypłacanych świad‐
czeń  dla  klientów wyżej wymienionych  funduszy  różniłby  się  bardzo 
znacznie.  
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  Kolejna  część  analizy  została  dotyczy  porównania  efektywności 
prowadzonej przez funduszem emerytalne polityki  inwestycyjnej z ren‐
townością wybranych  instrumentów rynku pieniężnego  i kapitałowego, 
takimi  jak  fundusze  inwestycyjne zbliżone strukturą swoich portfeli do 
funduszy emerytalnych, lokaty bankowe, obligacje oraz bony skarbowe. 
 

Rysunek 5. Rentowność działalności OFE na tle instrumentów rynku 
 pieniężnego i kapitałowego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie www.knf.gov.pl., www.izfa.pl, www.mf.gov.pl., 
www.obligacjeskarbowe.pl. 

 
  Na podstawie powyższego zestawienia można stwierdzić, że jak do‐
tąd OFE w sposób prawidłowy realizują postawione przed nimi zadania 
w zakresie  jakości polityki  lokacyjnej. Stopa  rentowności wypracowana 
przez  fundusze emerytalne w okresie 10  lat  jest zdecydowanie wyższa 
od  pozostałych  instrumentów  finansowych  objętych  analizą.  Nie  jest 
zaskoczeniem,  iż  bezpieczne  papiery  wartościowe  takie  jak  obligacje  
i bony skarbowe, a także powiązane z nimi fundusze inwestycyjne oka‐
zały się gorsze od wyników OFE, gdyż taka powinna być istota inwesty‐
cji o niskim poziomie ryzyka. Godne podkreślenia  jest  jednak wypraco‐
wanie wyższych stóp zwrotu przez OFE niż fundusze inwestycyjne, któ‐
re posiadają w swoich aktywach dużą część akcyjną, a jednocześnie dys‐
ponują mniejszymi portfelami,  bardziej  elastycznymi  i  łatwiejszymi do 
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przebudowy.  Jest  to  potwierdzenie  dobrej  jakości  polityki  lokacyjnej 
prowadzonej przez zarządzającymi funduszami emerytalnymi.   
  Podczas  takich  porównań  należy  pamiętać  o  wysokich  kosztach 
związanych z  lokowaniem  środków za pośrednictwem OFE. Pobierane 
przez nie prowizje oraz opłaty za zarządzanie nadal są bardzo wysokie. 
Koszty  zarządzania  kapitałem prze  fundusze  emerytalne  są  najwyższe 
spośród analizowanych możliwości lokowania kapitału. 
 
4. Rozwój i tendencje zachodzące w dobrowolnym 
    filarze emerytalnym  
 
  Ostatni obszar analizy dotyczy  tempa  rozwoju dobrowolnego  filara 
emerytalnego. Ocenie zostaną poddane oddzielnie grupowe oraz  indy‐
widualne  formy oszczędzania w  tym  filarze, a następnie zostanie prze‐
prowadzona analiza zbiorcza. 
 

Rysunek 6. Podział III filara emerytalnego w Polsce (udziały w %) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie www.knf.gov.pl 

 
  Dominującą  formą  oszczędzania  w  filarze  dobrowolnym  stanowi 
forma  grupowa.  Pomimo,  że  znaczenie  formy  indywidualnej  (IKE)  
w badanym okresie wzrastało to nadal w 1 złotówce ulokowanej w tym 
segmencie systemu emerytalnego niewiele ponad 30 groszy przypada na 
formę  indywidualną. Warto  również zauważyć,  że znaczenie  tej  formy  
w 2008 uległo obniżeniu  (udział spadł o 2 punkty procentowe). Należy 
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stwierdzić,  iż  zainteresowanie  przyszłych  emerytów  samodzielnych 
oszczędzaniem na przyszłe świadczenia jest nadal niewielkie. 
 

Tabela 3. Podział rynku Pracowniczych Programów Emerytalnych (udziały w %) 

Forma PPE  2004  2005  2006  2007  2008 

TFI  45,38%  39,24%  40,00%  40,80%  43,60% 

TU  8,44%  25,27%  29,00%  31,60%  27,70% 

PFE  46,18%  35,49%  31,00%  27,60%  28,70% 

Razem  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.knf.gov.pl 

 
  Najpopularniejszą  formą  oszczędzania  w  ramach  PPE  są  umowy  
z  towarzystwami  funduszy  inwestycyjnych. Forma  ta zgromadziła pod 
koniec  2008  roku  ponad  1,5  mld  PLN  aktywów  i  posiadała  udziały  
w rynku na poziomie ponad 43 %. Należy jednak podkreślić, że do 2007 
roku najszybciej rozwijała się  forma umowy grupowej z  towarzystwem 
ubezpieczeniowym, przekraczając próg 30% udziałów w rynku. Jednak‐
że, w 2008 roku nastąpił spadek popularności tego segmentu, w efekcie 
udział w rynku spadł poniżej 28%. Oznacza  to,  iż obecnie umowa z  to‐
warzystwem ubezpieczeniowym jest najmniej popularną grupową formą 
dobrowolnego filara emerytalnego.  
 

Tabela 4. Podział rynku Pracowniczych Programów Emerytalnych (udziały w %) 

Forma PPE  2004  2005  2006  2007  2008 

TFI  44,59%  44,54%  44,52%  45,40%  34,97% 

TU  33,52%  34,07%  37,84%  38,75%  44,41% 

Banki  15,43%  15,02%  12,47%  10,69%  13,12% 

Inne  6,47%  6,37%  5,17%  5,16%  7,50% 

Razem  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.knf.gov.pl 
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  Sytuacja na  rynku  IKE w badanym  okresie nie ulegała,  aż do  2008 
zasadniczym  zmianom. Dominującą  formę  stanowiły umowy  z  fundu‐
szami  inwestycyjnymi.  Jednakże  rok 2008 przyniósł zasadnicze zmiany 
w tym segmencie. Na skutek dekoniunktury na giełdzie przyszli emeryci 
zaczęli rezygnować z umów z funduszami, dzięki czemu pozycję  lidera 
na rynku osiągnęły towarzystwa ubezpieczeniowe. Nadal niewielką rolę 
odgrywają banki.  
  Ostatnia część analizy dotyczy znaczenia dobrowolnego filara w sys‐
temie emerytalnym w Polsce. Potencjał  finansowy  tego  filara został po‐
równany z obowiązkową formą oszczędzania na przyszłe świadczenia. 
 

Tabela 5. Aktywa PPE i IKE w latach 2004 – 2008 (mld. PLN) 

Forma   2004  2005  2006  2007  2008 

PPE  0,92  1,70  2,79  3,81  3,61 

IKE  0,28  0,69  1,30  1,86  1,61 

Razem  1,20  2,39  4,09  5,67  5,22 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.knf.gov.pl 

 
   Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, iż dobrowolna 
forma oszczędzania na przyszłe emerytury nie cieszy się odpowiednim 
zainteresowaniem, a  co gorsza,  jej popularność  spada. Po  raz pierwszy  
w historii potencjał III filara uległ obniżeniu. W 2008 roku aktywa w nim 
zgromadzone  zmniejszyły  się  o  450 mln.  PLN.  Z  jednej  strony  był  to 
efekt spadków cen akcji na giełdach. Z drugiej jednak wpływ na tę sytu‐
ację miały rezygnacje z uczestnictwa w tym filarze. Szczególnie widocz‐
ne  było  to w  odniesieniu  do  formy  indywidualnej. Z  kont  IKE  zrezy‐
gnowało w 2008 roku ponad 60 tysięcy osób.  
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Rysunek 7. Udział aktywów instytucji III filara w aktywach OFE w latach 2004–2008 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie www.knf.gov.pl 

 
Rysunek 8. Aktywa przypadające na 1 uczestnika filara obowiązkowego 

 i dobrowolnego – 31.12.2008 (mld. PLN) 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie www.kon.gov.pl 

 
  Rola, jaką odgrywa dobrowolny filar w systemie emerytalnym w Polsce 
jest nadal niedostateczna. W latach 2004–2007 obserwowano wzrost zna‐
czenia dobrowolnej  formy oszczędzania  (udział w aktywach OFE osią‐
gnął  poziom  4 %).  Jednak  rok  2008  przyniósł  zmniejszenie  znaczenia 
dobrowolnej formy lokowania kapitału na poczet przyszłych świadczeń. 
Na koniec tego roku na 1 złotówkę ulokowaną w formie obowiązkowej 
przypadało zaledwie 3,8 grosza przeznaczonego na  formę dobrowolną. 
Należy  stwierdzić,  iż  zachęty  stosowane przez ustawodawcę nie przy‐
niosły niestety jak dotąd pożądanych efektów. 
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  Znacznie  mniejsze  zainteresowanie  filarem  dobrowolnym  nie  jest 
jedynym problemem.  Istotne  jest  również, mniejsze zaangażowanie  finan‐
sowe  przyszłych  emerytów w  te  inwestycje. Aktywa  przypadające  na 
jednego uczestnika filara dobrowolnego stanowią 46% aktywów jednego 
uczestnika filara obowiązkowego.  
 
5. Zakończenie 
 
  Podsumowując  przeprowadzone  analizy  należy  stwierdzić,  iż  rola 
odgrywana w systemie finansowym przez otwarte fundusze emerytalne 
stale wzrasta. Można  się  spodziewać,  iż  z  każdym  rokiem  będzie  ona 
coraz  istotniejsza  w  wyniku  obowiązujących  uregulowań  prawnych  
w Polsce  (OFE mają zapewniony bez względu na  jakość polityki  inwe‐
stycyjnej napływ strumienia kapitału do ich portfeli). 
  W odniesieniu do filara dobrowolnego konieczne jest sformułowanie 
wniosku  o  zbyt małym  zainteresowaniu  nim  przez  przyszłych  emery‐
tów,  szczególnie  w  sytuacji,  gdy  otrzymywanie  satysfakcjonujących 
świadczeń w przyszłości nie będzie w większości przypadków możliwe 
bez samodzielnych inwestycji. Oparcie przyszłej emerytury na zaledwie 
dwóch, obowiązkowych filarach okaże się w wielu przypadkach niewy‐
starczające,  zaś  stopa  zastąpienia  ostatniego wynagrodzenie  będzie  na 
bardzo  niskim poziomie.  Sytuacja w  latach  2009–2010 umożliwi  odpo‐
wiedź na pytanie, czy tendencja w 2008 roku była  jednorazowa, czy też 
zainteresowanie segmentem dobrowolnym będzie się zmniejszało, i jego 
znaczenie w systemie emerytalnym stanie się marginalne.  
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Market of pension capitals managing institutions in Poland 
 

Summary 
 
The purpose of the submitted article is to analyze the situation on 
pension market in Poland. The level of the assets, number of 
members and the structure of the compulsory capital pillar has 
been analyzed. The voluntary pillar has also been analyzed. The 
level of interest of future pensioners in investing in this pillar and 
it’s the structure have been estimated.  
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PKP CARGO S.A. a realia polskiego transportu 
kolejowego w okresie 2002−2009 
 
 
1. Wstęp 
 
  Zmiany gospodarcze  zachodzące w naszym kraju na przełomie XX  
i  XXI  wieku  oraz  wejście  Polski  do  Unii  Europejskiej  spowodowało 
otwartą  gospodarkę w  transporcie  kolejowym  i  tym  samym  stworzyło 
nowe uwarunkowania w tej dziedzinie. Podyktowane to było wzmożoną 
konkurencją ze strony innych form transportu, tzn. transportu lądowego 
(drogowego,  rurociągowego  czy  też wodnego  śródlądowego),  a  także 
lotniczego  i morskiego  oraz  ograniczeniem wsparcia  tej  dziedziny  go‐
spodarki ze  środków publicznych na  realizację  ruchu pasażerskiego na 
terenie naszego kraju, a także integracją z UE, w wyniku której powstało 
zjawisko konkurencji  ze  strony  zachodnich przewoźników kolejowych. 
Tym bardziej, że upodobnienie polskiej gospodarki do unijnej powoduje 
mniejsze  zapotrzebowanie  na  przewozy  −  gospodarka  rozwinięta  jest 
mniej transportochłonna, a spodziewany wzrost gospodarczy nie powo‐
duje zwiększenia przewozów w takim samym tempie1. W związku z tym 
                                                 

* Seminarium doktoranckie SWSPiZ w Łodzi, PKP Cargo S.A., Warszawa, ul. Grójec‐
ka 17, e’mail: s.roman@pkp‐cargo.pl. 
  1 PKB Polski  z 0,6  za  2002‐Q1 wzrosło do  6,9  za  2004‐Q1, aby w następnym  roku 
spaść do 2,4; po czym wzrosło do 7,4 za 2007‐Q1 i następnie spadło do 0,7 w 2009‐Q1, aby 
osiągnąć pułap 3,0 w 2010‐Q1 (por. GUS, 2002‐2010). W tym czasie przewozy ładunków 
realizowane przez PKP CARGO S.A. z ogólnej masy 155,1 mln t za 2002 wzrosły do 156,3 
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taka sytuacja wymagała wprowadzenia istotnych zmian w PKP CARGO 
S.A., aby można zapobiec  jej problemom gospodarczym w przyszłości. 
Artykuł prezentuje sytuację sektora transportu kolejowego Polskich Ko‐
lei Państwowych  od momentu powstania  spółki PKP CARGO  S.A. do 
końca roku 2009 i ukazuje kierunki zmian jakie nastąpiły w tym sektorze 
transportu po transformacji PKP w okresie 2002−2009. 
 
2. PKP CARGO S.A. – Oblicze największego polskiego 
    przedstawiciela transportu kolejowego 
 
  Przedsiębiorstwo PKP CARGO S.A.  jest największym w Polsce kole‐
jowym przewoźnikiem  towarów  i  jednym z największych w Europie − 
zajmuje szóste miejsce (trzecie spośród krajów Unii Europejskiej, po DB 
AG − Niemcy i OBB − Austria) w skali przewozów kolejowych w odnie‐
sieniu do masy towarowej za rok 2009. Natomiast w skali pracy przewo‐
zowej2 szóste miejsce w Europie, po RŻD (Rosja), UZ (Ukraina), DB AG 
(Niemcy), BC (Białoruś) i SNCF (Francja) oraz odpowiednio trzecie miej‐
sce spośród krajów UE po kolejach niemieckich i francuskich.  

Omawiane przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku już ponad 83 lata. 
Powstało w 1926  roku  jako Polskie Koleje Państwowe  (PKP)  i miało na 
celu zajmować  się eksploatacją, utrzymaniem oraz budową  linii kolejo‐
wych na  terenie Polski. W roku 1939  jego zatrudnienie kształtowało się 
na  poziomie  około  143  tysięcy  pracowników  [por.  Zamkowska  1984,  
s. 39]. Bardzo szybko stało się znanym na rynku kolejowym przewoźni‐
kiem towarów nie tylko w skali kraju, ale także na poziomie przewozów 
towarowych w Europie. W styczniu 2001 roku przedsiębiorstwo zostało 
przekształcone w spółkę akcyjną „PKP S.A.” zgodnie z Ustawą o komer‐
cjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 
„Polskie Koleje Państwowe” z dnia 8 września 2000 r.  

                                                                                                                         
mln t za 2004, po czym zmalały do poziomu 140,9 mln t za rok 2005 i następnie wzrosły 
do 149,1 mln t za 2006, aby od roku 2007 (144,9 mln t) przyjąć tendencję zniżkową i zma‐
leć do poziomu 104,6 mln t na koniec roku 2009 (por. PKP S.A., 2002‐2010). 
  2 Praca przewozowa –  ilość masy przewożonego towaru w odniesieniu do odległo‐
ści. w obrębie danego roku, wyrażona w tono‐kilometrach. 



Tabela 1. Wielkość towarowych przewozów kolejowych realizowanych przez największych  
europejskich przewoźników w latach 2003−2009 

Masa towarów przewozów kolejowych w mln ton 
Lp. 

Przewoźnik  
kolejowy  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 

1  RŻD (Rosja)  1 160,8  1 160,8  1 212,2  1 402,0  1 344,6  1 304,0  1 108,0 
2  UZ (Ukraina)  445,5  462,1  462,4  479,0  514,2  498,8  392,0 
3  DB AG (Niemcy)  267,9  269,9  274,6  297,0  273,0  378,7  341,0 
4  BC (Białoruś)  105,9  111,2  125,1  125,0  141,0  141,1  134,0 
5  OBB (Austria)  86,2  92,0  81,7  86,0  91,0  98,5  106,0 
6  PKP CARGO S.A.  155,7  156,3  140,9  149,1  144,9  134,0  104,6 
7  SNCF (Francja)  120,7  117,4  107,5  108,0  106,0  95,8  77,2 

8  CD (Czechy)  92,1  86,8  76,3  81,4  82,9  86,2  68,4 
Ogółem w UE6:  1 401,2  1 387,0  1314,0  1 431,5  1385,2  1 283,0  1 065,8 
Tendencja w stosunku do roku 
poprzedniego  >62,6%  < 1,02%  < 5,55%  > 8,94%  < 3,34%  < 7,97%  < 20,37% 

Ogółem w Europie:  3 347,3  3 345,7  3 344,6  3 586,0  3 496,6  3 396,0  2 814,5 
Tendencja w stosunku do roku 
poprzedniego  

> 6,9%  < 0,05%  < 0,03%  > 7,22%  < 2,56%  < 2,96%  < 20,66% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [por. OSŻD 2008, s. 5; Pieregud 2009, s. 39; PKP SA, Raporty Roczne Grupy PKP, 2002–2010; 
Raczyński 2005, s. 17; „Rynek Kolejowy” 3/2009, s.32; UIC 2010; „Transport Szynowy. Statystyki i analizy” 1/2009, s. 7; „Statistical yearbook of 
the Ceske Drahy Group CD”, Ceske drahy a.s, Praha 2008, s. 10; „Statistical Yearbook 2009 Ceske drahy group CD”, Ceske drahy a.s., Praha 
2009, s. 10; „Towards a Sustainable Rail Network – Annual Report 2008”, CER Brussels, Belgium 2009, s. 52–53; Malinowski 2010, s. 56]. 
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Na rynku polskim działało wtedy oprócz PKP S.A. siedem przedsię‐
biorstw, które kontynuowały swoją działalność przewozową w segmen‐
cie towarowym podjętą jeszcze przed rokiem 1989. Wykonały one w ro‐
ku 2000 pracę przewozową na poziomie 55,49 mln  tkm, natomiast PKP 
zrealizowały 54,45 mln tkm, obsługując 98,11% polskiego rynku przewo‐
zów towarowych [por. Paprocki 2003, s. 35]. Następnie na bazie Dyrekcji 
Kolejowych Przewozów Towarowych CARGO – PKP S.A. w dniu 1 paź‐
dziernika 2001  r.  rozpoczęła działalność obecna Spółka. W dniu  rozpo‐
częcia swojej działalności PKP CARGO S.A. charakteryzowało się: śred‐
nią odległością przewożonych  ładunków – 289,8 km; udziałem procen‐
towym przewozów międzynarodowych – 42,1%; zatrudnieniem – 52754 
pracowników w 42 zakładach  i dwu Centralnych Biurach  (Poznań  i Byd‐
goszcz) oraz Centrali w Warszawie; [por. PKP SA 2002–2010] i „zamknęło” 
rok 2001 wynikiem  ekonomicznym w postaci  straty netto – 230,6 mln zł. 
Następnie  prowadząc  działalność  uzyskało  w  roku  2003  następujące 
wskaźniki,  tj.:  średnią  odległość  przewożonych  ładunków  –  296,0  km; 
udział procentowy przewozów międzynarodowych – 46,4%; zatrudnienie – 
49 096 pracowników; wynik ekonomiczny w postaci straty netto – 67,3 mln 
zł, co było spowodowane tym, że pomimo iż Spółka w tym roku wypraco‐
wała zysk w wysokości 160,2 mln zł., to w efekcie umowy restrukturyzacyj‐
nej podpisanej w dniu 29.03.2004 r. ze spółką PKP Przewozy Regionalne Sp. 
z o.o. i umorzeniu jej 40% należności uzyskała taki a nie inny wynik ekono‐
miczny [por. PKP SA 2002–2010]. Taki stan rzeczy pozwolił Spółce osiągnąć 
13 miejsce wśród największych przedsiębiorstw w Polsce, w poprzednim 
roku PKP CARGO SA było sklasyfikowane na 11 miejscu.  
  W  tym czasie  jednym z głównych kierunków działalności  spółki były 
przewozy  międzynarodowe,  które  w  wolumenie  sprzedaży  stanowiły 
średnio około 40% sprzedaży w ciągu roku i były realizowane m.in. na tere‐
nie Niemiec, Austrii, Szwecji, Belgii, Rosji, Czech i Słowacji. Oferta rynkowa 
PKP CARGO SA charakteryzowała się wtedy dużą różnorodnością produk‐
tów  i  opierała  się m.in.  na:  krajowych  i międzynarodowych  przewozach 
węgla i koksu, przewozach logistycznych, przewozach kamienia i żwiru dla 
budownictwa  oraz  drogownictwa,  a  także  przewozach  płodów  rolnych 
oraz drewna; powodując przewóz  łącznej masy  ładunków 155,7 mln  ton,  
z czego 44% w komunikacji międzynarodowej wg podziału na: eksport – 
26%, import – 14% i tranzyt – 4% [por. PKP SA 2002–2010].  
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Rysunek 1. Przewozy międzynarodowe ładunków PKP CARGO SA 
w latach 2004–2009 

 
Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie  [por.  PKP  SA,  Raporty  Roczne  Grupy  PKP,  
2002–2010] 

 
  Następnie w latach 2004–2009 PKP CARGO przewiozło średnio 138,3 
mln  ton  ładunków  rocznie  i osiągnęła  średnio 42,87% udziału przewo‐
zów międzynarodowych w ogólnym wykonaniu przewozów  ładunków 
wykonanym przez PKP CARGO w latach 2004–2009. Uzyskując w latach 
2002–2009 średni przychód ze sprzedaży na poziomie 5 526 mln zł. 
 

Rysunek 2. Przychody ze sprzedaży uzyskane przez PKP CARGO S.A. 
w latach 2002–2009 

 
Źródło:  opracowanie własne  na  podstawie  [por.  PKP  S.A.,  Raporty  Roczne Grupy  PKP, 
2002−2010]. 

 
  Przychody te pochodziły głównie z odpłatnego wykonywania usług 
przewozowych i kształtowały się na poziomie 90%, natomiast reszta po‐
chodziła m.in. z obsługi  trakcyjnej przewozów pasażerskich, kasacji  ta‐
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boru itp. Analizując dane rys. 2 daje się zauważyć, że PKP CARGO S.A. 
najlepsze  lata ma  za  sobą,  kiedy  to na  koniec  roku  2004 uzyskało naj‐
większy przychód ze swojej sprzedaży – ponad 6 mln złotych, a następ‐
nie w wyniku malejących przewozów towarów oraz wystąpienia zjawi‐
ska  ogólnoświatowego  kryzysu  uzyskała  przedmiotowy  przychód 
o 31,6% mniejszy na koniec roku 2009. Wynikało to zapewne z przejęcia 
części  rynku przez konkurencję zarówno w  transporcie kolejowym,  jak 
też przez inne gałęzie transportu, chociażby transport samochodowy3. 
  W omawianym okresie PKP CARGO S.A. osiągnęło średni wynik za 
lata 2002−2009 w postaci straty netto na poziomie 50,3 mln.  
 

Rysunek 3. Zysk/strata PKP CARGO SA w latach 2002−2009 

 
Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie  [por.  PKP  SA,  Raporty  Roczne  Grupy  PKP,  
2002−2010]. 

 
  Bezpośredni wpływ na to miał zapewne kryzys światowy zapocząt‐
kowany w  II  połowie  2008  roku,  a  trwający w  przypadku  omawianej 
Spółki  także  przez  rok  2009,  który  znacząco  dotknął  gałęzi  transportu 
i zaowocował 6% zmniejszeniem udziału przewozów towarowych reali‐
zowanych  przez  PKP CARGO  S.A. w  stosunku  do  ogółu  przewozów 
wykonanych transportem kolejowym w Polsce na koniec 2007 r. 
                                                 

3 Transport samochodowy przewiózł w roku 2009 – 1,4 mld ton i zanotował zwięk‐
szenie masy przewożonych  towarów o 55%  (2004  r. – ponad 900 mln  t), w przypadku 
gdy  transport kolejowy  towarów w  latach 2004–2009 oscylował na poziomie około 300 
mln ton z tendencją spadkową na koniec roku 2009 o 18%, tj. 237,5 mln t. [Por. Fechner I., 
Szyszka G., s. 39].  
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  Omawiana Spółka osiągnęła średnie zatrudnienie na poziomie 43 540 
pracowników za  lata 2002−2009  i tym samym była  jednym z większych 
pracodawców na polskim  rynku, a na pewno największym w  sektorze 
transportowym.  
 

Rysunek 4. Zatrudnienie PKP CARGO SA w latach 2002−2009 

 
Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie  [por.  PKP  SA,  Raporty  Roczne  Grupy  PKP,  
2002−2010]. 

 
  Jej zatrudnienie w  roku 2002 wynosiło prawie 50  tysięcy pracowni‐
ków, a na koniec 2009 zostało zredukowane do około 29 tysięcy pracow‐
ników i tym samym osiągnęło poziom 58,8% wyjściowego zatrudnienia. 
Sytuacja taka była spowodowana zwiększaniem się luki pokoleniowej, tj. 
naturalnymi odejściami z pracy  (emerytury,  renty); a  także działaniami 
restrukturyzacyjnymi, które polegały m.in. na zmianie struktury organi‐
zacyjnej Spółki – likwidacja niektórych lokalizacji działania Spółki, prze‐
kazanie  pracowników  do  spółek  ruchu  pasażerskiego  –  PKP  Intercity 
S.A., Przewozy Regionalne Sp. z o.o.; czy też nienajlepszy system wyna‐
grodzeń oraz niekonkurencyjność na  rynku pracy, która zachęcała pra‐
cowników do jej zmiany – przejścia do konkurencji.  
  Działalność Spółki w/w okresie „zaowocowała” tym, że PKP CARGO 
S.A. za rok 2007 była sklasyfikowana na dwudziestym siódmym miejscu 
największych  polskich  przedsiębiorstw  i  trzydziestym  trzecim  za  rok 
2008 oraz pięćdziesiątym za rok 2009. Z dniem 01 stycznia 2009 r. w ra‐
mach restrukturyzacji PKP CARGO S.A. nastąpiła zmiana struktury or‐
ganizacyjnej  Spółki,  która  spowodowała  zmniejszenie  liczby  jej  Zakła‐
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dów z 42 do 16 oraz włączenie dwu Centralnych Biur w strukturę Cen‐
trali Spółki. Ponadto PKP CARGO S.A. w czasie swojego istnienia stwo‐
rzyła Grupę Kapitałową, która jest oparta m.in. o osiem spółek zależnych 
o  charakterze  spedycyjnym  oraz dziesięć  spółek  o  charakterze  serwisu 
taboru  [por. PKP SA 2002–2010].  Istnienie  tej  formy Spółki pozwala  jej 
świadczyć usługi z zakresu krajowych oraz międzynarodowych kolejo‐
wych  przewozów  towarowych,  a  także  przewozy  kolejowo‐promowe  
z Polski do Skandynawii, przeładunek towarów, usługi spedycyjne, logi‐
styczne, trakcyjne oraz naprawę lokomotyw i wagonów. 
  W Europie pozycja omawianego przewoźnika w  skali masy  ładun‐
ków przewożonych koleją jest ustabilizowana i kształtuje na 6 miejscu w 
2009 po kolejach rosyjskich, ukraińskich, niemieckich, białoruskich  i au‐
striackich (3 miejsce w Unii Europejskiej). Poprzednio PKP CARGO było 
czwartym przewoźnikiem europejskim począwszy od roku 2003 do 2007, 
wyprzedzając  koleje  białoruskie  i  austriackie.  Jednak mniejszy wpływ 
światowej recesji na koleje białoruskie w roku 2008 spowodował to, że to 
one  stały  się  większym  przewoźnikiem  w  tym  roku, mającym  odpo‐
wiednio większe przewozy o 5,3% na koniec 2008 i 28,3% na koniec 2009 
od PKP CARGO SA; natomiast w przypadku kolei austriackich powo‐
dem wyprzedzenia przez nie omawianej Spółki było „wchłoniecie” kolei 
węgierskich MAV, co suma sumarum zaowocowało  lepszym wynikiem 
tych pierwszych, ponieważ w roku 2009 koleje OBB − Austria przewio‐
zły 106,0 mln ton ładunków, a PKP CARGO SA tylko 104,6 mln ton. Za‐
pewne wpływ na taki wynik miały właśnie koleje węgierskie MAV, które 
od roku 2009 pracują na wynik OBB, a za rok 2008 przewiozły 37 mln ton 
i przy  łącznym wyniku kolei austriackich oraz węgierskich na poziomie 
129 mln ton, stanowiły na ówczesny czas 28,7% ogólnej masy ładunków. 
Tym  samym  były  elementem  wzrostu  poziomu  realizacji  przewozów 
ładunków w następnym roku przez koleje austriackie na  tyle, aby osią‐
gnęły  one wynik,  który  spowodował wyprzedzenie w  tym wskaźniku 
przewozów kolejowych PKP CARGO SA o 0,4 mln ton. 
  Nie  inaczej miała  się  sprawa w przypadku  realizowanej pracy  eks‐
ploatacyjnej, gdzie sytuacja wygląda podobnie z tym tylko, że do rywali‐
zacji wg tego wskaźnika zamiast kolei austriackich dołączyły koleje fran‐
cuskie, które w roku 2003 i latach 2007−2009 były przed PKP CARGO i to 
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powodowało,  że  omawiana  spółka  na  koniec  roku  2009  zajmowała  6 
miejsce w Europie, po kolejach rosyjskich, ukraińskich, niemieckich, bia‐
łoruskich i francuskich oraz odpowiednio 3 miejsce w Unii Europejskiej. 
Rok 2009 przyniósł zarówno PKP CARGO SA  jak i SNCF – Francja spa‐
dek w tym wskaźniku przewozów, tj. odpowiednio o 22,6% – koleje pol‐
skie  i 20% – koleje  francuskie. Taki stan rzeczy pokazał,  że recesja była 
mniejsza po stronie kolei francuskich i to spowodowało, że PKP CARGO 
SA  pozostała  nadal  szóstym  kolejowym  przewoźnikiem  towarowym  
w Europie i odpowiednio trzecim w Unii Europejskiej, przy zachowaniu 
jednak  coraz większego dystansu w  realizowanej pracy eksploatacyjnej  
z różnicy 427 mln tkm w roku 2008 do 1 348 mln tkm w 2009 na korzyść 
kolei francuskich. 
 
3. Transport kolejowy ładunków w Polsce  
     w latach 2002–2009 na tle polskiej gospodarki 
 
  Rynek kolejowych przewozów towarowych w roku 2002 zamknął się 
ogólną masą przewiezionych  towarów w  ilości  165,07 mln  ton, w  tym 
[por. PKP SA 2002–2010]: PKP CARGO S.A. – 155,10 mln t., po czym w 
roku 2003 koleją przewieziono ogólnie 166,89 mln  ton  ładunków a PKP 
CARGO  S.A.  –  155,70 mln  t.,  przy  zachowaniu  tendencji  wzrostowej 
1,1% w stosunku do roku 2002. W omawianym okresie polski rynek ko‐
lejowych przewozów towarowych w Polsce „rozrastał się” i był realizo‐
wany  na  koniec  2009  roku  przez  około  20  głównych  przewoźników4, 
którzy mieli zasadniczy wpływ na  to,  że  transport kolejowy przetrans‐
portował  ogółem  ładunek  o  masie  242,976  mln  ton  i wykonał  pracę 
przewozową  na poziomie  43 601,00 mln  tkm. Wynik wtedy  osiągnięty  
w odniesieniu do wielkości ogólnej masy towarowej przewiezionej trans‐
portem kolejowym w Polsce miał tendencję spadkową o 13,7% w stosun‐
ku  do  roku  poprzedniego  i  ukazał  dwuletni  regres  w  realizacji  tego  
rodzaju transportu. Przy czym w roku 2008 wystąpiła tendencja zniżko‐

                                                 
  4 „Rynek Kolejowy” Nr 3/2010 wyszczególnia 16 przewoźników, którzy  realizowali 
przewozy  towarowe w  Polsce, w  roku  2009.  Tym  samym  należy  rozumieć,  że  polski 
rynek  towarowych  przewozów  kolejowych  jest  reprezentowany  przez  około  20  głów‐
nych przewoźników, którzy posiadają 97,8% udziału w tym rynku. 
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wa  o  4,6%  ogółu wielkości masy  towarowych  przewozów  kolejowych 
realizowanych  przez  krajowych  przewoźników  w  stosunku  do  roku 
2007, a w relacji 2009 do 2007 wskaźnik ten osiągnął poziom 18,9%. Ana‐
logicznie praca przewozowa zmniejszyła się o 19%5.  
 

Tabela 2. Wielkość krajowych przewozów towarowych realizowanych  
przez transport kolejowy w latach 2004–2009 

Wielkość towarowych przewozów kolejowych 
 w mln ton Lp. 

Przewoźnik  
krajowy kolejowy 

2004  2005  2006  2007  2008  2009 
1  PKP CARGO S.A. (Polska) 156,3  140,9     149,1     144,9  134,0   104,6 

DB Schenker Rail (PCC 
Holding  w tym:    

‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  64,17  59,01  

PTKiGK Rybnik   52,72     51,5   51,8   52,24     45,76 
2 

w tym: PCC Rail   9,36     9,6     11,1   11,93     13,25 

56,24 

3 
PTK Holding  
(PTKiGK Zabrze) 

36,45     34,9   35,4   35,44     31,37   28,6 

4  CTL Rail  8,22     9,2   13,5   15,71     13,83   16,88 
5  Lotos Kolej  0,72  1,46  3,5  3,57  5,02  6,04 
6  PKP LHS  7,41     5,1   7,3     8,61     8,35   5,48 
7  Pol‐Miedż Trans  3,05  3,6  3,7  4,01  3,69  4,06 
8  KP „Kotlarnia”  3,85  3,8  3,67  4,14  4,306  3,87 

Ogółem w kraju: 282,01  267,187  287,08  289,03  276,31  242,98 
Tendencja  w  stosunku  do  roku 
poprzedniego  

> 16,7%8  < 5,3%  > 7,4%  > 0.6%  < 4,6% 
< 

13,7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [por. PKP SA, Raporty Roczne Grupy PKP, 2002–
2010; UTK 2010; Raczyński 2005, s. 17; „Rynek Kolejowy” 6/2007, s. 21–23; „Rynek Kole‐
jowy”  3/2009,  s.  32;  „Transport  Szynowy.  Statystyki  i  analizy”,1/2009,  s.  7;  „Transport 
Szynowy. Statystyki i analizy” 2/2009, s. 7; Malinowski 2010, s. 56]. 

 

                                                 
  5 „Rynek Kolejowy” Nr 3/2010 podaje, że ogół przewoźników wykonało w roku 2008 
pracę przewozową na poziomie – 51 092,38 mln tkm; a w roku 2009 – 42 932,14 mln tkm. 
  6 Por. „Transport Szynowy. Statystyki i analizy”   Nr 2/2009, s.7 (Dotyczy danych za rok 
2008 w odniesieniu do KP „Kotlarnia” oraz Pol‐Miedź Trans, w tabeli nr 2). 
  7  Por.  „Transport  Szynowy.  Statystyki  i  analizy” Nr  2/2009,  s.  7  (Dotyczy  danych 
odnośnie wielkości przewozów kolejowych „Ogółem w kraju” za lata 2005‐2006 oraz rok 
2008, w tabeli nr 2). 
  8 Por. GUS  2004,  s.  57  (Wielkość  towarowych przewozów  kolejowych w Polsce, w 
roku 2003 wyniosła 241,63 mln ton). 
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  Spośród  największych  krajowych  przewoźników  wzrost  wyników 
w roku 2009, w stosunku do lat poprzednich odnotowały CTL Rail o 22% 
oraz Lotos Kolej – 20,3%, a także Pol‐Miedż Trans – 10% i OrlenKolTrans 
o  1,9%.  Poza  tym  pozostali  z  pierwszej  dziesiątki  zanotowali  spadek 
wielkości  masy  przewożonych  towarów,  w  tym  największy  PKP 
CARGO  SA  o  28,1%.  Sytuacja  taka  jest  odzwierciedleniem  trendów  
w  transporcie  kolejowym  ładunków w  Europie.  Spośród  największych 
krajowych przewoźników wzrost wyników w roku 2009, w stosunku do lat 
poprzednich odnotowały CTL Rail o 22% oraz Lotos Kolej – 20,3%, a także 
Pol‐Miedż Trans – 10% i OrlenKolTrans o 1,9%. Poza tym pozostali z pierw‐
szej dziesiątki zanotowali spadek wielkości masy przewożonych towarów, 
w tym największy PKP CARGO SA o 28,1%. Sytuacja taka była odzwiercie‐
dleniem trendów w transporcie kolejowym ładunków w Europie. 
  Warto  jednak  sobie  uzmysłowić,  że  polski  transport  kolejowy  
w okresie 2004–2009 „potrafił się odnaleźć”, czego przykładem jest to, że 
tendencje  spadkowe  czy  też  zwyżkowe poza  latami  2005  i  2008  są po‐
równywalnie  lepsze dla niego  i  tak w roku 2004 – na „plus” dla Polski  
w stosunku do Europy o 16,75% i odpowiednio w latach: 2006 – o 0,18%; 
2007 – o 2,5% oraz 2009 – o 8,56%. Jeszcze lepiej wygląda sprawa w od‐
niesieniu do Unii Europejskiej, gdzie począwszy od  roku 2004 do  roku 
2009 polski rynek towarowych przewozów kolejowych jest nieprzerwal‐
nie  lepszy,  a  porównanie  tendencji wielkości  towarowych  przewozów 
kolejowych w stosunku do roku poprzedniego, Polska w/w okresie po‐
siadała korzystniejszy ten współczynnik niż Unia Europejska, który od‐
powiednio na „plus w stosunku do UE’” wynosił: 2004 – 17,72%; 2005 – 
0,25%; 2006 – 1,54%; 2007 – 2,74%; 2008 – 1,07% i 2009 – 8,27%. 
  W omawianym okresie gospodarka Polski kształtowała na poziomie 
wypracowanego PKB w granicach 1,3 (2002 – I kw.) do 0,7 (2009 – IV kw.)  
i  charakteryzowała  transportochłonnością gospodarki narodowej  (patrz 
rys. 5, 6). 
 



Stanisław Roman 52

Rysunek 5. Dynamika produktu krajowego brutto Polski w latach 2002−2009 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [por. Tarnawa 2009, s.11; GUS 2002−2010]. 

 

Rysunek 6. Transportochłonność polskiej gospodarki narodowej  
w latach 2002–2009, w liczbie ton ładunków przewiezionych transportem 

przypadająca na 1 mln PKB 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [por. Koźlak 2007, s. 68; GUS‐ZWS 2010, s. 22]. 

 
  Jak widać na w/w rysunkach produkt krajowy brutto naszego kraju 
w omawianym okresie − z wyjątkiem lat 2005 i 2008−2009, zwiększał się, 
co  było  konsekwencją  rozwoju  gospodarczego  Polski  w  tych  latach, 
a mimo  to  transportochłonność  gospodarki  narodowej miała  tendencje 
zniżkową. Na taki stan rzeczy zapewne miało wpływ: ograniczenie wiel‐
kości  i  struktury produkcji,  regionizacja przemysłu  i  rolnictwa, a  także 
stopień  kooperacji  i  specjalizacji  poszczególnych  gałęzi  polskiej  gospo‐
darki.  Powyższe  najprawdopodobniej  było  spowodowane  najpierw 
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przystosowaniem się Polski do wymagań Unii Europejskiej w okresie do 
roku 2003, później zapewne wynikiem otwarcia rynków transportowych 
UE, a następnie konsekwencją ogólnej recesji gospodarczej jaka dotknęła 
świat w  latach 2008–2009. W omawianym okresie polski  transport  ładun‐
ków koleją charakteryzował parametrami przedstawionymi w tabeli 3. 
  W  latach  2002−2004  transport  kolejowy  zanotował wzrost  swojego 
udziału w całości masy transportu ładunków, co było efektem korzystnej 
sytuacji  na  rynku  i  potwierdzało wzrost  PKB w  omawianym  okresie. 
Jednak w  roku 2004 daje się  już zauważyć zmniejszenie pracy przewo‐
zowej wykonanej przez  ten  rodzaj  transportu,  co w  swojej  istocie było 
zapowiedzią  zmniejszenia  udziału  transportu  kolejowego  w  całości 
transportu zarówno w odniesieniu do masy  jak i pracy przewozowej na 
przyszłe lata. Tym samym rzeczywistość pomimo rozwoju naszego kraju 
do roku 2007 ukazała tendencję zniżkową udziału kolei w całości trans‐
portu, co w efekcie pokazuje w jaki sposób rozwijają się pozostałe gałęzie 
transportu, a zwłaszcza transport samochodowy, który w wyniku coraz 
to  lepszej  infrastruktury  drogowej  przejmuje  kolejne  udziały  w  tym 
segmencie gospodarki narodowej naszego kraju. 
  W tym czasie transport kolejowy zaczął ponosić nakłady inwestycyj‐
ne zarówno na tabor, jak i posiadaną infrastrukturę, jednak i te posunię‐
cia nie pomogły mu odzyskać pozycji  jaką zajmował do roku 2004. Na‐
tomiast od roku 2008 nastąpiło osłabienie dynamiki PKB, m.in. wskutek 
zastoju gospodarczego, na  co wpływ miało zapewne zmniejszenie pro‐
dukcji, a tym samym mniejszy udział transportu spowodowany osłabie‐
niem  popytu  na wypracowany  produkt, mniejsze  zapotrzebowanie  na 
surowce,  prefabrykaty  i  wyroby  kooperacyjne,  które  w  przeszłości 
kształtowały poziom tego segmentu transportu. Taki stan rzeczy zapew‐
ne był oznaką zapowiadającego się kryzysu, który miał wpływ na mniej‐
szy poziom transportu naszego kraju w omawianym okresie. 
 



Tabela 3. Podstawowe dane o transporcie ładunków koleją w Polsce w latach 2002–2009 

Lata  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 

Udział transportu kolejowego 
w całości masy transportu 
ładunków (%) 

16,9  19,5  21,3  18,9  19,7  16,0  15,0  11,9 

Udział transportu kolejowego 
w odniesieniu do całości pracy 
przewozowej wykonanej 
przez transport (%) 

33,0  32,4  27,6  21,8  21,5  20,3  18,6  15,4 

Linie kolejowe 
normalnotorowe 
eksploatowane  (km) 

20 223  19 900  19 576  19 843  19 763  19 797  20 007  20 171 

Lokomotywy 
(szt.)  4 315  4 221  4 396  4 376  3 817  4 427  4 488  4 418 

Wagony towarowe 
(szt.)  119 308  111 532  107 315  103 234  103 527  104 982  101 528  95 462 

Przychody ze sprzedaży 
wyrobów i usług 
transportowych (mln zł) 

b.d.  b.d.  b.d.  84 501  102 001  118 201  128 840  131344 

Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie  [por.  Mindur,  Lipińska‐Słota,  s.  40–42;  GUS  2009,  s.  76–77  i  88;  Kisperska‐Moroń, 
Krzyżaniak, s. 147; UIC 2010; „Transport – wyniki działalności w 2009r.”, s. 75–77; „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010”, s. 370 i 373]. 
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  Tym  samym  rynek  krajowych  przewozów  towarowych w  naszym 
kraju w  omawianym  okresie  opierał  się  na  około  101  przewoźnikach  
z  czego do najistotniejszych graczy na koniec  roku  2009 należeli9: PKP 
CARGO  –  43%  udziału  rynku  przy  tendencji  spadkowej  oraz  DB 
SCHENKER RAIL  (PCC Holding)  –  23 %, PTK HOLDING  –  12%  i CTL 
Rail – 7% udziału w  rynku przy  tendencji wzrostowe. Tym samym za‐
pewne  ci  przewoźnicy  w  przyszłości  będą  kształtować  ten  segment 
transportu w Polsce, tym bardziej, że niektórzy z nich na przykład CTL 
Rail począwszy od roku 2005 do roku 2009 zwiększył wielkość przewozu 
ładunków  o  105,4%  czy  też  Lotos  Kolej,  który w/w  terminie  osiągnął 
jeszcze większą dynamikę oraz uzyskał wzrost przewozu masy  ładun‐
ków o 738,9% i niebawem zapewne dołączy do czołówki krajowych po‐
tentatów w segmencie kolejowych przewozów towarowych. 
 

4. Potencjał techniczny PKP CARGO S.A. jako narzędzie 
    jej działalności na rzecz transportu kolejowego 
 

  W toku swojej dotychczasowej działalności Spółka dysponowała od‐
powiednim  potencjałem  technicznym,  który  pozwolił  jej  wykonywać 
podjęte zadania transportowe w oparciu n/w majątek trwały (tab. 4). 
 

Tabela 4 Potencjał techniczny PKP CARGO SA w latach 2004–2009 

  2004  2005   2006   2007   2008  2009 
Lokomotywy (szt.)  3 746  3 727  3 581  3 502  3 006  2 944 
Wagony towarowe (szt.):   88 079  85 245  82 330  81 267  78 386  74 560 
Pozostałe środki trwałe, 
bez taboru kolejowego  
i sprzętu biurowego oraz 
informatycznego (szt.) 

495  9 964  9 416  9 097  8 629  7621 

Inwestycje (mln zł):  270,2  231,6  118,4  403,9  466,4  292,9 
Leasing taboru i pozosta‐
łych środków trwałych 
(mln zł) 

b.d.  111,7  23,2  63,1  232,8  42,9 

Źródło:  opracowanie własne  na  podstawie  [por.  PKP  S.A.,  Raporty  Roczne Grupy  PKP, 
2002–2010]. 
                                                 
9 Por. Fechner I., Szyszka G., s.44. 
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  Znaczne  zmniejszenie  potencjału  technicznego  PKP  CARGO  S.A.  
w  roku 2008 było między  innymi podyktowane przekazaniem majątku 
trwałego,  tzn.  lokomotyw  i  środków  trwałych  służących  do  obsługi 
przekazanych  lokomotyw,  spółkom  przewozów  pasażerskich,  tj.  PKP 
Intercity S.A. oraz PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w  ramach  jego 
realokacji, w oparciu o Uchwałę Nr 66/2007 Rady Ministrów z dnia 17 
kwietnia  2007r. w  sprawie  przyjęcia Strategii  dla  transportu  kolejowego  do 
roku  2013. Działanie  to  osłabiło  potencjał  Spółki  o  507  szt.  lokomotyw 
oraz 88 szt. pozostałego majątku trwałego z grup 3–8. Ponadto na posia‐
danie mniejszej ilości taboru, miał także wpływ jego wiek, lokomotywy – 
średnio 32 lata i 25 lat wagony oraz stan techniczny, który „wymusił” na 
Spółce podjęcie procesu jego kasacji.  
  W  omawianym  okresie  swojej  działalności  Spółka  prowadziła  go‐
spodarkę utrzymania posiadanego  taboru zarówno przez poszczególne 
jej  Zakłady10,  spółki  zależne11  oraz  spółki w  których  użytkuje  udziały 
będące własnością  PKP  SA12,  jak  i w  systemie  zleconym.  Tym  samym 
naprawy okresowe wagonów w Grupie Kapitałowej PKP CARGO S.A., 
w latach 2002–2008 były realizowane we własnym zakresie na poziomie 
56,2% na koniec roku 2008, przy 2,5% napraw tego typu na koniec 2002. 
Następnie w roku 2009 przeprowadzono gruntowną optymalizację swo‐
jej  infrastruktury  i analizę możliwości naprawczych  taboru w stosunku 
do obecnych potrzeb handlowych, tworząc nowe miejsca ich utrzymania 
tj. – PKP Cargo Tabor Czerwieńsk  Sp. z o.o., PKP Cargo Wagon Szczecin 
Sp. z o.o. i PKP Cargo Tabor Ostrów Wielkopolski oraz PKP Cargo Tabor 

                                                 
  10 Należy  rozumieć  Zakłady  Taboru,  których  główne  siedziby  znajdowały  się w: 
Białymstoku, Bydgoszczy, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Lublinie,  Łodzi, Nowym  Są‐
czu,  Poznaniu,  Przemyślu,  Rybniku,  Skarżysku‐Kamiennej,  Szczecinie,  Tarnowskich 
Górach, Warszawie i Wrocławiu; przy czym w roku 2002 Spółka realizowała utrzymanie 
taboru w 108 punktach, a na koniec roku 2009 dokonała  ich optymalizacji  i zmniejszyła 
przedmiotowe zaplecze do 61. [por. PKP SA, 2002‐2010] 
  11 Przez  spółki zależne PKP CARGO S.A. należy  rozumieć Sp. z o.o: PKP CARGO 
WAGON.  Jaworzyna  Śląska,  PKP CARGO WAGON Kraków,  PKP CARGO WAGON 
Tarnowskie Góry, PKP CARGO WAGON Toruń, PKP CARGO‐TABOR Czerwieńsk, PKP 
CARGO WAGON Szczecin, PKP CARGO TABOR Ostrów Wielkopolski  i PKP CARGO 
TABOR Karsznice. 
  12 Przez  te spółki należy rozumieć: WAGREM Sp. z o.o. w Kluczborku  i GORZÓW 
Wagony Sp. z o.o. 
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Karsznice Sp. z o.o. Natomiast w przypadku utrzymania lokomotyw, ich 
naprawy  okresowe  były  realizowane w  latach  2005–2008  na  poziomie 
80–90% ogólnej  liczby  ich wykonania, w  systemie  zleconym13. Tym  sa‐
mym naprawy  taboru we własnym zakresie, w  roku 2009 były  realizo‐
wane w przypadku wagonów w 18 punktach napraw Spółki oraz ośmiu 
Spółkach  –  Córkach  i  dwóch  Spółkach, w  których  PKP  CARGO  S.A. 
użytkuje udziały będące własnością PKP S.A na poziomie 94,9%; nato‐
miast w przypadku  lokomotyw w 8 punktach napraw Spółki na pozio‐
mie 22,1%. [por. PKP SA 2002–2010] 
  Podłoże handlowe  Spółki było oparte na  11  terminalach  tj.:  sześciu 
PKP  CARGO  S.A.  oraz  pięciu  terminalach  spółek  zależnych  PKP 
CARGO S.A. W/w terminale zapewniały m.in. przeładunek  i składowa‐
nie  oraz  dowóz/odwóz  ładunków  od/do  klienta  środkami  transportu 
drogowego i obsługę spedycyjną, gwarantując przy tym swoim klientom 
kompleksową obsługę łańcuchów logistycznych wg przewozów „door to 
door” czy też „just in time” [por. PKP SA 2002–2010]. 
  

