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Wstęp 
 
  Oddajemy do rąk Czytelników opracowanie, które powstało z myślą 
o  wspieraniu  przedsiębiorczości.  Zawarte  poniżej  artykuły,  autorstwa 
specjalistów  z  najważniejszych  dziedzin  zarządzania,  mają  na  celu 
wskazanie  szans  i  zagrożeń  prowadzenia  biznesu  i  działalności 
samorządowej  w  warunkach  braku  stabilności  sytuacji  gospodarczej. 
Wysoki poziom niepewności i związanych z tym podwyższonych ryzyk 
gospodarowania stał się – i pozostanie po wyjściu z obecnego kryzysu – 
immanentną cechą prowadzenia działalności gospodarczej. Do radzenia 
sobie  z  tymi  ryzykami  i  potrzebne  jest  dobre  przygotowanie  –  dla 
zminimalizowania  ich  skutków  dla  przedsiębiorstwa  i  jego 
pracowników. Poruszana tematyka  jest z tych względów  jak najbardziej 
aktualna  i  ważna  z  punktu  widzenia  zarówno  przedsiębiorców, 
samorządowców,  naukowców,  jak  i  innych  grup,  w  tym  studentów 
kierunków ekonomicznych.  
  Wiele  z  zamieszczonych  artykułów  zostało  zaprezentowanych  na 
konferencji  zatytułowanej:  „Szanse  i  zagrożenia  rozwoju 
przedsiębiorczości. Aspekty rachunkowe, finansowe i organizacyjne”. 
Konferencja  ta  została  zorganizowana  przez  Zakład  Ekonomii 
i Finansów  Wydziału  Zamiejscowego  w  Garwolinie  oraz  Katedrę 
Rachunkowości  Społecznej  Akademii  Nauk  w  Łodzi. W  tym  miejscu 
wypada  poświęcić  kilka  słów  Wydziałowi  w  Garwolinie,  który 
w bieżącym  roku  obchodzi  dziesięciolecie  istnienia.  Mały  niegdyś 
wydział wykształcił w  tym okresie wielu  absolwentów. Dziś Garwolin 
jest silnym ośrodkiem kształcenia, oferuje studia pierwszego stopnia na 
kierunku  Zarządzanie,  a  w  tym  różnorodne,  ciekawe  i  nowoczesne 
specjalizacje, między  innymi Logistyka czy Informatyka w zarządzaniu. 
Absolwenci mają  też możliwość podjęcia  studiów drugiego  stopnia na 
studiach  wspomaganych  zdalnie  –  w  ramach  Polskiej  Akademii 
Otwartej. 
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  Obecność  Uczelni  w  Garwolinie  zaowocowała  podjęciem  wielu 
inicjatyw wspólnie z władzami  i społecznością  lokalną. Między  innymi 
wspomniana Konferencja jest przykładem takiej współpracy. Udało się ją 
zorganizować  dzięki  zaangażowaniu  i  przychylności  władz  Miasta 
Garwolin oraz Powiatu Garwolińskiego. Instytucje te zostały partnerami 
strategicznymi Konferencji. 
  Niniejszy zeszyt podzielony został na cztery bloki tematyczne: 
I. Narzędzia zarządzania w procesie rozwoju przedsiębiorczości. 
II. Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu przedsiębiorczości. 
III. Regionalne aspekty przedsiębiorczości i konkurencyjności. 
IV. Wykorzystanie  rachunkowości  i  finansów  w  zarządzaniu 