Tabela 5. Realizacja kolejowych przewozów towarowych w Polsce 
 w latach 2002–2009 

Przewóz ładunków [tys. ton]  Praca eksploatacyjna [tys. tnkm]  
Rok  ogół  

przewoźników 
w tym PKP 

CARGO S.A. (%)  
ogół  

przewoźników 
w tym PKP 

CARGO S.A. (%)  

2002  222 880  69,6  47 824 345  93,9 

2003  241 600  64,5  49 583 700  94,2 

2004  282 011  55  51 998 966  87 
2005  267 181  53  49 395 205  84 
2006  287 081  52  53 452 887  78 
2007  289 035  50  53 527 169  76 
2008  276 311  48,5  51 092 386  71,2 
2009  242 976  43,05  42 932 136  65,7  

Źródło:  opracowanie własne  na  podstawie  [por.  „Rynek  Kolejowy”  2004; Malinowski 
2010; PKP SA, Raporty Roczne Grupy PKP, 2002–2010; UTK  2010; UIC  2010;  „Transport 
Szynowy.  Statystyki  i  analizy”  1/2009,  s.  7;  „Transport  Szynowy.  Statystyki  i  analizy” 
2/2009, s. 7; „Transport Szynowy. Statystyki i analizy” 3/2009, s. 9–11]. 

                                                 
  13  W  roku  2005  PKP  CARGO  SA  zrealizowała  naprawy  okresowe  lokomotyw  
w  systemie  zleconym    na  poziomie  92,6%,  w  następnym  roku  na  poziomie  84,5%,  
a w latach 2007–2008 odpowiednio – 88,1% i 92,7%. 
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  Ponadto PKP CARGO S.A. korzystało z prywatnych  terminali ogól‐
nodostępnych w:  Świnoujściu,  Szczecinie,  Gdyni,  Gdańsku,  Poznaniu, 
Łodzi, Warszawie  i Krakowie. Współpraca w  oparciu  o w/w  zaplecze 
techniczne pozwalała Spółce realizować przewozy  intermodalne zarów‐
no w połączeniach krajowych  jak i międzynarodowych na zasadzie: po‐
łączenia polskich portów z głównymi centrami gospodarczymi w Polsce, 
pociągów expresowych – przewóz  ładunków w ciągu 24 godzin, pocią‐
gów stałego kursowania – to znaczy wg stałego rozkładu  jazdy  i pocią‐
gów  skomunikowanych  z  siecią  oraz  stałego  nadzoru  i monitoringu  – 
zapewnienia bezpieczeństwa przesyłek. Obsługa klientów zagranicznych 
PKP CARGO S.A. była oparta o komórki organizacyjne Centrali Spółki  
w Warszawie jak i też zagraniczne przedstawicielstwa w: Belgii, Białoru‐
si, Czechach, Niemcach  oraz  Rosji  i Ukrainie.  Tym  samym  posiadany 
potencjał techniczny pozwalał Spółce przewozić średnio około 50% ogó‐
łu  ładunków przewożonych koleją w Polsce, przy  jednoczesnym zacho‐
waniu około 80% pracy eksploatacyjnej ogółu krajowych przewoźników 
wykonywanej na rzecz tych przewozów [por. PKP SA 2002–2010].  
  Jak nadmieniłem PKP CARGO S.A. były w ówczesnym czasie wśród 
krajowych przewoźników  towarowych potentatem,  chociaż  jego udział 
w  rynku  przewozów  masy  ładunków  malał  narastająco,  tj.  z  69,6%  
w  roku  2002 do poziomu  44,0%  za  2009  r. Nie  inaczej miała  się  rzecz  
w przypadku pracy eksploatacyjnej, gdzie sytuacja kształtowała się na‐
stępująco, tj. 93,9% (2002), a w roku 2009 – 65,7%, z tym tylko, że w tym 
wskaźniku działalności PKP CARGO posiadała na koniec 2009 roku, 2/3 
krajowego  rynku  przewozów  towarowych  koleją.  Natomiast  w  przy‐
padku masy przewożonej koleją w roku 2009,  jej udział  jest  już poniżej 
1/2 polskiego rynku w tym sektorze.  
 
5. Podsumowanie 
 

Problemy jakie dotykały transport kolejowy ładunków w Polsce w la‐
tach 2002–2009 wynikały ze słabości ekonomiczno‐organizacyjnej  i pro‐
blemów technicznych z jakimi borykał się ten sektor polskiej gospodarki 
w omawianym okresie. Taki stan rzeczy powodował coraz mniejszy jego 
udział  w  transporcie  ładunków  w  odniesieniu  masy  przewiezionej  
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w naszym kraju i w efekcie sprowadził się do 9,7% jego spadku w okre‐
sie lat 2004–2009 oraz w efekcie powyższego, tylko 11,9% udział przewo‐
zów  ładunków koleją w całości masy  transportu  ładunków w Polsce w 
latach  2008–2009.  Jeżeli  natomiast  chodzi  o  pracę  przewozową,  to  od 
roku 2002 do 2009 nastąpił spadek udziału transportu kolejowego w sto‐
sunku do całości transportu z poziomu 33% do 15,4%. Wpływ na to ma 
zapewne miała  sprawa  infrastruktury kolejowej14, która będąc w  sferze 
działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,  jest nieodzownym narzę‐
dziem realizacji przewozu ładunków koleją, a stawki dostępu do niej są 
jednymi z najwyższych w Europie. Jednak należy sobie uzmysłowić, że 
ceny za dostęp do infrastruktury w Polsce są ustalane w oparciu o usta‐
wę o transporcie kolejowym [por. Dz. U. Nr 86, poz. 789 z późn. zm.],  jak  
i o rozporządzenie Ministra  Infrastruktury w sprawie warunków dostępu  
i  korzystania  z  infrastruktury  kolejowej  [por. Dz. U.  2009/Nr  35  poz.  274  
z późn. zm.], a regulację nad nimi prowadzi Urząd Transportu Kolejo‐
wego,  który  zatwierdza  je  lub  odmawia  zatwierdzenia  ich  stawek  
w oparciu o zgodność ich z zasadami w/w aktów prawnych.[por. Anto‐
nowicz 2009, s. 42–44]. 

Należy przy tym także sobie uzmysłowić, że pomimo przywracania 
w  ostatnich  latach  linii  kolejowych  do  ponownej  ich  eksploatacji  –  na 
koniec 2009 roku nastąpił przyrost dostępu do niej o 164 km w stosunku 
do  roku  2008,  to  ich  stan  techniczny w  niektórych miejscach wymaga 
ograniczeń  prędkości  pociągów,  co miało  bezpośredni wpływ  na  czas 
realizacji przewozu ładunków koleją i powodowało, że jest on niekonku‐
rencyjny  do  czasu  transportu  samochodowego.  Ponadto  zachowanie 
gospodarki  od  roku  2008  ujawniło  zjawisko  kryzysu  gospodarczego  
i spowodowało tendencję spadkową obrotów towarowych na rynku kra‐
jowym przewozów kolejowych o 16,7% w stosunku do roku 2009. Zaist‐
niała  sytuacja  zaowocowała drastyczną  nadwyżką podaży w  stosunku 
do popytu na usługi  transportowe, przez  co  reakcja  operatorów  trans‐
portowych, tzn. przewoźników samochodowych i kolejowych oraz lotni‐
czych,  a  także  żeglugę  śródlądową  i morską  stała  się walką o  ładunek  

                                                 
  14 Infrastruktura kolejowa to  linie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele kolejowe,  linie 
energetyczne, linie telekomunikacyjne itp. /Instrukcja „D‐2” Warunki techniczne dla kolejo‐
wych obiektów inżynieryjnych PKP, PKP, Warszawa 2001./ 
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i  skłaniała  ich do pozyskania masy przewozowej za wszelką  cenę, nie‐
jednokrotnie  tak  niską,  że  nie  pozwalała  ona  pokryć  kosztów  krańco‐
wych bieżącymi przychodami. Co w efekcie powodowało,  że na  rynku 
mogły  pozostać  tylko  te  podmioty  gospodarcze,  które  zgromadziły 
uprzednio  zasoby  gotówki  i mogły  sobie  pozwolić  na  powyższe,  nie 
zważając na konkurencję [por. Paprocki 2009, s. 32–36]. Istotne jest też to, 
że poziom gospodarki odpowiadał realiom jej działalności w transporcie 
i  tym  samym  w  latach  2002–2004  zanotowano  zarówno  wzrost  PKB  
o 3,3% jak i przyrost udziału masy ładunków przewożonych przez kolej 
o  26,6%,  poczym  wystąpił  jednoroczny  spadek  obydwu  wskaźników. 
Następnie  w  latach  2006–2007  dynamika  produktu  krajowego  brutto 
Polski miała tendencję zwyżkową o 2%, przewóz ładunków koleją masy 
towarowej w  naszym  kraju  zwiększył  o  8,2%.  Po  tym  okresie  niestety 
nastąpił ponowny spadek zarówno PKB o 5,8%,  jak i udziału transportu 
ładunków  koleją w  całości masy  transportu  przewożonej  przez  polski 
transport o 21,7% na koniec  roku 2009. Przyczyn można  szukać wielu, 
ale  zapewne  najważniejszym  problemem  tego  rodzaju  transportu  był 
brak  rozwiązań  elastycznego  przewozu  ładunku,  który  pozwalał  by 
przewoźnikom kolejowym konkurować  chociażby  czasowo  z  transpor‐
tem samochodowym, nie mówiąc już o względach technicznych realiza‐
cji procesu przewozu – dostęp do bocznic,  torów na stacjach manewro‐
wych czy  też rozrządczych, których działalność niejednokrotnie bardzo 
spowalnia proces przewozu ładunków koleją i przez to staje się nie kon‐
kurencyjny do transportu samochodowego.  
  Reasumując  można  stwierdzić,  że  w  okresie  2002–2009  omawiana 
Spółka poddała się gruntownej aczkolwiek  jeszcze nie do końca przepro‐
wadzonej restrukturyzacji, głównie w sferze zatrudnienia i organizacji, tj.:  
• zmniejszyła zatrudnienie na koniec roku 2009 o 57,9% w stosunku do 

końca roku 2002; 
• dokonała reorganizacji swoich struktur poprzez zmniejszenie macie‐

rzystych  komórek  organizacyjnych,  m.in.  na  rzecz  spółek‐córek  
o charakterze utrzymaniowym oraz logistycznym, 

• zmieniła  swój  charakter  gospodarczy  z  przedsiębiorstwa  państwo‐
wego,  działającego  jako  podmiot  gospodarczy  Polskich  Kolei  Pań‐
stwowych  w  spółkę  akcyjną,  będącą  w  swojej  istocie  holdingiem; 
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czego  dowodem  jest  to,  że  na  koniec  2009  roku  PKP  CARGO  SA  
w ramach Grupy Kapitałowej opierała swoją działalność o 22 spółki 
w  trzech  jej  segmentach  działalności,  tj.: wspomagającej  jej  działal‐
ność marketingową,  serwisową oraz pozostałą  (rozliczenia między‐
narodowe, działalność wydawniczą, itp.). 

  Ponadto efektem wprowadzonych zmian było m.in. to, że omawiana 
Spółka w oparciu o stworzone przez  lata zaplecze  techniczne praktycz‐
nie  zaprzestała  zlecania  napraw  wagonów  „na  zewnątrz”,  osiągając  
w roku 2009 poziom 94,9% napraw we własnym zakresie  i  tym samym 
92,4%  wzrost  tego  wskaźnika  w  stosunku  do  roku  2002.  Natomiast  
w dziedzinie napraw lokomotyw PKP CARGO SA także próbuje się usa‐
modzielnić, czego przykładem jest to, że na koniec roku 2009 zrealizowa‐
ło w/w  naprawy we własnym  zakresie  na  poziomie  22,1%  i  tu  także 
osiągnęło 14,7% wzrost w stosunku do roku 2005. 
  Takie podejście do prowadzonej działalności pozwoli jej w przyszło‐
ści  uzyskać  rentowność,  co w  końcowym  efekcie  zapewne  pozwoli  jej 
zahamować tendencję spadkową przewożonej masy  ładunków,  jak i też 
spowoduje  zwiększenie  poziomu  pracy  przewozowej  na  korzyść  uzy‐
skania  kilkuprocentowego  zysku. Na pewno na  to  będzie miał wpływ 
konkurencji,  a  zwłaszcza DB  Schenker  Rail,  PTK Holding  i  CTL  Rail, 
które wspólnie  posiadają  prawie  42%  rynku  przewozów  towarowych  
w odniesieniu do masy ładunków i zapewne będą w przyszłości chciały 
poszerzyć swój portfel zamówień kosztem PKP CARGO S.A. 
  Innym aczkolwiek bardzo  istotnym argumentem  rozwoju polskiego 
rynku  usług  transportu  kolejowego może  być,  także  zwiększający  się  
w przyszłości udział środków finansowych z budżetu państwa w pono‐
szeniu  opłat  za  korzystanie  z  infrastruktury  kolejowej,  który w  konse‐
kwencji spowoduje obniżkę cen świadczonych usług tej gałęzi transportu 
w stosunku do transportu drogowego, zwłaszcza na odległości powyżej 
100 km. 
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Abstract 

 

This article presents PKP CARGO S.A. in the years 2002–2009 
with reference to the realities of the Polish rail transport at that 
time. It describes the situation of the company in the field of 
transport realization, finances, employment and property. The ar-
ticle summarizes the effects of transformation of PKP CARGO S.A. 
in the mentioned period of time and indicates the position of this 
company on the Polish market of rail transport. 
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Zarys genezy metodologii nauk o zarządzaniu 
 
 
1. Wstęp 
 
  Zadaniem  szkoły  jest nie  tylko wpojenie w umysły  studentów wia‐
domości z różnych dziedzin wiedzy, ale wyrobienie w nich zdolności do 
poprawnego wykonywania zabiegów poznawczych. Dlatego niezbędna 
jest znajomość aparatu pojęciowego i terminologicznego, pozwalającego 
mówić o zabiegach poznawczych, o  ich rodzajach  i właściwościach  itp., 
potrzebna jest teoretyczna znajomość warunków, którym różnego rodza‐
ju zabiegi poznawcze muszą czynić zadość, aby były poprawne. Aparat 
terminów  i  pojęć  dotyczących  zabiegów  poznawczych,  ich  rodzajów, 
własności składników wypracowuje dział logiki noszący nazwę metodo‐
logii. Tenże  sam dział  logiki zdaje  sprawę z  tego,  jakie  są warunki po‐
prawnego, tzn. zgodnego z celem, wykonywania różnego rodzaju zabie‐
gów poznawczych1. 
  Czy zapoznając się z metodologią nauk o zarządzaniu można zdobyć 
pełny zasób pojęć  i  terminów potrzebnych do poprawnego wykonywa‐
nia  różnego  rodzaju  zadań poznawczych? Tak, gdyż ujednolicenie  ter‐
minów nada  im  jasne  i wyraźne znaczenie. Operując stosownymi poję‐
ciami metodologicznymi można  swobodnie  się  nimi  posługiwać,  gdyż 
nie  będzie  się  utożsamiało  twierdzenia  sprawdzonego  z  twierdzeniem 
udowodnionymi  lub  dedukcji  z  jakimkolwiek wnioskowaniem. Wów‐

                                                            
1 A. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1975, s. 13. 
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czas  ocena  siły  dowodowej  danego  sposobu  uzasadniania  jakiegoś 
twierdzenia będzie posiadała wartość. 
  Poznanie  naukowe  to  proces  zdobywania  i  zagłębiania  wiedzy 
o świecie we wszystkich jego przejawach. Jest procesem ciągłym, długo‐
trwałym  i zróżnicowanym, przebiegającym w wieloetapowych, świado‐
mych i celowych działaniach wyjaśniających. Każde wyjaśnienie nauko‐
we przybliża i rozszerza wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości, jej jesz‐
cze nieznanych wartościach poznawczych, przedstawiających nowe fak‐
ty naukowe2. 
  Wyjaśnienia w poznaniu naukowym muszą być prowadzone proce‐
durą zapewniającą racjonalny dobór, układ i metodologiczną oraz mery‐
toryczną poprawność sposobów i czynności w gromadzeniu oraz rozpa‐
trywaniu  uzyskanych  informacji  (danych).  Wyniki  wyjaśnień  nauko‐
wych muszą być ścisłe i jednoznaczne3. 
  Przyjmuje się,  iż zasady procesu poznawania naukowego mają uni‐
wersalny  charakter.  Ich  uniwersalność  znajduje  swe  zastosowanie  do 
różnych specjalności ludzkiej wiedzy i działalności. W procesach pozna‐
nia  naukowego,  a  w  szczególności  w  naukach  empirycznych, można 
zastosować dwa  zasadnicze  sposoby wynikające  z poznania  empirycz‐
nego  lub  też założeń  teoretycznych. Oba  sposoby  są więc komplemen‐
tarne, wzajemnie się uzupełniają  i mogą być podciągnięte pod wspólny 
metodologiczny schemat4. 
  Ze względu na specyfikę nauk społecznych, w tym ekonomii i nauk 
o zarządzaniu, nie da się objaśnić bez porównania z  inną nauką  lub na‐
ukami, które będą stanowić do nich punkt odniesienia. Podejście syste‐
mowe w  połączeniu  z  podejściem  sytuacyjnym  stanowi  podstawę  do 
objaśniania  nauk  o  zarządzaniu.  Według  paradygmatu  systemowego 
rzeczywistość bada się w sposób holistyczny, gdyż można uwzględnić w 
badaniu  cechy  nie  tylko  ilościowe  –  mierzalne,  ale  także  jakościowe. 
W paradygmacie systemowym wymusza się prowadzenie badań obiek‐

                                                            
2 J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, wyd. Difin, Warszawa 

2005, s. 26. 
3 Ibidem s. 26. 
4 Ibidem s. 27. 
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tów  łącznie  z  otoczeniem,  ponieważ  właśnie  ono  tworzy  kontekst,  
w którym występują określone zdarzenia i zachodzące procesy5. 
  Zrozumienie wpływów  i ważności  otoczenia pozwoliło na ukształ‐
towanie  się  pewnego  sposobu myślenia,  nazwanego  podejściem  sytu‐
acyjnym6. Pojawiło się ono jako odpowiedź na potrzeby praktyki. Głów‐
nymi  założeniami  tego  podejścia  są  pragmatyzm  i  relatywizm. Można 
więc powiedzieć, że ocena takiego czy innego działania, rozwiązania czy 
pomysłu zależy od konkretnych warunków, a więc od rzeczywistej sytu‐
acji i jej rozwoju7. 
  Względem  badawczym  nauk  o  zarządzaniu  jest  sprawność,  którą 
można interpretować jako zdolność organizacji do osiągania celów (sku‐
teczność działania) oraz zysku (ekonomiczność działania).8 Współcześnie 
sądzi się, że nauki o zarządzaniu nie charakteryzują się  jakąś specyfiką, 
właściwą  im  tylko metodą. Dopuszcza  się  eklektyzm metodologiczny, 
a więc możliwość  korzystania  z  różnych  podejść, metod  i  technik  ba‐
dawczych9. 
 

2. Rola metodologii oraz jej definiowanie w naukach 
    o zarządzaniu 
 
  Względem  badawczym  nauk  o  zarządzaniu,  czyli punktem widze‐
nia, z jakiego formułuje się w ich ramach koncepcje teoretyczne, jest efek‐
tywność  organizacyjna.  Składa  się na nią  całokształt  społecznych, psy‐
chicznych  i  ekonomicznych  korzyści,  realizowanych  przez  poszczegól‐
nych interesariuszy organizacji (osoby fizyczne i prawne zainteresowane 
oraz korzystające z działalności organizacji). Zakres rzeczowy, czyli ma‐

                                                            
5 J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, wyd. Difin, Warszawa 

2005r. s. 26–27. 
6 S.P. Robbins, D.A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, Warszawa 2002, s. 80–81. 
7 Sławińska M., Witczak H. (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach 

ekonomicznych, PWE, Warszawa 2008, s. 13. 
8 Ibidem s. 14 
9 Ł. Sułkowski, Między poznaniem a działaniem – eklektyzm metodologiczny w zarządza‐

niu, Organizacja  i Kierowanie 2004, nr 3, s. 33–42; Ł. Sułkowski, Epistemologia w naukach  
o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005. 
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terialny  obiekt  zainteresowań  reprezentantów  nauk  o  zarządzaniu  jest 
określany  jako  organizacja  ludzka,  czyli  system,  którego  uporząd‐
kowanie  polega  przede  wszystkim  na  tym,  że  poprzez  funkcjonalnie 
zróżnicowane działania wykorzystuje się, przekształca  i zespala w spo‐
sób celowy zasoby kapitałowe,  ideowe  i naturalne, pozostawiając  je we 
wzajemnym oddziaływaniu z innymi systemami działalności i zasobami 
otoczenia  .Zakres przedmiotowy tej teorii tworzą wszystkie te zjawiska, 
które  wpływają  na  poziom  efektywności  organizacyjnej,  realizowanej 
przez organizacje. Zazwyczaj określa się  je  jako zjawiska organizacyjne. 
Ich powstanie  i przebieg  jest przyczyną  formułowania wielu pytań, na 
które badacze organizacji i zarządzania starają się odpowiedzieć. Pytania 
te określa się nazwą „zagadnienia organizacyjneʺ. Dotyczą one trudności 
związanych  z  nieustannym  formułowaniem  i  osiąganiem  konkretnych 
celów w organizacji dążącej do podwyższenia swej efektywności organi‐
zacyjnej10. 
  Zjawiska organizacyjne wyznaczają obiektywny zakres przedmioto‐
wy nauk o zarządzaniu, którego badacze nie potrafią wyczerpująco zde‐
finiować, zajmują się bowiem sformułowanymi przez siebie, subiektyw‐
nymi zagadnieniami organizacyjnymi. Zagadnienia  te badają z odmien‐
nych stanowisk metodologicznych, światopoglądowych i filozoficznych, 
zaczynając swe rozważania od  innych zagadnień. Współcześnie zwykło 
się  przyjmować,  że  organizacje  są  systemami  otwartymi. Ujęcie  to  po‐
zwala  stwierdzić,  że najważniejszym  rozstrzygnięciem zagadnień orga‐
nizacyjnych  jest  zapewnienie,  po  pierwsze,  efektywnego  osiągnięcia 
sformułowanych,  konkretnych  celów  organizacyjnych  oraz,  po  drugie, 
ciągłego i trafnego przeformułowywania tych celów zgodnie z wymaga‐
niami  i ograniczeniami wynikającymi z presji otoczenia  i dynamiki roz‐
woju  samej  organizacji.  Pierwsze  zagadnienie  jest  pytaniem  o  sposób 
integracji wewnątrz organizacyjnej, drugie — o sposób adaptacji do ze‐
wnętrznych  i wewnętrznych uwarunkowań.  Integracja wewnątrz orga‐
nizacyjna ma co najmniej trzy aspekty: 

                                                            
10M. Sławińska, H. Witczak (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach 

ekonomicznych, PWE, Warszawa 2008  s. 35. 
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1.   Aspekt związany z synchronizacją procesów organizacyjnych  (pyta‐
nia dotyczące  czasu  rozpoczynania  i  trwania przedsięwzięć organi‐
zacyjnych, wymaganych z punktu widzenia celów organizacji). 

2.   Aspekt  związany  ze  wzajemnym  dostosowaniem  składników  rze‐
czowych organizacji (pytania dotyczące doboru właściwej, co do ro‐
dzaju  i  parametrów  techniczno‐technologicznych  oraz  ekonomicz‐
nych, aparatury wykorzystywanej w organizacji do osiągania  jej ce‐
lów). 

3.   Aspekt  związany z  socjalizacją  i  edukacją pracowników organizacji 
ze względu na wymagania zarówno obiektywne  (technologia  i kon‐
kurencja),  jak  i  subiektywne  (uwarunkowania kulturowe);  są  to py‐
tania o poziom zaspokojenia potrzeb psychicznych personelu w kon‐
kretnych warunkach organizacyjnych11. 

  Adaptacja organizacji do zewnętrznych  i wewnętrznych uwarunko‐
wań ma co najmniej dwa aspekty:  
1)   aspekt  responsywny,  związany  z  dostosowaniem  organizacji  do 

zmian uwarunkowań (pytania o wymagane zmiany wewnątrz orga‐
nizacyjne,  przede  wszystkim  o  nowe  cele  oraz  nowe  strukturalne 
i proceduralne sposoby ich osiągania w nowej sytuacji);  

2)   aspekt  antycypacyjny,  związany  z  dostosowaniem  charakterystyki 
uwarunkowań  do  stanu  organizacji  i  zamierzonych  zmian  we‐
wnętrznych dla wykorzystania  odkrytych  lub ukształtowanych  no‐
wych zdolności organizacyjnych. 

  Zakres czasoprzestrzenny oznacza, gdzie  i kiedy obowiązują ustale‐
nia badań organizacji i zarządzania. W naukach o zarządzaniu dość wy‐
raźnie kształtują się dwa stanowiska rozstrzygające ten problem: 
•    stanowisko uniwersalistyczne, raczej już historyczne, utrzymujące, że 

prawa  i twierdzenia tych nauk obowiązują we wszystkich organiza‐
cjach w każdym czasie; 

•    stanowisko  sytuacyjne,  uznające,  iż  nauki  o  zarządzaniu  znajdują 
zastosowanie tylko w organizacjach tego samego typu jak organizacje 
badane,  pod warunkiem  że  pozostają  one w  podobnej  sytuacji  ze‐
wnętrznej  i wewnętrznej,  czyli w  rzeczywistości  każda  organizacja 

                                                            
11 Ibidem s. 36. 
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rządzi się własną i niepowtarzalną logiką, co nie przeszkadza w po‐
szukiwaniu ogólnych praw i twierdzeń (obowiązujących we wszyst‐
kich  organizacjach  społecznych)  oraz  czynników  ubocznych,  znie‐
kształcających sposób ich przejawiania się12. 

  Refleksja nad zjawiskami organizacji  i zarządzania  jest przedstawia‐
na w trzech odmianach języka, związanego z poziomem: bezpośredniego 
doświadczenia  (język  praktyki);  dociekań  teoretycznych  i  uogólnień, 
wywodzących  się z doświadczenia bezpośredniego  (język  teoretyczny); 
wdrażania  refleksji  teoretycznej  (język  instrumentalny).  Język  praktyki 
jest  językiem  codziennym  i wyraża wszelkie  zjawiska organizacyjne w 
sposób nieprecyzyjny  i mało  konsekwentny. Niemniej,  już przez  samo 
swe istnienie nakłada na uczonych zajmujących się naukami o zarządza‐
niu obowiązek formułowania twierdzeń naukowych w formie zrozumia‐
łej  i  akceptowanej  przez  podmioty  praktyki  organizacji  i  zarządzania. 
Język teoretyczny bywa nieco prostszy od języka praktyki, za to jest bar‐
dziej  rygorystyczny,  często odwołuje  się nawet do matematyki  i  logiki 
formalnej. Wyraża on podstawowe prawa i hipotezy organizacyjne. Na‐
tomiast  język  instrumentalny pośredniczy w przenikaniu  twierdzeń na‐
ukowych do praktyki,  chociaż ze względu na  jego pewną autonomicz‐
ność trudno nieraz uchwycić logikę tych związków. Badacz teoretyk dą‐
ży do wyrażenia swych dociekań w dziedzinie organizacji i zarządzania 
w  formie  stwierdzeń  będących  generalizacjami  historycznymi  o  kon‐
kretnych zjawiskach empirycznych (organizacyjnych), ich cechach i rela‐
cjach między nimi. Twierdzenia  te są prawdziwe w sensie klasycznym. 
Takie  wypowiedzi  określa  się  mianem  numerycznych  praw  nauki, 
w tym przypadku organizacji  i zarządzania. W zależności od  tego,  czy 
badacz teoretyk  jest skłonny przyjmować stanowisko uniwersalistyczne, 
czy sytuacyjne, formułowane przez niego prawa są generalizacjami nauk 
o zarządzaniu albo uniwersalnymi, albo sytuacyjnymi. 
  Badacze  teoretycy kierują swe ustalenia przede wszystkim do bada‐
czy projektantów. Ci ostatni starają się formułować w dziedzinie organi‐
zacji  i  zarządzania  twierdzenia  ściśle  ogólne  o  postulowanych  zdarze‐
niach  empirycznych  (organizacyjnych),  ich  cechach  i  relacjach między 
nimi. Twierdzenia te są prawdziwe w sensie pragmatycznym i pozwala‐
                                                            

12 M. Sławińska, H. Witczak (red.), Podstawy metodologiczne…op. cit.,  s. 36. 
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ją pokazać, jak skutecznie kształtować pewne zjawiska w rzeczywistości. 
Są  to  wypowiedzi  określane  mianem  optymalizacyjnych  praw  nauki, 
w tym przypadku organizacji i zarządzania. W zależności od typu praw 
empirycznych, będących przesłankami rozumowania badaczy projektan‐
tów,  mogą  oni  formułować  albo  uniwersalne,  albo  sytuacyjne  prawa 
optymalizacyjne nauk o zarządzaniu. Badacze projektanci kierują swoje 
ustalenia  przede  wszystkim  do  przedstawicieli  praktyki  i  dlatego  są 
zmuszeni do dostosowywania swojego języka do języka praktyki. Starają 
się  to czynić przez  formułowanie na potrzeby praktyki organizacji  i za‐
rządzania wypowiedzi ocennych (oceny utylitarne) i dyrektywnych (dy‐
rektywy  praktyczne).  Są  to  zdania  o  charakterze  twierdzeń  jednostko‐
wych,  ściśle  zdeterminowanych  sytuacyjnie  i  niepozwalających  na 
uogólnienia13. 
  Na obecnym etapie rozwoju teorii organizacji i zarządzania przewa‐
żają metody badań „zapożyczoneʺ głównie z nauk społecznych.  I  tylko 
w  tym  kontekście  nie można  teorii  organizacji  uznać  za  samodzielną 
dyscyplinę naukową, ale przedmiot badań i wzgląd badawczy pozwalają 
ją  już zdecydowanie określić  jako samodzielną, odrębną od  innych dys‐
cyplinę  naukową.  Jak  każda  nauka musi  dokonywać  uporządkowania 
własnego dorobku, tak też teoria organizacji  i zarządzania stara się wy‐
pracować założenia metodologiczne rozróżniania w swym rozwoju nur‐
tów, kierunków oraz szkół14. 
  Dochodzenie do teorii i praw naukowych w danej dziedzinie, dyscy‐
plinie  lub  specjalności  naukowej,  jest  procesem  etapowym. W  pierw‐
szym  etapie  następuje  poznanie  zmysłowe. Człowiek  bezpośrednio  za 
pomocą swoich zmysłów  lub  też pośrednio korzystając z  informacji  in‐
nych ludzi odbiera określone spostrzeżenia, wrażenia i wyobrażenia. Te 
spostrzeżenia, wrażenia  i wyobrażenia gromadzone  i  rejestrowane  jako 
informacje (dane) stanowią podstawowe zmienne etapu procesu pozna‐
nia  zmysłowego. Gdy  zgromadzone  informacje  i  zarejestrowane  zjawi‐
ska zaczniemy świadomie, racjonalnie i abstrakcyjnie przetwarzać, usta‐
lać ich genezę oraz związki i zależności między zmiennymi i ich wskaź‐
nikami, przechodzimy do etapu poznania myślowego. Proces poznania 

                                                            
13 M. Sławińska, H. Witczak (red.), Podstawy metodologiczne…op. cit., s. 37. 
14 A. Bednarski, Zarys teorii organizacji i zarządzania, wyd. TNOiK, Toruń 1998, s. 16. 
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myślowego opierając się na wynikach poznania zmysłowego zmierza do 
wyjaśnienia  istoty  zgromadzonych  zjawisk,  uchwycenia  tego  co  jest  
w nich ogólne, a co szczegółowe i co stanowi fakty naukowe. Proces po‐
znania  myślowego,  jak  z  powyższego  wynika,  ma  charakter  złożony 
i jest  rezultatem  świadomego,  a  przy  tym  celowego  uzyskania  faktów 
naukowych. Rezultaty poznawcze procesu poznania myślowego zapew‐
niają  takie operacje myślowe  jak: analiza  i synteza, dedukcja  i  indukcja, 
porównywanie  i  przeciwstawianie,  uzasadnienia  i  dowodzenia,  uogól‐
nianie  i wnioskowanie. Wyjaśniane w procesie  świadomego  i celowego 
poznania myślowego fakty przedstawiane  jako zmienne  i  ich wskaźniki 
przekształca się w pojęcia i sądy. Procesy poznania myślowego występu‐
ją  praktycznie  w  każdej  metodzie  rozwiązującej  problemy  naukowe, 
a ich wyniki są podstawą do uogólniania i wnioskowania. Proces pozna‐
nia myślowego  trwa do momentu  rozumowego  rozwiązania problemu 
(zadania). Po myślowym (rozumowym) rozwiązaniu problemu następu‐
ją empiryczne weryfikacje uzyskanych wyników (danych) i  jest to kolej‐
ny etap w procesie poznania naukowego15. 
  Nauki społeczne, do których należy także teoria zarządzania, opiera‐
ją się na pewnych ogólnych, zmieniających się wraz z rozwojem wiedzy, 
założeniach, określanych też mianem paradygmatu, dotyczących otacza‐
jącej nas rzeczywistości. Założenia te wywierają wpływ na cele badań, na 
to,  co nauka uznaje  za godne uwagi  lub odrzuca  czy  ignoruje, na poj‐
mowanie faktów, determinują także znaczenie jakie nadawane jest przez 
naukę pojęciu samej rzeczywistości16.  
  W związku z tym, że zawsze pojawia się możliwość podwyższania po‐
ziomu  realizowanej efektywności organizacyjnej, badacze organizacji  i za‐
rządzania  mogą  rozstrzygać  zagadnienia:  bądź  teoretyczno‐poznawcze 
(pytania o prawidłowości wyznaczające osiągnięty poziom efektywności 
organizacyjnej), bądź  teoretyczno‐projektowe  (pytania o modele organi‐
zacji  i  zarządzania,  podwyższające  poziom  realizowanej  efektywności 
organizacyjnej),  bądź  praktyczno‐wdrożeniowe  (pytania  o sposób  sku‐

                                                            
15 J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Difin, Warszawa 2005, 

s. 28. 
16 P. F. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, wyd. MUZA, Warszawa 2000, s. 3; zobacz 

także: R. L. Ackoff, Zarządzanie w małych dawkach, PWN, Warszawa 1993, s. 21−23. 
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tecznego  i  racjonalnego  kształtowania  organizacji  i  zarządzania w  kie‐
runku wyznaczonym przez model). Wzbogacanie dorobku którejkolwiek 
z części nauk o zarządzaniu warunkuje rozwój pozostałych części i osta‐
tecznie pozwala skutecznie i racjonalnie, ze względu na maksymalizację 
efektywności  organizacyjnej,  zmieniać  proces  zarządzania  zasobami 
ludzkimi.  Jeśli  badacze mają względnie  bogatą wiedzę  o  prawidłowo‐
ściach  organizacji  i  zarządzania  oraz metodach  zmieniania  organizacji 
zespołów  ludzkich,  to  ułatwiają  sobie  projektowanie  nowych  modeli  
w  tym zakresie. Jeśli opracowali  takie modele,  to powinni dążyć do  ich 
uzasadnienia oraz znalezienia właściwych sposobów wprowadzenia ich 
w  życie.  Innymi  słowy, względny nadmiar  informacji w  którejkolwiek 
części nauki o zarządzaniu tworzy względny ich niedobór w pozostałych 
częściach.  Jest  to  właśnie  genetyczny mechanizm  stymulujący  rozwój 
wiedzy w dziedzinie organizacji i zarządzania17. 
  Z kolei budowanie teorii zarządzania jest możliwie w zakresie dwóch 
głównych  ścieżek:  opisowej  i  normatywnej. W  ramach  każdej  z  nich 
twórca  teorii  musi  „przejść”  przez  trzy  zasadnicze  etapy. Wynika  to  
z jednej przyczyny – tworzenia w pierwszym okresie istnienia nauki za‐
rządzania niedoskonałej  teorii, która była oparta o wnioskowanie w ra‐
mach  tylko  jednego z  tych etapów18. Prowadzenie badań w  ten  sposób 
doprowadziło do sytuacji, w której stało się niemożliwe całościowe ujęcie 
badanego zagadnienia, a co za tym idzie doskonalenia nowej dyscypliny 
nauki19.  Z  drugiej  strony  należy  zauważyć,  że  liczne  działania w  tym 
zakresie zostały wymuszone  istniejącymi warunkami, w których zarzą‐
dzanie powstawało20.  
  Nauki o zarządzaniu są dyscypliną pozwalającą wykorzystać wiedzę 
o  prawidłowościach  funkcjonowania  i  rozwoju  organizacji  zespołów 
ludzkich  oraz  zasadach  zarządzania  nimi  w  praktycznej  działalności 
rozmaitych  jednostek organizacyjnych. Odpowiadają one więc na zapo‐
trzebowanie  praktyki  oraz  dotyczą  bezpośrednio  postaw  i  zachowań 
                                                            

17 M. Sławińska, H. Witczak (red.), Podstawy metodologiczne…op. cit. s. 34. 
18 P. R. Carlile, Clayton M. Christensen, The cycles of theory building in management re‐

search, Boston University – Harvard Business School, Boston 2005, s. 2. 
19 G. March, A. Simon, Teoria organizacji, PWN, Warszawa 1964, s. 66–67. 
20 A. K. Koźmiński  (red.), Współczesne  koncepcje  zarządzania, PWN, Warszawa 1985,  

s. 95–100. 
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ludzkich, co pozwala na  ich zaliczenie do  tzw. społecznych nauk prak‐
tycznych. W nauce tej mówi się o osiąganiu trzech głównych celów. 
1. Cel poznawczy polega na dążeniu badaczy do  takiego wyjaśnienia 

zjawisk  zachodzących w  przedmiocie  badawczym,  które możliwie 
najbardziej jest zbliżone do prawdy absolutnej. 

2.  Cel  projektowy  sprowadza  się  do  konstruowania możliwie  najbar‐
dziej  użytecznego  w  praktyce  modelu  postulującego  przebieg 
przedmiotowych zjawisk. 

3.   Cel aplikacyjny wyraża się w możliwie najsprawniejszym przekształ‐
ceniu rzeczywistości organizacyjnej w kierunku pożądanego modelu 
projektowego21. 

  Metodologia  badawcza w  ramach  zarządzania w  ramach  czynnika 
opisowego jest zasadniczym elementem tworzenia teorii – każdy badacz 
musi ją rozwijać wychodząc właśnie od tego etapu. Dzięki temu staje się 
możliwe opracowywanie  teorii normatywnych, które w  swojej  struktu‐
rze  są  znacznie bardziej  zaawansowane od pozostałych. Pierwszy  etap  
w ramach ścieżki opisowej  to analiza przez badacza występującego zja‐
wiska  (zazwyczaj w wyniku obserwacji)  i  jej opis oraz pomiar. Prowa‐
dzenie  analizy w  ten  sposób  jest  nieodzownym  elementem warsztatu 
specjalisty z dziedziny nauk o zarządzaniu – kluczowym, z tej przyczy‐
ny,  iż  analiza dorobku  poszczególnych  nauk  oraz  początków  istnienia 
nauki zarządzania ukazuje nam,  że brak  tego  typu opracowań  i analiz 
prowadzi do powstania naukowego zamieszania, które polega na braku 
wspólnego stanowiska w ramach analizy  tego samego zjawiska. W  tym 
momencie należy zwrócić uwagę na sytuację, w której popełnienie błę‐
dów w  pierwszym  etapie  skutkuje  nie  tylko  brakiem  akceptacji  przez 
poszczególne  ośrodki  naukowe  przeprowadzonych  badań,  ale  także 
uniemożliwia  dalsze,  wspólne  prace  nad  określonym  zjawiskiem  co  
w konsekwencji hamuje tok prac na rozwojem nauki w danym zakresie. 
Bez  szczegółowego  opisu możliwa  staje  się  również  akceptacja mylnie 
wywnioskowanych pojęć co z kolei prowadzi do sytuacji, w  której przez 
lata prowadzone będą działania w celu wdrażania w życia oraz rozwoju 
efektów źle przeprowadzonych badań. Dlatego naukowcy na tym etapie 

                                                            
21 M. Sławińska, H. Witczak (red.), Podstawy metodologiczne…op. cit. s. 35. 



Zarys genezy metodologii nauk o zarządzaniu 75

rozwoju bardzo często prowadzą działania, dla których określenia moż‐
na użyć pojęcia konstrukcji – oznaczających abstrakcje, które umożliwia‐
ją przejście z poziomu naukowego nieładu do poziomu umożliwiającego 
zrozumienia istoty badanego zjawiska22.  
  Analiza  zarządzania  staje  się  możliwa  w  wyniku  klasyfikacji  po‐
szczególnych  zjawisk w  ramach  poszczególnych  kategorii. Należy  za‐
uważyć, że element opisowy  teorii  jest definiowany przez atrybuty zja‐
wisk.  Umożliwia  to  definiowanie  relacji  w  ramach  trzeciego  etapu, 
umożliwiając  badaczom  analizę  poszczególnych  związków  pomiędzy 
określonymi  kategoriami  definiując  zaobserwowane  atrybuty  i  efekty. 
W fazie budowy opisowych  teorii można  rozpoznać  i wykazać  różnice 
poszczególnych atrybutów oraz różnice wielkości poszczególnych cech, 
najczęściej  korelują  z wzorcami wyników procentowych. Metody  takie 
jak analiza regresji są najczęściej przydatne w określaniu  tych korelacji. 
Często prowadzą do budowy modeli23.  
  Teoria  opisowa,  która  określa  stopień  korelacji  pomiędzy  poszcze‐
gólnymi kategoriami definiując cechy zjawiska w chwili przejścia z dołu 
do góry piramidy buduje model, który stanowi indukcyjną część procesu 
budowy teorii. Badacze mogą dążyć w ramach prowadzonych badań w 
tym zakresie do testowania hipotez, które zostały indukcyjnie sformuło‐
wane. To najczęściej  odbywa  się poprzez badanie,  czy  istnieją  te  sama 
zależności  pomiędzy  wynikami  innych  zestawach  danych  niż  dane,  
z których wspomniane relacje zostały pozyskane24.  
  Z kolei etap budowy teorii normatywnej, podobnie jak etap opisowy 
wymaga  ciągłego doskonalenia  i poprawy. Badacze powinni podejmo‐
wać te same kroki, które zostały użyte w etapie opisowym. W tym przy‐
padku teoria normatywna określa w jaki sposób należy prowadzić prace 
badawcze  oraz  jakie  podjąć  działania,  które  umożliwiłyby  osiągnięcie 
założonego celu. Należy zauważyć,  że w  tym przypadku badacz powi‐
nien skoncentrować się na środkach, które są optymalne dla osiągnięcia 

                                                            
22 P. R. Carlile, C. M. Christensen, The cycles of theory building in management research, 

Boston University – Harvard Business School, Boston 2005, s. 2–3. 
23 Ibidem, s. 3–4. 
24 P. R. Carlile, C. M. Christensen, The cycles of theory building in management research, 

Boston University – Harvard Business School, Boston 2005, s. 4. 
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założonego celu. Hipoteza, że powiązanie doświadczenia przyczynowo‐
ści  jest  poprawne,  to  cykl  dedukcyjny  do  dołu  piramidy  prowadzi do 
stwierdzenia,  że  badanie  związku  przyczynowego  jaki  obserwujemy 
podczas  prowadzenia  analizy,  powinno  być  rezultatem  powiązania  jej  
z występującymi w  danym momencie  okolicznościami.  Często w  tym 
przypadku  możemy  spotkać  się  z  występującymi  anomaliami,  które 
wymuszają powrót na niższy poziom piramidy. Z drugiej strony czasami 
można  rozwiązywać  istniejące  nieprawidłowości wykorzystując wdra‐
żanie mniej  dwuznacznych metod  definiowania  i  pomiaru  zjawiska  – 
anomalie  mogą  stanowić  nieprawidłowości  etapu  kategoryzacji.  Cykl  
w górę  i w dół piramidy normatywnej  teorii określa  stosunkowo kom‐
pletne sytuacje lub okoliczności. Pozwala to badaczom na określenie wa‐
runków przyczynowości, aby pokazać  jak  i dlaczego poszczególne wy‐
niki  istniejącego „mechanizmu” warunkują kreowanie  teorii w  różnych 
sytuacjach. Teoria normatywna jest oparta na dobrze zbadanych katego‐
riach  okoliczności,  umożliwiając  w  ten  sposób  przewidywanie  oraz 
wdrażanie  odpowiednich  działań,  biorąc  pod  uwagę  okoliczności,  
w    których  znalazła  się  organizacja  (wie  co  „powinna  zrobić”,  aby 
sprawnie funkcjonować)25. 
  W  zakresie  teorii  normatywnej  bardzo  dużą  rolę  odgrywa  pojęcie 
„anomalia”. Po  jego wnikliwej analizie badacz może  identyfikować ze‐
staw okoliczności, w   którym organizacja może się znaleźć, a następnie 
zmodyfikować  istniejące  działania  na  te,  które  byłyby  bardziej  odpo‐
wiednie do poszczególnych sytuacji. W ten sposób możemy zaobserwo‐
wać płynną  linię przejścia z  teorii opisowych do  teorii normatywnych. 
Analiza  nieprawidłowości  jest  cenna w  budowaniu  teorii  zarządzania, 
ponieważ odkrycie anomalii podjęcie działania w celu stworzenia mniej 
dwuznacznego opisu  i pomiaru oraz  także  identyfikacje  i poprawę sys‐
temu kategoryzacji . W tym celu naukowcy, których zasadniczym celem 
działania  jest udowodnienie ważności swojej  teorii często szukają ukry‐
tych w  niej  anomalii  –  zrozumienie  odchyleń  i  nieprawidłowości  jest 
zazwyczaj  kluczem  do  odkrywania  problemów  zarówno  definicji,  jak 
i pomiaru oraz do lepszej kategoryzacji systemów. 

                                                            
25 Ibidem, s. 5–6. 
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  Duża  część  istniejących metodologii  z  zakresu  zarządzania wzoro‐
wana  jest  na modelu  badań  przyrodniczych. Definiuje  on  sferę  zarzą‐
dzania  jako w  gruncie  rzeczy poznawalną,  taką  którą można  zarówno 
opisać i wyjaśnić, ale także zbadać  jej elementy składowe badając zależ‐
ności  przyczynowo‐skutkowe.  W  tym  przypadku  badacz  obserwując  
z pewnej perspektywy zachowania oraz działania ludzi przeprowadza je 
w taki sposób,  jakby obserwował określone zjawiska przyrodnicze. Wy‐
korzystując  ten model badacz musi  także założyć,  że zjawiska  te prze‐
biegają najczęściej według ściśle określonych reguł oraz schematów. Ist‐
nieje również możliwość oddzielenia kwestii empirycznych, które doty‐
czą tego co  jest, od kwestii normatywnych, „mówiących” o tym,  jak po‐
winno  być. Można  zauważyć,  że model  ten  zawiesza wartościowanie 
oraz nie stosuje oceniania – realizuje badania w sposób neutralny aksjo‐
logicznie26. 
  Z kolei w ujęciu behawioralnym tworzonych systemów zarządzania 
istnieją dwa podstawowe podejścia:  instytucjonalne – odkrywające we‐
wnętrzne  uporządkowanie  elementów  systemu  zarządzania  i  jego  po‐
wiązania.  Jego podstawową zaletą  jest prostota, która umożliwia  łatwe 
zdefiniowanie i opis systemu. W tym przypadku przeprowadza się ana‐
lizę  poszczególnych  elementów  składowych  systemu:  instytucji,  grup 
społecznych  oraz  organizacji.  Stworzenie  opisu  systemu  zarządzania 
polega  na  przedstawieniu  ich  normatywnego  charakteru.  Prowadzi  
w  ten  sposób  do  sformułowania  pytań,  które  dotyczą  istoty  instytucji 
bezpieczeństwa, metod  i sposobów wykonywania przez nie zadań oraz 
jednostkowych  i  grupowych  zdolności  poszczególnych  aktorów  spo‐
łecznych do wywierania stopniowego wpływu na rozwój tych instytucji. 
Podstawową zaletę tego modelu jest jego przejrzystość. Pewne braki tego 
podejścia to: formalizm i statyka przedstawianych ujęć, nie przedstawia‐
jących struktur i elementów systemów zarządzania w pełnym działaniu 
oraz związanie pojęcia całego systemu  tylko z jego instytucjami i struk‐
turami bez uwzględnienia funkcji i sposobów ich spełniania w stosunku 
do  otoczenia  i  społeczeństwa.  Kolejne  podejście,  funkcjonalno‐
strukturalne koncentruje się na formułowaniu i opisywaniu funkcji, któ‐

                                                            
26 J. Ziarko, W poszukiwaniu modelu systemu zarządzania kryzysowego opartego o wiedzy, 
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re zaimplementowane w systemach zarządzania prowadzić będą do jego 
efektywnego funkcjonowania jako całości. Możemy stwierdzić, że struk‐
tura systemu  jest funkcjonalna – wszystkie zdarzenia zachodzą w ściśle 
określonej kolejności, tak aby dany element systemu mógł być skutecznie 
realizowany. Z  tej perspektywy  system zarządzania możemy  rozpatry‐
wać na kilka  sposobów:  jako  specyficzny układ procesów  zarządczych  
i  społecznych  lub możemy określić  system zarządzania  jako  zespół  ról 
oraz czynności społecznych, które są wypełniane przez organy nadrzęd‐
ne wyspecjalizowanych instytucji.   Najważniejszą zaletą podejścia funk‐
cjonalno‐strukturalnego  jest  traktowanie systemu zarządzania  jako pro‐
cesu,  który  jest  dynamiczny,  ale  także  zachodzi w  ściśle  określonych 
wspólnotach,  do  których  należy:  państwo,  administracja,  siły  bezpie‐
czeństwa  oraz  społeczność  lokalna.  Jeśli  spojrzymy  na  problem  zarzą‐
dzania w ten sposób, możemy zauważyć, że podejście te zdecydowanie 
rozszerza zakres działania systemu. Podejście  funkcjonalne w zdecydo‐
wanie  większym  stopniu  prowadzi  do  sformułowania  całościowego  
i uniwersalnego podejścia do definiowania  i badania  systemów organi‐
zacyjnych. Z kolei  jego wadą  jest niedocenienie  struktur  systemowych, 
które opisują system tylko przez pryzmat funkcji27. 
  Z kolei ujęcie metodologiczne, które jest wzorowane na naukach hu‐
manistycznych prowadzi do założeń, które mówią nam, że poszczególne 
zjawiska społeczne, zarówno duchowe, psychiczne i kulturowe w sposób 
znaczący wpływają na organizację (podejście  interpretatywne). Najważ‐
niejsze zadania i cele tej metody nie powinny koncentrować się na stop‐
niowym wyjaśnianiu  poszczególnych  zjawisk  społecznych,  lecz  na  ich 
opisie  i  interpretacji prowadzącej do stopniowego zrozumienie zaistnia‐
łej sytuacji. Kierunki poznawcze formułowane są w  tym przypadku za‐
dając pytania: Dlaczego  tak  jest?  Skąd  się  to wzięło?  Jakie  są  korzenie 
tego, co nas cieszy lub niepokoi? Odpowiedź na każde z tych pytań po‐
zwala zrozumieć ich sens w sferze motywacyjno – zmysłowej działalno‐
ści  ludzkiej. W wyniku  tych  założeń możemy  stwierdzić,  że podstawą 
organizacji  jest poznanie procesów oraz mechanizmów, które kształtują 
występowanie zagrożeń. Z kolei pytania o charakterze ontologicznym – 

                                                            
27 J. Ziarko, W poszukiwaniu modelu systemu zarządzania kryzysowego opartego o wiedzy, 
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co  jest  efektem  tych  zagrożeń mają  charakter wtórny. Najważniejszym 
zadaniem  poznawczym  staje  się  przeanalizowanie  i  zrozumienie  we‐
wnętrznych mechanizmów zmienianej części rzeczywistości bezpieczeń‐
stwa,  wraz  z  jednoczesnym  przełożeniem  wyników  przeprowadzonej 
analizy na  język praktyki. Kolejne podejście – systemowe  jest specyficz‐
nym sposobem myślenia oraz badania, którego najważniejszym walorem 
jest możliwość łączenia wokół metodologii systemowej różnych planów 
badawczych  i wyników  badań,  które  są  realizowane  np. w  konwencji 
behawioralnej i interpretacyjnej. Prowadzenie pracy badawczej z zakresu 
zarządzania w  kategoriach  systemowych  umożliwia  nie  tylko  fotogra‐
ficzny  opis  systemu,  ale  także  pomaga  dostrzegać  współoddziałujące 
formy w dziedzinie organizacji, które są tworzone przez instytucje, spo‐
łeczeństwo oraz jednostki i dynamikę ich funkcjonowania. W ujęciu sys‐
temowym zarządzanie uważane  jest za otwarty układ, który kontaktuje 
się z otoczeniem za pomocą układu wejść  i wyjść. W ten sposób można 
mówić o dwóch wariantach tego podejścia.  
  Pierwszy wariant  (tzw. metoda  „czarnej  skrzynki”)  koncentruje  się 
na występowaniu wzajemnych relacji pomiędzy systemem a otoczeniem 
z  pominięciem  znaczenia  procesów  wewnątrz  systemowych.  Z  kolei 
drugi wariant  (tzw. metoda „przezroczystej skrzynki”), analizując wnę‐
trze systemu  i zachodzące w  jego mechanizmach zmiany, w oderwaniu 
od otoczenia. Podejścia te umożliwiają zbadanie i opisanie: usytuowania 
systemów organizacyjnych na poziomach administracyjnych oraz z per‐
spektywy różnych wymiarów społecznych i organizacyjnych; celów oraz 
granic systemu, które wynikają z zależności pomiędzy społeczeństwem 
a bezpieczeństwem; naturę zarządzania  jako systemu, który funkcjonuje 
w  różnych,  zależnych poziomach  zarządzania,  złożonych  z  elementów  
i procesów umieszczonych w sieci wzajemnych połączeń; zachowania się 
systemu, który jest podatny na wpływy różnego rodzaju zmian i wywo‐
łane w jego funkcjach oraz elementach składowych zmianach28. 
  Należy, także zauważyć, że osiągnięcie najlepszego rozwiązania pro‐
blemu organizacyjnego można w znacznym stopniu usprawnić, stosując 
teorię  gier  i  modele  podejmowania  decyzji  w  warunkach  pewności 
(z pewnością znamy wszystkie warianty strategii oraz  ich poszczególne 
                                                            

28 Jak wyżej. 
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skutki),  ryzyka  (z  pewnością  poznamy  wszystkie  warianty  strategii  
i prawdopodobny  zbiór  skutków każdej  z nich)  i niepewności — kryte‐
rium maksimin, maksimaks, Laplace’a  i  straty minimalnej  (prawdopo‐
dobieństwa  możliwych  skutków  są  nam  nieznane).  Nawet  najlepsze 
rozwiązanie  teoretyczne  jest  absolutnie nieefektywne,  jeśli  z powodów 
ekonomiczno‐technicznych  lub  społeczno‐psychologicznych  nie można 
go zastosować praktycznie w danej jednostce organizacyjnej. Osoba (lub 
zespół)  rozwiązując problem organizacyjny  tylko w małej  liczbie przy‐
padków  identyfikuje  się  z  realizatorem  rozwiązania  i  z pracownikami, 
na których w jakiś sposób będzie ono oddziaływać. Z tego powodu roz‐
wiązanie  powinno  spełniać  następujące warunki:  realizatorzy  powinni 
chcieć i umieć je wykonać, pracownicy, na których będzie ono wywierać 
wpływ, powinni chcieć i być w stanie przyjąć je i dostosować się do nie‐
go. Szansę realizacji rozwiązania zwiększa współuczestnictwo osób roz‐
wiązujących problem. Mimo,  że  to współuczestnictwo absorbuje więcej 
roboczogodzin  (żadna grupa dziesięcioosobowa nie rozwiąże problemu 
w czasie dziesiątej części czasu potrzebnego  jednej osobie na rozwiąza‐
nie), umożliwia  lepsze przyjęcie rozwiązania  i stwarza wyższe prawdo‐
podobieństwo pomyślnej  jego  realizacji. Wybór  stylu  autorytatywnego, 
partnerskiego  lub oddelegowania do  rozwiązania problemów organiza‐
cyjnych zależy od ważności danego rozwiązania, czasu przeznaczonego 
na jego wykonanie, prawdopodobieństwa przyjęcia i efektywnej realiza‐
cji  rozwiązania. Ogólnie  biorąc,  zależy  to  od:  specyfiki danej  jednostki 
organizacyjnej, sytuacji, problemu (fazy rozwiązania) oraz od charakteru 
i  zdolności  wszystkich  zainteresowanych  pracowników.  Realizatorzy 
i odpowiedzialni  pracownicy  powinni  bieżąco  obserwować,  kontrolo‐
wać, oceniać  i korygować przebieg wykonania wybranego rozwiązania, 
odpowiednio do stopnia prawidłowości osiąganych wyników29. 
 
3.  Ewolucja metodologii nauk o zarządzaniu 
 
  Określenie metoda  pochodzi  z  greckiego  połączenia meta  (według, 
wzdłuż) oraz hodos, który oznacza drogę. Metody zarządzania to spraw‐
dzone  i  utrwalone  ścieżki  rozwiązywania  problemów  poznawczych 

                                                            
29 I. Perlaki, Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 1983, s. 37–38. 
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i praktycznych, odnoszących się do funkcjonowania organizacji. Metoda 
jest powtarzalna, wieloetapowa i redukcjonistyczna – stanowi sekwencję 
czynności, które  służą osiąganiu założonych celów. Metodologia zarzą‐
dzania  wskazuje  na  reguły  pozwalające  na  uzyskiwanie  wiarygodnej 
wiedzy i wdrażanie zmian prowadzących do wzrostu działań organiza‐
cyjnych30. 
  Metodologia organizowania, której powstanie w sposób udokumen‐
towany sięga końca ubiegłego i początków obecnego stulecia, powiązana 
jest nierozerwalnie z rozwojem społeczeństw, narzędzi pracy oraz metod 
i  technik  wytwarzania.  Przez  wiele  wieków  działania  organizacyjne, 
prowadzone w sposób spontaniczny, zależne od wrodzonych zdolności 
przywódców  grup  ludzkich,  nie  były ujęte w  jakieś  ramy metodyczne 
lub  zarejestrowane  inaczej  niż  jako  doświadczenia  pokoleń,  przekazy‐
wane  z  ojca  na  syna. Dopiero  od  czasu,  kiedy wykorzystanie maszyn 
zwielokrotniło  siły  człowieka,  następuje  równoległy  rozwój  techniki 
i organizacji, ale również powstało zapotrzebowanie na sposoby ich wza‐
jemnego dostosowywania. Nic więc dziwnego, że twórcami klasycznych 
technik  organizacji  i  zarządzania  byli  inżynierowie:  F.W.  Taylor  i  F.B. 
Gilbreth na gruncie amerykańskim  i K. Adamiecki na gruncie europej‐
skim.  Ideą  ich  postępowania  było  ustalenie  takich  właśnie  sposobów 
i reguł działania, które byłyby na tyle ogólne, aby mogły być zastosowa‐
ne w  odniesieniu  do  pracy  człowieka  i  zatrudniających  go  fabryk  bez 
względu na charakter procesów wytwórczych. W  ten sposób klasyczna 
metoda postępowania organizatorskiego, której podstawowy  człon  sto‐
sowany jest do dnia dzisiejszego, ukształtowała się w toku doświadczeń 
praktycznych  końca  XIX  i  początków  XX  stulecia,  ale  (świadomie  lub 
nieświadomie)  wykorzystała  ideę  XVII‐wiecznej metody  racjonalnego, 
kartezjańskiego działania31.  
  Pojęcie  naukowa  organizacja(przekształcone  następnie  na  „nauka 
organizacji  i kierownictwaʺ) powstało pod koniec XIX wieku. Ta nowa 
dyscyplina  naukowa powstała w wyniku wielkiego  rozwoju produkcji 
przemysłowej,  coraz  większego  komplikowania  się metod  organizacji 

                                                            
30 Ł. Sułkowski, Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005, s. 100. 
31  Z.  Mikołajczyk,  Techniki  organizatorskie  w  rozwiązywaniu  problemów  zarządzania, 
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procesów‐produkcyjnych w „nowoczesnychʺ zakładach przemysłowych 
i wreszcie  stałego zaostrzania  się walki konkurencyjnej na ówczesnych 
rynkach  kapitalistycznych.  W  zaistniałych  warunkach  dotychczasowe 
metody organizacji pracy okazały się niewystarczające  i zaczęto szukać 
rozwiązania w stosowaniu metod naukowych. W ten sposób stworzona 
została  nowa  dziedzina  wiedzy  naukowej  zajmująca  się  zjawiskami 
związanymi z działaniem bądź to pojedynczego człowieka, bądź też ze‐
społu  ludzi w procesie pracy z punktu widzenia sprawności  tych dzia‐
łań. Jeżeli więc naukę o organizacji i zarządzaniu traktować  jako dziejo‐
wą całość, to za jej przedmiot trzeba uznać potrzeby, jakie przywołały ją 
do życia w danym okresie rozwoju oraz funkcje jakie nauka ta spełniała i 
spełnia  nadal  po  to,  aby  zachować  swoją  przydatność  i  status.  Stąd  
w poszukiwaniach przedmiotu zainteresowań nauki o organizacji  i za‐
rządzaniu można dokonywać dociekań w oparciu o kryteria tematyczne  
i chronologiczne, które mogą stanowić wtedy np. o odrębności poszcze‐
gólnych nurtów, kierunków  i  szkół. Można  też porządkować materiały 
według  stadiów  rozwoju nauki  i  jej przedmiotu, na podstawie którego 
wyodrębniono poszczególne kierunki32. 
  Punktem wyjścia dla ogólnej metody organizowania były prace F.W 
Taylora, który zaproponował po  raz pierwszy dla potrzeb zarządzania 
zakładem wytwórczym  cykl  postępowania,  znany  pod  nazwą  analizy 
elementarnej  lub  metodyki  badania  procesu  roboczego.  Znalazła  ona 
swoje odbicie w tzw. cyklu organizacyjnym Chateliera, który przez wiele 
lat  stanowił  podstawę  postępowania  organizatorów  całego  świata  
i obejmował pięć etapów: 1 wybór celu, jaki mamy osiągnąć (przy czym 
przez cel rozumie się zamiennie albo pożądany stan rzeczy, albo przed‐
miot badania); 2) zbadanie  środków,  i warunków niezbędnych do osią‐
gnięcia  celu;  3) przygotowanie warunków  środków;  4) wykonanie  sto‐
sownie  do  powziętego  planu;  5)  kontrola  otrzymanych wyników.  Ten 
schemat myślowy,  rozwijany  odpowiednio  do  potrzeb,  znajduje  swoje 
odbicie w metodyce badania do dzisiaj.  Jako pochodna każdego  logicz‐
nego  działania  znajduje  odzwierciedlenie  również  w  badaniach  nauko‐
wych, gdzie sprowadza się na ogół do sformułowania hipotezy naukowej, 
eksperymentowania  (zbierania  szczegółowych  danych)  analizy wyników 

                                                            
32 A. Bednarski, Zarys teorii organizacji …op. cit., s. 11. 
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eksperymentów  i  oceny  ich  efektów,  przedstawienia  zweryfikowanej 
hipotezy,  jej wprowadzenia w  życie. Rozbudowany  i uzupełniany  cykl 
organizatorski  stanowi  podstawowy  trzon  tzw.  podejścia  diagnostycz‐
nego do  tworzenia  i racjonalizowania organizacji, czyli uznanej metody 
postępowania, gdzie punktem wyjścia jest sformułowanie celu oraz ana‐
liza  i diagnoza stanu  istniejącego. Dla potrzeb realizacji metody Taylora 
—  le Chateliera zostały opracowane przez klasyków naukowego zarzą‐
dzania techniki badawcze i projektowe, wykorzystywane dla opracowa‐
nia „najlepszego  sposobu pracy”. Aczkolwiek owa  one  best way została 
stosunkowo szybko oceniona w sposób negatywny,  to szeroko z  latami 
rozwijane  techniki analizy  i diagnozy organizacji oraz projektowania − 
zmian (reorganizacji i racjonalizacji) w dużym stopniu ostały się w litera‐
turze i praktyce do dzisiaj, najczęściej w nie zmienionej postaci. Wynika 
to niewątpliwie  z  faktu oparcia  ich na doświadczeniach wielu  lat oraz 
mocnych podstawach  teoretycznych, co prowadziło  i prowadzi do wy‐
raźnej  poprawy  sprawności  funkcjonowania  organizacji  od  stanowisk 
roboczych  począwszy,  a  na  całych  przedsiębiorstwach  skończywszy. 
Należy do nich stosowanie kartezjańskich „głównych prawideł metody” 
i ich współczesna adaptacja do teorii systemów otwartych33. 
  Współczesne opisanie organizacji nie jest łatwe z wielu powodów: 
1.    Istnieje wiele interesujących teorii organizacji, z których  jedne zakła‐

dają, że rzeczywistość  jest obiektywna, można  ją poddać badaniom, 
a co  za  tym  idzie  zrozumieć  i  w  miarę  obiektywnie  przedstawić. 
Można zatem potraktować organizację  jako zewnętrzny  i niezależny 
od badacza obiekt, który można opisać z jednego lub wielu punktów 
widzenia, nie  zmieniając  owej  organizacji.  Inne  teorie  zakładają,  że 
rzeczywistość  jest  subiektywna  i  że  sam  akt  obserwacji  zmienia 
obiekt.  Dotyczy  to  organizacji,  w  sposób  szczególny,  gdyż  każdy  
z nas, będąc częścią organizacji zmienia  ją  już przez sam proces ob‐
serwowania. 

2.   Na przełomie XX  i XXI wieku stosunkowo modne stało się postrze‐
ganie  organizacji przez pryzmat  teorii modernistycznych  i postmo‐
dernistycznych.  Pierwsze  próbowały  uprościć widzenie  organizacji  
i  proponować  pragmatyczne  rozwiązania,  podnoszące  efektywność 

                                                            
33 Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie …op. cit., s. 46. 
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ich  działania,  drugie  natomiast,  postrzegając  skomplikowanie  rze‐
czywistości, próbują zrozumieć świat w  jego złożoności, i to w sytu‐
acji,  gdy  następuje  nieznane  do  tej  pory  przyspieszenie  zdarzeń  
w skali globalnej. 

3.   Organizacja  to pojęcie, które w  teorii zarządzania przeszło ogromną 
ewolucję. Można w  niej  zaobserwować  zróżnicowane  podejścia  do 
organizacji  (przy  czym  podejście  sytuacyjne wykorzystuje  postmo‐
dernistyczną postawę badawczą)34. 

  Wydaje się, że trudności,  jakie stan nauk o organizacji i zarządzaniu 
sprawia  praktykom,  są  spowodowane  „semantycznymi  niuansami”  
w  definiowaniu  pojęć  i  terminów.  Choć  organizacje  niełatwo  opisać  
i  analizować,  ze względu  na  stopień  ich  złożoności we współczesnym 
świecie, to jedno wydaje się pewne. Mimo wielu różnic, wszystkie orga‐
nizacje łączy fakt, że są one złożone z ludzi realizujących wspólnie jakieś 
cele w  sposób mniej  lub  bardziej  sprawny.  Stąd  interdyscyplinarność  
w podejściu do badań procesów organizacji i zarządzania stwarza szansę 
na  pluralizm  sposobów  podejścia, wynikający  z  zastosowania  różnych 
koncepcji teoretycznych i metodologii przez badaczy35. 
  Wielki filozof XVII wieku Rene Descartes, w swoim opublikowanym 
w 1637 r., dziele pt. Essais, które zawierało filozoficzne studium Discours 
de la methode, spolszczone  jako Rozprawa o metodzie podał nie kwestiono‐
wane  do  dzisiaj  zasady  badań  naukowych,  gromadzenia  informacji 
i dochodzenia  do  syntetyzujących  rozwiązań. Wydaje  się,  że  ich  przy‐
pomnienie  uzasadniają wiekowe  tradycje  postępowania  racjonalistycz‐
nego oraz związek ze współczesną teorią podejścia systemowego. Przy‐
toczone  poniżej  prawidła  kartezjańskie,  które  znalazły  swoje  odbicie  
w  tzw. diagnostycznym (analitycznym) podejściu do badania rzeczywi‐
stości,  uznawane  są  do  dnia  dzisiejszego, mimo  że  jego  filozofia  jako 
całość stanowi przedmiot ataków  i sporów  teoretycznych,  i  to nie  tylko 
w Polsce. Przykładem tego była dyskusja w czasie konwersatorium, jakie 
odbyło  się  w  Zakładzie  Prakseologii  i  Naukoznawstwa  IRS  PAN  
w styczniu 1989 r., podczas którego  jeden z dyskutantów uznał, że me‐

                                                            
34 H.  Fołtyn, Klasyczne  i  nowoczesne  struktury  organizacji, wyd. Key Text Warszawa 

2007, s. 9. 
35 A. Bednarski, Zarys teorii organizacji …op. cit., s. 16. 
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chanistyczno‐ilościowy paradygmat kartezjański został odrzucony przez 
współczesną naukę, a  jego miejsce zajął paradygmat holistyczny, prefe‐
rujący  podejście  dynamiczno‐jakościowe. Nie  akceptując  bowiem  zało‐
żeń  teorii mechanistycznej,  nie można  nie  uznawać  jego  osiągnięć  dla 
epistemologii, czyli  teorii poznania,  i metodologii nauki w ogóle. A za‐
tem wydaje  się,  że zarówno współczesne  teorie,  jak  i praktyka działań 
organizacyjnych nie tylko nie odrzucają czy nie deprecjonują idei Karte‐
zjusza,  dotyczących  metody  badania  rzeczywistości,  ale  starają  się  je 
uzupełniać i dostosować do aktualnych potrzeb i stanu wiedzy. Podjęcie 
przez  Le Moigneʹa w  opracowaniach  dotyczących  ogólnej  teorii  syste‐
mowej wkładu dyscyplin naukowych do pojęć systemu, stanowi właści‐
wie  odnowienie  (renovation) metodologii  kartezjańskiej właśnie w  per‐
spektywie ujmowania metody  systemowej  z punktu widzenia komple‐
mentarności myśli analitycznej  i holistycznej. Kartezjusz proponuje, aby 
„z wielkiej liczby prawideł przyjąć cztery. Tego rodzaju podejście stano‐
wi aksjomat prostoty metody kartezjańskiej. Dalej kolejno wielki meto‐
dolog przedstawia owe uniwersalne prawidła, które do dzisiaj stanowią 
żelazną podstawę rejestracji faktów, analizy zjawisk i syntezy wniosków. 
Wykorzystywane są one przez naukowców we wszystkich dziedzinach 
wiedzy, a więc także w organizacji i zarządzaniu36. 
  Pierwsza z nich to: aby nigdy nie przyjmować za prawdziwą żadnej 
rzeczy, zanim by  jako taka nie została rozpoznana w sposób oczywisty: 
co znaczy, aby starannie unikać pośpiechu i uprzedzeń oraz aby nie za‐
wierać w swych sądach nic ponad to, co  jawi się przed umysłem tak  ja‐
sno i wyraźnie, że nie miałby żadnego powodu, aby w nie powątpiewać. 
Jest to zasada, której stosowanie w ustalaniu faktów dla potrzeb diagno‐
zy  stanu  istniejącego,  i dalej —  rozwiązywania problemu  jest nie  tylko 
wstępem  do  dalszego  postępowania,  ale warunkiem  rzetelności wnio‐
sków  o  stanie  istniejącym  i  tworzenia  projektów  zmian w  przyszłości. 
Wykorzystywano  ją  w  pełni  w  klasycznym  schemacie  postępowania 
organizatorskiego, gdzie najbardziej uprzywilejowane miejsce zajmował 
etap rejestracji  i stanu  istniejącego  jako podstawa  jego krytycznej oceny  
i analizy oraz projektu nowej metody. Dla  tego  celu  stworzone zostały 
różnorodne  techniki  graficzne  (karty  i wykresy  przebiegu), mające  na 

                                                            
36 Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie …op. cit., s. 46–48. 
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celu utrwalenie procesu pracy w  sposób  jak najpełniejszy  i najbardziej 
komunikatywny. Jak zatem współcześnie rozumie się pierwsze prawidło 
kartezjańskie? Można  je  nazwać  prawidłem ważności dowodu, w  któ‐
rym chodzi o to, aby bez względu na jawne czy ukryte intencje badające‐
go, ocena  faktów  (przedmiotów badań) była  rzetelna, a badający powi‐
nien rejestrować tylko fakty, a nie to, co uważa za fakty. Drugim prawi‐
dłem  kartezjańskim  było,  aby  dzielić  każde  z  badanych  zagadnień  na 
tyle cząstek, na ile by się dało i na ile byłaby potrzeba dla najlepszego ich 
rozwiązania.  Jest  to metoda analizy, uznana  jako naukowa metoda po‐
znania rzeczywistości, która wprowadzona — jak już wspomniano — po 
raz pierwszy przez Taylora do badań nad przebiegiem pracy umożliwiła 
dokładne jej poznanie, ustalenie mankamentów i zaprojektowanie nowej 
metody. Jednak „ojciec naukowego zarządzania” poszedł dalej, bowiem 
zasadę podziału wprowadził w czyn nie  tylko w badaniu, ale  i w  two‐
rzeniu organizacji (zasada specjalizacji), tworząc nie tylko ową friedma‐
nowską „pracę w okruchach”, ale  i oddzielając  czynności wykonawcze 
—  produkcyjne  od  czynności  administracyjnych  (zarządczych),  twór‐
czych,  decyzyjnych.  Te właśnie  cechy  organizacji  zwanej współcześnie 
„taylorowską” stanowią główny przedmiot ataków przedstawicieli nauk 
społecznych. Nie  negując  kartezjańskiego  prawidła  podziału wprowa‐
dzano „prawidło globalizacji”  (le precepte de globalisme),  tak  charaktery‐
styczne  dla  kompleksowego  ujęcia w  teorii  systemów. Mówi  bowiem  
w sposób następujący: należy rozważać zawsze badany przedmiot  jako 
część składową i aktywną większej całości. Postrzegać go najpierw ogól‐
nie  (globalnie) w  jego  relacjach  funkcjonalnych  z  otoczeniem,  bez  zaj‐
mowania się nadmiernie wiernym ustaleniem  jego struktury wewnętrz‐
nej. Wówczas  występowanie  zjawisk  jednostkowych  i  unikalnych  nie 
będzie nigdy traktowane  jako zjawisko typowe. Odnosząc powyższe do 
badań nad organizacjami, wydaje się,  że można  tu wyraźnie zauważyć 
rolę ogólnej analizy diagnostycznej jako wstępu do badań wybranych przedmio‐
tów szczegółowych. Stwarza to możliwość kompromisu między kartezjań‐
ską zasadą analiz i systemową zasadą globalizacji37. 
  Trzecim prawidłem kartezjańskim była wskazówka, aby prowadzić 
swe myśli w porządku, poczynając od przedmiotów najprostszych i naj‐

                                                            
37 Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie …op. cit., s. 49–50. 
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dostępniejszych poznaniu i wznosić się po trochu, jakby po stopniach, aż 
do poznania przedmiotów bardziej złożonych, przyjmując porządek na‐
wet wśród  tych przedmiotów, które bynajmniej  z natury  swej nie wy‐
przedzają się wzajemnie. Jest to uniwersalna metoda naukowej syntezy, 
stosowana we wszystkich dziedzinach wiedzy,  ale  również w klasycz‐
nym cyklu organizatorskim przy tworzeniu koncepcji nowej organizacji. 
Z kolei czwartym prawidłem postępowania racjonalnego według Karte‐
zjusza  było,  by  czynić  wszędzie  wyliczenia  tak  całkowite  i  tak  po‐
wszechne, aby być pewnym, że nic nie zostało pominięte. Zasada ścisłej 
ewidencji i kontroli dla potrzeb tworzenia nowej rzeczywistości znajduje 
swoje  odbicie  nie  tylko w  klasycznym  podejściu  organizatorskim,  ale  
i  we  współczesnych  koncepcjach  i  wymogach  zarządzania.  Założenia 
„controlingu” nie  tylko  odnoszą  się do  zarządzania  operatywnego,  ale 
tworzą podstawę dla projektów strategicznych. W rozwoju metodologii 
organizowania  o  akceptowaniu  tej  reguły  świadczy  stworzenie wspo‐
mnianych wyżej licznych technik rejestracji zdarzeń w postaci graficznej, 
tabelarycznej  czy matematycznej. Rzetelność danych w nich zawartych 
dla badań  istniejącej  rzeczywistości  jako punktu wyjścia dla  tworzenia 
nowego  kształtu  organizacji  czy  oceny  jej  funkcjonowania  stanowi  do 
dzisiaj  istotny atrybut przełożenia  rozwiązań organizacyjnych na prak‐
tyczne procedury postępowania38”. 
  Spory  o  koncepcje  założeń metodologicznych  dotyczących  rozróż‐
niania szkół i kierunków w nauce o organizacji i zarządzaniu w literatu‐
rze przedmiotu wciąż  trwają. Od czasów gdy Harold Koont na  łamach 
„Joumal  of  the Academy  of Management”39 w  1961  roku  opublikował 
artykuł „The Management Theory  Jungle”, używając na określenie ów‐
czesnego stanu zamętu terminologicznego  i metodologicznego, w  jakim 
znalazła się teoria organizacji i zarządzania, terminu „dżungla teorii or‐
ganizacji”,  stwierdzić należy,  że  stan  ten do dnia dzisiejszego nie uległ 
zmianie, choć daje się zauważyć znaczną „polaryzację poglądów” w wie‐
lu kwestiach. Wiąże się to z jednej strony z interdyscyplinarnością teorii 
organizacji  i zarządzania, a z drugiej, z różnorodnością dróg  jakimi po‐
szczególni prekursorzy  i  badacze dochodzili do  swych  odkryć  i doko‐

                                                            
38 Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie …op. cit., s. 50. 
39 Vol. 4, no. 3. 
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nań.  Jedni, na przykład Weber, zajęli się organizacjami  traktując  je  jako 
przedmiot  swych  rozważań  teoretycznych, zaś drudzy  jak na przykład 
F. Taylor podejmowali praktyczne problemy zarządzania procesami pro‐
dukcyjnymi. Ponadto z analizy dokonań  i  ich krytyki zrodziły się nowe 
propozycje. Tak więc  cele, motywy  badaczy  oraz  interdyscyplinarność 
teorii organizacji rodzą niezgodność  lub niepełną zgodność różnych au‐
torów przy próbach dokonywanych przez siebie typologii. I tak na przy‐
kład, o ile D. Gwisziani — radziecki uczony, proponuje rozróżnić szkoły 
a potem w ich ramach kierunki, to Francuz B. Lusato najpierw wyodręb‐
nia nurty i w ich ramach szkoły zarządzania. Inną próbą systematyzacji 
w naukach zarządzania była propozycja W. W. Haynesa  i  I. L. Massica 
i jej modyfikacja  zaproponowana przez B. Glińskiego. Ze  studiów  nad 
rozwojem myśli  organizatorskiej wynika,  że większość  badań  i  odkryć  
w  naukach  zarządzania  dokonała  się w USA,  Japonii,  krajach  Europy 
Zachodniej40. 
  Przedstawienie  zarysu metodologii  nauk  o  zarządzaniu  nie  jest  ła‐
twe. Związane jest to z tym, że opiera się ona na dorobku nauk zarówno 
humanistycznych  jak i ścisłych41. Teoria tej dyscypliny czerpie doświad‐
czenia z dyscyplin takich jak ekonomia, politologia, administracja, prawo 
oraz  szeroko  pojętych  nauk  technicznych42.  W  ten  sposób  możemy 
stwierdzić, że opierając się na połączeniu tych dziedzin w formułowaniu 
teorii  nauk  o  zarządzaniu wymagana  jest  interdyscyplinarne  podejście 
badaczy do tego tematu43. 
  Zarządzanie w poszczególnych etapach swojego rozwoju korzystało 
z  doświadczeń  innych  dyscyplin  naukowych.  Należy  zauważyć,  że  
w wyniku zmian na tle polityczno‐gospodarczym, do których dochodzi‐
ło w XX wieku stopień wchodzenia w interakcje z poszczególnymi dys‐
cyplinami był zależny od etapu budowy organizacji44.  
                                                            

40 A. Bednarski, Zarys teorii organizacji… op. cit., s. 15. 
41 S. Sudoł. Nauki o zarządzaniu: węzłowe problemy i kontrowersje, TNOiK, Toruń 2007, s. 25. 
42 B. Wawrzyniak (red.), Zarządzanie w Kryzysie: Koncepcje, Badania, Propozycje, , War‐

szawa 1985 s. 13. Zobacz także: A. K. Koźmiński (red.), Współczesne koncepcje zarządzania, 
PWN, Warszawa 1985, s. 95‐100.  

43  J.  Zieleniewski,  O  problemach  organizacji, wyd. Wiedza  Powszechna, Warszawa 
1970, s. 10–12. 

44 M. Bielski, Formalna i rzeczywista struktura organizacyjna, PWE, Warszawa 1973, s. 13. 
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  Oprócz tego metodologia organizacji opiera się na podstawach onto‐
logicznych  i  epistemologicznych. Na  ontologię  zarządzania  patrzy  się 
przez  pryzmat  poznania  organizacji  i  procesu  zarządzania.  Założenia 
poznawcze,  które  leżą  u  podstaw  epistemologii  zarządzania  uległy 
zmianie  wraz  z  rozwojem  dyscypliny.  Jej  początki  były  związane  ze 
stopniowym  dążeniem  do  wypracowania  własnej  metody  naukowej 
wraz  z  całym  systemem  tworzenia  i  weryfikacji  hipotez,  uogólniania 
i teoretyzowania na podstawie wiedzy empirycznej. Podejście do zarzą‐
dzania  było  wzorowane  na  przyrodoznawstwie  i  czerpało  z  ideałów 
neopozytywizmu.  Inspiracja  naukami  społecznymi  i  humanistycznymi 
oraz filozofią zaowocowała przejściem na grunt pluralizmu epistemolo‐
gicznego, zakładającego otwarte podejście w odniesieniu do możliwości 
poznania organizacji. Wzrosło przekonanie o możliwości twórczego po‐
dejścia do procesów zarządzania przy wykorzystaniu perspektyw inter‐
pretatywnych  i konstruktywistycznych. W skrajnym wydaniu  ta wersja 
epistemologii  zarządzania  prowadzi  do  podejścia  postmodernistyczne‐
go,  do  zarządzania  odznaczającego  się  relatywizmem,  konwencjonali‐
zmem  i  konstruktywizmem  społecznym,  całkowicie  negującym  kore‐
spondencyjną  koncepcję  prawdy.  Z  poziomu  epistemologicznego  wy‐
prowadzana jest metodologia i metodyka zarządzania45.  
  Metodologia skupia się na ocenie efektywności poznawczej i pragma‐
tycznej metod zarządzania, a metodyka  jest zbiorem poprawnych meto‐
dologicznie  reguł  pozwalających  na  prawidłowe  rozwiązywanie  pro‐
blemów zarządzania. Metodologia obejmuje zarówno problematykę po‐
znania, jak i zmieniania organizacji. Rozdział między obszarem poznaw‐
czym a praktycznym  jest  tutaj dość nieostry. Proces poznania w zarzą‐
dzaniu, podobnie jak w wielu naukach społecznych, zazwyczaj wiąże się 
z ingerencją i prowadzi do nie zawsze przewidywanych zmian organiza‐
cyjnych. Z kolei  świadomy proces dokonywania  zmian wiąże  się  rów‐
nież z diagnozowaniem  i poznawaniem organizacji, samo zaś  jej kształ‐
towanie ma także aspekty poznawcze. Uwzględniając podstawowe zało‐
żenia, możemy wyróżnić metody poznawcze oraz pragmatyczne  (prak‐
tyczne, a więc skoncentrowane na proefektywnościowej zmianie organi‐

                                                            
45 Ł. Sułkowski, Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005, s. 100–101. 
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zacji  i kierowania). Na metodę składają się elementarne, zazwyczaj zru‐
tynizowane techniki odnoszące się do szczegółowych problemów46. 
  W pierwszym etapie tworzenia nauki zarządzania, który obejmował 
okres do II wojny światowej można zauważyć wpływ na  jej kształtowa‐
nie następujących dyscyplin: ekonomii, politologii, socjologii, nauk tech‐
nicznych. Z kolei w drugim okresie, który obejmował okres przed rewo‐
lucją  teleinformatyczną nauki  (od  lat pięćdziesiątych do  siedemdziesią‐
tych XX wieku) o zarządzaniu były kształtowane  także przez psycholo‐
gię, antropologię kulturową, a także biologię. W związku z coraz to bar‐
dziej  zwiększającą  się  złożonością  organizacji  i  z  rozwojem  nowych 
technologii  od  lat  osiemdziesiątych XX wieku możemy  zaobserwować 
ugruntowanie wpływu wszystkich wspomnianych  już wcześniej  nauk, 
które zostały uzupełnione o nauki techniczne: informatykę i telekomuni‐
kację, tworząc razem podstawę rozwoju dyscypliny nauk o zarządzaniu 
w oparciu o najnowocześniejsze technologie i doświadczenia47. Dzięki tej 
ewolucji możliwe stało się pełniejsze wykorzystanie w czwartym etapie 
rozwoju nauk o zarządzaniu (od lat dziewięćdziesiątych) dorobku nauk 
społecznych,  które  uzupełniając  się  z  naukami  ekonomicznymi  i  tech‐
nicznymi były w  stanie poddać  analizie organizacyjnej wszystkie  sfery 
życia48. Zależność między poszczególnymi składowymi teorii organizacji 
prowadzi do  ciągłych  zmian  –  zarówno w organizacji,  jak  i wywierała 
wpływ na każdą z tych dyscyplin49. W ten sposób możemy stwierdzić, że 
nauka zarządzania wymaga abstrakcyjnego toku myślenia50. Oznacza to 
budowanie określonych pojęć, koncepcji, które opierają się na wyodręb‐
nieniu w dziedzinie przedmiotu określonych cech bądź stosunków, czy 
też relacji tworzących ogólne idee51.   

                                                            
46 Ł. Sułkowski, Epistemologia…op. cit., 100–101. 
47 P. F. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, wyd. MUZA, Warszawa 2000, s. 97–138. 
48  R. W.  Griffin,  Podstawy  zarządzania  organizacjami,  PWN, Warszawa  2000,  s.  67;  

A. K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa, s. 14–15. 
49 S. Sudoł, Przedmiot i zakres nauki o zarządzaniu oraz ich miejsce wśród dziedzin i dyscy‐

plin naukowych, Przegląd Organizacji nr 12/2004, s. 8. 
50 R. Barret, Vocational Business, McGraw – Hill, New York 2008, s. 18–20. 
51 Słownik Wyrazów Obcych (red.), PWN, Warszawa 1980. 
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4. Podsumowanie 
 
  Nauki  o  zarządzaniu  stanowią  rodzaj  refleksyjnej  działalności  po‐
znawczej  i  praktycznej. W  naukach  o  zarządzaniu  obok  nurtu  ściśle 
związanego  z  ekonomią  powinien  się  rozwijać  nurt  czerpiący  z  nauk 
humanistycznych. Dlatego  zarządzanie, widziane  z  perspektywy  nauk 
humanistycznych, może  się opierać na założeniach  epistemologicznego 
podejścia  interpretatywnego. Cel, wizje  i metody  tak  rozumianej nauki 
nie  są niezmienne,  lecz zmieniają  się kulturowo. Ten brak  spójnej  tele‐
ologii nie oznacza,  że nauka  ta nie ewoluuje. Ewolucja może być  rozu‐
miana  jako mechanizm nie celowy,  lecz samorzutny, samoorganizujący, 
a  jednak  prowadzący  do  lepszego  dostosowania  do  otoczenia,  prowa‐
dzący do wzmocnienia  reprodukcji. W  tym  znaczeniu  idee nauk  o  za‐
rządzaniu ewoluują, umożliwiając lepsze dostosowanie się do rzeczywi‐
stości lub dostosowanie rzeczywistości społecznych do swoich celów52. 
  W XXI wieku nauki o zarządzaniu mogą  łączyć  różne względy ba‐
dawcze. Twórcy  systemów nie powinni wyzbyć  się ambicji uniwersali‐
stycznych w dobie globalizacji, gdyż współtworzą badaną rzeczywistość. 
W tym celu muszą ujednolicić sposoby interpretacji, które często są uza‐
leżnione  od  kulturowo  nabytego  aparatu  kognitywnego  i  językowego. 
Uświadamia  to wpływ  kontekstu  kulturowego na  koncepcję  zarządza‐
nia,  co prowadzi do  relatywizmu  kulturowego  (niekoniecznie w  rady‐
kalnym, epistemologicznym wydaniu). Na obecnym etapie rozwoju na‐
uk  o  zarządzaniu  najbardziej  owocnym  stanowiskiem  epistemologicz‐
nym wydaje  się  eklektyzm,  który  dopuszcza  łączenie  różnych,  nawet 
niespójnych podejść poznawczych i epistemologicznych53. 
  Teorie  zarządzania,  wykorzystywane  są  do  budowy  organizacji  
i prowadzenie ich ku wytyczonym celom, są osadzone na rzeczywistym 
gruncie54. A  jednak  często  najbardziej  radykalne  zmiany w  dziedzinie 
zarządzania są wynikiem wkładu ludzi spoza tej dyscypliny, którzy nie‐
obciążeni  tradycjami  i założeniami,  leżącymi u podstaw głównej  części 

                                                            
52 Ł. Sułkowski, Epistemologia …op. cit.,  s. 165–166. 
53 Ibidem, s. 168. 
54 R.W. Griffin, Podstawy …op. cit., s. 66–67. 
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teorii  zarządzania, mogą  czasami  zakwestionować  te  założenia, wystę‐
pując w obronie cennych, nowych podejść do zarządzania55. 
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Genesis of the methodology of management 

 

Abstract 

 

The hereby thesis concerns the research of the genesis of the 
methodology of management. The article shows the transforma-
tion of the methodology of management. That is the reason why  
I took up the following issues: 

1. Firstly, I analysed the origin of the methodology of manage-
ment; 

2. Secondly, I presented development of the methodology of 
management; 

3. Thirdly, I showed the role of the methodology of manage-
ment. 

Concluding in my opinion the hereby thesis is the attempt to look 
at the problem from the certain perspective in order to enable to 
understand the role of the methodology of management. 
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SWSPiZ w Łodzi 
 
 

System zarządzania kryzysowego na wypadek 
klęski żywiołowej – powodzi 
 
 
1. Wstęp 
 
  Zarządzanie kryzysowe  jest najistotniejszym elementem bezpieczeń‐
stwa państwa,  stanowiąc o  jego zdolności bądź  jej braku do  sprostania 
wyzwaniom  przeciwstawienia  się  zagrożeniom.  Rozwój  zdolności  do 
reagowania  kryzysowego  przez  państwo  wymaga  stworzenia  w  nim 
odpowiednich mechanizmów działania w sytuacjach (stanach) nadzwy‐
czajnych.  Stan przygotowania państwa,  jego  obywateli do przezwycię‐
żania sytuacji kryzysowej zależy przy tym od stopnia gotowości całości 
struktur  administracyjnych  państwa.  W  sytuacjach  klęski  żywiołowej 
pojawia  się  problem  koordynacji  poczynań  organów  administracji  
w dziedzinie  bezpieczeństwa,  a  tym  samym  zarządzania w  sytuacjach 
kryzysowych. 
  Celem niniejszego artykułu  jest ukazanie problematyki zarządzania 
kryzysowego, przy uwzględnieniu procedur dotyczących klęski  żywio‐
łowej jaką jest powódź. Założeniem przy tym jest to, że system reagowa‐
nia  w  Polsce  wymaga  istotnego  przeorientowania  koncepcji  i  metod 
działania w  czasie  klęsk  żywiołowych. W  związku  z  tym  pojawia  się 
problem  koordynacji  poczynań  organizacji  administracji  w  dziedzinie 
bezpieczeństwa, a  tym  samym zarządzania w  sytuacjach kryzysowych. 
Na obecny kształt zarządzania kryzysowego w Polsce wywarły wpływ 
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zmiany polityczne, gospodarcze i ustrojowe po roku 1989r., a także wy‐
darzenia związane z występowaniem klęsk żywiołowych.  
  Obecnie w Polsce nie  istnieje  jednolity  i  spójny  system  reagowania 
kryzysowego. Model  zarządzania  bezpieczeństwem  na  poziomie  pań‐
stwa jest często nieefektywny, pozostający w gestii poszczególnych służb 
nadzorowanych przez premiera  lub poszczególnych ministrów zgodnie 
z ustawą  o działalności  administracji  rządowej1. Dodatkowym  elemen‐
tem komplikującym  ten obraz  rzeczywistości, a wynikający z konstytu‐
cyjnego  układu  władzy  w  Polsce,  jest  rola  i  miejsce  Prezydenta  RP  
w systemie reagowania kryzysowego2. 
  Dotychczasowe  rozwiązania  w  zakresie  reagowania  kryzysowego, 
pomimo  kompletnego  systemu,  są mało  efektywne,  co może wynikać 
m.in. z braku zgrania poszczególnych elementów systemu. Powoduje to, 
że system nie  jest przygotowany do przeciwdziałania  innym, współcze‐
snym zagrożeniom  (np. klęskom  żywiołowym), w których  rozwiązanie 
zaangażowanych jest wiele ministerstw, instytucji, służb. 
 