przedsiębiorstwem. 
  Podział  powyższy  zaprojektowany  został  tak,  aby  na  początku 
umożliwić  zaprezentowanie  nowoczesnych  narzędzi  zarządzania,  
a  w  następnej  kolejności  zadań  samorządu  w  omawianej  tematyce 
przedsiębiorczości.  Dalej  poruszono  aspekty  przedsiębiorczości  
w  otoczeniu  makroekonomicznym  i  w  ujęciu  regionalnym.  Ostatni 
rozdział  poświęcony  został  wykorzystaniu  rachunkowości  i  finansów  
w  zarządzaniu.  Zagadnienie  to  jawi  się  jako  szczególnie  ważne 
w rozwoju  przedsiębiorczości,  zwłaszcza  w  okresie  kryzysu,  który 
obnażył – boleśnie – braki, a nawet nadużycia w tych właśnie sferach. 
  I tak w rozdziale pierwszym D. Janczewska i B. Kamińska prezentują 
w  swoich  referatach  zagadnienie  innowacyjności  jako  szansy  rozwoju 
przedsiębiorstw  i ważny  czynnik  konkurowania.  J Krygier  i D. Zimoń 
poruszają  zagadnienia  związane  z  wykorzystaniem  procesów 
logistycznych w  zarządzaniu.  Z  kolei  Ł.  Sułkowski  opisuje  znaczenie 
kultury organizacyjnej w zarządzaniu.  
  W rozdziale II A. Banasiak i M. Wołosz opisują stymulatory rozwoju 
MŚP  i przedsiębiorstw zagranicznych w gminach, a P. Kinas przybliża 
rolę władz samorządowych w rozwoju klastrów.   
  W kolejnym  rozdziale porusza  się  zagadnienia makroekonomiczne. 
Znajdziemy  w  nim  rozważania  na  temat  kultury  przedsiębiorczości 
w USA i w Europie – M. Chmielecki, specyfikę zarządzania strukturami 
wiekowymi, o czym pisze H. Sobocka Szczapa oraz zagadnienia prawne 
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związane z ochroną regionalizmu, autorstwa P. Sydora.  
  W rozdziale poświęconym sferze finansowej zarządzania M. Walczak 
przybliża,  na  czym  powinna  polegać  analiza  finansowa  we 
współczesnym  przedsiębiorstwie,  M.  Wypych  prezentuje  rynek 
NewConnect a P. Trippner  społeczno‐ekonomiczne zmiany ustawowych 
regulacji na rynku emerytalnym w Polsce. Z kolei P. Żuraw przedstawia 
profil  etyczny menedżerów  odpowiedzialnych  za  finanse  i  księgowość 
w organizacji,  a  J.  Fijałkowska  z  M.  Sobczyk  piszą  o  społecznej 
odpowiedzialności  biznesu  (CSR).  Kryzys  wykazał  szczególną 
aktualność  obu  tych  ostatnich  tematów  –  etyki  w  biznesie  i  CSR 
i uwydatnił potrzebę wydatnej poprawy sytuacji na tych odcinkach. 
 
  Choć powyżej wymieniono  jedynie wybrane  artykuły,  z pewnością 
również  pozostałe wnoszą wkład w  badania  nad  czynnikami  rozwoju 
przedsiębiorczości.  
  Zachęcając  do  lektury,  mamy  nadzieję,  iż  treści  zamieszczone 
w Zeszycie  będą  przydatne  zarówno  dla  teoretyków,  jak  i  praktyków. 
Umiejętne  łączenie  tych  dwóch  sfer  stwarza  bowiem  optymalne 
możliwości  rozwoju  przedsiębiorczości  i  poprawy  konkurencyjności 
w prowadzeniu  działalności  gospodarczej,  w  tym  w  aspekcie 
rachunkowym, finansowym i organizacyjnym. 
 

Prof. dr hab. Jan Woroniecki 
Dr Łukasz Prysiński 
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Wieloznaczność kultury organizacyjnej 
 

The ambiguity of organizational culture  
 

Abstract: Organizational cultureis a key concept of cultural dis-
course in management sciences. Definitions of organizational cul-
ture are ambiguous, like the characters of culture are determin-
ing in general speaking. Main focus of this article are concepts 
and paradigms of organizational culture, which are the heart of 
the cultural discourse in management. Mainstream culture is one 
of the most pluralistic discourses emerging in management sci-
ences. This reflects the situation in the other disciplines of hu-
manities and social sciences, in which culture is viewed from 
many different perspectives. The oldest and still the dominant 
mainstream cultural discourse is functionalism, which developed 
in cultural anthropology and sociology in the first half of the 
twentieth century. Interpretative and symbolic trend has devel-
oped a little later, after the so-called "linguistic turn", through 
G.H. Mead, H. Blumer and hermeneutics. Postmodernism devel-
oped in the contemporary  
arts in the 70s and 80s and wandered into management at the 
end of the twentieth century. Critical current is related to the cri-
tique of contemporary culture, which is based on the one hand on 
the neomarxism, while the other refers to post-modernism and 
radical feminism. However, the picture of four paradigms of cul-
tural discourse, both in management and other social sciences, is 
a simplification, because we have more to do with the grid in the 
assumptions and concepts. For example, the concept of culture 
neoevolutionary necessarily refers to the underlying cognitive 
Darwinism, at the same time, however, completely rejected the  
nineteenth-century social Darwinism, eugenics from his perspec-
tive on human nature. Therefore, the adopted matrix Burrell and 
Morgan's paradigms must be used reflexively, seeing simplistic 
nature of this categorization. 
Key words:culture in management, organizational culture, com-
parative cultural studiem. 
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1. Wstęp 
 