2. Wykorzystanie istniejących rozwiązań systemowych 
    na wypadek powodzi 
 
  Kompetencje instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe 
oraz przypisywane zadania mogą sugerować,  że są one w wystarczają‐
cym stopniu przygotowane do reagowania w sytuacji klęski naturalnej‐ 
zagrożenia powodzi i w sposób właściwy potrafią zminimalizować skut‐
ki wystąpienia  ewentualnego  zagrożenia. Działania  te,  ze względu  na 
swój  charakter,  różnorodność  oraz  wielopodmiotowość  wymagają 
współdziałania. 
  Dlatego niezbędne  jest  systemowe podejście do problemu Minister‐
stwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa  Spraw 
Wewnętrznych  i  Administracji,  Ministerstwa  Zdrowia,  Ministerstwa 
Środowiska,  Ministerstwa  Rolnictwa  w  celu  przygotowania  systemu, 
który będzie mógł zapobiec zagrożeniu. 

                                                            
1 Ustawa z dnia 4 września 1997r. o działaniach administracji rządowej (Dz. U. 1997, 

nr 141, poz. 943). 
2 J. Gryz, W. Kitler (red.), System reagowania kryzysowego, Toruń 2007, s. 199. 
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  Analizę  problemu  należy  rozpocząć  od  odpowiedzi  na  kluczowe 
pytania: 
1. Czy w III RP istnieje efektywnie działający system reagowania, który 

zapewniłby  obywatelom  bezpieczeństwo w  czasie  klęski  naturalnej 
(powodzi)3. 

2. Czy  istniejące  instytucje  i kompetencje przypisane  im ustawowo za‐
pewniają  sprawne  i  szybkie działanie oraz współdziałanie w  czasie 
klęski naturalnej (powodzi)? 

  Analizie  poddane  zostaną  cechy  struktur  organizacyjno‐prawnych 
tego  systemu,  rodzaje  systemów  zwalczających  zagrożenia  związane  
z powodzią,  ich skutków wraz z podstawami prawnymi  ich funkcjono‐
wania. W celu zrozumienia istoty problemu należy przedstawić działal‐
ność organów  terenowych administracji państwowej w zakresie gospo‐
darki  wodnej.  Zmiany  w  funkcjonowaniu  systemu  dała  nowelizacja 
ustawy  z  24  października  1974  r.  Prawo Wodne4.  Zasadnicze  zmiany  
w centralnych i terenowych organach administracji państwowej nastąpi‐
ły w  1983r., wówczas  gdy  uchwalono w  dniu  28  lipca  1983  r.  ustawę  
o Utworzeniu Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej5.  
  Na  czele  urzędu  stoi  minister  powoływany  i  odwoływany  przez 
sejm6. W  jednym urzędzie  skupiają  się kompetencje  z wielu obszarów, 
które wcześniej były w gestii Ministra Administracji, Gospodarki Tere‐
nowej i Ochrony Środowiska – tj. ochrona przeciwpowodziowa, ochrona 
wód oraz budownictwo wodne i meteorologia, które były w gestii Mini‐
sterstwa  Rolnictwa  i  Gospodarki  Żywnościowej.  Ponadto  utrzymanie 
i budowę  dróg wodnych włączono  do  nowo  powstałego ministerstwa 
(wcześnie organizowane przez Ministra Komunikacji). Powstanie nowe‐
go urzędu łączyło się z koordynowaniem wszelkiej działalności organów 
                                                            

3 Art. 9 ust. 1 pkt. 10 ustawy Prawo Wodne z 18  lipca 2001  r.  (Dz. U. 01.115.1229,  
z późniejszymi zmianami). Według ustawy Prawo Wodne – powódź to wezbranie wody 
w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach  lub morzu, podczas którego po 
przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne  i powo‐
duje zagrożenie dla ludności lub mienia. 

4 Ustawa Prawo Wodne Dz. U. 74.38.230 z późn. zm. 
5 Ustawa z 28 lipca 1983 r. o utworzeniu Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (Dz. U. 83.44.201). 
6 Art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r. 
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administracji państwowej, organizacji spółdzielczych, społecznych w spra‐
wach gospodarki wodnej7.  
  W roku 1990 w sprawach gospodarki wodnej i ochrony przeciwpoża‐
rowej powołano w Polsce urząd Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych  i Leśnictwa8, który wydał  1  lutego  1991  roku  zarządzenie  
w sprawie utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej9. Za‐
rządy regionalne (RZGW) były  jednostkami podporządkowanymi orga‐
nizacyjnie  temu właśnie ministrowi, na  czele którego  stał dyrektor. Do 
zakresu  zadań  zarządów  należały  sprawy  opracowania  programów 
i planów gospodarowania zasobami wodnymi  i ochrony wód w dorze‐
czu oraz ochrony przed powodzią. Działalność RZGW usystematyzował 
Minister Środowiska w 1999r. wydając wytyczne w sprawie organizacji 
i zakresu działania  regionalnych urzędów gospodarki wodnej10. Zwięk‐
szono  ilość  zadań  dotyczących  ochrony  przed  powodzią.  Zaczęto 
współpracować  z  organami  administracji  publicznej  oraz  prowadzić 
wspólne akcje przeciwpowodziowe11.  
  Przemiany ustrojowe w roku 1999 oraz powódź w Polsce w 1997 ro‐
ku spowodowały przekazanie części kompetencji administracji centralnej 
i terenowej administracji rządowej. Wówczas rozpoczęto wypracowanie 
rozwiązań  ochrony  przed  powodzią w  połączeniu  z  ochroną  cywilną 
i systemami ostrzegania  i  alarmowymi. Dziedzina  systemu  reagowania 
kryzysowego  usytuowana  została  w  resorcie  Spraw  Wewnętrznych 
i Administracji, co ułatwiło kontakty z całą administracją publiczną (rzą‐
dową  i samorządową) oraz współdziałanie z pozostałymi uczestnikami 
systemu ochrony ludności. 
  W dniu  26  listopada  1998  roku Urząd  Szefa Obrony Kraju  zmienił 
nazwę na Urząd Zarządzania Kryzysowego  i Ochrony Ludności. Mini‐
                                                            

7 I. Laskowski, W. Tarasiewicz, Organizacja administracji wodnej – wczoraj, dziś, jutro., 
Gospodarka Wodna 1985 nr 1−2. 

8 Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowi‐
ska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Dz. U. 89.73.433 z późniejszymi zmianami. 

9 M. P.9 1.38. 
10 Rozporządzenie z dnia 29  listopada 1999 r. w sprawie organizacji  i zakresu dzia‐

łalności regionalnych zarządów gospodarki wodnej Dz. U. 99.101.1180. 
11 Paragraf 2 ust.2 rozporządzenie z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie organizacji, 

zakresu działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej, Dz. U. 99.101.1180. 
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ster Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 17 grudnia 1999 r. po‐
wołał Zespół Reagowania Kryzysowego12, który odpowiadał za koordy‐
nację działań mających  na  celu  zapobieganie  i  zwalczanie  naturalnych 
klęsk  żywiołowych  oraz  klęsk  spowodowanych  przez  człowieka  oraz 
usuwanie ich skutków.  
  Kontrolę nad Systemem Ratowniczo‐Gaśniczym (KSRG)13 powierzo‐
no  Państwowej  Straży  Pożarnej  (PSP)  w  oparciu  o  ustawę  z  dnia  24 
sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej14 w oparciu o ustawę z 24 
sierpnia z 1991 r. Dzięki temu PSP otrzymywać zaczęła dodatkowe środ‐
ki  i  sprzęt do walki  z powodzią.  Już w  roku  2003 w  III RP w  ramach 
KSRG istniało: 99 kompanii z 4 tysiącami ratowników oraz 950 pojazda‐
mi gotowymi dotrzeć w miejsce zdarzenia w czasie 2 godzin od chwili 
zaalarmowania. W ramach tych sił znajdowały się ewakuacyjne kompa‐
nie powodziowe, kompanie sprzętowe, ogólnego przeznaczenia, wodno‐
ratunkowe, bazy kontenerowe  i pożarnicze. Współpracują one z IMGW 
oraz KCKRiOL15. Zwiększyły się nie  tylko kompetencje, ale  i obowiązki 
związane  ze  zbieraniem  informacji  o  zagrożeniach  powodziowych.  
Informacje dotyczyły: 
1. Ogólnej  charakterystyki województw, powiatów  i gmin  co do wód 

powierzchniowych, warunków pogodowych, terenów zalewowych – 
polderów. 

2. Oceny miejscowych zagrożeń powodziowych, powierzchni  terenów 
zalewowych, zagrożeń miejscowości. 

3. Opracowania wniosków i aktualizacji ich co pół roku w sprawie mor‐
fologii  rzek,  hydrologii  zbiorników  retencyjnych,  zagrożeń  powo‐
dziowych w miejscowościach, stanu wałów powodziowych16. 

                                                            
12 Zarządzenie nr 27 z 17 grudnia 1999 r. w sprawie powoływania Zespołu Reago‐

wania Kryzysowego Dz. Urz. MSWiA 99.7.68. 
13 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy‐

pospolitej Polskiej (Dz. U. 04.241.2416 z późniejszymi zmianami). 
14 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej Dz. U. 91.88.400  

z późniejszymi zmianami. 
15 Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności. 
16  Krajowe  Centrum  Koordynacji  Ratownictwa  i  Ochrony  Ludności  KGPSP,  Gdy 

przyszła wielka woda, Przegląd Obrony Cywilnej 2004, nr 8. 
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  Trudności w  zbieraniu  informacji miały  powiaty,  gminy,  gdyż  nie 
dysponowały odpowiednią bazą. Największe przeobrażenia miały miej‐
sce w latach 1997–2004, gdyż wówczas w życie weszła nowa ustawa za‐
sadnicza17  oraz  reforma  administracyjna  państwa.  Nastąpiła  zmiana 
kompetencji organów samorządowych. 
 
3. Ujęcie systemowe pojęcia i celu systemu 
 
  W  odpowiedzi  na  wcześniej  postawione  pytania  można  obecnie 
stwierdzić,  że  zgodnie  z ustawą o  zarządzaniu kryzysowym  z dnia  26 
kwietnia 2007r. (Dz. U. z 2007r., nr 89, poz. 590 z późn. zm.) system za‐
czął  funkcjonować.  Jednak  pojęcie  systemu  nie  zostało  zdefiniowane  
w  aktach  prawnych  oraz  literaturze  naukowej  poświęconej  systemowi 
zarządzania  kryzysowego.  Dla  potrzeb  niniejszych  rozważań  przyjęto 
definicję: „system  jest  to wyodrębniony zbiór elementów  (materialnych 
lub  abstrakcyjnych),  wzajemnie  powiązanych,  rozważany  jako  całość  
z  określonego  punktu  widzenia, mający  przy  tym  także  właściwości, 
których nie posiadają elementy18”. 
  Należy  stwierdzić,  że  organizacje  i  systemy  zarządzania  nimi  są  
w większości przypadków przygotowane do podjęcia wyzwań wynika‐
jących  z  przyspieszonego  rozwoju  technologicznego. O  ile wpływ  zja‐
wisk  losowych na  funkcjonowanie  organizacji  oraz  świadomość  zarzą‐
dzania  w  warunkach  niepewności  i  ryzyka  były  już  rozpatrywane  
w badaniach systemowych, o  tyle pomija się skutki wzrostu złożoności 
systemów  i  nieliniowego  charakteru  ich  zachowań.  Deterministyczny 
liniowy model otoczenia systemowego ustępować zaczął modelowi nie‐
liniowemu co można określić jako przejście „od porządku do chaosu”19. 
  W analizie klęski żywiołowej należy powtórzyć za Druckerem, że: 

 nie  istnieje  jedna właściwa organizacja,  lecz  istnieją organizacje od‐
powiednie do danego zadania; 

                                                            
17 Konstytucja RP Dz. U. 97.78.483 z późniejszymi zmianami. 
18 T.T.K. Jajuga, K.I.S Wrzosek, Elementy teorii systemów i analizy systemowej, wyd. AE 

we Wrocławiu, Wrocław 1993, s. 13−14. 
19 P. Sienkiewicz, Technika  i  informatyka, Ewolucja systemów zarządzania organizacjami,  

Zeszyty Naukowe AON nr 4(69)/2007, s. 189. 
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 nie istnieje jedyny właściwy sposób zarządzania ludźmi, gdy zadanie 
polega na prowadzeniu ludzi, wykorzystując wiedzę, ich szczególne 
zalety; 

 wyniki  każdej  organizacji  istnieją  tylko  na  zewnątrz  niej,  a  zatem 
zarząd istnieje po to, by służyć osiąganiu przez organizację efektów20. 

  Zarządzanie  jest  procesem  informacyjno‐decyzyjnym  umożliwiają‐
cym  panowanie  nad  różnorodnością  (proces  antyentropijny)  i  prze‐
kształcanie  potencjalnego  konfliktu we współpracę  (zapewnienie  rów‐
nowagi  i  stabilizacji).21 System zarządzania  jako system sterujący,  reali‐
zujący  proces  zarządzania, w  rezultacie,  którego  decyzje wpływają  na 
pożądaną realizację procesów w systemie wykonawczym22. W systemie 
zarządzania można wyróżnić: 
1. System  decyzyjny,  realizujący  procesy  decyzyjne  –  rozwiązywanie 

sytuacji  (problemów) decyzyjnych na podstawie kompetencji  i wie‐
dzy  uczestnika  procesów  oraz  informacji  o  stanie  systemu  wyko‐
nawczego i otoczenia organizacji. 

2. System  informacyjny,  realizujący procesy  zbierania  (pozyskiwania), 
przesyłania, przetwarzania, przechowywania  i udostępniania  infor‐
macji zgodnie z potrzebami i wymaganiami użytkowników (systemu 
decyzyjnego)23. 

  Wynika  z  tego,  że  do  funkcjonowania  systemu,  którego  celem  jest 
uświadomiony,  przyszły  pożądany  stan  działania, możliwy  i  przewi‐
dziany  do  osiągnięcia w  okresie mieszczącym  się w  przedziale  czasu 
objętym planowaniem, niezbędne jest jednoczesne występowanie zbioru 
elementów, pomiędzy którymi zachodzą pewne relacje podporządkowu‐
jące ten zbiór24. 
  Zatem  system  reagowania  kryzysowego  oraz  jego  elementy muszą 
zmierzać zarówno do osiągnięcia swoich ustawowych, autonomicznych 
celów,  jak również do osiągnięcia wspólnego efektu, tj. ograniczenia za‐
grożenia dla  życia, zdrowia  i mienia  ludzi. W  tworzeniu systemu dużą 
                                                            

20 Ibidem s. 190. 
21 Ibidem s. 191. 
22 Ibidem s. 193. 
23 P. Sienkiewicz, Technika i informatyka… op. cit., s. 193. 
24 P. Kępka, Bioterroryzm…op. cit., s.137. 
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rolę odgrywać zaczęła Krajowa Rada Gospodarki Wodnej, która  jest or‐
ganem  opiniodawczo‐doradczym  Prezesa  Krajowego  Zarządu  Gospo‐
darki Wodnej na mocy art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
Wodne25.  Składa  się  z  30  członków  zgłaszanych  przez  ogólnopolskie  
organizacje  zrzeszające  jednostki  samorządu  terytorialnego,  jednostki 
naukowo‐badawcze, organizacje  społeczne, gospodarcze,  ekologiczne  – 
związane z gospodarką wodną. 
  Do zakresu działań KRGW należy: 
1. Przedstawianie  propozycji  oraz  wniosków  dotyczących  poprawy 

stanu  zasobów  wodnych  oraz  ochrony  przeciwpożarowej  w  pań‐
stwie; 

2. Opiniowanie projektów planów  i programów  inwestycyjnych w za‐
kresie gospodarowania wodami; 

3. Opiniowanie  projektów  aktów  prawnych  regulujących  sprawy  go‐
spodarowania wodami. 

  Reorganizacja gospodarki wodnej  rozpoczęła się w  latach dziewięć‐
dziesiątych. Wówczas miała miejsce nowelizacja ustawy Prawo Wodne  
z 1990r., która upoważniała Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa do utworzenia  jednostek organizacyjnych, realizujących za‐
dania  gospodarowania wodami w  układzie  hydrograficznym. W  roku 
1991  powołano  siedem  regionalnych  zarządów  gospodarki  wodnej 
(RZGW). W dniu  1  stycznia  2000  r. dokonano  połączenia  okręgowych 
dyrekcji z regionalnymi zarządami sumując  ich dotychczasowe zadania  
i zakładając dalszą reformę gospodarki wodnej w oparciu o nowe Prawo 
Wodne. Od  2001  r.  zarządzanie  gospodarką wodną  sprawuje  7 Regio‐
nalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Nowa ustawa z 18 lipca 2001 r. 
o  Prawie  Wodnym  wprowadziła  zarządzanie  zasobami  wodnymi  
z uwzględnieniem podziału Polski na obszary dorzeczy i regiony wodne. 
Celem było wypracowanie stabilnego systemu gospodarowania wodami 
w Polsce. 
 

                                                            
25 Ustawa Prawo Wodne, Dz. U. nr 115 poz. 1229 z późn. zm. 
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4. Podstawy funkcjonowania wielopodmiotowych struktur 
    niezbędnych do prowadzenia działań związanych 
    z przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym 
    jaką jest powódź 
 
  Skala występowania powodzi – klęsk żywiołowych w ostatnim cza‐
sie wzrosła. Przygotowanie państwa  i  jego obywateli do przeciwdziała‐
nia w sytuacjach kryzysowych można określić na podstawie umiejętno‐
ści właściwego postępowania zarówno organów władzy, jak i społeczeń‐
stwa. Działania wszystkich elementów systemu powinny być przy  tym 
skoordynowane,  wzajemnie  się  uzupełniać  i  wspierać.  Zasadniczym 
elementem takiego systemu powinna być  jego zawartość, tzn. powinien 
być  zdolny  odpierać,  przeciwdziałać  i  zapobiegać  wszelkim  zagroże‐
niom  na wszystkich  szczeblach  organizacji władzy  państwa. W  przy‐
padku każdego ze zdefiniowanych oraz nieprzewidywalnych zagrożeń 
powinna  istnieć  prawna  i  organizacyjna  możliwość  uruchomienia 
wszystkich  zasobów  zarówno  ludzkich,  jak  i materiałowych.  Ponadto 
działania organów władzy powinna  cechować  integracja wysiłków po‐
szczególnych służb w celu opiniowania sytuacji kryzysowej, minimaliza‐
cji lub usunięcia jej skutków26.  
  Powódź w 2010 r. udowodniła, że „system” nie  jest w stanie wydaj‐
nie funkcjonować. Sytuacja mimo monitorowania, nie była w pełni moż‐
liwa do kontrolowania. Jak zatem wygląda system i dlaczego nie spełnił 
w pełni swojej funkcji? Podstawową funkcją takiego systemu  jest ochro‐
na życia, zdrowia i mienia, a także środowiska naturalnego poprzez wła‐
ściwe  rozpoznanie  zagrożenia  i  jego  maksymalne  zminimalizowanie, 
odpowiednie  przygotowanie  administracji  publicznej  i  odpowiedzial‐
nych  służb. Właściwe przygotowanie procedur pozwala  szybko podjąć 
działania ratownicze i pozwala przywrócić stan normalny. 
  Kataklizm wymusza zmianę  strategii ochrony przeciwpowodziowej 
w naszym kraju, gdyż obecna koncepcja okazała się anachroniczna. Wy‐
daje  się  nam,  że  jesteśmy  „wystawieni”  na  powodzie.  To  nieprawda. 
Katastrofy  powodziowe  ostatnich  lat  (Missispi  1993  r.,  Ren  rok  1993 

                                                            
26 J. Gryz, W. Kitler, System…op. cit., s. 202. 
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i 1995, Odra 1997 r., rzeki Anglii i Szwajcarii rok 2000, Dunaj i Łeba 2002 r. 
i  inne), potwierdziły w pełni, że w rozwiniętych krajach nastąpił całko‐
wity odwrót od dotychczasowych strategii zorientowanej na hydrotech‐
nikę oraz strategii ochrony przeciwpowodziowej. 
  Miesiąc  przed  powodzią  na  zlecenie  Kancelarii  Sejmu  przeprowa‐
dzono generalną ekspertyzę stanu bezpieczeństwa wodnego, którą opra‐
cował hydrolog dr. Janusz Żalaziński. Alarmował wręcz, że podstawowe 
dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące zarządzania zasobami wodnymi 
i  ochrony  przeciwpowodziowej  nie  zostały  przeniesione  do  polskiego 
porządku  prawnego. Chodzi  przede wszystkim  o  tzw.  Podejście  Lew‐
niowe,  czyli  gospodarowanie  zasobami wodnymi w  granicach  zlewni 
rzek, a nie jednej gminy czy powiatu27. 
  Brak właściwych  przekształceń  systemowych  powoduje,  że  po  kil‐
kunastu  latach od powodzi w dolinie Odry, pomimo wydania wielkich 
pieniędzy w ramach Programu dla Odry w roku 200628 bezpieczeństwo 
tego obszaru nie uległo poprawie. Klasyczna hydrotechnika polegająca 
na  budowie  wałów  i  zbiorników  retencyjnych  nie  przynosi  efektów. 
Środki  techniczne nie są w stanie uchronić nas przed powodzią w   stu 
procentach, jednak dają złudne poczucie bezpieczeństwa. 
  Według dr. Macieja Lenartowicza,  hydrologa  z UW  –  powinniśmy 
zmienić  metody  i  formy  obrony  przed  skutkami  powodzi.  Przede 
wszystkim  nie  rąbać  lasów w  górach,  odtwarzać  roślinność  na  łąkach 
i terenach podmokłych, powinno  łączyć się rzeki z  terenami zalewowy‐
mi. Nie powinniśmy osuszać bagien, nie  lać wszędzie asfaltu, nie kryć 
każdego kawałka chodników  i parkingów kostką, gdyż należy dać wo‐
dzie możliwość wsiąkania. Wybudowanie wzdłuż polskich rzek  tysięcy 
kilometrów wałów  nie  jest w  stanie  zapewnić  ochrony  ludziom  przed 
powodzią, gdyż bardziej chronią one wyłącznie pola i lasy. 

                                                            
27 Co powódź powiedziała nam o Polsce i Polakach, Polityka 27 maja 2010 r. 
28 Powstała po powodzi w 1997 r. Ekolodzy go krytykowali nie tylko z uwagi na za‐

grożenie środowiskowe, ale wskazując m.in. niejasne, a czasem sprzeczne cele. Program 
realizuje  takie przedsięwzięcia  jak  regulacje  rzek  i potoków, podczas gdy działanie  to, 
jako przyśpieszające spływ powierzchniowy  jest uznawane za szkodliwe  i zwiększające 
ryzyko powodzi na niżej położonych terenach. Program finansowany jest z publicznych 
środków. 
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  Najważniejszym zadaniem dla opracowania właściwej strategii zago‐
spodarowania przestrzennego  jest wyodrębnienie terenów zalewowych. 
Dlatego w każdym urzędzie gminy powinna być aktualnie opracowana 
mapa ryzyka powodziowego, gdyż obecne plany zagospodarowania nie 
precyzują dokąd  sięgają  tereny  zalewowe.  Jedyne mapy  ryzyka powo‐
dziowego,  jakie trafiły do gmin, to mapy przygotowane przez organiza‐
cje ekologiczne. W roku 2007 organizacje te we współpracy z RZGW we 
Wrocławiu  opracowały  i  przekazały  gminom  województwa  dolnoślą‐
skiego dokładne mapy ryzyka powodziowego wraz z wnioskami doty‐
czącymi  konieczności  dalszego  powstrzymywania  zabudowy  terenów 
zalewowych. Symboliczna nazwa  tego projektu „Bezpieczna gmina nad 
Odrą” dobrze oddaje  cele działania organizacji pozarządowych. Mimo, 
że przygotowanie  takich map zostało zalecone przez unijną dyrektywę  
o zarządzaniu ryzykiem powodzi, polskie urzędy gmin ich nie posiadają. 
Dyrektywę  tą  należy wprowadzić  do  polskiego  prawa wodnego,  aby 
móc zbudować zintegrowany system ochrony29. 
  Obecne działania prowadzone tradycyjnymi metodami są mało sku‐
teczne, ale bardzo kosztowne. Jak wynika z danych Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, z budżetu państwa od 2002 r. na ochronę 
obszarów w dorzeczu Odry wydano 3,5 mld zł. Ta kwota do roku 2016 
ma wzrosnąć do  9 mld.  zł. Obecnie  trwają prace nad budową nowego 
zbiornika wodnego w Raciborzu30 i modernizację Wrocławskiego Węzła 
Wodnego. Wybudowano 150 kilometrów wałów wzdłuż Odry, a  rzeka 
wzbogaciła się o siedem nowych zbiorników retencyjnych. 
  Tymczasem region górnej Wisły otrzymał zaledwie 243 miliony. Nie 
ma też na Wiśle żadnych „spektakularnych osiągnięć” – brak  jest zbior‐
ników retencyjnych. W ramach projektu z 2003 r. „Koncepcja zrównowa‐
żonego  rozwoju  i ochrony doliny  środkowej Wisły” proponowano nie‐
                                                            

29 Dnia 26  listopada 2007 r. weszła w życie Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Eu‐
ropejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowe‐
go i zarządzania nim potocznie zwana Dyrektywą Powodziową. 

30 Zbiornik Racibórz nie powstał dotąd dlatego, że przez kilkanaście lat odpowiednie 
służby gospodarki wodnej nie potrafiły przygotować właściwej dokumentacji, uwzględ‐
niającej uwarunkowania  społeczne  i  środowiskowe, oraz zignorowały władze potrzebę 
prowadzenia wczesnego  profesjonalnego  dialogu  z mieszkańcami miejscowości,  które 
muszą być wykupione pod czaszę zbiornika. 
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zamieszkane  tereny  pomiędzy  Puławami  a Warszawą  przeznaczyć  na 
poldery zalewowe. Gdyby zostały zbudowane mogłyby pomieścić mln 
m3 wody. Projekt  zalega w urzędach  gmin  nadwiślańskich  i Urzędzie 
Wojewódzkim, gdyż nigdy nie został zrealizowany. 
  Na melioryzacje wydano około 800 milionów złotych. Marnotrawie‐
nie  środków publicznych  (polskich, unijnych kredytów, np.  z Europej‐
skiego Banku  Inwestycyjnego – EBI) wydawanych na ochronę przeciw‐
powodziową prowadzi do  zwiększenia  ryzyka  i  zasięgu powodzi oraz 
powiększa strat z nią z związanych. Przykładem może być budowa na 
Odrze stopnia Malczyce w ramach „Programu dla Odry 2006”. Nie służy 
on  ochronie  przeciwpowodziowej,  gdyż  jest  to  stopień  żeglugowo‐ 
‐energetyczny. Ma kosztować szacunkowo 800 mln. zł. Organizacje eko‐
logiczne dysponują  analizą  hydro‐morfologiczną udowadniając,  że  bu‐
dowa ogromnych inwestycji i kaskadyzacja całej Odry nie przyczyni się 
do powstania międzynarodowej drogi a nawet regionalnej drogi wodnej. 
Uregulowanie rzeki na  te cele sprzeczne będzie z celami ochrony prze‐
ciwpowodziowej. 
  Organizacja  systemu ochrony przed powodzią w  ramach zarządza‐
nia kryzysowego stanowi ważny jego element, ze względu na coraz czę‐
ściej występujące zjawisko. Struktura systemu  jest ciągle modernizowa‐
na. Zjawisko powodzi wymusza tworzenie efektywnej ochrony przeciw‐
powodziowej. Zaczęto  stosować w  systemie  coraz nowsze metody wy‐
magające znajomości zasad hydrologicznych, hydrotechnicznych, geolo‐
gicznych, meteorologicznych oraz organizacyjnych. Nowoczesne techno‐
logie,  służby  państwowe,  system  organizacyjny  budowany  przez  lata 
ciągle okazuje się bezsilny wobec kataklizmu. 
  Różnice  jakie  nastąpiły  w  Polsce  w  organizacji  systemu  ochrony 
przed powodzią łączą się z przeobrażeniami organizacji, która wcześniej 
oparta była na centralnym systemie zarządzania. Zanim podjęto poważ‐
ne zmiany ustawodawcze wprowadzono zmiany legislacyjne, które mia‐
ły  za  zdanie  w  sposób  właściwy  zorganizować  służby  informacyjne 
i ostrzegawcze. Organizacyjne przemiany administracji wodnej w Polsce 
miały  chronić  ludność  przed  powodzią.  Prawo  wodne  uchwalone  30 
maja  1962  r. w Polsce mimo wielokrotnych  zmian obowiązuje do dnia 
dzisiejszego. W dziale V Ochrona przed powodzią przedstawiał założe‐



System zarządzania kryzysowego na wypadek klęski żywiołowej – powodzi 107

nia systemowe, obowiązujące w naszym kraju. Przez to stał się podstawą 
prawną istoty ochrony przeciwpowodziowej. System podzielono na dwa 
zasadnicze elementy: ochronę powszechną, sprawowaną przez państwo; 
ochronę bezpośrednią, wykonywaną przez komitety przeciwpowodzio‐
we, które zespalały  i koordynowały działalność administracji państwo‐
wej  i  innych  instytucji powołanych do  zabezpieczenia  kraju przed po‐
wodzią  (komitety działały do 2002 r.). Komitety zostały stworzone  jako 
organizacje wykonawcze wyposażone w  szerokie uprawnienia nadzor‐
cze  i  koordynacyjne,  a  w  sytuacji  bezpośredniego  zagrożenia  nawet 
uprawnienia dowódcze.  
  Spirala  systemu  organizacyjnego,  a  także  scentralizowany  system 
dowodzenia  obniżał  ich  efektywność  w  warunkach  praktycznych.  Po 
okresie ponad 50‐letniej ochrony bezpośredniej  sprawowanej przez ko‐
mitety przeciwpowodziowe postanowiono radykalnie przebudować  ten 
system. W nowo wypracowanym stworzono rozwiązania ochrony przed 
powodzią  w  połączeniu  z  obroną  cywilną  i  systemami  ostrzegania  
i alarmowania. Tworzono nowoczesny system reagowania kryzysowego, 
który usytuowany został w 1997 roku w resorcie Spraw Wewnętrznych  
i  Administracji.  Usprawniono  kontakt  z  całą  administracją  publiczną 
(rządową  i  samorządową)  oraz  z  systemem  ochrony  ludności. Zmiana  
w 1998 roku Urzędu Szefa Obrony Cywilnej Kraju na Urząd Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony Ludności rozszerzała jego uprawnienia, a z tym 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludności. 
  System w  czasie  powodzi  lipcowej w  1997  roku  poniósł  porażkę. 
W wyniku reorganizacji systemu zlikwidowano komitety przeciwpowo‐
dziowe oraz ograniczono  rolę obrony cywilnej. Tak dzieje się wówczas 
jeżeli zawiedzie część systemu, wówczas odrzuca się całą jego strukturę. 
Nowy  system  oparty  o PSP, działający w  ramach KSRG  od  1991  roku 
miał charakter zdecentralizowany, ale koordynacja pomiędzy elementa‐
mi  systemu  miała  zapewnić  bezpieczeństwo.  Przeobrażenia  w  latach 
1997−2004  spowodowane  uchwaleniem  nowej  ustawy  zasadniczej,  
reformą administracji zmieniły kompetencje organów samorządowych. 
  W momencie  kiedy  RP weszła w  skład UE  zaakceptować musiała 
Dyrektywę Powodziową (26 listopada 2007 r. weszła w życie Dyrektywa 
2007/60/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  23  października 
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2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodzi i zarządzania nim). Wdrożenie 
RDW31 ma utorować drogę dla nowego podejścia ujętego w dyrektywie, 
zgodnie  z  którym  nacisk  kładziony  jest  na  zintegrowane  zarządzanie 
zasobami na poziomie dorzecza, a nie na poziomie  tradycyjnych barier 
geopolitycznych. Dąży do właściwego zarządzania ryzykiem, jakie może 
stwarzać  powódź.  Zobowiązania  nałożone  na  państwa  członkowskie, 
wynikające z Dyrektywy polegają na konieczności opracowania wstępnej 
oceny  ryzyka  powodziowego,  map  zagrożenia  powodziowego32,  map 
ryzyka  powodziowego  i  planów  zarządzania33  ryzykiem  powodzio‐
wym34  oraz  ich publiczne udostępnienie35. Dlatego państwa  członkow‐
skie są zobligowane do sporządzenia: 
1. Wstępnej oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 r. 
2. Map zagrożenia i map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 r. 
3. Planów zarządzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 r.36 
  Polska  ma  jeszcze  czas  na  realizację  Dyrektywy.  Możemy  jednak 
przy obecnej powodzi  z  2010  r.  zastanowić  się: Czy gdybyśmy dyspo‐
nowali w/w dokumentami moglibyśmy czuć się bezpieczni chociaż czę‐
ściowo? Dopiero gdy zostaną one opracowane i wdrożone do polskiego 
systemu  zarządzania  kryzysowego  i  przetestowane w  praktyce  dadzą 
właściwą odpowiedź. Jednak problem łączy się z finansowaniem działań 
wynikających z Dyrektywy. Z jakich środków zostaną one sfinansowane 
i na ile będą zsynchronizowane z systemem polskim. 
  W momencie wystąpienia klęski żywiołowej jaką jest powódź, wdro‐
żone zostają procedury reagowania kryzysowego37 zgodnie z przepisami 

                                                            
31 Ramowa Dyrektywa Wodna. 
32 Mapa zagrożenia powodziowego – mapa/y, przedstawiające potencjalne negatyw‐

ne skutki powodzi. 
33  Plan  zarządzania  ryzykiem  powodziowym  –  plany  określające  katalog  działań 

zmierzających do osiągnięcia celów zarządzania ryzykiem powodziowym. 
34 Ryzyko powodziowe – kombinacje prawdopodobieństwa występowania powodzi 

i negatywnych  skutków powodzi dla  zdrowia  ludzi,  środowiska, dziedzictwa narodo‐
wego oraz działalności gospodarczej. 

35 Ramowa Dyrektywa Wodna. 
36  http://www/kzgw.gov.pl/Dyrektywa_Powodziowa.html?print  (data  dostępu: 

16.08.2010 r.) 
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art.  5 ust.  2 ustawy  z dnia  26 kwietnia  2007  r. o  zarządzaniu kryzyso‐
wym38. Analiza procedur przeprowadzona zostanie w oparciu o zadania 
spoczywające na poszczególnych organach i osobach funkcyjnych uczest‐
niczących w  systemie  reagowania  kryzysowego. Zgodnie  z  art.  5  ust.  2 
pkt. 2 można stwierdzić, że procedury reagowania kryzysowego obejmują: 
1. Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń, rozumiane  jako zada‐

nia odpowiednie dla struktur gminnych oraz procedury współdzia‐
łania ze służbami, strażami i inspekcjami, do których należy monito‐
rowanie zagrożeń. 

2. Bilans  i  tryb uruchamiania  sił  i  środków niezbędnych do usuwania 
skutków zagrożeń, rozumiane jako baza danych o zasobach, które na 
poziomie gminy mogą być wykorzystane w sytuacjach kryzysowych, 
wraz ze wskazaniem dysponenta tych zasobów. 

3. Uruchomienie  przewidzianych  działań  naprawczych  w  gminnym 
planie reagowania kryzysowego oraz zasady współdziałania, a także 
sposoby ograniczania rozmiarów strat i usuwania skutków zagrożeń, 
które rozumiane  jako procedury reagowania kryzysowego są podle‐
głe wójtom gmin, którzy są odpowiedzialni za realizację zadań z za‐
kresu zarządzania kryzysowego. 

  Właściwy bilans dostępnych  sił  i  środków wykonuje  się w  oparciu  
o  zagrożenie. W  terenie  organami  odpowiedzialnymi  za  zapobieganie  
i  zwalczanie  klęsk  żywiołowych  są Wojewodowie  (Prezydenci, Burmi‐
strzowie, Wójtowie). Wykonują oni powierzone im zadania przy użyciu 
dostępnych  sił  i  środków we współdziałaniu  z  jednostkami  Straży Po‐
żarnej, Kolejowych Służb Technicznych, Policji, Pogotowia Ratunkowe‐
go, Stacji Sanitarno‐Epidemiologicznych, Sił Obrony Cywilnej, Jednostek 
Sił Zbrojnych RP.  Jednym z podstawowych kryteriów dysponowania  si‐
łami  i  środkami w czasie działań ratowniczych  jest czas. Do akcji skiero‐
wany  jest ten kto ma odpowiedni sprzęt  i znajduje się aktualnie najbliżej 

                                                                                                                                                   
37 Procedura reagowania to zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, 

czy  stanów  nadzwyczajnych  i  w  czasie  wojny,  rozumiane  jako  procedury  działania 
gminnych centrów zarządzania kryzysowego oraz gminnego zespołu zarządzania kryzy‐
sowego; w  tej  części  niezbędne  jest  powiązanie  z  planem  operacyjnym  funkcjonowania 
gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

38 Ustawa o Zarządzaniu Kryzysowym Dz. U. nr 89., poz. 590 z późn. zm. 
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miejsca zdarzenia, bez względu na przynależność  terytorialną. Ogromne 
znaczenie w czasie akcji  ratowniczej mają  informacje o miejscu zdarze‐
nia,  jego  topografii  i wyposażeniu.  Szczególnie  przydatne  są  cyfrowe, 
skalowane mapy systemu wizualizacji przestrzennej, które umożliwiają 
błyskawiczną ocenę sytuacji na miejscu zdarzenia  i podejmowanie ade‐
kwatnych  do  niej  decyzji.  Oczywiście  warunkiem  przydatności  map 
komputerowych jest ich wysoka aktualność i pełna wiarygodność. Rów‐
nież  ważnym  elementem  jest  możliwość  odwzorowania  dynamiki 
i przebiegu akcji na mapie cyfrowej. Wysoce aktualne komputerowe ba‐
zy danych są podstawą z jednej strony prowadzenia skutecznych działań 
operacyjnych  z  drugiej,  bezpieczeństwa  osób  ratowanych,  a  także  
samych ratowników39. 
  Obrona  cywilna w Polsce  stanowi  system  o  sprecyzowanych  zada‐
niach  strukturalnych  i  formach działania.  Jest zespolona ze wszystkimi 
szczeblami  administracji państwowej  i  samorządowej, podmiotami  go‐
spodarczymi  (niezależnie  od  osobowości  prawnej),  organizacjami  spo‐
łecznymi  oraz  całym  społeczeństwem.  Siłą  obrony  cywilnej  jest  jej  po‐
wszechność, oznacza to, że wszyscy obywatele naszego kraju uczestniczą 
w ochronie grup ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia. W Pol‐
sce według unormowań prawnych, obrona cywilna  jest elementem sys‐
temu obronnego kraju. 
  Jednym  z wielu  zadań  obrony  cywilnej  jest  ostrzeganie  alarmowe. 
Działa w  ramach powszechnego wczesnego ostrzegania  i alarmowania. 
Podstawę stanową syreny umiejscowienie w obiektach Państwowej Stra‐
ży Pożarnej oraz w zakładach pracy. Najczęściej syreny włączane są elek‐
trycznie  ze  stanowiska  obrony  cywilnej. Do  ogłoszenia  (odwoływania) 
alarmów wykorzystywane są: 
1. Systemy alarmowe miast. 
2. Centralne oraz regionalne rozgłośne Polskiego Radia  i ośrodki Tele‐

wizji Polskiej. 
3. Radiowęzły radiolinii przewodowej. 
4. Syreny  nie  włączone  do miejskich  systemów  alarmowych  (syreny 

zakładów pracy, straży pożarnej itp.). 
                                                            

39 K. Ficoń,  Inżynieria Zarządzania Kryzysowego: Podejście Systemowe, wyd. BEL, War‐
szawa, s. 274−276. 
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  Nie  zawsze  ludność w  stanie  klęski  żywiołowej  jest  informowana  
w sposób właściwy ze względu na „zerowy” brak wiadomości związanej 
z przekazem  informacji. Ludzie, aby zareagować na sygnał muszą znać 
jego znaczenie. Inaczej będą bierni nawet na ekstremalną sytuację, która 
wystąpi. Przykładowo w  tym celu Urząd Miejski w Słupsku – Wydział 
Bezpieczeństwa  i Zarządzania Kryzysowego wydał w  sierpniu  2007  r. 
„Informator o Powszechnej Samoobronie Ludności”, który zyskał akcep‐
tacje prezydenta Miasta Słupska. Jego aktualizacja miała miejsce 15 mar‐
ca  2010  r.  dzięki  informatorowi  ludność  potrafi  rozpoznawać  alarmy, 
sygnały alarmowe, zna rangę komunikatów ostrzegawczych. W razie wy‐
stąpienia zagrożenia zamiast paniki, stosuje się do właściwych procedur:  
1. Właściwe  zorganizowanie  komitetów  przeciwpowodziowych,  szta‐

bów akcji, ciał doradczych i konsultacyjnych. 
2. Właściwe  zorganizowanie  systemu  alarmowania  organów  i  sił  ra‐

towniczych oraz ludności o zagrożeniu powodzią. 
3. Odpowiednie  dostosowanie  struktury  organizacyjnej  organów  i  sił 

do warunków terenowych (rodzaj powodzi). 
4. Stanu przeszkolenia sił ratowniczych, a w szczególności w praktycz‐

nym działaniu umiejętności posługiwania się sprzętem ratowniczym 
w specyficznych warunkach powodzi. 

5. Stanu  wyposażenia  sił  w  podstawowy  sprzęt  ratowniczy,  odzież 
ochronną, dostępne środki pływające itp. 

6. Opracowanie wariantowych zadań ratowniczych dla poszczególnych 
organów  i  sił  ratowniczych  na  podstawie  prognoz  i  doświadczeń  
w tym zakresie. 

7. Stopnia przygotowania  akcji powodziowej pod względem medycz‐
nym,  łączności,  transportowym,  materiałowym,  kwaterunkowym, 
żywnościowym itp. 

8. Właściwie zorganizowane kierowanie (dowodzenie akcją powodziową); 
9. Uzgodnienie zasad współdziałania z wszystkimi siłami ratowniczymi. 
10. Właściwe  informowanie  ludzi,  środków przekazu o  aktualnej  sytu‐

acji powodziowej. 
  W  ten  sposób można  przygotować  społeczeństwo  do  powszechnej 
samoobrony. W  czasie  akcji  ratunkowej w  czasie powodzi muszą obo‐
wiązywać określone procedury, aby nie stracić panowania nad zaistniałą 
sytuacją. 



Gniewomir Pieńkowski 112

5. Podsumowanie 
 
  Z dotychczasowych analiz wynika, że system reagowania na zagro‐
żenia  jakim  jest powódź  spoczywa  na pięciu ministerstwach  i  instytu‐
cjach im podległych oraz przedstawicielach administracji publicznej (wo‐
jewoda,  starosta  lub wójt;  burmistrz  bądź prezydent). Brak  jest  jednak 
szczegółowych podstaw prawnych  regulujących wzajemną współpracę, 
dzięki  której  powstałby  efektywny  system  przeciwdziałania  zagroże‐
niom naturalnym  (powodziom) oraz wypracowane zostałyby mechani‐
zmy, dzięki którym można byłoby zwalczać efektywnie  ich skutki. Wa‐
runkiem współpracy  różnych organów administracji publicznej,  straży, 
Sił Zbrojnych RP  jest  realizowanie wspólnych zadań na  rzecz sprawnie 
funkcjonującego systemu zarządzania kryzysowego. Zadania, które mają 
być realizowane przez w/w organizacje powinny być wyraziście wyod‐
rębnione, aby można było wykorzystać  ich kompetencje w  jak najwięk‐
szym stopniu. 
  System musi być skorelowany z obecnym systemem bezpieczeństwa 
państwa (uwzględniać musi tendencje  jego rozwoju). Bez odpowiednie‐
go  holistycznego podejścia,  które uwzględnia połączenie  sił  i  środków 
niemilitarnych i miliatrnych nie jest możliwe osiągniecie celów systemu, 
poczynając od identyfikacji źródeł, a kończąc na zwalczaniu skutków. 
  Tworzenie  modelu  systemu  reagowania  kryzysowego ma  na  celu 
zwiększenie skuteczności i operatywności służb, sił i  jednostek ratowni‐
czo‐gaśniczych  pod  jednolitym  dowództwem  operacyjnym.  Integracja 
pozwoli  optymalnie wykorzystać  potencjalne  siły  i  środki możliwe do 
użycia w  czasie  akcji  ratowniczych.  Istnieje  konieczność  funkcjonalnej 
integracji wszystkich służb  i podmiotów przeznaczonych do prowadze‐
nia  akcji  ratowniczych,  ewakuacji  i udzielania pomocy poszkodowanej 
ludności  oraz  ratowania mienia. Najtrudniejsze  działania w  czasie  po‐
wodzi łączą się ze wdrażaniem w życie Operacyjnego Planu Przeciwpo‐
wodziowego40.  
                                                            

40 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie szczegóło‐
wego  zakresu  działania  Szefa  Obrony  Cywilnej  Kraju,  szefów  obrony  cywilnej woje‐
wództw i gmin oraz zasad i trybu kierowania, a także koordynowania przez nich przy‐
gotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej, Dz. U. nr 91, poz. 420. 
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  Samo  opracowanie planu  jest  trudne  ze względu  na  brak unormo‐
wań prawnych.  Jedynym dokumentem, który określa zasady ewakuacji 
planowej jest instrukcja ewakuacji ludności sztabu Obrony Cywilnej Kra‐
ju  Sygn.  SOCK  164/95. Wadą  jej  jest  czas, w którym należy  ewakuację 
zrealizować,  gdyż  instrukcja  dotyczy  tylko  czasu  wojny.  Ewakuacja 
obecnie wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29  IX 1993r.  
w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OC Kraju, szefów OC 
województw i gmin oraz zasad i trybu kierowania, a także koordynowa‐
nia przez nich przygotowań oraz  realizacji przedsięwzięć OC41. Przepis 
ten  zastał  zastąpiony Rozporządzeniem Rady Ministrów  z  25  czerwca 
2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywil‐
nej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. 
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The model of crisis management system: 
 flood disaster example 

Abstract 

 

The hereby thesis concerns the research on the genesis of Polish 
crisis management system. The object of the analysis is to dem-
onstrate the influence of an extreme situation(flood disaster) on 
development of specific forms of this type of management. The 
aim of the analysis is the research on the actions provided by the 
Polish government. The aim of the thesis is to present stages of 
the Polish government actions. With regard to the above, I in-
cluded two issues into the article: 

- firstly, I presented of the historical background of Polish crisis 
management; 

- secondly, I presented the development of specific forms of Pol-
ish crisis management (flood disaster); 

I think that this article presents the phenomenon of Polish crisis 
management from a certain perspective which makes it possible 
to understand actions undertaken by the government. Presenta-
tion of the internal events gives the clear view of Polish crisis 
management. 
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SPC (STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESAMI)  
W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ 
 
 
1. Wprowadzenie 
 
  Jakość jest to cecha wyrobu, usługi lub procesu, która decyduje o ich 
przydatności dla klienta i  jego satysfakcji. Po 1989 roku, a szczególności 
od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, problematyka jako‐
ści stała się kluczową w praktyce produkcyjnej naszych przedsiębiorstw. 
Nastąpiło wręcz  rewolucyjne  przejście  od  gospodarki  sterowanej  cen‐
tralnie  do wolnorynkowej,  opartej  na wymaganiach  klienta. Ogromna 
konkurencja wymusiła na krajowych organizacjach stosowanie najnowo‐
cześniejszych  rozwiązań  w  zakresie  szeroko  pojętej  inżynierii  jakości, 
w tym innowacyjności i zarządzania wiedzą. 
  Inżynieria  jakości  jest  dziedziną  nauki,  a  jednocześnie  praktyczną 
dyscypliną dysponującą  szerokim  zestawem metod  i narzędzi, pomoc‐
nych w uzyskiwaniu, utrzymywaniu  i doskonaleniu ekonomicznie uza‐
sadnionej jakości wyrobów oraz usług. 
 
2.  Inżynieria jakości 
 
  Inżynieria  jakości  znajduje  praktyczne  zastosowanie  w  inżynierii 
produkcji − nie tylko w sferze produkcyjnej, lecz także w sferach przed − 
i  poprodukcyjnych.  Analiza  jakości  ma  bowiem  kapitalne  znaczenie  
w okresie projektowania, w  tym − w badaniu poziomu nowoczesności 
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wyrobów. Nadal głównym terenem badań naukowych nad  jakością  jest 
przedsiębiorstwo produkcyjne. Sfera wytwarzania jest bowiem tradycyj‐
nie uważana za kluczową dla  jakości życia społeczeństw, kształtowane‐
go  przez  poziom  jakości  oferowanych  produktów  (wyrobów,  usług  
i utworów). Wobec powyższego, wytwórcy są odpowiedzialni za  jakość 
projektową  i  jakość wykonania  produktów  oraz  ukierunkowują  całość 
swoich działań na zapewnienie  jakości optymalnej. W  tych działaniach 
centralne miejsce  zajmują  produkty  finalne  oraz  podstawowe  procesy 
technologiczne. W fazie wytwarzania − badania powinny dotyczyć osią‐
gania  jakości  optymalnej  w  danych  warunkach  produkcyjnych,  przy 
uwzględnieniu  aspektów  ekonomicznych,  a  więc  kosztów  jakości.  
W obrocie  towarowym  chodzi  o  badanie,  m.in.  opinii  konsumentów, 
które powinny wzbogacać materiał rozpoznawczy stanowiący podstawę 
doskonalenia  jakości wyrobów. W  fazie użytkowania  istotne  jest rozpo‐
znanie  sprawności  funkcjonalnej  i  niezawodności  działania  obiektów 
technicznych,  serwisu,  jak  i  innych  informacji,  dających  podstawę  do 
dalszego  doskonalenia  jakości  danego  procesu,  wyrobu,  bądź  usługi. 
Takie podejście wymaga też odpowiedniej edukacji personelu tworzące‐
go  i pracującego w zakresie zarządzania w oparciu o kryterium  jakości 
(Tkaczyk 2000). 
  Inżynieria  jakości  jest nauką opartą na podejściu procesowym  i sys‐
temowym,  które,  oprócz  orientacji  na  klienta,  są  podstawowymi  zasa‐
dami  zarządzania  jakością. Każde  przedsiębiorstwo  jest  swoistym  sys‐
temem powiązanych ze sobą obszarów  i działań (procesów), które two‐
rzą zwartą logicznie całość. Proces jest to czynność lub zespół czynności, 
zdefiniowanych  w  instrukcji  lub  procedurze,  przekształcających  stan 
wejściowy (czynniki wejścia) w stan wyjściowy (czynniki wyjścia) wraz  
z pętlą sprzężenia zwrotnego, którą stanowią zmienne sterujące, za po‐
mocą których można proces korygować (rys.1). Zakłócenia stanowią ne‐
gatywne wpływy  na  proces,  które mogą mieć  charakter  losowy  (tzw. 
naturalna zmienność procesu albo „szum”) bądź systematyczny, zazwy‐
czaj możliwy do usunięcia na drodze korekcji procesu poprzez zmianę 
wartości zmiennych sterujących (Sałaciński 2009). 
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Rys.1. Schemat ideowy procesu w inżynierii jakości 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne. 

   
  Podstawowym elementem procesu produkcyjnego (rys. 2) jest proces 
wytwórczy (technologiczny). Aby móc go analizować w ramach inżynie‐
rii jakości należy umieć identyfikować czynniki zakłócające i destabilizu‐
jące proces, których szuka się w tzw. obszarze 6M+E: 
• Man (człowiek – najczęściej operator maszyny); 
• Machine (obrabiarki, oprzyrządowanie, narzędzia, środki kontrolno‐

pomiarowe); 
• Method (metoda – zastosowana technika wytwarzania); 
• Material  (materiał wejściowy do procesu: np. pręt, odlew, odkuwka  

i ich właściwości); 
• Measurement (pomiar – zastosowana metoda i system pomiarowy); 
• Management (organizacja produkcji oraz zarządzanie procesem); 
• Environment (otoczenie procesu). 
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Rys. 2. Schemat procesu technologicznego; DKZ 
 ‐ działania korygująco‐zapobiegawcze, operacje 2 i n‐ta są krytycznymi  

(przykładowo) z punktu widzenia jakości finalnej wyrobu 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
  Elementy  zarządzania  jakością  i  inżynierii  jakości  przedstawiono 
schematycznie na rys. 3. Stanowią one punkt wyjścia do analizy  jakości 
produktów  i procesów wytwórczych. Według Koła Deminga  tworzą one 
tzw. strukturę PDCA: Plan  ‐ Planowanie  Jakości, Do − Zapewnienie  Ja‐
kości, Check − Sterowanie Jakością, Act − Doskonalenie Jakości (rys. 4). 

 

Rys. 3. Elementy inżynierii jakości 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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  Powyższe pojęcia definiowane są następująco: 
1. Zarządzanie jakością to skoordynowane planowanie, organizowanie, 

motywowanie i kontrola wszystkich działań dotyczących jakości; 
2. Inżynieria  jakości  jest to praktyczna dyscyplina wykorzystywana do 

czynnego  kształtowania  w  gospodarce  najkorzystniejszej,  ekono‐
micznie uzasadnionej jakości produktów i procesów; 

3. Planowanie  jakości  to działania  ukierunkowane  na  ustalenie  celów 
dotyczących  jakości, określające procesy realizacyjne i związane z nimi 
niezbędne zasoby; 

4. Sterowanie  jakością  to  działania,  za  pomocą  których  uzyskuje  się 
przydatność użytkową produktu, związane z korygowaniem proce‐
sów rozregulowanych i zapobieganiem przyczyn rozregulowania na 
przyszłość z wykorzystaniem różnych metod, technik i narzędzi (w tym 
statystycznych); 

5. Zapewnienie  jakości  to działania ukierunkowane na  stworzenie  za‐
ufania  (w  szczególności  dla  klienta  zewnętrznego),  że wymagania 
dotyczące  jakości  będą  spełnione.  Takim  zapewnieniem może  być 
m.in.  posiadanie  certyfikowanego  systemu  zarządzania  jakością 
zgodnego np. z ISO 9000; 

6. Doskonalenie  jakości  to  działania  ukierunkowane  na  zwiększenie 
zdolności  organizacji  do  spełnienia wymagań  dotyczących  jakości. 
Wymagania mogą  odnosić  się  zarówno do produktów  jak  również 
wszelkich  procesów  zachodzących  w  przedsiębiorstwie,  a  przede 
wszystkim procesów wytwórczych. 

  W ramach inżynierii jakości stosuje się szeroki zestaw metod i wspo‐
magających  je narzędzi, za pomocą których można wszechstronnie ana‐
lizować jakość produktów i procesów wytwórczych. Metody wspomaga‐
jące zarządzanie  jakością przeznaczone są do zbierania  i przetwarzania 
danych o procesach zachodzących w organizacji  i  jej otoczeniu, związa‐
nych  z  różnymi  aspektami  jakości.  Pozwalają  przedstawić  zależności 
pomiędzy różnymi czynnikami procesu produkcyjnego i jego wynikami, 
w postaci umożliwiającej ich skuteczne wykorzystywanie w zarządzaniu 
i sterowaniu jakością.  
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Rys. 4. Elementy inżynierii jakości w strukturze Koła Deminga (PDCA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Źródło: opracowanie własne. 
 
  Rozróżnia się dwie główne grupy metod wspomagania zarządzanie 
w ramach inżynierii jakości: 
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służących do ich wyprodukowania: QFD, FMEA, DOE, 
b) metody wspomagające produkcję, w tym przede wszystkim procesy 

wytwórcze bezpośrednio związane z zastosowanymi technikami wy‐
twarzania: MSA, SPC. 

  FMEA  (ang. Failure Mode and Effects Analysis)  jest  to metoda analizy 
potencjalnych przyczyn  i skutków wad, wykorzystywana przez projek‐
tantów  (w  tym  projektantów  procesów  technologicznych)  pragnących 
zminimalizować straty spowodowane niską  jakością. Celem analizy  jest 
znalezienie  potencjalnych  przyczyn  i  skutków  błędów  popełnianych 
przy projektowaniu  i konstruowaniu  i wyeliminowanie  ich zanim  jesz‐
cze powstanie gotowy wyrób. 
  QFD  (ang. Quality  Function Deployment)  jest  to metoda  rozwinięcia 
funkcji jakości, znana pod nazwą „Dom Jakości”. Jej celem jest przełoże‐
nie niesprecyzowanych potrzeb  i oczekiwań klientów (typu:  ładny, wy‐
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godny,  funkcjonalny)  na  charakterystyki  techniczne,  będące  punktem 
wyjścia do projektowania i konstruowania wyrobu lub usługi przez spe‐
cjalistów. 
  DOE  (ang. Design  of  Experiment)  jest metodą  projektowania  (plano‐
wania)  eksperymentów. W  ramach DOE  często  stosowana  jest metoda 
Taguchiego.  Jej  celem  jest minimalizacja  zmienności  działania wyrobu 
(lub procesu) w odpowiedzi na czynniki zakłócające (tzw. „szum”), przy 
jednoczesnej maksymalizacji zmienności w odpowiedzi na czynniki sta‐
nowiące tzw. sygnał. Sygnałem są te czynniki, które mają własności ste‐
rujące i są wielkościami wejściowymi w planowanym doświadczeniu. 
  MSA (ang. Measurement System Analysis)  jest metodą analizy zdolno‐
ści  i  stabilności narzędzi  i  systemów pomiarowych  stosowanych w  ra‐
mach inżynierii jakości. 
  SPC (ang. Statistical Process Control) jest metodą statystycznego stero‐
wania procesem przeznaczoną do gromadzenia i prezentowania danych 
opisujących  zmienność warunków  i  charakterystyk  przebiegu  procesu. 
Jest  to bieżąca, czyli realizowana w rzeczywistym czasie przebiegu  (on‐
line), kontrola procesu,  służąca do wykrywania  jego ewentualnych  roz‐
regulowań i w konsekwencji prowadząca do stałej poprawy jego jakości. 
Celem stosowania SPC jest zmniejszanie zmienności na wejściu i wyjściu, 
a następnie usuwanie ich przyczyn. W ramach SPC bada się, z jaką natu‐
ralną zmiennością, czyli z  jakim rozproszeniem wyników pomiaru, wy‐
konywany jest proces produkcyjny i jaka jest jego zdolność do spełnienia 
wymagań określonych  specyfikacjami. Nie wystarczy  już w  ramach  ja‐
kości utrzymać proces w granicach  tolerancji. Dąży się do  jego ciągłego 
doskonalenia przez minimalizację wielkości rozrzutu i centralizację war‐
tości średnich procesu.  
  Według  dawnego  podejścia  wszystkie  produkty  znajdujące  się 
wewnątrz  granic  specyfikacji  (tolerancji)  określane  były  jako  równie 
dobre. Nie  rozróżniano  produktów,  których wartości  rzeczywiste  leżą 
dokładnie w środku przedziału tolerancji i takich, których wartości leżą 
jeszcze  wewnątrz,  ale  tuż  przy  niebezpiecznych  granicach.  Takie 
myślenie  narzuca  jednak  wiele  wątpliwości.  Modelem  opisu  takiego 
stanu rzeczy może być funkcja strat Taguchiego. Według niego strata to 
wielkość  ciągła, której minimum odpowiada wartości docelowej. Wartość 
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docelowa jest parametrem zależnym od przeznaczenia wyrobu (np. średni‐
ca  wałka  i  otworu),  a  jego wartość  optymalna  odpowiada  oczekiwaniu 
klienta. Przy poprawnym planowaniu  i realizacji produkcji wartość do‐
celowa  odpowiada wartości  oczekiwanej  −  najczęściej  środkowej  −  ze 
specyfikacji  produktu.  Im  bardziej wartość  cechy wyrobu  odbiega  od 
pożądanej  wartości  docelowej,  tym  większa  jest  strata  spowodowana 
taką odchyłką (koszty wad rosną parabolicznie –  linia czerwona na rys. 
5). Na podstawie tego modelu widać jak ważne jest ukierunkowanie pro‐
cesów produkcyjnych na wartość docelową  i ograniczenie w ten sposób 
strat do minimum. 
  Jak ważne jest odpowiednie nadzorowanie procesów produkcyjnych 
pokazuje wykres kosztów jakie ponosi się w związku z wykryciem wad 
na  poszczególnych  etapach  realizacji  produktu  (rys.  6).  Nie wykrycie 
niezgodności na n‐tym etapie skutkuje orientacyjnie 10‐krotnie wyższymi 
nakładami na ich usunięcie na n+1 etapie. 
  Aby móc  analizować poprawność procesów  i wyrobów  za pomocą 
SPC należy dokonać pomiaru  ich cech  i oszacować niepewność pomia‐
rową. Wyniki analiz powinny być archiwizowane. 
  Na plan pierwszy w  statystycznym  sterowaniu procesami wysuwa 
się problem diagnostyki zakłóceń, co dokonywane jest za pomocą moni‐
torowania charakterystyk  jakości  (uzyskane z pomiarów dane bądź po‐
brane z archiwum, zazwyczaj przetworzone i zweryfikowane, są „poka‐
zywane” w  systemach  zautomatyzowanych  na  ekranach monitorów  – 
stąd etap ten nazywany jest MONITORINGIEM). 
  Sposób prezentacji zgromadzonych obserwacji oraz związane z  tym 
metody przetwarzania zależą od odbiorców i celów, którym mają służyć. 
W najprostszym przypadku mogą  to być nie przetworzone prezentacje 
przebiegów rejestrowanych wielkości. Większe znaczenie posiadają pre‐
zentacje  statystyk,  prognoz,  podstawowych  zależności  ilościowych  lub 
też  wskaźników  globalnych,  w  tym  także:  karty  kontrolne  procesów, 
stany  funkcjonalne urządzeń, wskaźniki  zdolności maszyn  i procesów. 
Pokazywane informacje powinny być przetworzone do postaci pozwala‐
jącej na łatwe i szybkie wnioskowanie.  
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Rys. 5. Współczesne podejście do jakości procesu produkcyjnego 
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specyfikacji, LSL – dolna granica specyfikacji, WD – wartość docelowa procesu (naj‐
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Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 6. Wielkość kosztów wad powstałych na kolejnych etapach produkcji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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  Biorąc powyższe pod uwagę za główne cele SPC można uznać: 
• koncentrowanie się na procesach; wynikiem dobrego procesu będzie 

zawsze dobry produkt, 
• minimalizacja zmienności (rozrzutu) procesów, 
• nadzorowanie  przebiegu  procesów  produkcyjnych  w  celu  spraw‐

dzenia, czy utrzymują się one na ustalonym poziomie dokładności, 
• wychwyceniu  w  odpowiednim  momencie  systematycznych  bądź 

specjalnych wpływów, które rozregulowały proces produkcyjny, 
• podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych, 
• ciągłe doskonalenie jakości procesów, 
• sprostanie wymaganiom norm zarządzania jakością (np. ISO 9001), 
• stworzenie wiarygodności firmy dla klienta. 
  Trzeci cel jest realny do osiągnięcia tylko wtedy, gdy wyniki pomiaru 
procesów  uzyskuje  się  natychmiast. Możliwe  jest  to  tylko wtedy,  gdy 
monitorowanie procesów odbywa  się  on‐line   z użyciem odpowiednich 
narzędzi  statystycznych  (np.  kart  kontrolnych)  oraz  systemu  CAQ 
wprzęgniętego  w  system  komputerowy  przedsiębiorstwa.  Pozytywną 
konsekwencją zastosowania SPC  jest więc zaostrzenie wymagań w  sto‐
sunku do procesów wytwórczych, bardziej ekonomiczne wykorzystanie 
maszyn i urządzeń oraz stworzenie warunków do ciągłego doskonalenia 
procesów. Bardzo ważna  jest przy  tym umiejętność  rozróżniania przy‐
padkowych  i  systematycznych  wpływów  na  proces.  Karty  kontrolne 
wychwytują błędy systematyczne i pozwalają na ich szybkie zdiagnozo‐
wanie  i wyeliminowanie. Wpływy  przypadkowe  decydują  o wielkości 
rozrzutu procesu  (jego naturalnej zmienności)  i nie  są możliwe do wy‐
eliminowania.  Ich przyczyny  to przykładowo:  luzy, zmienne  tarcie ele‐
mentów maszyn, niejednorodność materiału obrabianego, drgania ukła‐
du OUPN,  ugięcia  sprężyste  przedmiotu  obrabianego  i  członów  obra‐
biarki, zmienne  siły mocowania przedmiotów, przypadkowe błędy od‐
czytania wyniku  pomiaru  przez  operatora  itp. Wpływy  o  charakterze 
przypadkowym  są niejako przypisane do procesu  i nie można  ich wy‐
eliminować,  ale można  je ograniczyć poprzez np.  staranne przeprowa‐
dzanie  procesu  obróbki,  automatyzację  niektórych  czynności,  dbałość 
o okresowe przeglądy i remonty obrabiarek, jak również dyscyplinę oto‐
czenia procesów technologicznych.  
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3.  Zakończenie 
 
  Podsumowując:  żadne  współczesne  przedsiębiorstwo  produkcyjne 
nie może  się  obejść  bez  konsekwentnego  i  przemyślanego  użycia  SPC 
jako  skutecznego narzędzia doskonalenia  jakości. Patrząc  od  tej  strony 
należy SPC uznać za coś więcej niż tylko karty kontroli i wskaźniki zdol‐
ności. Jest to system, który umożliwia, w oparciu o uzyskane z procesów 
produkcyjnych informacje, konstrukcję modeli analizowanych procesów 
i uwzględni przy  tym parametry otoczenia związane z produkcją. Uzy‐
skane w  ten sposób dane są ważnym składnikiem podejmowania decy‐
zji. Nowoczesne  i otwarte na przyszłość przedsiębiorstwo nie może  już 
zrezygnować  z  uzyskanego  dzięki  wykorzystaniu  SPC  doskonalenia 
jakości  swoich  produktów. Zaostrzanie  konkurencji  zmusi  też w  przy‐
szłości przedsiębiorstwa do konsekwentnego stosowania SPC, a uzyskane 
w  ten  sposób  korzyści  pozwolą  na  umocnienie  ich  pozycji  rynkowej 
(Dietrich i Schulze 2000). 
 
Bibliografia 
 
Dietrich  E.,  Schulze  A.,  (2000), Metody  statystyczne  w  kwalifikacji  środków  pomiarowych, 

maszyn i procesów produkcyjnych, Notika System, Warszawa. 
Płaska  St.,  (2000), Wprowadzenie  do  statystycznego  sterowania  procesami  technologicznymi, 

Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin. 
Sałaciński  T.,  (2009),  SPC  –  Statystyczne  sterowanie  procesami  produkcji,  Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. 
Tkaczyk St., (2000), Inżynieria jakości. Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej „Materials, 

Mechanical and Manufacturing Engineering”, Gliwice. 

 
 

SPC (STATISTICAL PROCESS CONTROL)  
in quality management 

Abstract 

 

A company which is modern and open to change cannot get by 
without an effective system for managing product and service 
quality.  SPC performs a key role in such a system, by directing 
processes statistically. ISO 9001 standards relate to quality man-
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agement systems, Section 8 “Measurement, analysis and 
improvement” clearly indicates the need to apply quality im-
provement methods, this includes statistical methods. 

This article presents methods which assist in the design of prod-
ucts, as well as the services and processes used for their produc-
tion, such as QFD, FMEA, DOE. Also presented are manufacturing 
assisting methods, key among them are MSA and SPC. 
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Ewidencja obrotu materiałowego  
(praktyczne rozliczenie) 
 
 
1. Wstęp  
 

Gospodarowanie  obrotem  materiałowym  jest  jednym  z  gwarantów 
sukcesu przedsiębiorstwa. Efektywność tego procesu zależy od zrozumie‐
nia  ekonomicznych  aspektów,  funkcji  gospodarki  materiałowej.  Zarzą‐
dzanie  gospodarką materiałową  to  klucz  do  sukcesu  przedsiębiorstwa, 
ponieważ  jest  ono  bazą dla prowadzenia  skutecznej działalności  gospo‐
darczej. W obrocie materiałowym celem staje się uzasadnione ponoszenie 
nakładów na zasoby materiałowe i optymalne ich wykorzystanie. W efek‐
cie pomnaża się majątek przedsiębiorstwa  (poprzez minimalizację nakła‐
dów  i maksymalizację  korzyści).  Wykazanie  zysku  musi  być  zgodne  
z prawem (ustawą o rachunkowości), zatem gospodarka materiałowa jest 
ewidencjonowana w oparciu o dokumentację księgową. W tym przypad‐
ku, teoria nie zastąpi przykładów praktycznego rozliczenia, uwzględniają‐
cych: ewidencję i rozliczenie zakupu materiałów wraz z bilansowym uję‐
ciem sald kont związanych z procesem zakupu: ponadto, ewidencja przy‐
chodu  i  rozchodu materiałów wraz z  ich uproszczoną  formą, koszty za‐
kupu  i  ich  rozliczenie. Właściwe  księgowanie  zawiera  historię  sukcesu 
przedsiębiorstwa  i pozwala na analizę bilansu w celu wyciągnięcia prak‐
tycznych wniosków  dla  planowania  strategii  przedsiębiorstwa  na  przy‐
szłość. Praktyczna wiedza rachunkowa t.j. umiejętność księgowania obro‐
tu materiałowego  jest  też dowodem sprawnego działania przedsiębiorcy  
i dowodem jego kompetencji produkcyjnej, handlowej, usługowej etc.  
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2. Ekonomiczne aspekty gospodarki materiałowej 
 
  Obrót  materiałowy  pełni  ważną  funkcję  w  zarządzaniu  środkami 
obrotowymi każdego podmiotu gospodarczego.  Jego  istotą  jest uzasad‐
nione ponoszenie nakładów na zasoby materiałowe oraz optymalne  ich 
wykorzystanie.  Każdy  podmiot  gospodarczy  chce  wytwarzać  więcej, 
lepiej  i  taniej,  aby  zaspokoić  potrzeby  społeczeństwa.  By  to  osiągnąć, 
należy  kierować  się  zasadą: minimalizacji  nakładów  i maksymalizacji 
korzyści w celu pomnażania majątku. To, zarządzenie i organizacja   go‐
spodarki   materiałowej decyduje o sprawnym działaniu przedsiębiorcy. 
Nie ma bowiem  takiego przedsiębiorcy, który nie miałby do  czynienia  
z materiałami. Każda działalność gospodarcza wymaga dobrego prowa‐
dzenia  działalności  (produkcyjnej,  handlowej,  budowlanej,  usługowej) 
związanej  z  obrotem materiałowym. Wadliwe  funkcjonowanie  gospo‐
darki materiałowej  ogranicza  sprawne  i  skuteczne  działanie  przedsię‐
biorstwa, osłabiając jego możliwości rozwojowe. 
  Gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa to: 
• zakup surowców, materiałów, półfabrykatów;  
• utrzymanie optymalnego poziomu zapasów;  
• dystrybucja dóbr wewnątrz komórek organizacyjnych, jak i dla klien‐

tów zewnętrznych; 
• usuwanie odpadów1  
  Zadania te gospodarka materiałowa spełnia poprzez swoje funkcje: 
1. Zabezpieczenia zaopatrzenia materiałowego –  jako zespół czynności 

związanych  z  prognozowaniem,  planowaniem  i  zakupem materia‐
łów. Zwraca się uwagę na wybór najkorzystniejszej, spośród dostęp‐
nych ofert handlowych z punktu widzenia  jakości, ceny, czasu reali‐
zacji warunków dostawy, warunków płatności, kosztów zakupu oraz 
kalkulacji ekonomicznej dostaw. 

2. Zapewnienie  racjonalności wykorzystania materiałów  –  to  zużycie 
materiałów  jest związane z zapewnieniem wysokiej  jakości produk‐
tów przeznaczonych do sprzedaży przy  jak najmniejszych kosztach, 
odpadach i ubytkach. Podstawą takiej działalności są normy zużycia 

                                                 
1 J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004. 
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materiałów określające dolną albo górną granicę wykorzystania ma‐
teriału  na  jednostkę  wytwarzanego  wyrobu  o  określonej  jakości  
w określonych warunkach  

3. Sterowanie zapasami materiałowymi – (optymalny poziom zapasu) – 
struktura  zapasów  zróżnicowana  i dopasowana do potrzeb uzależ‐
nionych od profilu działalności jednostki. Gospodarowanie zapasami 
ma wpływ na utrzymanie płynności  finansowej oraz koszty działal‐
ności  operacyjnej  podmiotu  gospodarczego.  Zamrożenie    środków 
finansowych następuje poprzez duże  ilości zapasów materiałowych 
niedostosowanych do potrzeb, co hamuje rozwój. 

4. Dbanie o odpowiednie wykorzystanie lub utylizacja odpadów – Go‐
spodarka  odpadami  obejmuje proces  od  zebrania  odpadu, poprzez 
jego transport , odzysk i recykling. Ochrona środowiska wymusza na 
podmiotach wytwarzających odpady – obowiązki prawne, finansowe 
i ewidencyjne  zagospodarowania odpadów, jak również przewiduje 
dodatkowe kary za ich nieprzestrzeganie. 
Wszystkie zdarzenia związane z zadaniami realizowanymi przez go‐

spodarkę materiałową  są  ewidencjonowane w oparciu o dokumentację 
księgową zgodną z ustawą o rachunkowości2 , a są to dowody : 
• Przychodowe – faktura, Pz, Zw, Po, dowód zastępczy; 
• Rozchodowe – Rw, Wz, faktura sprzedaży; 
• Przychodowo‐rozchodowe – Mm. 
 
3. Rachunkowa organizacja obrotu materiałowego 
      (przykłady praktycznego rozliczenia) 
 
  2.1. Ewidencja i rozliczenie zakupu materiałów  
 
  Etapy zakupu materiałów to: 
− przyjęcie materiałów do magazynu, 
− otrzymanie dokumentu potwierdzającego zakup (faktura, rachunek). 
  Do rozliczenia tego zdarzenia służy konto rozliczeniowe ,,Rozliczenie 
zakupu”. Konto ,,Rozliczeniowe zakupu” przeznaczone jest do ewidencji 
i rozliczenia: 
                                                 

2 Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) 
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• wartości brutto faktury, 
• korekt dotyczących ceny zakupu, 
• ceny ewidencyjnej i związanych z nią odchyleń,  
• kwoty podatku VAT, 
• kwoty podatku naliczonego i należnego WNT, 
• cła, 
• podatku akcyzowego,  
• kosztów zakupu jeśli są wskazane na fakturze,  
• różnic spowodowanych nadwyżkami i niedoborem w dostawie. 
  Saldo debetowe konta to: materiały w drodze – otrzymano fakturę na 
dostawę materiału, ale brak dostawy. 
  Saldo  kredytowe  − dostawy niefakturowane  −  otrzymano materiał, 
ale nie ma jeszcze faktury na dostawę. 
  Przykład 1. Rozliczenie zakupu materiałów 
  Założenia:  Jednostka prowadzi ewidencję w stałych cenach ewidencyj‐
nych  i rozlicza odchylenia, koszty ewidencja w zespole „4ʺ Operacje gospo‐
darcze: 
1)  faktura dostawcy za zakupione materiały A    50 000,00 zł 
   plus koszty przewozu            3 000,00 zł 
2) przyjęcie materiałów A do magazynu  
     (Pz) — cena ewidencyjna           48 000,00 zł 
3) PK – odchylenia od cen ewidencyjnych        2 000,00 zł 
4) PK — kosztów przewozu do rozliczenia        3 000,00 zł 
5) faktura dostawcy na materiał B          2 500,00 zł 
6) przyjęcie materiału C do magazynu  
   (Pz) — cena ewidencyjna                 5 000,00 zł 
 
Dt „201” Rozrachunki z dostawcami Ct 
  53 000,00 2 

500,00
(1 
(5

Sk)  55 500,00  55 500,00 

55 500,00  55 500,00 
 
 

Dt   „301” − Rozliczenie zakupu  Ct 
1) 53 000,00 48 000,00 (2 
5) 2 500,00 2 000,00 (3 

3 000,00 (4 
5 000,00 (6 

55 500,00   58 000,00 
Sk) 5 000,00 2 500,00 (Sk 
60 500,00 60 500,00 
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 Dt     „311” − Materiały                Ct 
2) 6)  48 000,00  

5 000,00 
 

53 000,00  53 000,00  (Sk 

53 000,00  53 000,00
 

Dt     „341” – OCE materiałów      Ct 

3)   2 000,00   

      2 000,00   2 000,00       (Sk 

      2 000,00  2 000,00  

 
Dt   „402” − Usługi obce            Ct       
4)       3 000,00         

 
Dt      „641”RMK – zakupu       Ct    Dt „490” − Rozliczenie kosztów   Ct 
4a)    3 000,00         3 000,00   (4a 
          
 

2.2. Bilansowe ujęcie sald kont związanych z procesem zakupu 
 

BILANS 
AKTYWA  PASYWA 

1. Materiały w drodze 
2. Materiały 

  2 500,00  
55 000,00 

1. Dostawy niefakturowane  5 000,00 

Dane uzupełniające: 
l/ Materiały w cenie ewidencyjnej      53 000,00 
2/ Odchylenia od cen ewidencyjnych (debetowe)     2 000,00 
Materiały w drodze wykazuje się w bilansie w aktywach w pozycji „Ma‐
teriały”. Dostawy niefakturowane w pasywach w pozycji „Zobowiązania 
z tytułu dostaw i usług”. 
 
1) Ewidencja przychodu i rozchodu materiałów 
  Konto ,,Materiały” służy do ewidencji przychodów, rozchodów i zapa‐
sów materiałów, które zwykle podlega podziałowi na konta pomocnicze 
według miejsca składowania i osób odpowiedzialnych. 
  Jeżeli działalność  jednostki  jest różnorodna w praktyce często, w ra‐
mach  podziału  poziomego  wyodrębnia  się  konta  dodatkowe  typu: 
,,Materiały  na  składzie”,  ,,Materiały  w  przerobie”,  ,,Opakowania”, 
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,,Materiały  poza  przedsiębiorstwem”.  Konto  ,,Materiały”  obciąża  się 
wszelkimi  przychodami materiałów  do magazynu  a  uznaje wszelkimi 
rozchodami z magazynu. 
  Ewidencję  materiałów  prowadzi  się  zgodnie  z  przepisami  prawa  
w sposób: 
1. Ilościowy – obejmujący  spis materiałów z uwzględnieniem  ich cech 

i osób za nie odpowiedzialnych. 
2. Ilościowo‐wartościowy – obejmujący  spis materiałów według zasad 

dla  ewidencji  ilościowej  z  uwzględnieniem  ich wartości,  z  tym,  że 
możliwe jest łączenie składników o zbliżonych parametrach i cenie. 

3. Wartościowy – według kont syntetycznych3 
  Zapisy w ujęciu  ilościowym muszą być prowadzone na bieżąco, obo‐
wiązuje chronologia dzienna natomiast zapisy ilościowo‐wartościowe mają 
zabezpieczać możliwość ustalania obrotów  i stanu na koniec okresu, za 
który  sporządza  się  sprawozdanie  oraz  na  dzień  przeprowadzenia  in‐
wentaryzacji.  Przepisy  dopuszczają możliwość  zastosowania  pewnych 
uproszczeń w zapisach ewidencyjnych, w tym: 
1. Prowadzenie ewidencji wyłącznie w ujęciu ilościowo‐wartościowym.  
2. Bezpośrednie odnoszenie wartości materiałów w koszty działalności 

jeśli: 
• nie ma  potrzeby  sporządzania  kalkulacji  rzeczywistego  kosztu 

wytwarzania produktów; 
• księgowość prowadzi kontrole dotyczące faktycznego ruchu ma‐

teriałem; 
• na dzień bilansowy na podstawie  inwentaryzacji koszty zużycia 

materiałów  zostaną  skorygowane  o  stan  zapasu materiałowego  
w cenach zakupu; 

• rejestracja  ilościowa  stanowić  będzie  podstawę  do  wyjaśnienia 
powstałych nadwyżek lub niedoboru. 

  Podstawą jest opracowany Zakładowy Plan Kont44: 

 

                                                 
3  J. Matuszewicz,  P. Matuszewicz,  Rachunkowość  od  podstaw,  Finans‐serwis  Spółka 

z o.o. Warszawa 1994, str. 152−154. 
 4 M. Borkowska, S. Koc, Wzorcowy Plan Kont dla spółek prawa handlowego  i cywilnego, 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Finans‐Servis  Spółka z o.o. str. 145. 
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Materiały 

                  Źródła przychodu                Kierunki rozchodu 
− Zakupy 
− Zwiększenie wartości 
− Nadwyżki 
− Z przerobu 
− Z likwidacji ST 
− Z własnej produkcji 
− Zwroty z produkcji 
− Zwroty z inwestycji 
− Otrzymane darowizny 
− Przesunięcia międzymagazynowe 

− Zużycie 
− Sprzedaż 
− Zwiększenie wartości‐ deprecjacja 
− Niedobory i szkody 
− Przekazanie do przerobu 
− Na cele inwestycyjne 
− Wydanie do produkcji 
− Przekazanie darowizny 
− Przekazanie na reprezentacje, cele socjalne 
− Przesunięcia międzymagazynowe 
− Inne przekazania 
− Różnica z przeceny na ceny sprzedaży netto 

Źródło: M. Pałka, Zakładowy Plan Kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność 
gospodarczą, Wydanie II, Ekspert Wrocław 1995,  s. 170‐172. 

 
  Przykład 2. Ewidencja przychodu i rozchodu materiałów 
  Założenia: Jednostka stosuje ceny ewidencyjne stałe, rachunek wyników 
sporządza w wersji  porównawczej,  przeciętny wskaźnik debetowych  od‐
chyleń wynosi 5%  
Operacje gospodarcze w miesiącu: 
1)  Przyjęto do magazynu materiały zakupione od dostawcy: 

a)  cena ewidencyjna          30 000,00 zł 
b)   cena rzeczywista zakupu        33 000,00 zł 

2) Wydano materiały do produkcji        15 000,00 zł 
3) Zwrócono z produkcji niewykorzystane materiały      5 000,00 zł 
4) Przyjęto odpady użytkowe‐ wartość wg wyceny         500,00 zł 
5) Otrzymano materiały w postaci darowizny       2 000,00 zł 
6) Przekazano materiały do zużycia na cele gospodarcze        500,00 zł 
7)  przekazano materiały nieodpłatnie        1 000,00 zł 
  a) podatek VAT 22%               231,00 zł 
8)  zużyto materiały na usuwanie szkody losowej         100,00 zł 
9)   przeszacowano materiały — dzień bilansowy – „ minus  ̋   1 000,00 zł 
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Dt „301” − Rozliczenie zakupu Ct 
Sp)  33 000,00 30 000,00 

 3 000,00 
(1a
(1b

        33 000,00         33 000,00
 
 
 
 

Dt      „311” – Materiały             Ct 
1a)       30 000,00
 3)          5 000,00
 4)             500,00
 5)         2 000,00 
 

 15 000,00  
  500,00  
  l 000,00  
  100,00  

  l 000,00  

(2a 
(6a 
(7a 
(8a 
(9 

            37 500,00  17 600,00 
 19 900,00  

 
(Sk 

            37 500,00  37 500,00   
 

Dt  „341” – OCE materiałów  Ct 
Ib)  3 000,00 750,00 (2b 
  25,00 (6b 
  50,00 (7b 
  5,00 (8b 

  3 000,00 830,00  
  2 170,00 (Sk 
  3 000,00 3 000,00  

Dt  „401” − Zużycie  
materiałów i energii  Ct 

2a) 15 000,00  5 000,00  (3 
2b) 750,00  500,00  (4 
6a) 500,00     
6b) 25,00     
  16275,00  5 500,00   

 

Dt 
„769” − Pozostałe koszty 

operacyjne  Ct 
7a)  1 000,00    
7b)  50,00    
7c)  231,00    
9)  1 000,00    

 

Dt  „221” – Rozrachunki  
z tyt. VAT  Ct 

  231,00  (7c 

 
 

Dt 
„771” – Straty  
nadzwyczajne  Ct 

8a) 
8b) 

100,00
5,00

 

8b)   500,00  
 

Dt  „764” – Pozostałe  
przychody operacyjne   Ct 

  2 000,00  (5c 
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Przykład 3. Uproszczona forma ewidencji przychodu 
                              i rozchodu materiałów 
  Uproszczenie ewidencji oznacza odnoszenie zakupu materiałów bezpo‐
średnio w koszty zgodnie z art. 17 ust. 4 pkt 2 ustawy o rachunkowości. 
1) faktury za dostawy materiałów w ciągu roku    120 000,00 zł 
2) korekta (na koniec roku obrotowego)  
    wartości materiałów na podstawie spisu z natury     20 000,00 zł 
 
Dt  „301” − Rozliczenie zakupu   Ct 
Sp)  146 400,00 120 000,00 

 26 400,00 
(1a
(1b

  146 400,00 146 400,00   
 

Dt  „311” – Materiały  Ct 
2)  20 000,00   

 

Dt 
„221” –  Rozrachunki z tyt 

VAT      Ct 
1b)  26 400,00  20 000,00  (2 
*podatek VAT podlega odliczeniu 

Dt 
„401” − Zużycie materiałów  

i energii  Ct 
1a)  20 000,00 20 000,00 (2 

 
  Na początku następnego roku ponownie dokonuje się odpisu mate‐
riałów w koszty. 
 
4. Koszty zakupu i ich rozliczenie 
 
  Kiedy nabywane są materiały, to ponoszone są prawie zawsze koszty 
związane z  ich zakupem. Kosztami  takimi  są między  innymi:  transport, 
ubezpieczenie,  spedycja,  załadunek,  rozładunek,  prowizje  dla  pośredni‐
ków oraz opakowania  jednostkowe. Koszty zakupu zwiększają koszy zu‐
żywanych bądź przekazywanych na zewnątrz materiałów do  ich wartości  
w cenie nabycia. Jeśli koszty zakupu kształtują się na zbliżonym poziomie 
można je zaliczać bezpośrednio w koszt działalności. Jeśli występują znacz‐
ne wahania to powinny być rozliczane w czasie dla równomiernego ujmo‐
wania  kosztów  działalności,  co  będzie  zgodne  z  zasadą współmierności 
kosztów i przychodów. 
  Są trzy sposoby, spośród których  jednostki mogą wybrać zasady rozli‐
czania: 
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• dodawać do ceny zakupu −  jeśli wybiera wariant wyceny materiałów 
w cenie nabycia, 

• ujmować w koszty w miesiącu poniesienia, 
• rozliczać  przez  konto  „Rozliczenie międzyokresowe  kosztów  zaku‐

puʺ(RMK − zakupu) i rozliczać je w czasie, proporcjonalnie do rozchodu 
materiałów5. 

  Ponieważ  ewidencja materiałów  w  cenie  nabycia  jest  bardzo  praco‐
chłonna,  jednostki  częściej  stosują  zasadę  księgowania  kosztów  zakupu  
w ciężar usług obcych, a potem przeksięgowują  te koszty w ciężar konta 
„Koszty zakupuʺ lub rozliczają przez konto „RMK − zakupuʺ. 
  Trzeba  podkreślić,  że  zaliczanie  kosztów  zakupu  bezpośrednio  do 
kosztów  bieżącego  okresu można  stosować  tylko  dla małej  nieznaczącej 
wielkości kosztów związanych z zakupem materiałów bądź w  jednostce,  
w której nie powstają zapasy, bądź wtedy, kiedy zakupy materiałowe pod‐
legają bezpośredniemu zużyciu. 
  Ewidencja na kontach: „Materiały”, „Odchylenia od cen ewidencyjnych 
materiałów”, „RMK − zakupuʺ, pozwala ustalić stan zapasu materiału: 
• według stałej ceny ewidencyjnej (saldo konta „Materiały”); 
• według rzeczywistej ceny zakupu (saldo konta „Materiały” skorygowa‐

ne o saldo konta „Odchylenia od cen ewidencyjnych”; 
• według rzeczywistej ceny nabycia ( saldo konta „Materiały” skory‐

gowane o saldo konta „Odchylenia od cen ewidencyjnych” plus sal‐
do konta „RMK − zakupu”). 

  Koszty zakupu, które są rozliczane w czasie, rozlicza się w okresach 
sprawozdawczych  (miesięcznych), proporcjonalnie do  zużycia materia‐
łów  i stanu końcowego materiałów za pośrednictwem konta „Rozlicze‐
nia międzyokresowe kosztów zakupu”, w podobny sposób do rozlicza‐
nych odchyleń. 
 

saldo konta „RMK – zakupu” × 100% 
Współczynnik kosztów zakupu =  

Obroty debetowe konta „Materiały” 
 

                                                 
5I.  Frymark,  Rachunkowość  przedsiębiorstw, Wydawnictwa  Szkolne  i  Pedagogiczne,  S.A., 

Warszawa 2006, s. 200. 
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Narzut kosztów zakupu(kwota) /100% = Współczynnik × Rozchód materiałów 
(obroty kredytowe konta Materiały) 

 

Po uproszczeniu 
 

saldo „RMK ‐ zakupuʺ x obroty kredytowe konta 
„Materiały ʺ Narzut kosztów zakupu =  

Obroty debetowe konta „Materiały” 
  Saldo debetowe konta „Rozliczenia międzyokresowe kosztów zaku‐
pu”  podlega  przeksięgowaniu  do  bilansu  na  stronę  debetową  konta 
„Materiałyʺ. 
 
  Przykład 4. Koszty zakupu i ich ewidencja 
  Założenia:  Firma  prowadzi  ewidencję materiałów  w  cenach  ewi‐
dencyjnych  stałych,  koszty  zakupu  rozlicza w  czasie  i  stosuje  układ 
kosztów − kalkulacyjny. Operacje gospodarcze: 
1)  faktura VAT − zakup materiałów i ich transport, w tym: 

a) materiały 2000 szt. po 4zł/szt.          8 000,00 zł 
b) transport              2 000,00 zł 
c) podatek VAT − do odliczenia          2 200,00 zł 

2) przyjęcie materiałów do magazynu (cena 5zł/szt.)  10 000,00 zł 
3) PK ‐ odchylenia od cen ewidencyjnych        2 000, 00 zł 
4) PK ‐ kosztów transportu do rozliczenia w czasie     2 000 00 zł 
5) wydano materiały do produkcji          5 000,00 zł 
6) otrzymano polisę ubezpieczeniową 
     − ubezpieczenie w transporcie             300,00 zł 
7) PK − kosztów zakupu na zużyte materiały 
[(2 000,00 + 300,00) /10 000,00] x 100% = 23% x 5 000,00 =  1 150,00 zł 
8)  PK − odchylenia od cen ewidencyjnych na zużyte materiały 
(2 000,00 / l0 000,00) x 100% = 20% x 5 000,00 =    l 000,00 zł 
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Dt  „201” − Rozrachunki  
z dostawcami  Ct 

    12 200,00 (1 
 
 
 
 
 

Dt  „301” − Rozliczenie  
zakupu  Ct 

1) 12 200,00 2 000,00  (1b 
5a) 2 000,00 2 200,00  (1c 
6a 300,00 10 000 00  (2 

  300,00  (6b 
14 500,00 14 500,00   

Dt  „402” − Usługi obce  Ct 
1b)
5a)

2 000,00 
5 000,00 

 

 
Dt  „249” − Pozostałe  

rozrachunki  Ct 

    300,00  (6a 
 

Dt  „221” − Rozrachunki  
z tytułu VAT      Ct 

1c) 2 200,00     

 
 

Dt  „490” – Rozliczenie kosztów Ct 
    2 000,00 (4 
    5 000,00 (5b 
    300,00 (6c 
    7 300,00  
 

Dt  „501” Koszty działalności  
 produkcyjnej 

Ct 

5b)  5 000,00  1 000,00  (8 
7)  1 150,00     
     6 150,00  1 000,00   

Dt  „311” − Materiały  Ct 
2)  10 000,00 5 000,00 (5a 
  10 000,00 5 000,00

5 000,00
 

  10 000,00 10 000,00  

 

Dt  „409” − Pozostałe koszty      Ct 
6b)  300,00    
       

 
Dt  „641” − RMK – zakupu  Ct 
4)  2 000,00 1 150,00  (7 
6c)  300,00  
  2 300,00 1 150,00  
    1 150,00  (Sk 
  2 300,00 2 300,00  

Dt  „341” − OCE materiały  Ct 
8)  1 000,00 2 000,00  (3 

1 000,00 2 000,00   
Sk) 1 000,00    
  2 000,00 2 000,00   
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5. Podsumowanie 
 

Materiały  odgrywają  szczególną  rolę  i  są nieodłącznym  elementem 
każdego  procesu  gospodarczego  rozumianego,  jako  czynności  związa‐
nych  z  wykorzystaniem  zadań,  stojących  przed  każdym  podmiotem  
gospodarczym,  małym,  średnim  czy  dużym. W procesach  produkcyj‐
nych są one przetwarzane w nowe produkty a w procesach obiegu (han‐
dlu, usługach), są pomocne dla realizacji zaopatrzenia i zbytu, a tym sa‐
mym wskazują  na  korzyści,  jakie  osiąga  podmiot  gospodarczy  z  efek‐
tywnego  gospodarowania  obrotem  materiałowym.  Artykuł,  jego  kon‐
strukcja daje możliwość zapoznania się z zagadnieniem od kwestii teore‐
tycznych  zaczerpniętych  z  literatury,  a  kończąc  na  praktycznej  ocenie 
rozliczenia  i wykorzystania zasobów materiałowych. Celem gospodaro‐
wania  obrotem  materiałowym  jest  przecież  działalność,  pozwalająca 
osiągnąć  największe  efekty  ekonomiczne  przy  optymalnym  zużyciu 
składników, jakimi są materiały. 

Efektywne  gospodarowanie  obrotem  materiałowym  zapewnia  cią‐
głość  realizacji  zadań, pozwala  optymalizować wykorzystanie materia‐
łów, wpływa  na  obniżenie poziomu  kosztów,  zwiększa  zdolności pro‐
dukcyjne i wydajność pracy. 
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Records of material traffic  
(settlement of accounts in practice) 

Abstract 
 
The article covers: 

• Economic aspects of material management, ex. Terms 
and aims within its function 

• Material documentation 
• Settlement of accounts in material traffic 

 Records and settlement of material purchase (exam-
ples) 

 Records of material inflow and outflow (examples) 
• Cost of purchase and settlement of accounts, including 

the following types of accounts: purchase settlement, 
material price deviation, factors and markup of purchase 
(examples of tasks for purchase and sales cast records). 
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Reklamacje w obrocie materiałowym 
 
 
1. Wstęp  
 

Sprawne i skuteczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa związane jest 
z reklamacjami, ich prawidłowym udokumentowaniem (protokół, nota), 
ewidencjonowaniem na koncie, rozliczeniem. Nie tylko osoba prywatna 
jest narażona na zgłoszenie reklamacji. Dla przedsiębiorstwa  istotne  jest 
nie tylko uznanie  i uregulowanie zgłoszonej reklamacji, ale prawidłowe 
jej  ewidencjonowanie w  przypadkach  przewidzianych  prawem:  rekla‐
macja  zgłoszona przed zapłatą,  reklamacja po  zapłacie  zobowiązania –  
w  obu  przypadkach może  być  uznana  lub  nieuznana  przez dostawcę, 
a w  tym ostatnim przypadku, wyrok  sądu może być korzystny  lub nie 
dla  dostawcy.  Prawidłowe  rozliczenie  takich  przypadków  pozwala 
uniknąć  znaczących  strat  finansowych  i  zapewnia  sprawne  funkcjono‐
wanie przedsiębiorstwa w procesie obrotu materiałowego. Reklamacje są 
jednym z elementów w obrocie materiałowym, ale mają wpływ na suk‐
ces finansowy przedsiębiorstwa. Przede wszystkim, błędy w rozliczeniu 
i zaksięgowaniu  reklamacji  fałszują  ostateczny  zysk  przedsiębiorstwa 
i fałszują bilans. 
 
2. Ewidencja rozrachunków dotyczących reklamacji 
 
  Z zakupami w obrocie materiałowym związane są niekiedy reklamacje. 
Reklamacje mogą dotyczyć:  ilości,  jakości  i wartości. Mogą być zgłoszone 
przed zapłatą  i po zapłacie, a  także mogą być uznane  i nie uznane przez 
dostawcę. 
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  Reklamacje zgłasza się z użyciem takich dokumentów jak protokół lub 
nota. Materiały przyjęte, w których ujawniono wady, wyksięgować należy 
z kont bilansowych, przy użyciu stoma czarnego lub czerwonego na kon‐
tach, na których księgowano  fakturę. Materiały złej  jakości  stawia się do 
dyspozycji dostawcy (ewidencja pozabilansowa).  
 