  Kultura organizacyjna  jest kluczowym pojęciem dyskursu kulturowe‐
go w naukach  o  zarządzaniu. Definicje kultury  organizacyjnej  są wielo‐
znaczne, podobnie  jak wieloznaczne  są określenia kultury w ogóle1.  Już 
A.L. Kroeber i C. Kluckhon zbudowali typologię definicji kultury katego‐
ryzującą w 8 grup 168 różnych określeń kultury. Sformułowali oni zresztą 
konstatację odnoszącą się do kultury w ogóle, którą można jednak równie 
dobrze  odnieść  również do  kultury  organizacyjnej  twierdząc,  że pojęcie 
nawet bardzo ważne, nie tworzy jeszcze teorii, ponieważ panuje mnogość 
definicji kultury, ale zbyt mało teorii” [Kroeber, Kluckhon 1952].  
  Głównym przedmiotem zainteresowania  tego artykułu są koncepcje 
kultury organizacyjnej, które są sercem dyskursu kulturowego w zarzą‐
dzaniu.  Jednakże,  jak  się  wydaje,  koncentracja  wyłącznie  na  kulturze 
organizacyjnej byłaby zawężająca, ponieważ refleksja nad kulturą w za‐
rządzaniu  jest  znacznie  szersza.  Istotną  rolę  odgrywają  zatem  również 
odniesienia  do  problemu  wpływu  kontekstu  kulturowego  na  procesy 
zarządzania organizacjami. Kultura organizacyjna jest przecież uwikłana 
we  współzależności  z  kulturą  społeczeństw,  narodów  czy  regionów, 
a nawet z kulturami profesjonalnymi. Dlatego analiza kultury organiza‐
cyjnej w oderwaniu od  innych procesów kulturotwórczych wokół orga‐
nizacji jest zawężona. Wobec tego, aby zrozumieć fenomen kultury orga‐
nizacyjnej  niezbędne  jest  również  odniesienie do  zróżnicowania  społe‐
czeństw pod względem wartości kluczowych dla organizowania, takich 
jak chociażby stosunek do  jednostki  i grupy, władzy, niepewności  i po‐
dejmowania ryzyka. Takie postawienie problemu kultury w zarządzaniu 
skłania z kolei do osadzenia tej problematyki w jeszcze szerszym kontek‐
ście procesów kulturowych w naukach  społecznych. Teoria kultury or‐
ganizacyjnej  jest bowiem  refleksem  rozwijającej się  teorii kultury w na‐
ukach społecznych i humanistycznych. 
 
 

                                                            
1 Pojęcie kultury  jest szerokie, zrelatywizowane i nie zakłada ścisłej demarkacji krę‐

gów kulturowych [za: Krasnodębski, s. 192−194]. 



Wieloznaczność kultury organizacyjnej  13 

2. Typy definicji kultury organizacyjnej 
 
  Wśród  różnych  definicji  kultury  z  punktu  widzenia  zarządzania 
przewijają się określenia:  
• Enumeryczne – wyliczające procesy kulturowe w organizacjach. 
• Historyczne – stawiające pytania o ciągłość i kumulację dorobku kul‐

turowego w organizacjach. 
• Normatywne – zwracające uwagę na regulatywną rolę kultury w organi‐

zacjach polegających na tworzeniu norm i reguł zachowań jej członków. 
• Psychologiczne  –  podkreślające  psychiczne  mechanizmy  rozwoju 

kultury,  przede  wszystkim  przez  procesy  adaptacji  i  uczenia  się 
członków organizacji. 

• Strukturalistyczne – koncentrujące się na integracji kultury organiza‐
cyjnej oraz jej całościowym, systemowym charakterze. 

• Genetyczne – poszukujące  źródeł kultury oraz ujmujące kulturę or‐
ganizacyjną jako produkt kontekstu kultury (społecznego lub kultury 
narodowej). 