  Reklamacja zgłoszona przed zaplata 
  Uznanie  reklamacji przez dostawcę − podlega ewidencji u odbiorcy – 
rozchody z konta  „Zapasy obce”. Nie uznanie reklamacji przez dostawcę – 
nie podlega ewidencji u odbiorcy. Dostawca kieruje sprawę do sądu, prze‐
księgowuje należności od odbiorców na wartości dochodzone na drodze 
sądowej, a ponoszone opłaty sądowe obciążaj ą pozostałe koszty operacyj‐
ne. Odbiorca pod datą  odpisu pozwu ujmuje pozabilansowe  sumę  rosz‐
czenia na koncie „Zobowiązania warunkowe”. 
  Pod datą prawomocnego orzeczenia na korzyść dostawcy, u odbiorcy 
następuje wyksięgowanie  zobowiązań warunkowych  i  przyjęcie materia‐
łów do magazynu z  jednoczesną  likwidacją zapisu pozabilansowego „Za‐
pasy obce”. Odbiorca reguluje zobowiązanie wobec dostawcy wraz z zasą‐
dzonymi kosztami postępowania i odsetkami za zwłokę, a otrzymany wy‐
ciąg bankowy potwierdza te operacje. 
  Jeśli wyrok  sądu  jest  korzystny  dla  odbiorcy,  dostawca  przyjmuje 
zwrot materiałów  i  dokonuje  stosownych  księgowań:  Dt  „Rozliczenie 
zakupu”  Ct  „Należności  dochodzone  na  drodze  sądowej”  oraz 
Dt „Materiały” Ct „Rozliczenie zakupu”. 
 
  Reklamacja po zapłacie zobowiązania 
  W wyniku zgłoszonej reklamacji powstaje u odbiorcy należność od do‐
stawcy, który może uznać, bądź odmówić uznania zastrzeżeń. 
Jeśli  dostawca  uznaje  reklamację,  to  reguluje  należność.  Pod  datą 
zwrotu materiałów u odbiorcy następuje wyksięgowanie  równowartości 
materiałów postawionych do dyspozycji dostawcy. 
  Jeśli  dostawca  nie  uznaje  zgłoszonej  reklamacji  to  odbiorca  kieruje 
sprawę do sądu  i dochodzi swoich roszczeń. Należność staje się należno‐
ścią sporną, księgowaną na stronie Ma konta „Rozrachunki z dostawcami” 
i stronie Wn konta „Roszczenia sporne”. Do bilansu na ewentualną stratę 
(należność wątpliwa)  rezerwuje  się  część  zysku,  poprzez  utworzenie  re‐
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zerwy.  Jeśli  roszczenie wygasa  na  skutek  korzystnego wyroku  i wpłaty 
należności to rezerwę należy rozwiązać, natomiast w przypadku oddalenia 
roszczenia należność dla dostawcy pokrywana  jest z  rezerwy  i następuje 
przyjęcie dostawy. 
 
Przykład 1. Ewidencja reklamacji w różnych wariantach 
Założenia do przykładu: 
Firma zakupiła materiały o wartości – 500 szt. po 8,00 zł plus VAT 22% Cena 
ewidencyjna w księgowości wynosi 7,50 zł za sztukę. 
Okazało się, że 100 szt. materiału to materiał uszkodzony, więc go zarekla‐
mowano u dostawcy. 
 
Przykład 2. Reklamacja zgłoszona przed zapłatą i przez dostawcę uznana 
Operacje gospodarcze: 
1)  faktura za dostawę materiałów 

a) wartość netto            4 000,00 zł 
b) podatek VAT – naliczony (podlega odliczeniu)       880,00 zł 

2) przyjęcie materiałów – Pz 400 szt. po 7,50 zł =    3 000,00 zł 
3) zgłoszenie reklamacji – 100 szt. po 8,00 zł =        800,00 zł 
4) PK 

a) odchylenia na materiały przyjęte (400 szt. po 0,50 zł)   200,00 zł 
b) podatek VAT                880,00 zł 

5)  faktura korygująca od dostawcy – uznanie reklamacji 
a) kwota netto 100 szt. po 8,00 zł           800,00 zł 
b) podatek VAT               176,00 zł 

6)  zwrot materiałów dostawcy           800,00 zł 
 
 Dt  „201” – Rozrachunki  

z dostawcami  Ct 

5)  976,00  4 880,00       (1 
976,00 Sk)    
3 904,00 

4 880,00 

4 880,00  4 880,00 
 
 

Dt  „301” – Rozliczenie zakupu Ct 
1) 4 880,00 3 000,00  (2 
5a)) 176,00 200,00  (4a 

880,00  (4b 
976,00  (5 

5 056,00 5 056,00 
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Dt „311”     – Materiały                Ct 
2)  3 000,00  

Dt „221” – Rozrachunki z tyt VAT Ct 
 
pozabilansowo 
Dt  „391 ʺ– Zapasay obce            Ct 
3)    800,00  800,00             

800,00  800,00 

Dt   „341” – OCE materiały   Ct 
4a)     200,00   
   
4b)     880,00  176,00     (5a 

 

Przykład 3. Reklamacja zgłoszona przed zapłatą i przez dostawcę  
                     nieuznana, wyrok sądu korzystny dla dostawcy 
Operacje gospodarcze: 
1)  faktura za dostawę materiałów 

a) wartość netto  4 000,00 zł 
b) podatek VAT– naliczony (podlega odliczeniu)       880,00 zł 

2) przyjęcie materiałów – Pz 400 szt. po 7,50 zł =    3 000,00 zł 
3) zgłoszenie reklamacji – 100 szt. po 8,00 zł =       800,00 zł 
4) PK 

a) odchylenia na materiały przyjęte (400 szt. po 0,50 zł)    200,00 zł 
b) podatek VAT               880,00 zł 

5) skierowanie sprawy do sądu           976,00 zł 
6) wyrok sądu korzystny dla dostawcy 

a) koszty związane z postępowaniem sądowym       200,00 zł 
b) odsetki ustawowe             300,00 zł 

7) przyjęcie reklamowanej dostawy           750,00 zł 
8) PK – odchylenia od cen ewidencyjnych (l00 szt. po 0,50 zł)     50,00 zł 
9) PK – wyksięgowanie z ewidencji pozabilansowej 

a) zapasów obcych             800,00 zł 
b) zobowiązań warunkowych           976,00 zł 

 

Dt 
„201” – Rozrachunki 

z dostawcami  Ct 
  4 880,00  (1 

    200,00 (6a 
    300,00 (6b 
Sk)  5 380,00 5 380,00  

  5 380,00  5 380,00  

Dt „301” – Rozliczenie zakupu  Ct 
1) 4 880,00 3 000,00  (2 
    200,00  (4a 
    880,00  (4b 
    750,00  (7 
    50,00  (8 

4 880,00 4 880,00   
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Dt  „311” – Materiały  Ct 
2)  3 000,00  
7)  750,00  
  3 750,00  

 

Dt  „311” – Materiały  Ct 
4a) 200,00     
8) 50,00     

250,00     

 
Dt  „221” – Rozrachunki  

z tytułu VAT     Ct 

4b)  880,00  

 

Dt  „769” – Pozostałe koszty 
operacyjne  Ct 

6a) 200,00    

 
Dt  ʺ757ʺ – Koszty finansowe Ct 
6b) 300,00  

Pozabilansowo 
 

Dt  „391” – Zapasy obce  Ct 
3)  800,00 800,00 (9a 
  800,00 800,00  

 

Dt    Ct 
9b) 976,00 976,00  (5 
  976,00 976,00   

 
Przykład 4. Reklamacja zgłoszona przed zapłatą i przez dostawcę 
                      nieuznana, wyrok sądu korzystny dla odbiorcy 
Operacje gospodarcze: 
1)  faktura za dostawę materiałów 

a) wartość netto            4 000,00 zł 
b) podatek VAT– naliczony (podlega odliczeniu)       880,00 zł 

2) przyjęcie materiałów – Pz 400 szt. po 7,50 zł =    3 000,00 zł 
3) zgłoszenie reklamacji – 100 szt. po 8,00 zł =        800,00 zł 
4) PK 

a) odchylenia na materiały przyjęte (400 szt. po 0,50 zł)     200,00 zł 
b) podatek VAT               880,00 zł 

5) skierowanie sprawy do sądu           976,00 zł 
6) wyrok sądu korzystny dla odbiorcy 
faktura korygująca od dostawcy: 

a) kwota netto 100 szt. po 8,00 zł           800,00 zł 
b) podatek VAT               176,00 zł 
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7)  PK – wyksięgowanie z ewidencji pozabilansowej 
a) zapasów obcych              800,00 zł 
b) zobowiązań warunkowych          976,00 zł 

 
Dt           „201” – Rozrachunki    Ct 

z dostawcami 
6)              976,00  4 880,00    (1 

 
 
 
 

Dt  „301” – Rozliczenie zakupu  Ct 
1) 4 880,00 3 000,00  (2 

6a) 176,00 200,00  (4a 
880,00  (4b 
976,00  (6 

5 056,00              5 056,00 
 

Dt     „311” –         Materiały     Ct 
2)  3 000,0  

 
 
 
 
 

Dt  „341” – OCE materiały    Ct 
4a) 200,00

    
Dt ʺ221 ʺ‐ Rozrachunki  

z tytułu VAT 
Ct 

4b)            880,00   
 

pozabilansowo 
 

Dt     „391”  – Zapasy obce      Ct 
 
3)  800,00 800,00    (9a 
             800,00  800,00 

 

 Dt  „291” – Zobowiązania  
warunkowe 

Ct 

9b)    976,00  976,00     (5 
  976,00       976,00 

 
Przykład 5. Reklamacja zgłoszona po zapłacie i przez dostawcę uznana 
Operacje gospodarcze: 
1)  faktura za dostawę materiałów 

a) wartość netto            4 000,00 zł 
b) podatek VAT– naliczony (podlega odliczeniu)       880,00 zł 

2)  przyjęcie materiałów – Pz 500 szt. po 7,50 zł =    3 750,00 zł 
3)PK 

a) odchylenia na materiały przyjęte (500 szt. po 0,50 zł)      250,00 zł 
b) podatek VAT                880,00 zł 

4) zapłata za fakturę              4 880,00 zł 
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5) zgłoszenie reklamacji – 100 szt. po 8,00 zł =         800,00 zł 
a) wyksięgowanie odchyleń (100 szt. po 0,50 zł)          50,00 zł 

6)  faktura korygująca od dostawcy – uznanie reklamacji 
a) kwota netto 100 szt. po 8,00 zł            800,00 zł 
b) podatek VAT                176,00 zł 

7) wpływ środków za fakturę korygującą          976,00 zł 
8) zwrot materiałów dostawcy            800,00 zł 
 
Dt  „201” – Rozrachunki  

z dostawcami  Ct 

4)        4 880,00 
6)             976,00 

       4 880,00   (1 
           976,00   (7 

Sk)     5 856,00          5 856,00 
 
 
 

Dt  „301” – Rozliczenie zakupu  Ct 
1)  4 880,00 3 750,00  (2 
6a)  176,00 250,00  (3a 
    880,00  (3b 
    800,00  (5 
    976,00  (6 

5 056,00          5 056,00 
 

Dt  „311” – Materiały  Ct 
2) 
5) 

3 750,00 
750,00

 

3 000,00  

Dt  „341” – OCE materiały    Ct 
3a) 250,00  
5)  50,00  

200,00  
 
Dt  „131” – Rachunek bieżący    Ct 
Sp) 
7) 

100 000,00
976,00

     4 880,00  (4 

 

Dt „221” – Rozrachunki  
z tytułu VAT  Ct 

3b)     880,00               176,00  (6a 

pozabilansowo 
 

Dt       „391” Zapasy obce     Ct 
5)  800,00 800,00    (8 
                       800,00 800,00 
 
Przykład  6. Reklamacja  zgłoszona  po  zapłacie  i  przez  dostawcę  nie‐
uznana, wyrok sądu korzystny dla dostawcy 
Operacje gospodarcze: 
1)  faktura za dostawę materiałów 

a) wartość netto               4 000,00 zł 
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b) podatek VAT– naliczony (podlega odliczeniu)          880,00 zł 
2)  przyjęcie materiałów – Pz 500 szt. po 7,50 zł =       3 750,00 zł 
3)PK 

a) odchylenia na materiały przyjęte (500 szt. po 0,50 zł)       250,00 zł 
b) podatek VAT                 880,00 zł 

4) zapłata za fakturę              4 880,00 zł 
5) zgłoszenie reklamacji – 100 szt. po 8,00 zł =         800,00 zł 

a) wyksięgowanie odchyleń (100 szt. po 0,50 zł)           50,00 zł 
b) postawienie materiałów do dyspozycji dostawcy       800,00 zł 

6)  PK – należności od dostawcy tytułem reklamacji 
a) kwota netto 100 szt. po 8,00 zł =            800,00 zł 
b) podatek VAT                176,00 zł 

7) skierowanie sprawy do sądu            976,00 zł 
8) opłacono koszty postępowania sądowego          200,00 zł 
9) utworzono odpis na należność wątpliwą          976,00zł 
10) wyrok sądu korzystny dla dostawcy 

a) PK – wyksięgowanie roszczenia          976,00 zł 
b) PK – wyksięgowanie zapasów obcych         800,00 zł 

11) przyjęcie materiałów reklamowanych – Pz       750,00 zł 
12) PK – odchylenia na przyjęte materiały           50,00 zł 
13) rozwiązanie odpisu na roszczenie          976,00 zł 
 
Dt  „311” – Materiały        Ct 
2) 
5a) 
11) 

3 750,00 
750,00
750,00

 

3 750,00  

Dt  „341” – OCE materiały    Ct 
3a) 250,00  
5a)
12)

50,00
50,00

 
 

250,00  
 

Dt  „131” – Rachunek bieżący    Ct 
Sp)  100 000,00    4 880,00  (4 

      200,00  (8 
 

Dt „221” – Rozrachunki z tytułu 
VAT  Ct 

3b)           880,00   

Dt  „280” – Odpisy aktualizu‐
jące roszczenia sporne  Ct 

13)            976,00  976,00   (9 
                 976,00               976,00  
 

Dt     „244” – Roszczenia sporne   Ct 
7)             976,00           976,00    (10a 
                976,00           976,00 
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Dt  „764” – Pozostałe  
przychody operacyjne  Ct 

  976,00          (13 
 

Dt  „769” – Pozostałe koszty 
operacyjne  Ct 

8)             200,00 
9)             976,00 

 

pozabilansowo 
 

Dt    „391” – Zapasy obce        Ct 
5b)         800,00  800,00       (10b 
               800,00  800,00 
 
 
Przykład 7. Reklamacja zgłoszona po zapłacie i przez dostawcę  
nieuznana, wyro sądu korzystny dła odbiorcy 
Operacje gospodarcze: 
1)  faktura za dostawę materiałów 

a) wartość netto                4 000,00 zł 
b) podatek VAT– naliczony (podlega odliczeniu)           880,00 zł 

2)  przyjęcie materiałów – Pz 500 szt. po 7,50 zł =        3 750,00 zł 
3)PK 

a) odchylenia na materiały przyjęte (500 szt. po 0,50 zł)      250,00 zł 
b) podatek VAT                880,00 zł 

4) zapłata za fakturę             4 880,00 zł 
5) zgłoszenie reklamacji – 100 szt. po 8,00 zł =        800,00 zł 

a) wyksięgowanie odchyleń (100 szt. po 0,50 zł)          50,00 zł 
b) postawienie materiałów do dyspozycji dostawcy       800,00 zł 

6)  PK – należności od dostawcy tytułem reklamacji 
a) kwota netto 100 szt. po 8,00 zł             800,00 zł 
b) podatek VAT                 176,00 zł 

7) skierowanie sprawy do sądu             976,00 zł 
8) opłacono koszty postępowania sądowego          200,00 zł 
9) utworzono odpis na należność wątpliwą           976,00 zł 
10)  wyrok sądu korzystny dla odbiorcy 
  – wyksięgowanie roszczenia             976,00 zł 
11) podwyższenie należności o: 
  a) koszty sądowe                 200,00 zł 
  b) odsetki ustawowe               300,00 zł 
12) zwrot materiałów                 800,00 zł 
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13) rozwiązanie odpisu na roszczenie            976,00 zł 
14) wpłata należności od dostawcy         1 476,00 zł 
 
Dt  „201” – Rozrachunki  

z dostawcami  Ct 

4)      4 880,00 4 880,00 (1 
6)      976,00 976,00 (7 
10)  976,00 1 476,00 (14 
11a)  200,00    
11b)  300,00    

7 332,00           7 332,00 

Dt   „301” – Rozliczenie zakupu       Ct 
1 1)  4 880,00 3 750,00  (2 

250,00 (3a 
880,00 (3b 
800,00 (5a 

 

800,00 (6a 
4 880,00      4 880,00 

 
Dt  „311” – Materiały         Ct 
2) 
5a) 

3 750,00 
750,00

 

3 000,00  

Dt „131” – Rachunek bieżący    Ct 
Sp) 
14) 

100 000,00
   1 476,00

   4 880,00  (4 
      200,00  (8 

 
Dt  „341” – OCE materiały   Ct
3a)  250,00  
5a)  50,00  

200,00  
 

        
Dt ʺ221ʺ – Rozrachunki  

z tytułu VAT  Ct 

3b)           880,00           176,00     (6b 

Dt  „280” – Odpisy aktualizujące roszczenia sporne  Ct

13)     976,00  976,00   (9
          976,00                976,00  
 

Dt     „244” – Roszczenia sporne    Ct 
7)     976,00  976,00         (10a 
         976,00  976,00 

    

Dt  „764” – Pozostałe przy‐
chody operacyjne  Ct 

          200,00   (11a 
        976,00   (13 

 

Dt „769” – Pozostałe koszty 
operacyjne  Ct 

8)             200,00 
9)             976,00 

 

pozabilansowo 
 

Dt  „391” – Zapasy obce      Ct 
5b)          800,00  800,00  (12 
               800,00        800,00 

Dt „754” – Przychody finansowe  Ct 
  300,00        (11b 
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3. Ewidencja – rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek  
 
Przykład 8. Księgowania na koncie „Rozliczenie niedoborów,  
                       szkód i nadwyżek” 
  Założenia:  jednostka  prowadzi  ewidencję  w  cenach  ewidencyjnych 
stałych, natomiast koszty w układzie rodzajowym. Operacje gospodarczeʹ. 
1)  ujawniona nadwyżka w magazynie 
  a) cena rzeczywista               1 500,00 zł 
  b) cena ewidencyjna               1 000,00 zł 
2) ujawniono niedobór podczas inwentaryzacji         6 000,00 zł 
3) OCE przypadające na niedobór             1 500,00 zł 
4) podczas transportu ujawniono niedobór i obciążono  
     przewoźnika                    500,00 zł 
5) rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych 

a) nadwyżka spowodowana błędem rachunkowym         300,00 zł 
b) kompensata niedoboru nadwyżką           1 200,00 zł 
c) niedobór spowodowany szkodą losową         3 000,00 zł  
d) niedobór nie zawiniony – ubytki naturalne         1 000,00 zł  
e) niedobór uznany za zawiniony obciążający pracownika   2 300,00 zł 

6) pracownik uznał połowę niedoboru i wpłacił należność  
     do kasy                     1 150,00 zł  
7) pracodawca skierował sprawę do sądu – pozostała kwota  
    niedoboru                      1 150,00 zł 
8) opłacono koszty sądowego postępowania – gotówką                200,00 zł 
9) wyrok sądu – korzystny dla pracodawcy 
a) zasądzona kwota                                                                          1 150,00 zł 
b) zasądzone koszty postępowania                                                 200,00 zł 

10) pracownik wpłaca należności do kasy                                      1 350,00 zł 
11) polecenie księgowania – przychody rozliczane w czasie          200,00 zł 
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Dt    „311” – Materiały          Ct 
Sp 24 000,00 
1)    1 000,00 

6 000,00     (2 

     25  000,00   6 000,00 
19 000,00  (Sk 

 25  000,00  25 000,00 
 

„243” – Rozliczenie niedoborów, 
Dt          szkód i nadwyżek      Ct 
2)      6 000,00 
3)      1 000,00 
5a)       300,00 
5b)    1 200,00 

1 500,00     (1 
1 200,00     (5b 
3 000,00     (5c 
1 000,00     (5d 
2 300,00     (5e 

         9  000,00   9 000,00   
 

 

 
Dt „401” – Zużycie materiałów Ct 
5d)  1 000,00      300,00      (5a 

 
 
 
 
 
 

„764” – Pozostałe przychody  
Dt                  operacyjne            Ct 
      200,00      (11 

Dt „771” – Straty nadzwyczajne Ct 
5c)   3 000,00   

 

Dt „301”– Rozliczenie zakupu Ct 
          500,00      (4 
 
 
 

Dt „845” – Rozliczenia 
międzyokresowe  
przychodów  

Ct 

11)      200,00                200,00  (9 
            200,00                 200,00      

Dt   „234 – Pozostałe rozra‐
chunki z  pracownikami  Ct

5e)        2 300,00  
9)          1 350,00 

     1 150,00  (6 
     1 150,00  (7 
     1 350,00  (10 

             3 650,00        3 650,00  
 
Dt   „244” – Roszczenia sporne  Ct 
7)        1 150,00         1 150,00    (9
           1 150,00            1 150,00     
 

Dt    „769” – Pozostałe 
koszty operacyjne  Ct 

8)           200,00   

Dt  „341” – OCE Materiałów Ct 
Sp)    6 000,00 
1)         500,00 

6 000,00     (3 

         6 500,00   1 500,00 
  5 000,00  (Sk 

         6 500,00    6 500,00 
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Dt          „101” – Kasa                  Ct 
6)          1 150,00  
10)        1 350,00  

  200,00   (8

             2 500,00     200,00      
     2 300,00  (Sk
             2 500,00        2 500,00     

Dt „202”–  ROD (należności)     Ct 
4)        500,00        
 
 
 

 
4. Ewidencja sprzedaży materiałów  
 
Przykład 9. Sprzedaż materiałów – ewidencja 
Operacje gospodarcze: 
Jednostka dokonała sprzedaży materiałów: 
1)  wydano materiały odbiorcy 

a) w cenie ewidencyjnej                                          50 000,00 zł 
b) kwota odchyleń debetowych                            10 000,00 zł 

2)  wystawiono fakturę VAT 
a) wartość netto                                                      62 000,00 zł 
b) podatek VAT należny 22%                                      13 640,00 zł 

 
 
 

Dt     ʺ311ʺ – Materiały        Ct 
Sp)  100 000,00 50 000,00  (1a 

 

Dt  ʺ741” – Wartość sprzedanych 
materiałów  Ct

1a)        50 000,00 
1b)        10 000,00 

 
Dt  ʺ202ʺ – Rozrachunki  

z odbiorcami  Ct

  75 640,00  (2
 

Dt ʺ740ʺ –  Sprzedaż materiałów Ct 
      62 000,00  (2a 

 
Dt  „341” – OCE Materiałów Ct 
Sp)  20 000,00  10 000,00  (1b
 

Dt 
ʺ221 ʺ– Rozrachunki z tytułu 

VAT  Ct 
  13 640,00  (2b 
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5. Ewidencja nieodpłatnego przekazania materiałów 
 
  Darowizna to nieodpłatne świadczenie − przekazanie dla innej jednost‐
ki. Darowizna materiałowa obciąża w cenie nabycia pozostałe koszty ope‐
racyjne  i zgodnie z przepisami  jest  czynnością opodatkowaną w zakresie 
podatku VAT. 
 
Przykład 10. Ewidencja darowizny materiałów 
Operacje gospodarcze: 
1)   przekazano materiały jako darowiznę 

a) cena ewidencyjna           10 000,00 zł 
b) odchylenia debetowe             1 000,00 zł 
c) koszty zakupu dotyczące darowizny             100,00 zł 
d) podatek VAT należny 22%             2 442,00 zł 

 
Dt    „311” – Materiały               Ct 
Sp)     100 000,00  10 000,00 (1a 
 
 
 
 
 
 

Dt  
„769” – Pozostałe 
koszty operacyjne  Ct 

1a)     10 000,00 
1b)       1 000,00 
1c)          100,00 
1d)       2 442,00 

 

          13 542,00   

 

Dt  „341” – OCE Materiałów Ct 
Sp)  10 000,00  1 000,00     (1b 
 

Dt    „641” – RMK zakupu     Ct 
Sp    1 000,00  100,00     (2 

 
Dt ʺ221 ʺ– Rozrachunki  

z tytułu VAT  Ct

  2 442,00     (1d
 
6. Podsumowanie 
 

Podsumowując można by powiedzieć ,,aby reklamacji było jak najmniej, 
a najlepiej  żeby w ogóle nie występowały”, ale  jest  to  chyba niemożliwe. 
Dlatego też należy zwrócić uwagę na to ekonomiczne zadanie, co wymaga 
jednak sprawnego zarządzania. Reklamacje wpływają na wynik finansowy 
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podmiotu  gospodarczego.  Skuteczne  gospodarowanie  umożliwia  przed‐
stawienie  informacji, będących podstawą do podejmowania wielu decyzji 
finansowych opartych na znajomości rynku. Nowe technologie, innowacje i 
usprawnienia mają decydujący wpływ na poziom jakości produkcji i usług 
a tym samym, na reklamacje – zarówno w odniesieniu do poziomu jakości 
produktów i poziomu kosztów. 

Niższe koszty, wyższa  jakość  i odpowiednia cena  to niezbędne ele‐
menty do  osiągnięcia  zamierzonego  zysku,  rozwoju  podmiotu,  zdoby‐
wania nowych rynków zakupu i zbytu. 
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Making complaints in material traffic 
Abstract 

 
The article presents practical solutions to the issues related to 
making complaints in material traffic. 
The content includes: 
• Pay ability records concerning complaints of the following types: 

 Complaints made before payment 
 Complaints made after payment 

Obligations approved or rejected by the supplier and types of 
court decisions for a dissmised complaints – beneficial or unfa-
vourable for a supplier. 
• Keeping records in practice, including practical tasks 

 Shortage, damage and surplus records 
 Material purchase  
 Material delivery free of change. 
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Skuteczny, rozsądny i etyczny menedżer,  
jako koordynator procesu zarządzania 
 
 
1. Wprowadzenie − zarys problematyki 
 
  Menedżer – to słowo, które nacechowane  jest pewną estymą i często 
kojarzone  jest z prestiżem. Z drugiej strony  jest  to określenie, które we 
współczesnych czasach może wywoływać  różne odczucia, a nawet nie‐
kiedy wyzwalać  skrajne emocje. Może ono być  rozumiane  i  interpreto‐
wane w sposób wieloznaczny.  
  Jest wiele definicji, doktryn,  teorii na  temat roli  i  funkcji menedżera  
w organizacji. Zarządzanie  jako nauka ma  już 100  lat. To wystarczający 
czas  na  ugruntowanie wiedzy  na  temat  „powołania” menedżera.  Jest 
wiele pozycji  literaturowych obrazujących ewolucję zarządzania. Warto 
przy tej okazji wspomnieć chociażby o bardzo cennej monografii opisu‐
jącej wybrane  zagadnienia  związane  z  dorobkiem  nauk  o  zarządzaniu  
w Polsce (zob. [Osiągnięcia i perspektywy … 2010]). 
  Osiągnięcia nauk  o  zarządzaniu  są  szczególne  i wyjątkowe. Nauka 
jest  obserwatorką  życia.  Jej  zasób  nigdy  nie  zostanie wyczerpany,  bo‐
wiem zmieniająca się  rzeczywistość permanentnie będzie  rodziła przed 

                                                 
 dr  inż. Paweł  Żuraw −  adiunkt w Katedrze Rachunkowości  Społecznej Wyższej 

Szkoły Przedsiębiorczości  i Zarządzania w  Łodzi  (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny  
w  Świdnicy),  wiceprzewodniczący  Komisji  Etyki  przy  Stowarzyszeniu  Księgowych  
w Polsce.  
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nią nowe wyzwania. Proza życia pokazuje, że nauka, która sama w sobie 
jest pięknem, pewnym  ideałem, odbiega niejednokrotnie od codzienno‐
ści, a w końcu jej misja ma owej codzienności służyć.  
  W tym kontekście rodzą się pytania: Czy potrafimy korzystać z boga‐
tego  dorobku  nauki?  Czy  potrafimy  ją  docenić?  Czy  ideał menedżera 
przedstawiony  na  kartach  naukowej  literatury,  odbiega  zasadniczo  od 
praktycznej postawy osoby zarządzającej określoną organizacją? Pytanie 
to może powinno być  sformułowane w nieco  inny  sposób. Czy współ‐
cześni menedżerowie mają wolę dążenia do ideału, który opisuje nauka? 
Czy mają  świadomość  swojej  roli  i misji?  Czy  potrafią  być  odpowie‐
dzialni  za  swoje  czyny,  jak  również  czy potrafią odpowiadać  za  ludzi, 
którymi zarządzają? Czy potrafią rozumieć problemy w swoich organi‐
zacjach,  a  tym  samym,  czy  chcą  rozumieć  problemy  ludzi,  z  którymi 
współpracują? W pytaniu tym specjalnie użyto wyrażenia „ ludzi, z któ‐
rymi współpracują”, w  przeciwieństwie  do wyrażenia  „ludzi,  którymi 
zarządzają”  użytego w  poprzednim  pytaniu.  Słowo  „współpraca” ma 
bowiem wymiar aksjologiczny, podkreśla partnerskość wszystkich osób 
realizujących cele przedsiębiorstwa. Menedżerowie kierujący się w swo‐
jej pracy empatią, często mówią o swoich współpracownikach, a nie pra‐
cownikach, mówią o współpracy z nimi, a nie zarządzaniu nimi.  
  Tak  postawione  pytania  prowokują  do  przeprowadzenia  rzetelnej 
analizy. Ze względu  na  ograniczenia  czasowe  i  finansowe, w  artykule 
nie zostaną przedstawione badania statystyczne poruszające wymienio‐
ne problemy. Artykuł należy potraktować  jako wstęp do zrealizowania 
takiego  zamierzenia w  najbliższej  przyszłości.  Jest  on  niejako  refleksją 
nad  rolą menedżera we współczesnym  świecie. Dlatego w  tekście Czy‐
telnik  będzie  odnajdywał  najważniejsze  zdaniem  autora  wskazówki, 
które  w  zamierzeniu  będą  miały  skłaniać  do  zastanowienia  się  nad 
prawdziwym etosem menedżerskim.  
  Zamierzeniem autora nie jest również to, aby artykuł został odebrany 
jako forma pouczania kogokolwiek, czy wytykania błędów. Autor bazuje 
na  literaturze  z  zakresu nauk o  zarządzaniu,  jak  również na własnych 
doświadczeniach związanych z prowadzeniem małego przedsiębiorstwa 
rodzinnego.  Sam  jest  również  osobą,  która  rozpoczyna  „przygodę”  
z zarządzaniem  jako nauką. Dlatego przedstawione ideały postawy me‐
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nedżera autor kieruje w pierwszej kolejności do samego siebie, traktując 
to  jako drogowskaz w procesie wnoszenia skromnego wkładu do prak‐
tyki i nauki zarządzania. W dalszej kolejności kierowane jest zaproszenie 
do  Czytelnika,  który  (biorąc  pod  uwagę  elementarne  prawo wolności 
każdego  człowieka  i  szacunku wobec poglądów) może, aczkolwiek nie 
musi zgadzać się z przedstawionymi myślami.  
 
2. Menedżer – kim powinien być?  
 
  Ewolucja procesu zarządzania przez dziesiątki lat przyczyniła się do 
wykształcenia  zawodu menedżera.  Spoglądając  wstecz można  powie‐
dzieć, że  jeszcze mniej więcej 50 lat temu dominował model kierownika 
tzw. generalisty, określanego mianem „człowieka dobrego na każde cza‐
sy”. Począwszy mniej więcej od przełomu lat sześćdziesiątych i siedem‐
dziesiątych rozpoczęło się kształtowanie modelu kierownika generalisty‐
specjalisty. Co to oznacza? Model ten formuje postawę menedżera, który 
posiada umiejętność patrzenia na swoją organizację w sposób komplek‐
sowy, a jednocześnie zna się na tzw. węższych problemach1. 
  Przy tej okazji należałoby wyjaśnić pojęcia „kierownik” i „menedżer”. 
Do  niedawna  angielskie  słowo  „manager”  tłumaczono  najczęściej  jako 
kierownik. Z początkiem lat dziewięćdziesiątych, kiedy w Polsce zaczęła 
powstawać gospodarka wolnorynkowa, a wraz z nią zacieśniały się kon‐
takty  z  krajami  zachodnimi,  zaczęto  praktykować  używanie  terminu 
„menedżer”,  zamiast  kierownik2.  Z. Dowgiałło w  pracy  zatytułowanej 
„Praca menedżera” pisze, że „(…) kierownik‐menedżer podejmuje decy‐
zje  i wytycza  cele  do wykorzystania  szans  rynkowych  i  zapewnienia 
sukcesu firmie, podniesienia jej dochodowości, konkurencyjności”3. 

                                                 
1 A.  Sowińska  powołuje  się  na  opracowanie H.I. Ansoffa, Zarządzanie  strategiczne, 

PWE, Warszawa 1985, rozdz. 3; T. Listwan, Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Kadry, 
Wrocław 1998, s. 11‐15. 

2 T. Listwan, wyd. cyt., s. 16.  
3 J. Soroka powołuje się na opracowanie Z. Dowgiałło, Praca menedżera, Znicz, Szcze‐

cin 1999, s. 89.  
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  M. Holstein‐Beck  twierdzi,  że bycie menedżerem oznacza „(…) pa‐
nowanie nad jakąś całością, zarządzać nią kompetentnie, tj. gospodar‐
nie, energicznie i odpowiedzialnie”4 [Jasiukiewicz i inni … 2007, s. 63]. 
  P. Drucker uważa, że zarządzanie dotyczy działania  i zastosowania, 
a  jego sprawdzianem są osiągane rezultaty – wyniki. To sprawia, że jest 
ono raczej technologią. Nie można zapominać o tym, że dotyczy przede 
wszystkim ludzi, ich wartości, wzrostu i rozwoju – a to nadaje mu cechy 
humanizmu,  podobnie  jak  jego  zainteresowanie  i wpływ  na  strukturę 
społeczną  i na  społeczności.  Jest ono  ściśle powiązane z zagadnieniami 
moralnymi  –  naturą  człowieka,  dobrem  i  złem  (zob.  [Drucker  2002,  
s. 29]).  
  Menedżer  aspirujący do wykonywania  swojej pracy w  sposób  sku‐
teczny,  rozsądny oraz zgodny  z  zasadami  etycznymi, będzie w  swoim 
życiu zawodowym wykorzystywał wiedzę humanistyczną i społeczną – 
psychologię,  filozofię,  ekonomię,  historię  i  etykę. Wiedza  ta  nie może 
jednak  przesłaniać mu  celu,  do  którego  zmierza. Wiedza  ta musi  go 
wspomagać w  koncentrowaniu  się  na wydajności  i  osiąganych wyni‐
kach. Menedżer nie może zapominać, że kieruje ludźmi, z których musi 
(używając brzydkiego słowa) „wyciągnąć” najbardziej cenne cechy, które 
w konsekwencji przysłużą  się do osiągania  (realizacji)  celów  jednostki, 
organizacji, przedsiębiorstwa.  
  Menedżer  powinien  być  „dobrym  psychologiem”.  Powinien  znać 
strukturę wnętrza człowieka, dlatego najlepiej  jeżeli sam doświadczyłby 
różnych sytuacji, które pozwalałyby mu zachowywać się wobec swoich 
podwładnych w sposób empatyczny, demokratyczny, nie autokratyczny. 
Menedżer  posiadający mądrość  życiową,  niebędący  karierowiczem,  lecz 
człowiekiem, który swój zawód będzie traktował w kategorii służby, powi‐
nien umieć wsłuchać się w potrzeby swoich pracowników, powinien starać 
się  ułatwiać  im  funkcjonowanie w  organizacji,  którą  kieruje. Wyniki,  na 
które nastawione są przedsiębiorstwa, czy różnego rodzaju organizacje, nie 
mogą  przysłonić menedżerom  relacji  ze  swoimi  podwładnymi. Niestety, 
praktyka  życia  gospodarczego  pokazuje,  że  takie  przypadki  zwłaszcza  
w warunkach polskich stają się standardem, normą. 
                                                 

4 J. Soroka powołuje się na opracowanie M. Holstein‐Becka, Jak być menedżerem?, Cen‐
trum Informacji Menedżera, Warszawa 1996, s. 1.  
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3. System wartości menedżera 
 
  Z tych właśnie powodów ważne jest to, jakie menedżer posiada war‐
tości, a może lepiej brzmiałoby stwierdzenie „system wartości”. P. Druc‐
ker  twierdzi,  że aby  skutecznie zarządzać,  trzeba być  świadomym wy‐
znawanych wartości (zob. [Drucker 2009, s. 183]). W tym momencie do‐
tyka się już sfery etyki. I. Murdoch mawiał, że obszar moralności, a w kon‐
sekwencji  etyki,  jawi  się nie  jako pokątna  sfera długów  i zobowiązań,  lecz  jako 
terytorium obejmujące cały nasz tryb życia, a także typ związków łączących nas 
ze  światem. Oznacza  to  zatem,  że właściwie  człowiek  nie  jest w  stanie 
uciec przed stosowaniem w życiu zasad etyki. 
  Etyka według Arystotelesa  jest wiedzą o  życiu  ludzkim, a zarazem 
sztuką  życia.  Jest więc wiedzą  i  sztuką  dokonywania wyborów,  urze‐
czywistniania pragnień, potrzeb i zamiarów, czyli dobra, przy jednocze‐
snym unikaniu zła (zob. [Sułek, Świniarski 2001, s. 26]). 
  Zadania etyki według M. Ossowskiej stanowią nie opis i wyjaśnianie 
pewnych faktów,  lecz wskazują, co  jest dobre, a co złe, co powinno być 
celem ludzkich dążeń i jakie motywy powinny nimi kierować [Ossowska 
1994, s. 37]. Etyka próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie: Jaka powinna 
być moralność? Które  ze  sposobów  postępowania  są moralne,  a  które 
nie? Na  tej  podstawie  etyka  zawodowa menedżera  będzie  normować 
całość jego profesjonalnej działalności, formułując ogólne ideały i dyrek‐
tywy postępowania.  
  Powołując się na badania A. Nadolskiej można określić profil kom‐
petencyjny menedżera. Kompetencje menedżera powinny opierać się na 
umiejętności: 
1) budowania relacji międzyludzkich; 
2) delegowaniu uprawnień podwładnym; 
3) doceniania pracy zespołowej; 
4) doskonalenia i rozwoju siebie i swoich pracowników; 
5) dzielenia się wiedzą i doświadczeniem; 
6) elastyczności w podejmowaniu decyzji, postępowaniu z ludźmi; 
7) fachowości; 
8) identyfikacji  swoich działań  z  firmą  (organizacją) oraz  z  jej kulturą 

organizacyjną; 
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9) wykazywania  inicjatywy,  komunikatywności, wyzwalania w  sobie  
i innych kreatywności;  

10) wykazywania  lojalności  korporacyjnej  (ale  nie  za  wszelką  cenę  – 
przyp. P. Ż.); 

11) motywowania  przede  wszystkim  siebie,  a  następnie  swoich  pod‐
władnych; 

12) negocjowania, a przy tym umiejętności słuchania racji innych ludzi; 
13) posiadania odwagi kierowniczej; 
14) organizowania, orientacji na wynik, ale również nie za wszelką cenę 

– przyp. P. Ż.; 
15) otwartości na doświadczenia, otwartości na zmiany; 
16) podejmowania ryzyka oraz działania w sposób profesjonalny; 
17) radzenia sobie z konfliktem, czy ze stresem; 
18) twórczego rozwiązywania problemów; 
19) sumienności wykonywania własnych obowiązków; 
20) uwzględniania interesów i opinii podwładnych; 
21) zdobywania i poszerzania wiedzy i doświadczenia; 
22) twórczego  i humanitarnego wykorzystania potencjału podwładnych 

(por. [Nadolska 2008, s. 249−250]). 
 
4. Empatia menedżera 
 
  Analizując  powyższe  podpunkty  chciałoby  się  powiedzieć,  że  pra‐
cownicy życzyliby sobie, aby  ich przełożeni charakteryzowali się cecha‐
mi, które zostały wymienione powyżej. Patrząc na ostatnie dwudziesto‐
lecie można powiedzieć, że młoda polska demokracja charakteryzuje się 
brakiem  ustabilizowania,  klarownością  stosowanych  w  życiu  społecz‐
nym zasad. Tego rodzaju czynniki odbijają się również na stylach zarzą‐
dzania  w  polskich  przedsiębiorstwach.  Obserwując  rzeczywistość  go‐
spodarczą, czytając doniesienia prasowe można „wyrobić” sobie opinię  
o polskim menedżerze. Uogólniając należy stwierdzić, że nie będzie ona 
pozytywna,  chociażby  ze względu na  sposób  traktowania  swoich pod‐
władnych, nastawienie na wyniki jakie ma osiągać przedsiębiorstwo. Ten 
sposób  postępowania  skłania  do  refleksji. Menedżer,  który wykonując 
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swoją pracę, nie wykazuje wobec swoich podwładnych empatii, nie bę‐
dzie przez nich szanowany. Nie będzie osobą autorytatywną. Ktoś, kto 
wymusza posłuszeństwo, ktoś, kto stosuje metody zastraszania, być mo‐
że będzie miał wyniki  satysfakcjonujące,  jeżeli  chodzi o kierowanie or‐
ganizacją. Jednakże styl ten nie będzie produktywny w dłuższej perspek‐
tywie czasowej. 
  Powyższa opinia znajduje  swoje potwierdzenie w wynikach badań, 
które  zostały  uzyskane w  ramach  programu  badawczego GLOBE,  the 
Global Leadership and Organizational Behaviour: A Multinational Study 
of Cultures, Organizational Practices and Leadership. Celem tych badań 
było  wypracowanie  międzykulturowej  teorii  przywództwa.  Wynika  
z nich, że menedżerowie reprezentujący krąg państw Europy Południo‐
wej  i  Środkowo‐Wschodniej, w przeciwieństwie do menedżerów z kra‐
jów Europy Północno‐Zachodniej odznaczają się znacznie wyższą prefe‐
rencją w zakresie umiejętności administracyjno‐dyplomatycznych, świa‐
domości własnego  statusu, proceduralności,  konfliktowości  i nieżyczli‐
wości. Szczególnie menedżerów z Europy Środkowo‐Wschodniej cechuje 
silna niechęć do dzielenia się władzą z podwładnymi, a tym samym ten‐
dencja do autorytarnego stylu zarządzania (zob. [Witkowski, Mączyński 
2001, s. 262]). 
   W  swoich  opiniach  nie można  jednak  być  jednostronnym.  Trzeba 
przyznać,  że  są  również  tacy menedżerowie,  którzy  rozumieją  swoich 
pracowników, rozumieją okoliczności pracy, warunki  jej wykonywania. 
Mogą  być  przez  niektórych  traktowani  jako  ludzie  słabi  psychicznie, 
jednakże empatia, którą się kierują tworzy ich „wielkość”, mimo, że wy‐
niki nie będą  tak  satysfakcjonujące  jak w przypadku menedżera, który 
wymusza  bezwzględne  posłuszeństwo.  Rozsądek,  mądrość  życiowa, 
etyka  to niezbędne atrybuty menedżera − bez nich  trudno  jest zarzą‐
dzać ludźmi – współpracować z nimi. Humanistyczne podejście do za‐
rządzania wbrew pozorom jest korzystne dla organizacji i pracujących w 
niej ludzi. Wymierne korzyści widoczne są w procesie długofalowym, co 
wymaga cierpliwości w oczekiwaniu na rezultaty. Dochodzą zatem ko‐
lejne  cechy  jakie  powinien  posiadać  menedżer:  cierpliwość  i  spokój. 
Wiadomo,  że nikt  z nas nie  jest  idealny  i nikt, biorąc pod uwagę naturę 
ludzką, nie będzie nieskazitelny w swoim postępowaniu. Ważnym jednak 
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jest,  aby menedżer miał  świadomość  tego,  co  realnie wpływa na po‐
wodzenie  jego  przedsięwzięć  i  co  buduje  jego  kulturę  i  szacunek 
wśród  ludzi. Wyeliminowanie  egoizmu,  albo próba walki  z  tą nega‐
tywną  cechą  stają  się  krokiem w  zmienianiu  swojej  postawy.  Jeżeli 
menedżer tego nie uczyni, wcześniej czy później może ponieść poraż‐
kę, tylko dlatego, że liczył się jedynie on i cele organizacji.  
  Dlatego priorytetem w pracy menedżera powinna  stawać  się praca 
nie tylko nad podwładnymi, ale głównie praca nad samym sobą, dzięki 
której może wzrosnąć współczynnik produktywności  i zaangażowania. 
A  jak mawiał F. Herzberg: brak produktywności, zaangażowania  i odpowie‐
dzialności są naturalną i zdrową reakcją na wykonywanie absurdalnej pracy.  
  Powyższe informacje dotyczące pracy menedżera ukierunkowują tok 
myślenia w  stronę określenia „zarządzania sobą”. Zjawisko  to analizo‐
wane  jest dokładnie w książce M. Adamca  i B. Kożusznik pt. Sztuka za‐
rządzania sobą. Autorzy twierdzą, że zarządzanie sobą to strategia i prak‐
tyka nabywania, wykorzystywania  i udoskonalania własnych  zasobów 
(możliwości i umiejętności) w życiu i w pracy. Proponują, aby w trakcie 
rozwoju kariery menedżerskiej: 
• określić swoją misję w życiu, 
• rozpoznać własne zasoby i cele, które chce się osiągnąć, 
• zaplanować  i  zorganizować  proces  osiągania  tych  celów w  sposób 

skuteczny i sprawny, 
• umieć  wybrać  najlepsze  (spośród  dostępnych)  sposoby  działania  

i kontrolować własne postępy w osiąganiu celów; 
• kierować  sobą,  czyli  swoimi zasobami, aby wykorzystać  je we wła‐

snym interesie; 
• motywować siebie do działania; 
• uwzględniać wpływy  innych  ludzi, którzy mogą sprzyjać osiąganiu 

celów, albo w tym przeszkadzać; 
• brać pod uwagę szerokie otoczenie, którego klimat może wpływać na 

nasze sukcesy lub porażki [Adamiec, Kożusznik 2001]. 
  Niewątpliwie skuteczność procesu zarządzania sobą będzie widocz‐
na w momencie, kiedy menedżer będzie miał  świadomość występowa‐
nia negatywnych stron ambitnego zaangażowania w wykonywaną pra‐
cę. Mowa  tu m.  in. o wypaleniu zawodowym  i stresie. Okazuje się,  że 
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behawioralne skutki przeciążeń stresowych, a więc  takie, które manife‐
stują  się w  zachowaniu  człowieka,  są  najbardziej  czytelne  i widoczne. 
Bezpośrednim  skutkiem  przeżywanych  napięć  są  m.in.  popełniane  
w pracy  błędy  i pomyłki;  obniżeniu ulega poziom wykonania  i  jakość 
pracy, obniża się wydajność, charakterystyczne jest robienie wielu rzeczy 
naraz, następuje porzucanie niedokończonej pracy,  zmniejsza  się  zaan‐
gażowanie, może pojawić się absencja w pracy  lub ucieczka w chorobę 
lub  nałogi,  które w  szybkim  tempie  niszczą  psychikę  człowieka  (por. 
[Mesjasz, Zaleski 2001, s. 367]). 
 