  Problemy poznawcze z kulturą organizacyjną  stanowią odzwiercie‐
dlenie  tej wieloznaczności problematyki kulturowej w ogóle. Problema‐
tyka kultura organizacyjna jest rozważana na pograniczu dwóch dyskur‐
sów oraz wielu dyscyplin naukowych. Z jednej strony jest ona zanurzona 
w teorii kultury będącej przedmiotem takich nauk, jak: antropologia kul‐
turowa, socjologia, psychologia społeczna, kulturoznawstwo  i  inne dys‐
cypliny humanistyczne. Z drugiej strony,  jest przedmiotem badań nauk 
o  zarządzaniu  i  to  zarówno w  aspekcie  teoretycznym  oraz metodolo‐
gicznym,  jak  i pragmatycznym. Konsekwencją  tej  interdyscyplinarności 
jest  bogactwo  inspiracji,  jak  również  wielość  podejść  skutkująca  nie‐
współmiernością i sprzecznością wielu koncepcji kultury organizacyjnej. 

  Przykłady definicji kultur organizacyjnych 
  Konsekwencją braku jednego paradygmatu, a nawet zgody badaczy na 
jeden sposób porządkowania podejść do kultury organizacyjnej, jest wielość 
definicji samej kultury organizacyjnej, a także opisu jej składników, typolo‐
gii i zależności z innymi sferami organizacji oraz z otoczeniem. W literatu‐
rze  przedmiotu  napotkać można  kilkadziesiąt  różnych  definicji,  które  są 
klasyfikowane jako przynależące do różnych paradygmatów (tabela 1).  
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Tabela 1. Definicje kultury organizacyjnej. 

Autor  Definicja kultury organizacyjnej 

E. Jacques  Zwyczajowy lub tradycyjny sposób myślenia i działania, który jest w 
pewnym stopniu podzielany przez członków organizacji, i który nowi 
pracownicy muszą przynajmniej częściowo zaakceptować. 

R. Likert 
i J. Likert (1976) 

Dominujący wzorzec wartości, mitów, wierzeń,  założeń,  norm,  ich 
uosobienia w  języku,  symbolach, artefaktach,  jak  również w  techno‐
logii, celach i praktykach zarządzania,  uczuciach, postawach, działa‐
niach  i interakcjach. 

E. Schein  Wzór  podzielanych,  fundamentalnych  założeń,  które  dana  grupa 
stworzyła  rozwiązując  problemy  adaptacji  do  otoczenia  i  integracji 
wewnętrznej. Wzór można uznać  za obowiązujący.  Jest on wpajany 
nowym  członkom  organizacji  jako  prawidłowy  sposób 
rozwiązywania problemów. 

H. Schenplein  Wartości,  normy  i  przekonania  powszechnie  akceptowane 
w organizacji i stanowiące system. 

G. Hofstede   „zaprogramowanie  umysłów”  członków  organizacji,  a  więc  zespół 
skutecznie  wpajanych  przez  grupę  wartości,  norm  i  reguł 
organizacyjnych [Hofstede 2000, s. 38‐41]. 

C. Siehl  
i J. Martin (1984) 

…kultura organizacyjna może być  traktowana  jako klej, który  spala 
organizację przez współdzielenie wzorów znaczeń. Kultura skupia się 
wokół  wartości,  przekonań  i  oczekiwań,  które  są  dzielone  przez 
członków organizacji [Siehl, Martin 1984., s. 227‐239]. 

P.M. Blau  swoiste,  niepisane  „reguły  gry”  społecznej  w  organizacji,  które 
pozwalają  uczestnikom  życia  społecznego  rozumieć  organizację 
i identyfikować się z nią [Blau, Scott 2003, s. 298]. 

A.M. Pettigrew 
(1979) 

 

Kultura jest systemem publicznie i wspólnie akceptowanych znaczeń 
dla danej grupy w danym  czasie. Ten  system pojęć,  form, kategorii 
i obrazów pozwala interpretować ludziom ich własną sytuację [Petti‐
grew 1979, s. 570‐581]. 

J. van Maanen  Kultura  odnosi  się  do  wiedzy,  która  jest  przekazywana  członkom 
grupy,  aby  się  nią  dzielić;  wiedza  takiego  rodzaju,  która  służy 
informowaniu,  osadzaniu,  kształtowaniu  i  odpowiadaniu  za 
rutynowe  i  nierutynowe działania  członków danej  kultury. Kultura 
jest wyrażana (lub konstytuowana) jedynie przez działania lub słowa 
swoich  członków  i  musi  być  interpretowana  przez  pracowników 
organizacji.  Kultura  jako  taka  nie  jest  widzialna,  zaczyna  być 
widzialna jedynie poprzez jej reprezentację [van Maanen 1988].    

L. Smircich   Sieci znaczeń utkane przez ludzi w procesie organizowania [Smircich 
1983]. 
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M.R. Louis 
(1980) 

Organizacje to środowiska  obciążone kulturowo, to jest odróżniające 
się grupy  społeczne, posiadające zestaw wspólnych porozumień do‐
tyczących organizacji działań,  języków  i  innych    symbolicznych no‐
śników wspólnych znaczeń.  

G. Morgan 
(1997)  

Kultura organizacyjna zazwyczaj odnosi  się do wzorca  rozwoju od‐
zwierciedlonego przez  społeczne  systemy wiedzy,  ideologię, warto‐
ści, prawa i codzienne rytuały.  

R. Denison 
(1996)  

 

Kultura odnosi  się do głębokich  struktur organizacji, które  są  zako‐
rzenione w wartościach,  przekonaniach  i  założeniach    posiadanych 
przez  członków  organizacji.  Znaczenie  ustanawiane  jest  poprzez 
socjalizację z  różnymi   grupami,  skupionymi w miejscu pracy.  Inte‐
rakcja  odtwarza  świat  symboliczny,  który  daje  kulturom  zarówno 
dużą  stabilność  jak  i pewną naturę niepewności  i kruchość zakorze‐
nioną w zależności systemu od poszczególnych działań. 

R.  Deshapande, 
R. Parasurman 

Niepisane,  postrzegane  często  podświadomie  zasady,  które 
wypełniają  lukę  pomiędzy  tym,  co  niepisane,  a  tym  co  się 
rzeczywiście w organizacji dzieje [Denison 1996, s. 1‐36]. 

J.M. Kobi, H. 
Wüthrich 

Organizacje nie tylko posiadają kulturę, ale również są kulturą [Kobi, 
Wüthrich 1991, s. 29]. 

S. Lewis (1997) 

 

Ramy  interpretatywne  i  podstawowe  wartości  tworzące  unikalny 
sens znaczeń w organizacji [Lewis 1997, s. 13‐23]. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

  Wspólne elementy definicji kultury organizacyjnej 

  Poszukując wspólnego  rdzenia  tych wielu definicji można wskazać 
na następujące elementy konstytuujące kulturę organizacyjną: 
1. Jest ona fenomenem społecznym i grupowym. 
2. Stanowi produkt grupy społecznej, którą jest organizacja. 
3. Stanowi medium przekazywania znaczeń i wartości pomiędzy ludźmi. 
4. Tworzy  się  częściowo  spontanicznie,  a  częściowo  podlega  kontroli 

zarządzających. 
  Owe wspólne elementy wielu definicji mogą być pomocne w zrozu‐
mieniu procesów kulturowych w organizacjach,  jednak nie oddają one 
istoty  zróżnicowania  sposobów  interpretacji  kultury  organizacyjnej 
w naukach  o  zarządzaniu. Kluczem  do  zrozumienia  różnicy  pozostają 
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paradygmaty, ponieważ inaczej widziana jest organizacja z perspektywy 
funkcjonalistycznej,  a  inaczej  z:  interpretatywnej,  krytycznej  i  postmo‐
dernistycznej. Dlatego wydaje  się,  że koncepcje metodologiczne  i prag‐
matyczne  dotyczące  badania  i  zmiany  kultury  powinny  być  osadzone 
właśnie w paradygmatach. 
  Pojęcie  „kultury organizacyjnej” można  interpretować  jako  rozległą 
rodzinę wyrazów. Z  jednej strony wyrasta ono z wieloznacznego  i klu‐
czowego  dla  nauk  społecznych  oraz  humanistyki  nurtu  kulturowego, 
z drugiej zaś sięga do interpretacji rzeczywistości organizacyjnej w kate‐
goriach socjologicznych i antropologicznych. Bogactwo interpretacji isto‐
ty  kultury  organizacyjnej  sugeruje  użyteczność  podejścia  pluralizmu 
epistemologicznego. Kultura organizacyjna ma wiele  sensów  i  znaczeń 
w zależności od interpretatora i kontekstu, w którym jest wykorzystania. 
Teoretycy  będą  przyjmowali  zróżnicowane  definicje  w  zależności  od 
paradygmatu, na którym się opierają [Smircich 1983, s. 160−172]. Prakty‐
cy będą mieli tendencję do operacyjnego i instrumentalnego ujęcia kultu‐
ry  organizacyjnej. Oznacza  to  konieczność  dyskusji  nad  paradygmatem 
i przyjmowaną  definicją  kultury  organizacyjnej  przed  podjęciem wszel‐
kiego rodzaju badań i analiz.  
 