5. Podsumowanie 
 
  Na  kilku  stronach  artykułu  trudno  jest  przedstawić  sylwetkę  sku‐
tecznego,  rozsądnego,  odpowiedzialnego  menedżera,  kierującego  się 
zasadami empatii i etyki ogólnej. Przedstawione myśli mogą być jedynie 
pustymi słowami, gdyby nie fakt, że są cytatami wypowiedzi wybitnych 
autorytetów  z  dziedziny  zarządzania.  Artykuł  można  przeczytać  bez 
refleksji, a można również przeczytać z namysłem, co niekoniecznie mu‐
si gwarantować zmianę w  ludzkim postępowaniu. Słowa mogą zawsze 
wydawać się banalne i bezwartościowe, zwłaszcza w czasach, kiedy liczy 
się egoizm, chciwość, żądza władzy, skuteczność − nie zawsze nacecho‐
wana moralnością.  Refleksja  na  temat  etyki,  odpowiedzialności może  
w  przekonaniu  niektórych  osób  stać  na  przeszkodzie  realizacji  ego‐
istycznych celów menedżera. Czy zatem taka osoba będzie chciała zgłę‐
biać tego rodzaju problematykę? Raczej nie. Dlatego ważnym jest to, aby 
uwierzyć w skuteczność wartości, które dają wymierne korzyści w per‐
spektywie czasowej. Współcześni ludzie, a tym samym współcześni me‐
nedżerowie,  przyzwyczajeni  są  do  natychmiastowych  efektów  swojej 
pracy. Mądrość  życiowa, odpowiedzialność, etyka –  to wartości kształ‐
towane  w  pewnym  horyzoncie  czasowym.  Wymagają  cierpliwości  
i prawdziwego (nie jednodniowego) zapału. Jeżeli menedżer uwierzy, że 
na swojej długoletniej ścieżce kariery może w sposób cierpliwy, spokojny  
i zaangażowany wypracowywać wartości, o których mowa w niniejszym 
artykule,  może  spodziewać  się  z  dużym  prawdopodobieństwem,  że 
osiągnie sukces. Wszystko  to  jest kwestią wiary.  Jeżeli nie mamy  świa‐
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domości  tego,  że  wartości  etyczne mogą  w  procesie  zarządzania  być 
bardzo pomocne, wówczas możemy nie  rozumieć problemów  i nie  ra‐
dzić sobie z nimi, jeżeli takie pojawią się na ścieżce zawodowej. 
  Klamrą  niniejszego  artykułu  niech  będą  przytoczone  cytaty  przez  
I. Majewską‐Opiełkę, która w książce pt. Sukces  firmy zacytowała słowa 
R.W.  Emersona  (…)  Jednym  z  najpiękniejszych  zjawisk w  życiu  jest  to,  że 
człowiek nie może szczerze próbować pomóc innym bez pomocy sobie oraz myśl 
K. Blancharda (…) Najlepszymi liderami są ci, którzy mają pozycję i siłę i nig‐
dy z nich nie korzystają [Majewska‐Opiełka 2007, s. 93]. Słowa te świadczą 
o dużej pokorze,  jaka powinna  towarzyszyć „misji bycia menedżerem”. 
Misji, która  jest służbą drugiemu człowiekowi. Czy  jednak współczesny 
menedżer rozumie jaka jest jego misja? I niech nie zabrzmi to zbyt popu‐
listycznie, ale czy w misji menedżerskiej powinny liczyć się tylko pienią‐
dze, wysokie zarobki, materialne apanaże, prestiż związany z piastowa‐
niem określonej funkcji? Czy menedżerowie mają świadomość potrzeby 
pielęgnowania w  sobie wartości  niematerialnych? Nie  trzeba  przepro‐
wadzać badań naukowych, aby móc potwierdzić opinię osoby spotkanej 
chociażby na przysłowiowej ulicy, która (być może po namyśle, być mo‐
że od  razu) potwierdzi,  że  człowiek dla  siebie,  jak  i dla drugiego  czło‐
wieka powinien być człowiekiem.   
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An effective, reasonable and ethical manager  
as a coordinator of the management process 

Summary 

 

This article`s aim is to pay attention to factors determining the 
effectiveness of managing an organization. A manager is first of 
all  a human being, which does not make him someone excep-
tional among other people. A manager can only be distinguished 
by the better ability of organizing, managing, leading, controlling 
or motivating. A manager should show empathy towards his sub-
ordinates to give all these elements a chance to realization. He 
should perfectly understand their needs and strive to organiza-
tion`s aims implementation, but not at the cost of the worker`s 
aims. Ethics, the rules of which unfortunately remain theoretical 
truths, helps in perceiving this relationship. The effectiveness of 
managing cannot take place without taking into consideration 
ethical standards concerning a human being, his system of values 
and dignity. Without respecting them, the organizational climate 
will not be conducive to realization of the assumed effects. 
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Czym są normy zawodu księgowego w kontekście 
norm rachunkowości? 
 
 
1. Wprowadzenie do problematyki 

 
  W  teorii  oraz  praktyce  rachunkowości  często  można  spotkać  się  
z  określeniami  norm  rachunkowości  oraz  norm  zawodu  księgowego. 
Zwroty te funkcjonują w powszechnej opinii, jednak trudno jest odnaleźć 
w  literaturze dogłębną  ich analizę. Niewątpliwie są  to określenia zwią‐
zane z obszarem  rachunkowości, ale  rozumianej  szeroko: od  reguł  rzą‐
dzących  rachunkowością,  przy  zastosowaniu  których  powstają  spra‐
wozdania finansowe, po określone zachowania  ludzi zajmujących się tą 
dziedziną ekonomii. Normy  rachunkowości utożsamiane  są najczęściej 
ze  zbiorem  zasad  rachunkowości  determinujących  jakość  sprawozdań 
finansowych. W przypadku drugiego pojęcia – norm zawodu księgowe‐
go, istnieje sposobność odniesienia ich do konkretnej postawy – sylwetki, 
etosu księgowego,  jego postępowania zawodowego polegającego na re‐
spektowaniu nadrzędnych zasad rachunkowości.  
  Czy można rzeczywiście powiedzieć, że normy zawodu księgowego 
stanowią część norm rachunkowości? Na tym poziomie dyskusji można 
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bazować wyłącznie na subiektywnej wiedzy każdego z nas. W sytuacji, 
gdy  jest  ona niewystarczająca do pełnego  zrozumienia  tej  tematyki,  jej 
uzupełnieniem może być intuicja. W tym sensie, odnośnie do sposobu jej 
wykorzystania, na uwagę zasługuje opinia S. Stachaka – czołowego spe‐
cjalisty z zakresu organizacji badań naukowych, który twierdzi, że intu‐
icja jest metodą twórczego myślenia i dzięki temu może być wykorzysta‐
na m.in. do formułowania definicji [Stachak 2006, s. 238].  
  Dzięki  tej  argumentacji można powiedzieć,  że  to właśnie  specyfika 
intuicji – rozumianej  jako  ludzka podświadomość – podpowiada,  iż do‐
konując interpretacji norm rachunkowości i zawodu księgowego, należy 
wyjść z  tego  samego punktu widzenia,  jak przy definiowaniu przykła‐
dowo: norm prawa i norm zawodu prawnika, norm administracji i norm 
zawodu urzędnika, norm medycyny  i norm zawodu  lekarza  itp. Celem 
artykułu będzie próba potwierdzenia zdefiniowanych (w sposób bardzo 
ogólny) pojęć norm rachunkowości oraz norm zawodu księgowego,  jak 
również umiejscowienie ich w ogólnej strukturze norm odpowiadających 
za kształt, cele i funkcje rachunkowości. Tytuł artykułu jest jednocześnie 
pytaniem o  rolę norm zawodu księgowego w kontekście norm  rachun‐
kowości. 
 
2. Definicyjne ujęcie pojęcia „norma” 
 

Aby  móc  rzetelnie  zdefiniować  przedstawione  pojęcia,  należałoby  
w pierwszej kolejności przyjrzeć się ich określeniom (znaczeniom) słowni‐
kowym. Wybrane zostały najważniejsze spośród następujących pozycji:  
• Słownik współczesnego języka polskiego 

Norma – 1) ustalona, przyjęta zasada, wzór, reguła, kanon, np.: nor‐
ma ortograficzna, estetyczna, towarzyska, moralna, prawna, zwycza‐
jowa, stosowana w jakiejś dziedzinie; 2) ilość, wielkość, jakość czegoś, 
ustalona miara, przyjęta  jako obowiązująca  lub wymagana w  jakimś 
zakresie; praca, która ma być wykonana w określonym czasie; 3) peł‐
ny  lub  skrócony  tytuł  dzieła  znajdujący  się  na  dolnym marginesie 
pierwszej kolumny każdego arkusza kalkulacyjnego książki [Słownik 
współczesnego… 1996, s. 624]. 
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• Słownik filozofii 
Norma,  norma moralna  –  nakaz  lub  zakaz,  określający  obowiązek 
podjęcia bądź powstrzymania się od pewnego rodzaju działania. Po‐
przez  normy  rozumie  się wszelkie  reguły  i  zasady  postępowania. 
Wyrażone są w nich wzorce,  ideały, oceny  i przekonania odnoszące 
się do różnych aspektów ludzkich działań (stąd można wyróżnić np. 
normy  gramatyczne  i  stylistyczne,  zawodowe,  prakseologiczne, 
prawne, obyczajowe, moralne). Definicja podaje, że w szczególności 
stanowią  one  główny  element  moralności  oraz  systemów  etycz‐
nych. Można je podzielić na kategoryczne („działaj w określony spo‐
sób”), bezwzględne  – przyjmowane  bez uzasadnienia  oraz hipote‐
tyczne („działaj w określony sposób,  jeśli chcesz osiągnąć zamierzo‐
ny cel”) [Słownik filozofii 2004, s. 154]. 

• Słownik socjologii i nauk społecznych, Słownik socjologiczny 
Norma – w kontekście  socjologicznym  tłumaczona  jest  jako ogólnie 
podzielane oczekiwanie, a także całokształt powinności dotyczących 
określonego  sposobu postępowania uważanego za pożądany  i wła‐
ściwy w danej kulturze. Cel  takiego działania wyraża się w  tym, że 
jednostki zaczynają działać zgodnie z normą  społeczeństwa, w któ‐
rym funkcjonują, chociażby dlatego, że chcą się do niego dostosować. 
Ponadto uważa się, że normy są podobne do zasad czy reguł w tym 
sensie, że mają charakter zalecenia lub dyrektywy, jednakże nie mają 
ich  formalnego  statusu.  Norma  interpretowana  jest  również  jako 
element systemu motywacji. 
Z  socjologicznego punktu widzenia, pojęcie  to  jest blisko  związane  

z zagadnieniem roli, która w ogólnym rozumieniu definiowana jest jako 
zespół  zasad  charakterystycznych dla danej pozycji  społecznej. W  tym 
sensie norma wiąże  się  również  z  regulacją  i kontrolą  społeczną  oraz  
z dominującym w  socjologii problemem  ładu  społecznego  (przy  czym 
niektórzy  badacze,  szczególnie  teoretycy  marksizmu,  podkreślali  bar‐
dziej  znaczenie władzy  i  przymusu,  aniżeli  zasadność  funkcjonowania 
norm  w  utrzymywaniu  ładu  społecznego). W  tym  kontekście  pojęcie 
tego  co  normatywne, ma  podstawowe  znaczenie  dla  układu  i  socjolo‐
gicznych  interpretacji  interakcji  społecznych  [Słownik  socjologii …  2004,  
s. 212]. 
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Słownik socjologii  i nauk społecznych przedstawia dodatkowo definicję 
określonego rodzaju normy, jakim jest „norma sytuacyjna”, z kolei Słow‐
nik socjologiczny przedstawia wyłącznie pojęcie „normy społecznej”. 

Norma sytuacyjna – to wzorzec zachowania, stopniowo kształtowa‐
ny przez  ludzi, którzy znaleźli się w określonej grupie. Za przykład 
może posłużyć  tzw. „normotwórcza  teoria  tłumu”, która podaje,  że 
chociaż  grupa  składa  się  z  jednostek  o  różnych  postawach, moty‐
wach oraz wartościach,  to niepewność  jej  statusu prowadzi do wy‐
tworzenia się w   sytuacji szczególnej  tzw. „normy grupowej”, która 
daje  złudzenie  jednomyślności  co  do  ustalenia  i  osiągnięcia  celu. 
Wpływa  to na uniformizację zachowań  [Słownik socjologii … 2004, s. 
212]. 
Norma społeczna –  jest zasadą obowiązująca członków danej grupy 
lub  społeczeństwa,  określającą  zachowania  społecznie  akceptowane 
lub nie akceptowane w danej sytuacji. Definicja podaje, że zadaniem 
norm  społecznych  jest  regulowanie  zachowań  ludzi,  dobieranie 
środków  służących  realizacji określonego  celu oraz ułatwianie  inte‐
rakcji międzyludzkich (przyp. P. Ż. ‐ podobnie jak w Słowniku socjolo‐
gii  i nauk  społecznych,  również  i w  tej definicji  jest mowa o kontroli 
społecznej,  która  sankcjonuje  przestrzeganie  obowiązujących  zasad 
prawidłowego współżycia społecznego).  
W dalszej części definicja ta wyróżnia następujące rodzaje norm spo‐

łecznych:  formalną, która  jest  formułowana  explicite  (przyp. P.  Ż.  –  to 
znaczy  nie  pozostawiając  niczego  domysłom  odbiorcy),  np. w  postaci 
pisanych  regulaminów, przepisów  itp., a  jej przestrzeganie  regulowane 
jest przez  system  formalnej kontroli  społecznej; nieformalną, która nie 
jest sformułowana explicite,  lecz obowiązuje zwyczajowo w ramach da‐
nej  grupy. Powstaje w wyniku np. wzajemnych  kontaktów  interperso‐
nalnych, a  jej przestrzeganie  jest regulowane przez system nieformalnej 
kontroli  społecznej; moralną,  czyli  zasadę wskazującą na  odpowiednie 
wartości moralne, obowiązek określonego zachowania się w danej sytu‐
acji; prawną,  czyli  zasadę określającą,  jakie  zachowanie  jest w określo‐
nym momencie zgodne z prawem, a jakie nie, poprzez odwołanie się do 
odpowiednich przepisów  i paragrafów; religijną, czyli zasadę  informu‐
jącą, jakie zachowanie jest właściwe (dobre), a jakie niewłaściwe (grzesz‐
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ne), poprzez odniesienie się do doktryn i dogmatów danej religii [Olech‐
nicki, Załęcki 1997, s. 140]. 
• Leksykon biznesu 

Pozycja  ta koncentruje uwagę na zasadach obowiązujących w danej 
społeczności, bowiem definiuje: 

Normy grupowe, które dotyczą spójnych wewnętrznych przepisów, 
nakazów  i  zakazów  regulujących  zachowania  i działania  członków 
grupy w konkretnej sytuacji (zawodowej i społecznej); normy te dzie‐
lą się na: prawne (formalne), które wyrażają w kodeksach, regulami‐
nach  i  statutach wzajemne  zachowanie  się  członków  grupy wzglę‐
dem siebie i swego środowiska, oraz normy zwyczajowe funkcjonu‐
jące w  postaci  niepisanych  obyczajów  i  zwyczajów  (stanowionych 
przez grupę i dla niej  jedynie charakterystycznych), również regulu‐
jące zachowanie  się członków grupy względem  siebie  i w  środowi‐
sku pracy [Penc 1997, s. 280].  
Normy zachowania, czyli zwyczajowo przyjęte sposoby współdzia‐
łania  i realizowania stosunków międzyludzkich w organizacji,  inny‐
mi  słowy  –  zjawiska grupowe uwidaczniające  się w  tych  organiza‐
cjach w czynach lub ich zaniechaniu; postrzeganie tych norm określa 
stwierdzenie „tak właśnie być powinno”, a odbieganie od normy – 
„tak się nie postępuje” [Penc 1997, s. 280].  

 
Analiza wyrazu „norma” w obszarze  ekonomii, zarządzania,  socjo‐

logii, filozofii oraz nauk o języku polskim pozwala zauważyć, że wyłania 
się określona jego kategoria. Elementem upodabniającym znaczenie tego 
terminu na płaszczyźnie prezentowanych definicji  jest  sposób określo‐
nego zachowania. Inną istotną cechą  jest ta, że definicja normy społecz‐
nej zawarta w Słowniku socjologicznym skupia w swej strukturze określo‐
ne rodzaje norm, mianowicie:  formalną, nieformalną, prawną, moralną, 
religijną, co świadczy, że pojęcie to nosi znamiona uniwersalności.  

Spostrzeżenie  to pozwala sformułować następujący wniosek: norma 
społeczna  jako reguła  ‐ wzór zachowania może być normą nadrzędną 
wobec wszystkich,  które  dotyczą  określonych  sposobów  postępowa‐
nia. Należy mieć  jednak  na  uwadze  takie  postępowanie,  które  będzie 
mogło być poddane ocenom ‐ i chyba najwłaściwszymi będą słowa „mo‐
ralnym”, „obyczajowym”  ‐ gdyż  ten  ich  rodzaj pozwala na weryfikację 
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zachowań  prawidłowych  –  powszechnie  akceptowanych  przez  ludzi  
i  tych, które są niezgodne z przyjętymi standardami. Godne uwagi  jest 
to,  że wymieniane w  definicjach  normy  techniczne  również  stanowią 
określony algorytm postępowania, dzięki czemu istnieje sposobność, aby 
określić je mianem norm zachowania. Jednak normy tego rodzaju odno‐
szą się do takich czynności, których nie można ocenić w kategoriach mo‐
ralno  – obyczajowych. Nie daje  to  zatem podstawy,  aby  zaliczyć  je do 
norm  społecznych.  Strukturę  i  zakres oddziaływania normy  społecznej 
przedstawia poniższy rysunek. 
 

Rysunek 1. Struktura i zakres oddziaływania normy społecznej  

 

 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 
3. Pytania o miejsce norm moralnych w rachunkowości 
 

Studiując  literaturę opisującą zagadnienie normy moralnej zauważa 
się, że  jej klasyfikacja nie  jest  jednolita. O  tej różnorodności pisze m.  in.  
J. Jackson w książce pt. Biznes i moralność. Jednak  jego zdaniem bardziej 
istotnym  jest  skoncentrowanie  się  na  celu  jakiemu  one  przyświecają.  
Autor uważa, że cel ten musi mieć znaczenie uniwersalne, skoro normy 
te mają obowiązywać każdego bez wyjątków [Jackson 1999, s. 36, 38].  
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• Mały słownik etyczny 
Normy moralne (łac. norma ‐ prawidło) to imperatywne składniki sys‐
temów etycznych oraz moralności, występujące jako nakazy i zakazy. 
Normy moralne formułowane są w różnorakiej postaci gramatycznej, 
najczęściej w  formie  rozkazującej  lub w  formie  zdań  zawierających 
specyficzne dla nich  słowa: „powinien”, „jest zobowiązany”, „nale‐
ży”,  „trzeba”,  „dobrze  jest”  itp. Mały  słownik  etyczny  klasyfikuje  je 
według następującego kryterium:  

1) ze  względu  na  ich  uzasadnienie  –  n.m.  kategoryczne  (podawane  
i obowiązujące bezwarunkowo, np. „nie zabijaj”) oraz n.m. hipote‐
tyczne, uzasadniane poprzez wskazanie  celu,  któremu mają  służyć  
i obowiązujące pod warunkiem  jego zaakceptowania (np. „jeśli chce 
się być uczciwym, powinno się zawsze oddawać długi”); 

2) ze  względu  na  zakres  ich  obowiązywania  –  n.m.  absolutne  
i względne,  obowiązujące  zależnie  od  sytuacji  (przy  czym  ta  sama 
norma może być interpretowana  jako absolutna, np. „mów prawdę” 
lub  jako  relatywna, np. „mów prawdę pod warunkiem,  że w danej 
sytuacji wydaje się ona być lepszą od kłamstwa”); 

3) ze względu na ich genezę – n.m. tetyczne oraz teleologiczne; 
4) ze względu na to, kogo dotyczy czyn nakazy normą – samego spraw‐

cy  (np.  „powinieneś  rozwijać  swoją  osobowość”)  lub  innych  ludzi 
(np. „dotrzymuj danych komuś obietnic”); 

5) ze względu na ich uniwersalny charakter – n.m. elementarne;  
6) ze względu na charakter partykularny ‐ np. n.m. etyki zawodowej; 
7) ze względu na  ich  formalną postać – n.m. rozkazujące  (np. „szanuj 

rodziców”)  lub  zdania  zwane  zasadami  (np.  „najwyższym dobrem 
jest  szczęście  jak  największej  liczby  osób”)  [Mały  słownik …  1999,  
s. 181 – 182]. 

 
Skoncentrowanie  się na opisie norm moralnych  skłania do  zadania 

następującego  pytania:  Czy  istnieje  jakakolwiek  zależność  pomiędzy 
normami moralnymi  lub ogólnie pojmowaną moralnością, a  rachunko‐
wością  i  zawodem  księgowego?  Przyglądając  się  prowadzonym  bada‐
niom można powiedzieć z dozą refleksji, że dają się one przyrównać do 
procesu  rozkładu pierwiastka  (w niniejszym przypadku  tym pierwiast‐
kiem  jest pojęcie normy) na poszczególne atomy (a więc części bazowe, 
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stanowiące podstawę  analizowanego  zagadnienia). Przenośnia  ta  rodzi 
kolejne pytania: Czym w procesie prowadzonych rozważań są owe ato‐
my, czyli baza  ‐ podstawa badanego zagadnienia?  Jaki  jest  conditio  sine 
qua non normy,  czyli   warunek, bez którego nie będzie ona miała  racji 
bytu?  Gdzie  zatem  poszukiwać  prawdziwego  źródła  powstania  tego 
terminu? Czy stworzenie syntetycznej – holistycznej definicji normy  jest 
możliwe? Podczas próby ustalania ostatecznego znaczenia norm, na któ‐
rym  z  obszarów  ich  występowania  i  obowiązywania  skoncentrować 
większą uwagę? Prawnym,  technicznym, czy moralno  ‐ etycznym? Czy 
faktycznie normy można i należy opierać na podbudowie socjologicznej, 
ujmując je w kanon norm zachowań? 
  Czym wobec powyższych pytań  jest  rachunkowość? O wieloznacz‐
ności tego terminu pisze wybitny jej znawca – W. Brzezin. Podkreśla on, 
podobnie jak inni jej badacze, że jest to system informacyjny w jednostce 
gospodarczej. Rachunkowość  stanowi międzynarodowy  język biznesu1. 
Autor uważa,  że definiując  rachunkowość, należy uwzględniać  jej wy‐
miar wieloaspektowy, wielonarodowy i retrospektywny. Jej istotę należy 
rozważać wszechstronnie. Podkreśla,  że  rachunkowość  jako  szczególny 
system  informacyjny  jednostek gospodarczych ma  charakter  retrospek‐
tywny  (ex  post)  i  prospektywny  (ex  ante). W  aspekcie modeli  ex  ante  
i ex post rachunkowości W. Brzezin wymienia dwa jej rodzaje: finansową 
i zarządczą. To właśnie rachunkowość finansowa jako system informacji 
retrospektywnej, dostarczający wiedzy o wyniku finansowym i kondycji 
finansowej  przedsiębiorstwa  –  głównie  użytkownikom  zewnętrznym, 
odzwierciedla  całokształt  działalności  gospodarczej  poprzez  normy 
prawne, naukę i tradycję, które tworzą zasady rachunkowości obowią‐
zujące w danym kraju. W  opinii W. Brzezina,  który wyróżnia naukę, 
politykę oraz praktykę rachunkowości, spośród tych trzech elementów 
to  właśnie  polityka  rachunkowości  oznacza  jej  normalizację  poprzez 
różnego  rodzaju  przepisy  prawne,  standardy,  dyrektywy metodyczne, 
które  z  założenia mają  określać  ponadnarodowe  zasady  jej  funkcjono‐
                                                 

1 Według  J. Gierusza  rachunkowość będąca międzynarodowym  językiem biznesu, 
dotyczy  swobodnego  przepływu  kapitału  i  usług  finansowych  pomiędzy  państwami.  
W  jego opinii procesy te stawiają przed rachunkowością nowe wyzwania polegające na 
tworzeniu  informacji  jednolicie  rozumianych  na  całym  świecie,  niezależnie  od miejsca 
przygotowania sprawozdania finansowego [Ustawa o rachunkowości… 2002, s. 9].  
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wania [Encyklopedia rachunkowości 2005, s. 639‐644; Matuszewicz J., Matu‐
szewicz P. 2005, s. 11; Kołaczyk 1999, s. 21; Paczuła 2005, s. 18; Vademe‐
cum samodzielnego… 2005, s. 26]. 

W  świetle  przyjętej  definicji  rachunkowości  trzeba  podkreślić,  że 
gdyby  niniejsze  badania  zostały  ukierunkowane  na moralność, wtedy 
oznaczałoby  to skoncentrowanie się wyłącznie na moralno‐obyczajowej 
analizie i ocenie postępowania człowieka. Ciężar zainteresowania został‐
by wówczas przeniesiony na księgowego, a w głównej mierze na moty‐
wy  jego zachowania  i wynikające z niego konsekwencje. Badaniu pod‐
dane byłyby realizowane przez niego zadania, które wynikają z racji wy‐
konywanego zawodu. 

Pozostając  jeszcze w obszarze  refleksji  filozoficznej zauważa  się,  że 
powszechnie słyszalne są opinie, iż moralność  jest utożsamiana z etyką. 
W tym kontekście trzeba zwrócić uwagę na to, że słowniki opisujące po‐
jęcie  „normy”,  wymieniały  w  swoim  podziale  równoznacznie  normy 
moralne  i  etyczne. Wobec  tego  do  dalszych  badań  dochodzi  następny 
obszar  zainteresowania  jakim  jest  etyka.  Jednak  po  przeanalizowaniu 
definicji  z  obszaru  filozofii  dostrzega  się,  że  pozycje  słownikowe  nie 
przedstawiają bezpośrednio pojęć odnoszących  się do norm etycznych. 
Właściwie można w  nich  odczytać,  że  normy moralne  odnoszą  się do 
systemów etycznych.  

 
4. Związek pomiędzy normami rachunkowości a normami 
    zawodu księgowego  
 

Analizując przedstawione definicje  słownikowe można powiedzieć, 
że  każdy  z  opisów  ukazujących  pojęcie  normy  jest  porównywalny  
w zestawieniu z pozostałymi co do swej  istoty  i sensu. Istotnym  jest to, 
że zaprezentowane definicje  informują, że normy najogólniej stanowią 
zbiór określonych zasad, reguł  i wzorców postępowania, stojących na 
straży  przestrzegania  standardów  obowiązujących  w  określonych 
dziedzinach naszego życia  i  jednocześnie dbających o „niwelowanie” 
sytuacji konfliktowych, które mogą się w nim pojawić. 

Wykaz wyrazów  opisujących w  artykule pojęcie  normy  jest przed‐
stawiony  na  rysunku  2.  Ilustracja  ta  ma  na  celu  usystematyzowanie 
określeń charakteryzujących  ten  termin oraz pogrupowanie  ich na kon‐
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kretne kategorie znaczeniowe. W ten sposób dokonana segregacja umoż‐
liwia wyłonienie określeń ujmujących normy w ramy dyrektyw moralno 
– prawnych, a także w grupę znaczeń o charakterze socjologicznym, jako 
kategorię miary i jakości, jak również wyodrębniającą inne znaczenia. 

 
 

Rysunek 2. Systematyka określeń i znaczeń opisujących pojęcie „normy”  

 

 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
  Rysunek  2  daje  możliwość  sformułowania  założenia  opartego  na 
ogólnym modelu  definicyjnym  normy.  Jeżeli  przełoży  się  go  na  grunt 
rachunkowości, wówczas normy  rachunkowości w ujęciu komplekso‐
wym  (całościowym) będą zbiorem ogółu  regulacji „stojących na  stra‐
ży” prawidłowości osiągania celów  rachunkowości.  Identyczny punkt 
widzenia można byłoby przyjąć w stosunku do  innych obszarów  ludz‐
kiej działalności, np. za normy medycyny należałoby przyjąć zbiór ogółu 
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regulacji „stojących na straży” prawidłowości osiągania celów,  jakie ma 
do spełnienia medycyna itd.  
  Ale  czy  normy  tego  rodzaju mogą mieć  jedynie wymiar  prawny? 
Skoro normy rachunkowości stanowią zbiór ogółu regulacji, ich zakres 
nie może się ograniczać wyłącznie do norm prawnych (z którymi nota‐
bene najczęściej są kojarzone), ale powinien obejmować inne normy, np. 
etyczne,  zwyczajowe  i  inne.  Taki  tok  rozumowania  uzasadnia wielo‐
płaszczyznowość  norm  rachunkowości,  które  przyjmują wymowę  bar‐
dziej ogólną,  a przez  to  szerszą  znaczeniowo. Argumentacja dotycząca 
wieloaspektowości  norm  rachunkowości,  a  następnie  potwierdzająca 
wzajemne ich przenikanie, jest następująca: aby stosować się do określo‐
nych zasad prawnych opisanych w ramach norm rachunkowości należy 
się wykazywać wolą ich przestrzegania. Chęć ich respektowania jest de‐
terminowana  przez  wewnętrzne  predyspozycje  człowieka  określające 
jego postępowanie z punktu widzenia dobra i zła moralnego.  
  W myśl  tego  toku  rozumowania normy  zawodu księgowego  będą 
dotyczyły określonych wariantów zachowań w konkretnych  sytuacjach 
zawodowych. Będą materializowały, czyli urzeczywistniały poszczegól‐
ne  aspekty norm  rachunkowości  (a więc prawne,  etyczne,  zwyczajowe  
i inne) na płaszczyźnie codziennej praktyki gospodarczej.  
  Istotnym  słowem  nadającym  kształt  przedstawionej  definicji  norm 
rachunkowości  jest wyraz  „ogół”,  który  niejako  rozgałęzia  (rozszerza) 
znaczenie norm  rachunkowości. Wyraz  ten  świadczy  o  tym,  że norma 
nie może odnosić się do  jednej konkretnej zasady i że przez to należy  ją 
rozpatrywać w szerszym kontekście. Zasady postępowania obowiązują‐
ce w  różnych  obszarach  życia  człowieka,  ale wyłącznie  te  podlegające 
ocenie moralno‐etycznej, mają  głębsze  znaczenie  i  aby  obowiązywały 
jako np. zasady prawne, muszą mieć swe źródło w uniwersalnych – po‐
nadczasowych  systemach  normatywnych. Takim  systemem  jest moral‐
ność, a  środkami umożliwiającymi stosowanie się do  jej wytycznych są 
normy moralne. W świetle takiej argumentacji dociekliwość odnośnie do 
badania immanentności norm wyłącznie z prawem nie ma realnego uza‐
sadnienia.  Podejmując  polemikę  dotyczącą  tego,  czy  normy  rachunko‐
wości mają wyłącznie wymiar  prawny,  należy mieć  zatem  na  uwadze 
wzajemne przenikanie się norm prawnych i moralnych.  
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  Gdyby zatem rachunkowość była niezależna (wolna) od moralności, 
wówczas nie można byłoby mówić o rzetelności i wiarygodności prowa‐
dzenia ksiąg  rachunkowych,  a w konsekwencji  sporządzania  sprawoz‐
dań  finansowych.  Niewątpliwie  wartość  słów:  „rzetelność”,  i  „wiary‐
godność” świadczy o tym, że są one w moralności „zanurzone”. Trzeba 
podkreślić, że kiedy się mówi o zasadach prawnych (niekoniecznie mając 
na myśli  dziedzinę  rachunkowości),  niejednokrotnie  nie  dostrzega  się 
źródła, z którego one wypływają – ogólnie pojętego zbioru moralności. 
Często jednak pozostaje ona w sferze domysłu. 
  Ukazana istota norm rachunkowości i zawodu księgowego daje spo‐
sobność  do  przyjęcia  następującego  punktu widzenia:  normy  rachun‐
kowości można potraktować  jako  teoretyczne  – pisane  lub niepisane 
zasady określonych postępowań w obszarze rachunkowości, natomiast 
normy zawodu księgowego będą wówczas urzeczywistnieniem owych 
zasad w pracy, którą księgowy wykonuje. Propozycję interpretacji norm 
rachunkowości i zawodu księgowego przedstawia rysunek 3.  

 
Rysunek 3. Zależność pomiędzy normami rachunkowości i normami  

zawodu księgowego 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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  W wymienionych  formułach  przyjęto,  że  kwestie  prawne,  etyczne, 
zwyczajowe – wynikające z norm rachunkowości – wzajemnie się prze‐
nikają w praktyce zawodowej (co na rysunku  jest ukazane w formie za‐
chodzących na siebie owali). Jak można to wytłumaczyć? Jako argument 
może posłużyć wcześniejsze spostrzeżenie,  iż przestrzeganie prawa sta‐
nowionego zależy w dużej mierze od przyjmowanych przez  człowieka 
postaw,  które  uwidaczniają  się  podczas  permanentnie  dokonywanych 
przez niego wyborów w różnych okolicznościach zawodowych, a  także 
w tych sytuacjach, które nie są związane z pracą, lecz dotyczą powszed‐
nich czynności. Te postawy są determinowane poprzez jego wrażliwość, 
której  poziom  określają  wyznawane  indywidualnie  zasady  moralne, 
etyczne. Właśnie  do  takich wniosków można  byłoby wstępnie  docho‐
dzić,  przedstawiając  w  dużym  uproszczeniu  zależności  występujące 
pomiędzy  poszczególnymi  rodzajami  norm,  które  towarzyszą  różnym 
aspektom  życia.  Prawidłowość  tą można  przełożyć  również  na  grunt 
rachunkowości, która jako określony system ekonomiczny również wpi‐
suje się w codzienne życie człowieka.  
 
5. Podsumowanie 
 
  W opinii B. Czarnego, autora książki pt. Pozytywizm i falsyfikacjonizm 
a  sądy  wartościujące  w  ekonomii,  charakterystyczną  cechą  nauk  społecz‐
nych, a w szczególności ekonomii,  jest to, że stosowane w nich definicje 
zbiorowości  ludzkich,  ich właściwości oraz zachodzące w nich procesy 
odwołują  się  do  cech  charakterystycznych  tworzących  te  zbiorowości. 
Autor zaznacza, że ekonomista obserwuje sytuacje społeczne inaczej niż 
np.  fizyk czy astronom badający zjawiska przyrodnicze. Ekonomista dąży 
do  zrozumienia  zachodzących  faktów  poprzez  poznanie  motywacji 
działających osób [Czarny 2004, s. 41−42]. Właśnie poprzez analizę norm 
zawodu księgowego, zgodnie z przedstawionym poglądem, niniejszym 
badaniom  towarzyszyło  odnoszenie  się  do  określonych motywów  za‐
chowań występujących w tej profesji.  
  Takie rozumowanie skłania do zdania się na fakty opisujące rzeczy‐
wistość. Biorąc pod uwagę normy  rachunkowości oraz normy  zawodu 
księgowego, można ustosunkować się do zdarzeń w rachunkowości pol‐
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skiej  i  światowej  jednoznacznie  podlegających  pozytywnej  oraz  nega‐
tywnej  ocenie  etycznej.  Rzecz  dotyczy  chociażby  tak  newralgicznego 
obszaru, który dotyka problematyki dokonywanych  fałszerstw  finanso‐
wych.  
  E.  Sternberg w  książce  pt.  Czysty  biznes.  Etyka  biznesu  w  działaniu 
stwierdza, że rachunkowość jest tą sferą zarządzania przedsiębiorstwem, 
w której zafałszowania stanowią autentyczny problem i w której wystę‐
pują one powszechniej niż na ogół  się przypuszcza. W  związku  z  tym  
w  przekonaniu  autorki  stawianie wyzwań  jednostkom  gospodarczym 
odnośnie do etycznego zarządzania finansami jest gwarancją uczciwości, 
rzetelności i niezawodności ich sprawozdawczości finansowej [Sternberg 
1998, s. 185]2.  
  Jeśli się spojrzy przez pryzmat np. etyki, to okaże się, że dokonywa‐
nie chociażby takiej oceny wpisuje się już w szeroką problematykę norm. 
Dlaczego?  Mając  na  uwadze  kryteria  wystawiania  pozytywnej  opinii 
moralnej  (etycznej),  stwierdzi  się,  że dotyczy  ona  zachowań  zgodnych  
z  przyjętym  prawem,  a  także  zgodnych  ze  standardami  uczciwości  
i przyzwoitości, ujętych w określone ramy, które (uogólniając w dużym 
stopniu) nazywa się normami. Bez prowadzenia specjalistycznych badań 
można  założyć,  że  takich  zachowań  adekwatnych do ustalonych przez 
normy (zarówno te formalne oraz nieformalne) sposobów postępowania 
w obszarze rachunkowości  jest wiele, gdyż wśród osób zajmujących się 
tą dziedziną ekonomii jest dużo takich, które respektują prawo, sumien‐
nie wykonują swoje obowiązki, są uczciwe.  
  W  postępowaniu  służb  finansowo‐księgowych można  jednak  rów‐
nież wyróżnić zjawiska negatywne. Te szkodliwe dla całościowego obra‐
zu rachunkowości  incydenty  to  (jak się zwykło określać) skandale księ‐
gowe,  dotyczące  m.in.  fałszowania  sprawozdań  finansowych,  które  
w ostatnich latach miały miejsce w takich przedsiębiorstwach, jak: Enron, 
WorldCom, Xerox, Daewoo, Aegon, Tyco Int., Global Adelphia Commu‐

                                                 
2 Autorka powołuje  się  na  badania  sprawozdawczości  finansowej w  700  spółkach 

produkcyjnych, przeprowadzone przez B. Sweetinga  i R. Daviesa, z których wynika, że 
(jak  określają  autorzy):  „Wielu  brytyjskich  producentów  prowadzi  swe  fabryki w  nie‐
wiedzy i po omacku, ponieważ swych systemów rachunkowych nie wykorzystują tak jak 
należy”. Badania opublikowano w „Financial Times” 8 marca 1991 r. 
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nications, Gascarter  [Wąsowski 2003,  s. 6]3. Pojawianie  się  tego  rodzaju 
patologii  skłania do zadumy nad  stopniem przestrzegania  reguł, zasad 
stojących  na  straży  prawidłowego  funkcjonowania  przedsiębiorstw.  
A może owe zasady są tylko niezaprzeczalnym fundamentem teoretycz‐
nym, niemającym odzwierciedlenia praktycznego?  
  Niewątpliwie możliwość  stawiania  różnych pytań na  tym polu  ba‐
dawczym  potwierdza  interdyscyplinarny  aspekt  niniejszego  artykułu. 
Sięganie do kilku dziedzin nauki wydaje  się niezbędne  ze względu na 
szeroki zakres tematyczny poruszanych zagadnień. Warto przy tej okazji 
zaznaczyć,  że  badacze  problematyki  norm  rachunkowości  nieustannie 
mają nowe  spostrzeżenia dotyczące  omawianej  tematyki,  stąd m.in.  ze 
względu na  to powstała godna uwagi koncepcja organizowania corocz‐
nej  konferencji  z  cyklu NORA  – Normy  Rachunkowości,  poruszającej 
najbardziej newralgiczne punkty tego obszaru ekonomii. Organizatorem 
tej konferencji jest od 2000 r. Katedra Rachunkowości Finansowej i Kon‐
troli  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we Wrocławiu.  Cechą  charaktery‐
styczną organizowanych spotkań  jest fakt, że omawiana na nich proble‐
matyka  norm  rachunkowości  pozostaje  niewyczerpana.  Stanowi  to  za‐
tem dodatkowy dowód na to, że normy rachunkowości są pojęciem bar‐
dzo szerokim. 
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What are the standards of an accountant`s job in context 
of accountancy standards? 

Summary 

 

This typically debatable article touches on the issues of the idea 
of an accountant`s job standards in context of accountancy stan-
dards. In the professional environment of accountancy these con-
cepts often appear in current opinions, conversations, publica-
tions. This article`s aim is to make the interpretative analysis of 
the shown definitions. The starting point is the diagnosis of the 
word “standard”, which is the key to the proper understanding 
the examined issues. In the course of reasoning it turns out that 
the accountant`s job standards and accountancy standards make 
the holistic form, including the area of philosophy, psychology, 
ethics and law. 
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Przyczynek do dyskusji nad rozwiązaniami  
organizacyjnymi i zarządzaniem w sektorze  
hotelarskim w Polsce  
 
 
1. Wstęp 
 
  Obszar, w  jakim  funkcjonuje współczesne  przedsiębiorstwo  hotelo‐
we, przede wszystkim zaspokajające potrzeby noclegowe gości, to szero‐
ko pojęty ruch turystyczny. Przedmiotem zainteresowania hotelarzy  jest 
ruch  przyjazdowy,  zarówno  gości  krajowych  jak  i zagranicznych,  któ‐
rych celem przyjazdów do hoteli jest zarówno wypoczynek, jak również 
załatwianie  interesów,  spraw  służbowych  czy  zawodowych. Charakter 
przyjazdów gości może określać ich potrzeby pobytowe, zarówno w od‐
niesieniu do kategorii hotelu, jak i funkcji, jakich od hotelu oczekują. Za‐
daniem  przedsiębiorstwa  hotelowego  świadczącego  usługę  hotelową1, 
                                                      

1  Istnieje  wiele  definicji  usługi  hotelowej.  Por.  Raciborski  J,  Usługi  turystyczne. 
Przepisy  i  komentarz,  Wydawnictwo  Prawnicze  Warszawa  1999,  s.  170;  Mitura  E., 
Koniuszewska E., Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie, Difin Warszawa 2006, s. 50; 
Turkowski M., Marketing usług hotelarskich, PWE Warszawa 1997, s. 16; Gaworecki W.W., 
Turystyka, PWE Warszawa 1998, s. 254.; Konieczna‐Domańska A., Gospodarka turystyczne. 
Zagadnienia  wybrane, Wydawnictwo  Kanon, Warszawa  2007,  s.  58;  Piasta  J., Marketing  
w hotelarstwie, Jacek Piasta – Doradztwo, Warszawa 2007, s. 133; Oparka S., Nowicka T., 
Technik  Hotelarstwa, Wydawnictwo Maria, Warszawa‐Kudowa  Zdrój  2008,  s.  119–121; 
Martin W.B.,  Zarządzanie  jakością  obsługi  w  restauracjach  i  hotelach,  Pearson  Prentice Hall, 
Oficyna  Ekonomiczna, Wolters  Kulwer  Polska,  Kraków  2006,  s.  74.;  Borkowski  S.  (red.), 
Zarządzanie jakością wyrobów i usług, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2005, s. 58. 
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chcącego utrzymać pozycję lidera na tym rynku usług, jest właściwe od‐
czytanie i zaspokojenie takich potrzeb gości. 
  Celem opracowania jest prezentacja stanu polskiego rynku usług ho‐
telarskich  i  jego  kondycji  na  tle  państw Unii  Europejskiej, w  znacznej 
mierze wynikających ze  stanu  ilościowego obiektów  jak  i miejsc nocle‐
gowych. 
   
2. Stan bazy noclegowej w Polsce 
 
  W Polsce nazwa hotel  i podobne obiekty zakwaterowania zbiorowe‐
go została uregulowana przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku2: Zde‐
finiowana w  cytowanej  ustawie  baza  noclegowa w  Polsce  pozwala  na 
wydzielenie spośród wszystkich obiektów zakwaterowania zbiorowego, 
hoteli  i obiektów typu hotelowego. Przy czym dla celów statystycznych 
spośród hoteli  i obiektów  typu hotelowego wyodrębnia  się hotele  (pię‐
cio‐,  cztero‐,  trzy‐,  dwu‐  i  jednogwiazdkowe),  motele  i  pensjonaty.  
W  Polsce  nazwa  hotel  i  podobne  obiekty  zakwaterowania  zbiorowego 
została uregulowana przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku3. 
  Baza  noclegowa w  Polsce  pod względem  ilości  placówek w  latach 
1990–2007 kształtowała się według danych przedstawionych w tabeli 1. 
  Poniższe zestawienie pokazuje, iż w ciągu 17 lat począwszy od 1990 
roku, ilość obiektów zakwaterowania zbiorowego zmniejszyła się o 1470 
obiektów, natomiast liczba hoteli i obiektów typu hotelowego w tym sa‐

                                                      
2  Por.  Ustawa  z  29  sierpnia  1997  roku  o  usługach  turystycznych,  tekst  jednolity 

Dz. U.  z  2004  roku  nr  223  poz.  2268, wraz  z  późniejszymi  zmianami  oraz,  publikacja 
Departamentu Badań Społecznych Głównego Urzędu Statystycznego, Turystyka w 2007 
roku, część I uwagi metodologiczne, s. 12, w oparciu o „Metodologię Unii Europejskiej w 
dziedzinie  statystyki  turystyki”, Główny Urząd  Statystyczny, Departament Warunków 
Życia , Warszawa 1998.  

3  Por.  Ustawa  z  29  sierpnia  1997  roku  o  usługach  turystycznych,  tekst  jednolity 
Dz. U.  z  2004  r.,  nr  223  poz.  2268,  wraz  z  późniejszymi  zmianami  oraz,  publikacja 
Departamentu Badań Społecznych Głównego Urzędu Statystycznego, Turystyka w 2007 
roku, część I uwagi metodologiczne, s. 12, w oparciu o „Metodologię Unii Europejskiej w 
dziedzinie  statystyki  turystyki”, Główny Urząd  Statystyczny, Departament Warunków 
Życia , Warszawa 1998.  
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mym czasie zwiększyła się o 1746 obiektów. Istnieją dwa powody takiego 
przyrostu bazy hotelowej. Z jednej strony, to poprawa sprawozdawczości 
statystycznej i urealnienie kategoryzacji hoteli, a z drugiej aktywność ro‐
dzimego i zagranicznego kapitału inwestującego w branżę hotelarską.  

 
Tabela 1. Obiekty noclegowe4 w Polsce w latach 1990−2007 

Lata 
Obiekty zakwaterowania  

zbiorowego ogółem 
W tym hotele i obiekty typu  

hotelowego 

1990  8188  697 

2000  7818  1449 

2004  6972  2139 

2006  6694  2301 

2007  6718  2443 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z publikacji Departamentu Badań Spo‐
łecznych Głównego Urzędu  Statystycznego,  Turystyka w  2007  roku,  Część  II  Tablice, 
tablica I/5 str. 36. 

 
  Biorąc  pod  uwagę  stopień  koncentracji  kapitału  na  rynku  hotelo‐
wym,  a  raczej  koncentracji  obiektów,  polski  rynek  pozostaje  pod  tym 
względem  dość  rozdrobniony.  Podobnie  jak  na  rynkach  zachodnich 
przeważają  u  nas  obiekty  pojedyncze,  będące  zazwyczaj  własnością 
spółek zajmujących się zupełnie innym rodzajem działalności, lub inwe‐
storów prywatnych. I tego typu obiektów przybywa najwięcej5.  
  Sytuację odzwierciedla wykres obrazujący przyrost na przestrzeni 17 
lat liczby hoteli i obiektów podobnych, na tle spadku ilości obiektów za‐
kwaterowania zbiorowego. Należy podkreślić, że w 2006 roku wyhamo‐
wana została tendencja spadkowa liczby obiektów zakwaterowania ogó‐
łem,  jaka  jest widoczna na przestrzeni  lat 1990–2006. Dynamika spadku 
na przestrzeni 16 lat wyniosła 22,31%.  

                                                      
4 Od  1991  roku do  obiektów noclegowych  zaliczane  są  również  ośrodki  kolonijne 

oraz obiekty MON i MSW. Por. GUS, Turystyka w 2007, Część II Tablice, tablica I, s. 36.  
5 Por. Raport z rynku hotelarskiego w Polsce. Inwestycje 2008, ProMedia, Warszawa 

2009, s. 10. 
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  W  roku  2007  jest  widoczny  co  prawda  nawet  niewielki  przyrost  
w stosunku do 2006 roku, a dynamika tego przyrostu wyniosła zaledwie 
0,35%.  
 

Rys. 1. Obiekty noclegowe w Polsce w latach 1990–2007 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z publikacji Departamentu Badań Spo‐
łecznych Głównego Urzędu  Statystycznego,  Turystyka w  2007  roku,  Część  II  Tablice, 
tablica I/5 str. 36. 

 
  W tej chwili trudno jest jeszcze określić czy tendencja przyrostu licz‐
by obiektów noclegowych ogółem  jest  trwała. Należy  jednak przypusz‐
czać, iż w obliczu kryzysu ekonomicznego z jakim przyszło się w Polsce 
borykać w 2009 roku, może nastąpić dalszy spadek liczby obiektów noc‐
legowych.  Taka  sama  sytuacja występuje  na  rynku mierzonym  liczbą 
miejsc noclegowych (patrz tabela 2 i rys. 1).  
  Dynamika  przyrostu  miejsc  noclegowych  ogółem  w  2007  roku,  
w stosunku do 2006 wyniosła tylko 1,3%, natomiast w obiektach hotelo‐
wych i obiektach typu hotelowego wyniosła aż 6,92%. 
  Podkreślić  należy,  że  dynamika  przyrostu  liczby  obiektów  hotelo‐
wych  i podobnych obiektach oraz miejsc noclegowych w  takich obiek‐
tach w Polsce od 1990 była bardzo wysoka. Dość powiedzieć, że wciągu 
10  lat,  to  jest w okresie 1990–2000  liczba obiektów mierzona w  liczbach 
bezwzględnych  wzrosła  o  752  obiekty,  co  daje  dynamikę  przyrostu 
107,89 %, a więc liczba obiektów podwoiła się. 
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Tabela 2. Miejsca noclegowe w Polsce w latach 1990–2007 

Lata  Miejsca noclegowe ogółem  W tym hotele i obiekty  
typu hotelowego 

1990  676 272   65 577 
2000  651 729  120 280 
2004  584 672  165 360 
2006  574 612  178 056 
2007  582 105  190 387 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z publikacji Departamentu Badań Spo‐
łecznych Głównego Urzędu  Statystycznego,  Turystyka w  2007  roku,  Część  II  Tablice, 
tablica I/5 str. 36. 

 
  W następnych czterech latach (okres 2000–2004), dynamika ta wynio‐
sła 47,61%. Natomiast dynamika powiększania się liczby obiektów hote‐
lowych i obiektów podobnych w roku 2007 liczona w stosunku do 2006, 
wyniosła 6,17%.  

 

Rys. 2. Miejsca noclegowe ogółem w Polsce w latach 1990–2007 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z publikacji Departamentu Badań Spo‐
łecznych Głównego Urzędu  Statystycznego,  Turystyka w  2007  roku,  Część  II  Tablice, 
tablica I/5 str. 36. 
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  Zgodnie z klasyfikacją obiektów noclegowych wynikającą z Ustawy 
o usługach turystycznych, w skład obiektów hotelowych i obiektów typu 
hotelowego wchodzą: hotele, motele  i pensjonaty. Liczbę  tych obiektów 
na przestrzeni lat 1990–2007, przedstawiono w tabeli 3. 

 
Tabela 3. Liczba hoteli, moteli i pensjonatów na przestrzeni lat 1990–2007 

Lata  Hotele  Motele  Pensjonaty Inne obiekty hotelowe, 
nieskategoryzowane 

Ogółem 

1990  499   37  161     697 
2000  924  116  409    1449 
2004  1202  116  241  580  2139 
2006  1295  109  242  655  2301 
2007  1370  108  250  715  2443 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z publikacji Departamentu Badań Spo‐
łecznych Głównego Urzędu  Statystycznego,  Turystyka w  2007  roku,  Część  II  Tablice, 
tablica I/5 str. 36. 

  Z danych w tablicy 3 wynika, że wśród hoteli i obiektów podobnych 
do hoteli , to jest moteli i pensjonatów, największą grupę stanowią hotele 
wszystkich kategorii, które w 2007 roku osiągnęły  liczbę 1370 obiektów. 
Taka prawidłowość  (przewaga  ilości hoteli nad pozostałymi obiektami) 
występuje przez cały okres 17 lat.  
  Dużą grupę stanowią też pensjonaty w liczbie 250 obiektów, których 
liczba od 2004 roku nieznacznie przybywa. Należy zauważyć, że w okre‐
sie od 2000 do 2004 roku ogólna liczba pensjonatów spadła o 168 obiek‐
tów. Wśród  obiektów noclegowych  liczba moteli  to  108  obiektów  i  ich 
liczba od 1990 roku systematycznie rośnie z 37 obiektów w 1990 roku do 
108 w 2007 roku. 
  Dość pokaźną grupę  stanowią obiekty nieskategoryzowane. Przypi‐
sać to należy faktowi wejścia w życie Ustawy o świadczeniu usług tury‐
stycznych  oraz  temu,  że  obiekty  były w  trakcie  kategoryzacji,  lub  nie 
wszystkie obiekty spełniały wymogi kategoryzacyjne.  
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Rysunek 3. Liczba hoteli, moteli i pensjonatów w latach 1990–2007 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z publikacji Departamentu Badań Spo‐
łecznych Głównego Urzędu  Statystycznego,  Turystyka w  2007  roku,  Część  II  Tablice, 
tablica I/5 str. 36. 

 
3.  Zmiany w liczbie miejsc noclegowych 
 
  Liczba miejsc noclegowych w hotelach i obiektach podobnych do ho‐
teli w okresie lat 1990–2007, kształtowała się podobnie jak w przypadku 
liczby obiektów. Tu także jest widoczna koncentracja miejsc noclegowych 
w obiektach hotelowych. Na ogólną liczbę ponad 190,3 tys. miejsc w 2007 
roku, 141,1 tys. przypadało właśnie na hotele. Miejsca noclegowe w mo‐
telach  to prawie 4,1  tys.  i było  ich mniej niż w pensjonatach, w których  
w  2007  roku  było  11,1  tysięcy. Obserwując  liczbę miejsc  noclegowych  
w nieskategoryzowanych obiektach i liczbę obiektów nieskategoryzowa‐
nych z poprzedniej tablicy, można wysnuć wniosek, że w 2007 roku ka‐
tegoryzacji  nie  posiadała  znaczna  liczba  obiektów  z  niedużą  ilością 
miejsc  noclegowych. W  roku  2007  było  to  715  obiektów  ze  średnio  48 
miejscami noclegowymi, co w przeliczeniu daje około 10–15 pokoi dwu  
i trzyosobowych. 
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  Największą  dynamikę  przyrostu  miejsc  noclegowych  notujemy  
w okresie pierwszych dziesięciu lat transformacji. We wszystkich rodza‐
jach obiektów przyrost ten wynosi grubo ponad 100%, aby w przypadku 
miejsc noclegowych w pensjonatach osiągnąć rekordowy poziom 350%. 

 
Tabela 4. Liczba miejsc noclegowych w hotelach i obiektach podobnych  

do hoteli w okresie lat 1990– 2007 

Lata  Hotele  Motele  Pensjonaty
Inne obiekty hotelowe, 
nieskategoryzowane 

Ogółem 

1990  57 396  2 153  6 028     65 577 

2000  95 095  4 537  20 648    120 280 

2004  122 950  4 391  11 197  26 822  165 360 

2006  133 753  4 125  11 087  29 091  178 056 

2007  141 121  4 065  11 117  34 084  190 387 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z publikacji Departamentu Badań Spo‐
łecznych Głównego Urzędu  Statystycznego,  Turystyka w  2007  roku,  Część  II  Tablice, 
tablica I/5 str. 36. 

 
  Po 2000 roku następuje spowolnienie, a wręcz załamanie się przyro‐
stu. Jest to spowodowane funkcjonującą ustawą o świadczeniu usług tu‐
rystycznych,  która  wymusiła  na  właścicielach  konieczność  poddania 
obiektów  procesowi  kategoryzacji.  Ze  skategoryzowaniem  miały  pro‐
blemy  starsze  obiekty,  nie  spełniające wymogów  Ustawy,  a spełnienie 
tych wymogów wiązało  się  z poniesieniem dość  znacznych  nakładów. 
Duży wpływ miała też niejasna sytuacja prawna pensjonatów. Prywaty‐
zacja obiektów i roszczenia spadkobierców poprzednich właścicieli znie‐
chęcała  aktualnych  użytkowników  pensjonatów  (NFZ,  FWP) do  pono‐
szenia  nakładów w  celu uzyskania  kategoryzacji,  zwłaszcza w  obliczu 
możliwości oddania takiego obiektu.  
  Dynamikę przyrostu miejsc noclegowych obrazuje rys. 4, a strukturę 
miejsc noclegowych w hotelach i obiektach podobnych do hoteli w latach 
1990–2007 rys. 5. 
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Rysunek 4. Dynamika przyrostu miejsc noclegowych w latach 1990−2007 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z publikacji Departamentu Badań Spo‐
łecznych Głównego Urzędu  Statystycznego,  Turystyka w  2007  roku,  Część  II  Tablice, 
tablica I/5 str. 36. 

 
Rysunek 5. Struktura miejsc noclegowych w hotelach i obiektach podobnych 

do hoteli w okresie 1990–2007 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z publikacji Departamentu Badań Spo‐
łecznych Głównego Urzędu  Statystycznego,  Turystyka w  2007  roku,  Część  II  Tablice, 
tablica I/5 str. 36. 
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4. Kategoryzacja obiektów 
 
  W  świetle art. 39, Ustawy o usługach  turystycznych z sierpnia 1997 
roku obowiązek kategoryzacji  spoczywa na właścicielu obiektu. Liczba 
obiektów  będących  w  trakcie  kategoryzacji  począwszy  od  2003  roku,  
w  którym  była  największa  liczba  nieskategoryzowanych  obiektów 
i wyniosła 172 obiekty, ma tendencję spadkową.  
  Jak  się wydaje, proces  kategoryzacji  będzie przebiegał  jeszcze  jakiś 
czas, gdyż dostosowanie hoteli wybudowanych przed wejściem w życie 
ustawy o  świadczeniu usług  turystycznych, wymaga znacznych nakła‐
dów  finansowych  i  będzie  przebiegał  tym  szybciej  im  dłużej  będą  się 
utrzymywać dogodne warunki  finansowania  takich przedsięwzięć.  Jed‐
nak kryzys finansowy jaki dotknął Polskę na przełomie 2008 i 2009 roku 
nie napawa optymizmem. Od momentu wejścia w  życie ustawy,  to  jest 
od  1997  do  2007  roku,  liczba  skategoryzowanych  hoteli według  ilości 
gwiazdek, wyglądała jak w tabeli 5. 
 

Tabela 5. Liczba hoteli w Polsce według kategorii w latach 1997–2007 

Kategoria 
hotelu 

1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

*****  1 0 1 6 6 6 8 13 16 19  24 

****  25 31 35 40 39 44 51 63 66 72  84 

***  283 305 331 333 343 355 380 425 458 503  547 

**  240 247 263 285 315 310 367 388 421 434  450 

*  295 326 276 260 263 197 177 165 151 152  157 

w trakcie 
kategoryzacji 

0 0 0 0 0 159 172 148 119 115  108 

Razem  
w roku 

844 909 906 924 966 1071 1155 1202 1231 1295  1370 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z publikacji Departamentu Badań Spo‐
łecznych Głównego Urzędu  Statystycznego,  Turystyka w  2007  roku,  Część  II  Tablice, 
tablica 7.1. 
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  Z  tabeli  5 wynika,  że  największa  liczba  hoteli w  Polsce,  to  hotele 
trzygwiazdkowe. Na koniec 2007 roku było  ich 547  i od 1997 roku pod 
względem liczb te hotele wykazywały cały czas tendencje wzrostową. Co 
prawda w 1997 i 1998 roku największą populacje stanowiły hotele jedno‐
gwiazdkowe, bo aż odpowiednio 295 i 326, ale począwszy od 1999 roku 
ich  liczba gwałtownie spada  tak aby, w 2005 roku osiągnąć poziom 151 
obiektów.  
  W 2006 roku przybywa  jeden obiekt, natomiast na koniec 2007 roku 
liczba obiektów jednogwiazdkowych wzrosła i wyniosła 157. Jest jeszcze 
zbyt wcześnie aby ocenić czy tendencja wzrostowa  liczby obiektów  jed‐
nogwiazdkowych zapoczątkowana w 2005 roku jest trwała.  
  Stałą  tendencję wzrostową  pod względem  ilości wykazują  obiekty 
dwu‐,  trzy‐,  cztero‐  i  pięciogwiazdkowe  i wydaje  się,  że  jest  to  trwała 
tendencja  ze względu  na wciąż wysoką  atrakcyjność  polskiego  rynku 
hotelarskiego. Stan liczebny hoteli w Polsce obrazuje rys. 6. 

 
Rysunek 6. Liczba hoteli w Polsce według kategorii w latach 1997–2007 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z publikacji Departamentu Badań Spo‐
łecznych Głównego Urzędu  Statystycznego,  Turystyka w  2007  roku,  Część  II  Tablice, 
tablica 7.1. 
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  Z  tabeli 6 oraz rysunku 6 wynika, że najliczniejszą grupę hoteli sta‐
nowią hotele dwu‐ i trzygwiazdkowe, a najmniej liczną grupą są pięcio‐
gwiazdkowe hotele  luksusowe. Do mało  licznych w  skali  kraju należy 
zaliczyć hotele czterogwiazdkowe. Tendencję wzrostową wykazuje rów‐
nież  liczba miejsc noclegowych w poszczególnych kategoriach hoteli na 
przestrzeni 10 lat, co obrazuje poniższa tabela nr 6 oraz wykres nr 7. 

 
Tabela 6. Liczba miejsc noclegowych w Polsce według kategorii hotelu  

w latach 1997–2007 (w tys.) 

  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

*****  0,3  0  0,5  1,9  2,1  2,4  3,3  4,6  5,3  6,4  7,3 

****  8,2  9,7  11,3  10,2  10,5  11,4  11,3  13,7  13,2  13,4  18,4 

***  37,6  39,5  40,7  43  43,3  45,2  48,7  51,9  55,8  59,5  60 

**  20,9  20  22  23,3  24,7  25,5  28,9  31,1  33,3  34,3  36,4 

*  18,9  20,9  17,4  16,7  17,4  13,8  12  11,7  10,7  11  11,2 

hotele  
w trakcie 
kategory‐
zacji 

.  .  .  .  .  10,9  12,9  9,9  9,2  9,2  7,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z publikacji Departamentu Badań Spo‐
łecznych Głównego Urzędu  Statystycznego,  Turystyka w  2007  roku,  Część  II  Tablice, 
tablica I/5 str. 36. 

 
  Z  tabeli  7  wynika,  że  liczba  miejsc  noclegowych  jest  największa  
w  hotelach  trzygwiazdkowych  i  wynosi  60  tysięcy.  Kolejną  kategorią 
dysponująca pokaźną  ilością miejsc noclegowych są hotele dwugwiazd‐
kowe, które dysponują 36,4 tys. miejsc. Trzy razy mniejszą ilością, w od‐
różnieniu od hoteli dwugwiazdkowych, dysponują hotele czterogwiazd‐
kowe. W tej kategorii hoteli ilość miejsc noclegowych wynosi 18,4 tysięcy. 
Hotele jednogwiazdkowe dysponują 11,2 tysiąca miejsc noclegowych. 
  Najmniejszą  liczbą miejsc noclegowych dysponują hotele  luksusowe 
posiadające pięć gwiazdek. W ich przypadku liczba miejsc noclegowych 
wynosi 7,3 tys.  
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  O ile w przypadku liczby obiektów hotelowych widać wyraźnie dwie 
grupy hoteli, i przewagę ilości hoteli dwu‐ i trzygwiazdkowych nad licz‐
bą hoteli pięcio‐ i czterogwiazdkowych, o tyle w przypadku liczby miejsc 
noclegowych brak jest takiego podziału.  
  Krzywe  obrazujące  liczbę miejsc  noclegowych  układają  się  równo‐
miernie i prawie równolegle. Z tego wynika wniosek, że przewaga ilości 
hoteli  dwu‐  i  trzygwiazdkowych  nie  przekłada  się  na  przewagę  ilości 
miejsc noclegowych w tych obiektach. To oznacza, że każdy hotel cztero‐ 
i pięciogwiazdkowy dysponuje dużo większą  liczbą pokoi  i miejsc noc‐
legowych niż każdy hotel dwu‐  i trzygwiazdkowy, gdyż budynek hote‐
lowy jest dużo większy.  

 
Rysunek 7. Liczba miejsc noclegowych w Polsce  
według kategorii hotelu w latach 1997–2007 (w tys.) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z publikacji Departamentu Badań Spo‐
łecznych Głównego Urzędu  Statystycznego,  Turystyka w  2007  roku,  Część  II  Tablice, 
tablica 7.1. 

 
5. Sieci hotelowe 
 
  Coraz większa  liczba hoteli na  świecie wchodzi w  skład  systemów 
często obejmujących swym zasięgiem cały świat. Systemy te łączą hotele 
w sieci albo za pomocą powiązań kapitałowych  i własnościowych, albo 
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poprzez  jednolity sposób zarządzania, albo za pomocą  jednolitej marki, 
działaniom marketingowym i systemowi rezerwacji6.  
  W Polsce na ogólną liczbę 1370 hoteli tylko 304 hotele (według stanu 
na koniec 2008 roku) funkcjonują w jakiejś sieci, lub należy do grup kapi‐
tałowych posiadających hotele7. 
  Największą  siecią  hoteli  powiązanych  kapitałowo  i  organizacyjnie 
jest w  Polsce Grupa Hotelowa Orbis,  która  oferuje miejsca  noclegowe  
w 58 hotelach rozmieszczonych w 30 miastach Polski, w standardzie od 
jednej do pięciu gwiazdek. Obecnie połowa to hotele trzygwiazdkowe.  

 
Tabela 7. Sieci hotelowe w Polsce (stan na koniec 2008 roku) 

Lp.  Nazwa systemu  Marka  Liczba 
obiektów 

1  2  3  4 
1  Anders Group    4 
2  Best Eastern Plaza Hotels    3 
3  Diament  Diament  6 
4  Donimirski Boutique Hotels    4 
5  E‐hotel/Salwator  Hotel System  4 
6  Exploris Rekreacje i Szkolenia    22 
7  Express by Holiday Inn    1 
8  Fundusz Wczasów Pracowniczych    21 

9  Geovita    13 

10  Grupa Hotelowa Wojskowej 
Agencji Mieszkaniowej 

Hotele 21  20 

11  Grupa Trip    4 

                                                      
6 Tego rodzaju porozumienia pomiędzy konkurentami odnotowuje się w przeszłości. 

Por. Peter Collier, David Horowitz, Rockefellerowie, Warszawa 1982, s. 48. O tego rodzaju 
kooperacji pisze również Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, Warszawa 
1997,  s.  12.  Por.  Chwistecka‐Dudek  H.,  Sroka W.,  Alianse  strategiczne:  problemy  teorii 
i dylematy  praktyki, Dąbrowa Górnicza  2008,  s.  19;  Por.  STRATEGOR,  zarządzanie  firmą, 
Warszawa  1997,  s.  239–240;  Por.  Garrette  B., Dussauge  P.,  Strategie  aliansów  na  rynku, 
Warszawa  1996,  s.  16;  Por.  Yves  L.  Doz,  Gary  Hamel,  Alianse  strategiczne.  Sztuka 
zdobywania korzyści przez współpracę, wyd. Helion, Gliwice 2006, s. 25–26. 

7 Por. Raport z  rynku hotelarskiego w Polsce –  inwestycje 2008. Wydanie  I styczeń 
2009. ProMedia, Sieci hotelowe w Polsce, s. 20. 
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Tabela 7 (cd.) 

1  2  3  4 
12  Hakat    1 
13  Hilton  Hilton  1 
14  Hotele Gołębiewski  Gołębiewski  3 
15  Hotele SPA Dr Irena Eris    2 
16  Hotele Warszawskie Syrena    3 
17  Ibb Hotels  Ibb  2 

18  InterContinental Hotels  Holiday Inn, Express by  
Holiday Inn, Intercontinental 

7 

19  Interferie  Interferie SA  3 
20  JW. Construction  Hotel 500  5 
21  Likus Hotele & Restauracje    4 

22  Louvre Hotel  Premiere  Classe,  Campanille, 
Kyriad 

10 

23  Marriott International  Marriott Courtyard  2 

24  Ogólnopolska Spółdzielnia 
Turystyczna Gromada 

Gromada  17 

25  Olimpijskie Biuro Podróży    4 

26  Orbis/Accor  Sofitel, Mercure, Novotel, Orbis 
Hotels, Ibis, Holiday Inn, Etap 

58 

27  Orco Property  MaMaison  
Hotels&Apartaments 

2 

28  Pietrak Hotel  Pietrak  4 
29  Polskie Tatry    8 

30  Przedsiębiorstwo 
Hotelarskie Kujawy 

  2 

31  Przedsiębiorstwo  
Hotelowo‐Turystyczne 

  3 

32  Przedsiębiorstwo  
Turystyczne „Łódź” 

  5 

33  Przedsiębiorstwo Turystyczne TUR    3 
34  Przymorze    7 
35  PUHIT    7 
36  Qubus Hotel  Qubus  12 
37  Residor Group  Radisson SAS  4 
38  Rivendell Hotele & Rekreacja    4 
39  RT Hotels  Polskie Projekty Inwestycyjne  4 
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Tabela 7 (cd.) 

1  2  3  4 
40  Start Hotel    3 
41  Starwood Hotels  Sheraton, Westin  5 

42  Vienna International  
Hotelmanagement AG 

Vienna International Hotel  4 

43  Vivaldi    3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportów z rynku hotelarskiego za 2007 i 2008 
rok, ProMedia, Sieci hotelowe w Polsce, s 21–31; Brog media biznesu, raport Rynek Hotelar‐
ski w Polsce 2007, s 34. 

 
  Drugą co do wielkości  siecią dysponująca 22 obiektami  (w  standar‐
dzie jedna, dwie i trzy gwiazdki) jest Eksploris Rekreacja i Wypoczynek, 
powstałą na bazie ośrodków szkoleniowo‐wypoczynkowych Telekomu‐
nikacji Polskiej. Prawnym właścicielem  tych hoteli  jest spółka „TP Edu‐
kacja  i Wypoczynek” spółka z o.o. Kolejną pod względem  liczby obiek‐
tów jest sieć FWP będąca własnością firmy Fundusz Wczasów Pracowni‐
czych  Spółka  z  o.o. Dysponuje  hotelami  o standardzie  jednej  i  dwóch 
gwiazdek  rozmieszczonych w  bardzo  atrakcyjnych  turystycznie  regio‐
nach Polski. Istotną siecią pod względem ilości obiektów jest Grupa Ho‐
telowa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, działającą pod marką „Hotele 
21”. W  jej  skład wchodzi  20  hoteli  o standardzie  od  jednej  do  trzech 
gwiazdek. Wszystkie hotele WAM  to dawne hotele garnizonowe, które 
w ostatnich latach przeszły gruntowną modernizację i doposażenie.  
  Następną siecią pod względem  ilości hoteli  jest Ogólnopolska Spół‐
dzielnia Turystyczna Gromada, dysponująca  17 hotelami  o standardzie 
od dwóch do czterech gwiazdek rozmieszczonych w 17 miejscowościach. 
  Szóstą  pod  względem  ilości  obiektów  jest  GeoVita,  dysponująca 
trzynastoma  obiektami  w  atrakcyjnych  turystycznie  regionach  Polski, 
przeważnie w górach i nad morzem. GeoVita powstała w styczniu 1997 ro‐
ku  i została wyodrębniona z Polskiego Górnictwa Naftowego  i Gazownic‐
twa S.A. jako oddział, a od kwietnia 2004 roku funkcjonuje w formie wy‐
odrębnionej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
  Kolejną siecią hotelową dysponującą 12 hotelami, działającą na pol‐
skim  rynku  jest  firma  z  udziałem  kapitału  norweskiego, Qubus Hotel 
System spółka z o.o. Hotele tej sieci zlokalizowane są głównie na terenie 
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zachodniej  i południowo zachodniej Polski.  Jeden obiekt  jest skategory‐
zowany w standardzie pięciu gwiazdek, sześć hoteli w standardzie czte‐
rech gwiazdek i sześć hoteli trzygwiazdkowych. 
  Francuska  grupa  Louvre Hotels  dysponuje w  Polsce  10  obiektami,  
z  których  osiem  funkcjonuje  pod marką  Campanille  (dwie  gwiazdki), 
jeden pod marką Kyriad Prestige  (trzy  gwiazdki)  i  jeden  jako Premier 
Classe (jedna gwiazdka). Największy obiekt tego operatora w Warszawie 
to trzy hotele w jednym kompleksie budynków.  
  Hotele w celu poszerzenia możliwości reklamowych w celu pozyskania 
gości funkcjonują również w ramach sieci marketingowych (tabela 8). 

 

Tabela 8. Sieci marketingowe w Polsce (stan na koniec 2008 roku) 

1  Best Western  4 

2  Clasic International Hotels  30 

3  Design hotels  1 

4  Hotusa Hotels  8 

5  ILA‐Chateaux&Hotels de Charme  1 

6  Land – Gut ‐ Hotels  24 

7  Leading Hotels of The World  1 

8  Leisure&Heritage – Wypoczynek w zabytkach  137 

9  Polish Prestige Hotels & Resorts  37 

10  Polska Grupa Hotelowa  124 

11  Polska Sieć Hotelowa Polonia  70 

12  Polskie Stowarzyszenie Bed&Breakfast  70 

13  Preffered Hotels&Resorts  1 

14  Relais&Chateaux  1 

15  Small Luxury Hotels of The World  2 

16  Start Hotel  42 

17  World Hotels  3 

18  Zajazd Polski – Polish Inn  19 

Źródło: Opracowanie własne  na  podstawie  Raportów  z  rynku  hotelarskiego  za 
2007  i 2008  rok, ProMedia, Sieci hotelowe w Polsce,  s 21–31; Brog media biznesu,  
raport Rynek Hotelarski w Polsce 2007, s. 34. 
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  Na  świecie  funkcjonuje  kilkaset  programów  udzielających  swych 
marek na zasadzie franszyzy i sieci marketingowych przeznaczonych dla 
obiektów o różnym standardzie, lokalizacji i gamie świadczonych przez 
nie usług. Choć koszty takiego zrzeszenia się mogą być bardzo wysokie, 
to wydaje  się,  że warto  zainwestować w  taką właśnie  formę promocji. 
Pozwala to bowiem na bezpośrednie nawiązywanie współpracy z poten‐
cjalnym  klientem, w  tym  również  z  zagranicy.  Pozwala  to  również  na 
wymianę doświadczeń z właścicielami hoteli funkcjonujących poza gra‐
nicami Polski.  
  Wśród programów marketingowych zrzeszających największą liczbę 
obiektów na świecie jest program Best Western. W Polsce zrzesza tylko 4 
hotele trzy‐i czterogwiazdkowe oferujące swoim klientom atrakcyjne ceny.  
  Dużą popularnością w Polsce cieszy się program Clasic International 
zrzeszający 30 hoteli, głownie małych prywatnych obiektów, umożliwia‐
jąc  im dostęp do międzynarodowych kanałów dystrybucji, dostępnych 
wyłącznie tylko dla największych sieci hotelowych.  
  Nieco  mniejszą  popularnością  cieszy  się  program  Hotusa  Hotels, 
zrzeszający  na  świecie ponad  500  obiektów  różnej  klasy  (Deluxe,  First 
Class  i  Comfort) World Hotels.  Program  Small  Luxury Hotels  of  The 
World  jest  skierowany do prywatnych hoteli usytuowanych w najpięk‐
niejszych miejscach na świecie. Programami elitarnymi są niewątpliwie: 
ILA – Chateaux & Hotels de Charme, Preffered Hotels & Resorts i Desi‐
gn, Ralais & Chateaux oraz Leading Hotels of The World. 
  Jednym z najdłużej (od 10  lat) funkcjonujących polskich programów 
marketingowych jest Polish Prestige Hotels zrzeszający w Polsce 37 hote‐
li  posiadających  co  najmniej  trzy  gwiazdki. Wymogiem  decydującym  
o przynależności jest wyróżniający się standard i jakość usługi oraz brak 
konkurencyjności wobec  siebie. Genezą powstania  tego programu była 
chęć  przeciwstawienia  się  dominacji  zagranicznych  sieci  hotelowych  
i w  założeniach programowych początkowo wymogiem uczestniczenia 
w programie było nie należenie hotelu do globalnej sieci hotelowej. 
  Również do obiektów o zbliżonym standardzie (2–3 lub 4 gwiazdki) 
kieruje  swój  program  Polska  Grupa  Hotelowa  zrzeszająca  124  hotele  
w Polsce. Warunkiem uczestnictwa w tym programie jest przede wszyst‐
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kim  standard nie niższy niż dwie gwiazdki  i  chęć udzielania klientom 
zniżki o 20 % na usługi noclegowe i gastronomiczne. 
  Do sieci Leisure & Heritage – Wypoczynek w zabytkach może przy‐
stąpić obiekt noclegowy prowadzący swoją działalność wyłącznie w za‐
bytkowych budynkach na terenie Polski. 
  Do  właścicieli  obiektów  o  kategorii  ekonomicznej  starających  się 
utrzymać  ceny  na  nocleg  na  stosunkowo  niskim  poziomie  skierowana 
jest oferta sieci „Start” Hotel, której  inicjatorem  jest Warszawska Spółka 
Hotelarska  PUHiT.  Sieć  oferuje  członkowskim  obiektom  solidny  stan‐
dard usług oraz podnoszenie konkurencyjności i efektywności. 
  Liczące nie więcej niż 60 miejsc noclegowych obiekty mogą przystą‐
pić do programu oferowanego przez Polskie Stowarzyszenie Bed & Bre‐
akfast. Celem  tego programu  jest  rozwój  turystyki  indywidualnej  reali‐
zowanej w małych obiektach,  takich  jak kwatery prywatne, pensjonaty 
czy gospodarstwa agroturystyczne. 
  Obiekty posiadające przynajmniej  trzy  gwiazdki  i położone w  cen‐
trach miast oraz odznaczające się kameralną atmosferą mogą przystąpić 
do programu Zajazd Polski – Polish Inn.  
 
6. Platformy rezerwacyjne 
 
  Niejako uzupełnieniem sieci marketingowych, ale  i  inną niż typowo 
marketingowe sposoby dotarcia do klientów są platformy rezerwacyjne. 
Umożliwiają  one  gościom  łatwy  dostęp  do  aktualnych  informacji  na  
temat  bazy  noclegowej  w  Polsce,  możliwość  zarezerwowania  miejsca  
w  obiekcie  oraz  często  dokonania  opłat  przez  internet.  Jest  to  forma 
marketingu bezpośredniego8. 
  Firmy, które w porę dostrzegły znaczenie obecności w internecie ma‐
ją  obecnie  szerokie grono  odbiorców.  Strony WWW  są  jak do  tej pory, 
obok telewizji, najatrakcyjniejszą formą reklamy.  

                                                      
8   Por. Kamiński  T.  Internet  – współczesne medium marketingu, Zeszyty Naukowe 

Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Informatyki,  z 2002 r., nr 13, s. 17.  
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  Wiele  serwisów  rezerwacyjnych  funkcjonuje w kilku wersjach  języ‐
kowych, co podnosi zaufanie do nich zwłaszcza klientów zagranicznych. 
Hotele funkcjonujące w  internetowych systemach rezerwacyjnych mogą 
znacznie zwiększyć swoją sprzedaż.  
  W  dobie  Internetu  „podpięcie”  się  pod  duży  system  rezerwacyjny 
jest  najlepszą  metodą  na  wypromowanie  obiektu  hotelowego,  gdyż 
umieszczenie własnych stron WWW nie zapewni w krótkim czasie ko‐
mercyjnego  sukcesu. Niezbędna  jest  tu współpraca z  firmami profesjo‐
nalnie zajmującymi się tą dziedziną. Najważniejsi i najwięksi operatorzy 
w branży  turystyczno – hotelarskiej,  to: Polish Travel Quo Vadis, Hote‐
lia.pl, Stay Poland, Hotel.pl. 
 
7.  Rynek usług hotelarskich w Polsce na tle państw 
  europejskich  
 
  Polski rynek hotelarski na tle Europy nie  jest ani najbardziej nasyco‐
ny obiektami hotelowymi, ani najbardziej dynamicznie rozwijającym się 
ani też nie przynoszący największego zwrotu zainwestowanego kapitału. 
Należy jednak, w ocenie analityków i praktyków, do rynków perspekty‐
wicznych. Tym, co skłania do takiej oceny jest zarówno niski stopień na‐
sycenia obiektami noclegowymi, jak i stale wzrastający ruch turystyczny, 
dotyczący zarówno turystyki krajowej jak i przyjazdowej. 
  Pod względem  liczby miejsc noclegowych w hotelach  i podobnych 
obiektach  zakwaterowania  zbiorowego,  przypadających  na  10  tys. 
mieszkańców  Polska,  z wynikiem  44 miejsc,  znajduje  się  na  ostatnim 
miejscu w Europie. Tak przynajmniej wynika z dostępnych danych Eu‐
rostatu  za  2005  rok.  Informacje Raportu  z  rynku  hotelarskiego w Polsce  o 
samych hotelach mówią o  jeszcze gorszym wyniku; nasycenie hotelami 
wynosi 34,5 łóżka na 10 tysięcy mieszkańców9.  
  Miejsce  polskiego  rynku  hotelarskiego w  krajach Unii  Europejskiej 
obrazuje tabela 9: 

 
                                                      

9 Por. Hotelarz, Raport  z  rynku  hotelarskiego w Polsce,  sieci hotelowe,  obiekty,  dostawcy 
wyposażenia usług, prawo, Warszawa styczeń 2009. 
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Tabela 9. Obiekty hotelowe i podobne obiekty w krajach Unii Europejskiej  
w latach 2001−200510 

Wyszczególnienie  2001  2002  2003  2004  2005 
Austria  15293  14914  14708  14435  14267 
Belgia  2034  2010  1957  1922  1899 
Czechy  3576  5087  4374  4311  4279 
Cypr  801  813  829  803  785 
Dania  475  477  471  480  480 
Estonia  353  193  230  267  317 
Finlandia  989  971  992  961  938 
Francja  19928  18373  18217  18689  19811 
Grecja  8342  8329  8689  8899  9036 
Hiszpania  16369  16739  17102  17402  17607 
Irlandia  5222  5009  4821  4554  4407 
Litwa  231  247  270  317  331 
Luksemburg  309  305  307  297  292 
Łotwa  199  223  261  278  337 
Malta  223  .  161  194  178 
Niderlandy  2858  2933  2908  3129  3135 
Niemcy  38529  38162  37547  36884  36593 
Polska  1391  1478  1547  2139  2200 
Portugalia  1781  1806  1934  1954  2012 
Słowacja  764  816  838  873  885 
Słowenia  381  393  381  350  344 
Szwecja  1979  1737  1765  1833  1857 
Wlk. Brytania  .  44657  44126  44625  32926 
Węgry  1994  2167  2261  1952  1983 
Włochy  33421  33334  33480  33518  33527 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z publikacji Departamentu Badań Spo‐
łecznych Głównego Urzędu Statystycznego, Turystyka w 2007 roku, dział V, Porównania 
międzynarodowe, tablica V/1 str. 116. 
                                                      

10 Pewną niedogodnością porównywania wybranych wskaźników  o podaży usług 
noclegowych oraz popycie na te usługi dla krajów UE jest termin, w którym dane roczne 
są  dostępne.  Zgodnie  z  obowiązującymi  terminami  określonymi  w  Decyzji  Komisji  
z  9 grudnia  1998  roku w  sprawie wdrożenia Dyrektywy  95/57/EC  z  23  listopada  1995 
roku,  krajowe  urzędy  statystyczne  powinny  przekazywać  wstępne  dane  roczne  nie 
później  niż  180  dni  po  zakończeniu  okresu  sprawozdawczego,  a więc do  30  czerwca. 
Biorąc pod uwagę  termin publikacji Turystyka w  2007  roku nie można było  zamieścić 
kompletnych  danych  za  2007  rok.  Z  tego  względu  zakres  czasowy  prezentowanych 
danych obejmuje  lata 2001−2006. Por. Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań 
Społecznych,  Turystyka w 2007, część I Uwagi Metodyczne, s. 19. 
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  Z przedstawionych danych wynika, że Polska, w odróżnieniu od po‐
tentatów  takich  jak: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, czy Francja, dys‐
ponuje niewielkim potencjałem  i podobnie  jak Belgia, Portugalia, Szwe‐
cja oraz Węgry ma  jednoprocentowy udział w strukturze europejskiego 
potencjału noclegowego, Sytuację  tę, według danych za 2006  rok, obra‐
zuje wykres 1. Należy przy  tym pamiętać, że na początku  lat dziewięć‐
dziesiątych w Polsce było niespełna 499 hoteli. Dysproporcje dotyczą nie 
tylko Polski, ale również całego regionu Europy Środkowo‐Wschodniej, 
w której ulokowane  jest zaledwie 2,9%  światowej bazy hotelowej. Tym‐
czasem na zachodzie naszego kontynentu znajduje się aż 41,4% tej bazy11. 

 
Rysunek 8. Struktura hoteli i podobnych obiektów w Europie w 2006 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z publikacji Głównego Urzędu Staty‐
stycznego, Turystyka w 2007 roku, dział V, Porównania międzynarodowe, tablica V/1 s. 116. 

 
  Liczba obiektów hotelowych i podobnych obiektów zakwaterowania 
zbiorowego nie odzwierciedla w pełni możliwości noclegowych danego 
kraju, gdyż obiekt z np. dwunastoma pokojami dwu‐, lub trzyosobowy‐
mi, w powyższym  zestawieniu  jest  tak  samo  traktowany  jak  np.  hotel 
dysponujący  czterystoma  pokojami  jedno‐,  dwu‐,  lub  trzyosobowymi. 
Należy tu nadmienić, że przedstawiona w tabeli nr 1 liczba obiektów ho‐
telowych  nie  uwzględnia  kategorii  tych  obiektów.  Tak więc  enumera‐
tywnie  traktowane są hotele, motele  i pensjonaty. Dlatego dodatkowym 

                                                      
11 Por. Raport rynku hotelarskiego za 2007, dodatek do miesięcznika Hotelarz, s. 7. 
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kryterium określającym wielkość potencjału noclegowego jest kryterium 
ilości miejsc noclegowych.  
  W 2006 roku obiekty hotelowe w 25 krajach Unii Europejskiej ofero‐
wały gościom  11,1 miliona miejsc noclegowych w hotelach, motelach  i 
pensjonatach. Obrazuje to tabela nr 10: 

 
Tabela 10. Liczba miejsc noclegowych w hotelach i podobnych obiektach  

w krajach Unii Europejskiej w latach 2001−2006 (w tys.) 

Wyszczególnienie 2001  2002  2003  2004  2005  2006 
Austria  587,3  569,3    566,3  570,8  571,4    573,0  
Belgia  121,5  123,4   122,4  122,0  120,7   124,0  
Czechy   204,0  246,0   225,3  229,7  232,3    236,0  
Cypr   87,8   90,1    91,4   92,2   91,3    89,0  
Dania   64,0   65,5    66,8   68,9   69,9     71,0  
Estonia   17,4   15,9    18,4   22,7   25,2     26,0  
Finlandia  118,5  117,9   120,1  119,9  117,6     118,0  
Francja   1 607,8   1 207,2    1 206,6   1 266,3   1 258,0    1 254,0  
Grecja   607,6   606,3    644,9   668,3   682,1     693,0  
Hiszpania   1 333,4   1 395,4    1 451,9   1 511,6   1 580,0    1 615,0  
Irlandia  139,6  140,0   146,2  144,6  148,7     148,0  
Litwa   11,1   12,0    14,3   18,6   19,9     22,0  
Luksemburg   14,2   14,2    14,6   14,2   14,4     14,0  
Łotwa   13,1   13,7    15,0   17,9   19,2     20,0  
Malta   40,4   .    39,1   40,8   37,3     40,0  
Niderlandy   174,3   117,4   180,2  189,8   192,2     192,0  
Niemcy   1 603,0   1 607,7    1 611,1   1 609,0   1 621,1    1 631,0  
Polska   118,2   127,6    134,3   165,3   169,6    178,0  
Portugalia   228,7   226,1    245,8   253,9   263,8     264,0  
Słowacja   48,7   53,9    55,3   56,3   57,1     58,0  
Słowenia   27,7   28,2    29,2   29,7   30,0     31,0  
Szwecja   194,8   180,8    184,8   190,0   197,5     201,0  
Wlk. Brytania   1 200,0   1 200,0    1 062,1   1 223,0   1 062,3    1 256,0  
Węgry   148,2  154,6   158,6   158,0   162,2     159,0  
Włochy  1891,3  1 917,6    1 969,5   2 000,0   2 028,5    2 087,0  
Razem  10 602,6 10 230,8  10 374,2 10 783,5 10 772,3  11 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z publikacji Departamentu Badań Spo‐
łecznych Głównego Urzędu Statystycznego, Turystyka w 2007 roku, dział V, Porównania 
międzynarodowe, tablica V/2 str. 117. 
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  Z tabeli 2 wynika, że o ile w całej Europie w latach 2001–2006, liczba 
miejsc noclegowych jest w miarę stabilna (różnica pomiędzy rokiem 2002 
o najmniejszej  liczbie miejsc, a rokiem 2006 o największej, w  tym zesta‐
wieniu wynosi 870 tys.), o tyle Polska w tym okresie wykazuje stałą ten‐
dencję wzrostu.  
  W Polsce widoczne  jest najszybsze tempo wzrostu – zarówno  liczby 
hoteli  jak  i miejsc noclegowych – w stosunku do krajów sąsiednich. Bo‐
wiem od połowy lat dziewięćdziesiątych średni wzrost liczby hoteli wy‐
nosił  7  procent,  zaś wzrost  liczby miejsc  noclegowych  ponad  5,6  pro‐
cent12.  
  W 2006 roku najwięcej miejsc noclegowych spośród krajów Unii Eu‐
ropejskiej znajdowało się − ze względu na walory klimatyczne − we Wło‐
szech  (19%). Do grona krajów o największej  liczbie miejsc noclegowych 
zaliczają  się Niemcy  i Hiszpania  (po  15 procent)  oraz Wielka Brytania 
i Francja  (po 11 procent). Dużą  liczbę miejsc ma  również Grecja  (6 pro‐
cent) oraz Austria  (5 procent ogólnej  liczby miejsc noclegowych krajów 
Unii Europejskiej), ze swoją bazą noclegową pozwalającą na uprawianie 
sportów  zimowych.  Polska  ze  swoim  dwu‐  procentowym  udziałem 
znajduje  się w  grupie  takich  krajów  jak: Czechy, Holandia, Portugalia, 
oraz Szwecja. Na dalszym miejscu z jedno‐ procentowym udziałem znaj‐
dują się: Belgia, Cypr, Dania, Finlandia,  Irlandia oraz Słowacja  i Węgry. 
Relacje te obrazuje to wykres nr 3.  
 
8. Udział w wykorzystaniu bazy hotelowej przez gości 
     zagranicznych 
 
  Wielkość  popytu  na  usługi  noclegowe  w  poszczególnych  krajach 
Unii Europejskiej  jest w  różnym  stopniu uzależniona od konsumentów  
z  rynków zagranicznych. Udział noclegów udzielonych  cudzoziemcom 
wynosił ponad  92 procent w przypadku Malty, Cypru  i Luksemburga, 
a w  takich  krajach  jak  Polska,  Szwecja  czy  Finlandia  tylko  co  czwarty 
gość pochodził z zagranicy.  

                                                      
12 Por. Raport rynku hotelarskiego za 2007, dodatek do miesięcznika Hotelarz, s. 7. 
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  W państwach o najwyższej dynamice wzrostu popytu na miejsca ho‐
telowe,  zwiększał  się  on  głównie w  segmencie  zagranicznej  turystyki 
przyjazdowej.  Liczba  noclegów  udzielonych  cudzoziemcom  wzrosła 
najbardziej  w  takich  krajach,  jak:  Łotwa  (o  16%),  Irlandia  (o  11,5%), 
i Wielka Brytania (o 10,9%). Niewielkie spadki liczby udzielonych nocle‐
gów gościom z zagranicy zanotowano na Węgrzech, we Francji, na Cy‐
prze i w Luksemburgu.. 

 
Rysunek 9. Miejsca noclegowe w hotelach i podobnych obiektach 

 w Europie w 2006 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z publikacji Departamentu Badań Spo‐
łecznych Głównego Urzędu Statystycznego, Turystyka w 2007 roku, dział V, Porównania 
międzynarodowe, tablica V/2 str. 117. 

 
  Jeśli chodzi o stopień wykorzystania miejsc noclegowych w hotelach 
i podobnych obiektach zakwaterowania zbiorowego, to w Polsce wskaź‐
nik ten wynosił w 2006 roku 35,1% i utrzymywał się na poziomie zbliżo‐
nym do krajów takich jak: Belgia, Czechy, Łotwa, Słowacja i Szwecja, ale 
zdecydowanie poniżej krajów południowej Europy takich,  jak: Francja – 
47,1%, Cypr – 55%, Malta – 52,6% i Hiszpania – 54,7%. 
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Tabela 11. Stopień wykorzystania miejsc w hotelach i podobnych obiektach  
zakwaterowania zbiorowego w okresie 2002–2006 (w %) 

Wyszczególnienie  2002  2003  2004  2005  2006 
Austria  38,5  48,1  40,5  42,1  42,0 
Belgia  34,4  34,3  32,8  33,8  34,6 
Czechy  41,6  35,2  36,7  35,6  35,6 
Cypr  58,3  51,6  51,3  56,8  55,0 
Dania  39,5  38,3  39,3  41,0  42,8 
Estonia  .  44,4  44,0  44,8  44,1 
Finlandia  36,4  35,6  35,4  36,2  38,1 
Francja  59,8  52,2  58,2  58,7  47,1 
Grecja  52,2  51,7  45,8  47,8  49,1 
Hiszpania  53,6  52,7  56,3  52,6  54,7 
Irlandia  44,5  .  43,3  45,0  46,0 
Litwa  .  .  25,2  29,4  32,8 
Luksemburg  25,4  24,9  27,9  29,2  29,6 
Łotwa  .  31,6  .  36,9  35,9 
Malta  .  54.3  54,4  55,7  52,6 
Niderlandy  45,5  43,0  41,8  43,0  46,4 
Niemcy  33,1  33,2  34,0  34,8  35,7 
Polska  30,4  30,7  32,1  34,2  35,1 
Portugalia  40,7  39,2  38,2  39,4  41,4 
Słowacja  .  38,6  34,6  34,9  35,6 
Słowenia  .  46,0  46,4  48,4  48,7 
Szwecja  35,0  34,1  34,1  34,8  35,9 
Wlk. Brytania  43,5  44,6  45,1  44,3  46,4 
Węgry  28,6  27,8  28,5  30,7  31,5 
Włochy  40,0  42,2  38,1  38,4  39,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z publikacji Departamentu Badań Spo‐
łecznych Głównego Urzędu Statystycznego, Turystyka w 2007 roku, dział V, Porównania 
międzynarodowe, tablica V/3 str. 118. 

 
  Powodem takiej pozycji krajów południowo europejskich jest klimat, 
który powoduje wydłużenie  sezonu  turystycznego w  stosunku do kra‐
jów środkowej i północnej części Europy. Na podstawie danych w tabeli 
nr  11 widać wyraźnie,  że wśród  krajów,  gdzie  średnie wykorzystanie 
miejsc noclegowych w 2006  roku było niższe niż w Polsce znalazły się: 
Litwa 32,8%, Węgry 31,5% oraz Luksemburg 29,6 %.  

*** 
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  Ładunek  informacyjny zawarty w opracowaniu daje asumpt do głę‐
bokiego  zastanowienia  się  i  szerokiej  dyskusji  nad  kondycją  polskiego 
rynku usług hotelarskich i kierunkach jego rozwoju. Zestawienia danych 
liczbowych i wykresy trendów oraz próba ich interpretacji i oceny wska‐
zują, że w tym obszarze drzemie olbrzymi ładunek nie wykorzystanych 
do końca możliwości i zdolności organizacyjnych. Wszystko wskazuje na 
to, że następna dekada XXI wieku będzie okresem ożywionego rozwoju 
rynku  usług  hotelarskich  w  Polsce,  powiązanego  coraz  mocniejszymi 
więzami z rynkiem europejskim. 
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A cause to discussion over the organizational  
and management solutions in the hotel sector in Poland  

Summary 

 

The market of hotel services in Poland is one of the most dynami-
cally developing tranches of our economy. Its aspect, potential, 
organization and the way of managing have been constantly 
changing.  

The study is to present information related to various of the pro-
blem and the respective figures in the systhematical form. The 
construction of the study comes from the generally accepted 
methodology of consideration. This methodology consists of 
seven substantively related parts. 

The presented exient of information can be useful in substantive 
discussion on efficient achieving of goals in the market of hotel 
services in the dynamically changing environment. 

 

 