3. Paradygmaty kultury organizacyjnej 
 
Poszukując specyfiki rozumienia kultury na gruncie paradygmatów Bur‐
rella  i Morgana, wskazać można na zróżnicowanie: znaczeń, metod ba‐
dań i metod pragmatycznych, typologii, a także wykorzystywanych me‐
tafor (tabela 2 ). 
  W  paradygmacie  neopozytywistyczno‐funkcjonalistyczno‐systemowym 
przeważa integrujące spojrzenie na kulturę  jako  jedną ze zmiennych ze‐
wnętrznych  lub wewnętrznych,  którą można  kontrolować  i  zarządzać. 
Charakterystyczne jest dążenie do spójności różnych elementów systemu 
organizacyjnego  i  interpretowanie  kultury  jako  homogenicznej,  zinte‐
growanej i spójnej z innymi podsystemami (strategią, strukturą).  
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Tabela 2. Paradygmaty kultury w naukach o zarządzaniu 

Kryterium  Paradygmat neo‐
pozytywistyczno‐
funkcjonalistycz‐
no‐systemowy 

Interpretatyw‐
no‐

symboliczny 

Nurt krytyczny 
w zarządzaniu 

Postmodernizm  
w zarządzaniu 

Znaczenia 
kultury w 
zarządzaniu 

Integralność, ho‐
lizm, spójność 
kultury 

Sieci znaczeń, 
otwartość 
interpretacji, 
podziały i 
subkultury 

Opresyjność, 
dominacja, in‐
doktrynacja, 
ukryte nici wła‐
dzy 

Względność 
interpretacji, 
subiektywizm 

Metody badań 
kultury 

Obiektywizujące, 
ilościowe, dominu‐
ją ankietowe 

Subiektywi‐
styczne, jako‐
ściowe, domi‐
nuje antropolo‐
gia organizacji i 
metody tekstu‐
alne 

Zaangażowane, 
jakościowe, 
dominuje action 
research 

Brak metod 
badawczych 
sensu stricto, 
glossy, metafory, 
tekstualizm 

Metody zmia‐
ny kulturowej 

Projektowanie 
optymalizujących 
zmian kultury 

Tworzenie i 
rozwijanie 
nowych zna‐
czeń kultury 

Wdrażanie 
emancypacyj‐
nych zmian np. 
empowerment, 
denaturalizacja 

Brak metod 
zmiany sensu 
stricto, pogłę‐
biona refleksja 

Dominujące 
modele 
i typologie 

Oparte na konfigu‐
racji kluczowych 
wartości 

Kultury trak‐
towane jed‐
nostkowo, jako 
swoiste, unika‐
nie generaliza‐
cji 

Oparte na typie 
sprawowanej 
władzy 

Brak modeli i 
typologii, jedy‐
nie metafory 

Kluczowe 
metafory 

Maszyna, orga‐
nizm 

Tekst, język, 
gra językowa 

Więzienie, pa‐
nopticon, koloni‐
zacja umysłów 

Happening, 
kłącze, metanar‐
racja 

Ważniejsi 
przedstawicie‐
le 

E. Schein, G. 
Hofstede, Ch. 
Handy 

G. Morgan, L. 
Smircich, J. van 
Maanen, M.J. 
Hatch 

H. Willmott, M. 
Alvesson, N. 
Monin 

G. Burrell, M.J. 
Hatch, B. Czar‐
niawska 

Źródło: opracowanie własne. 

 
  Metodyka badań kulturowych postuluje obiektywizm oraz kwanty‐
fikację, a więc dominuje metoda ankietowa. Dobrymi przykładami mogą 
tutaj być z jednej strony badania wymiarów kulturowych, np. G. Hofste‐
de, Ch. Hampden‐Turnera czy R. Ingleharta, zaś z drugiej porównawcze 
badania kultur organizacyjnych np. K.S. Camerona  i R.E. Quinna [2011] 
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lub G.A. Marcoulides  i  R.H. Heck  [1993,  pp.  209‐225]. Wedle  założeń 
funkcjonalistycznych kulturę organizacyjną można doskonalić z punktu 
widzenia potrzeb organizacji. Dość  szeroka  jest paleta proponowanych 
metod  zarządzania  kulturą.  Począwszy  od  badania  luki  kulturowej, 
a więc różnicy pomiędzy idealnym a rzeczywiście występującym profilem 
kulturowym, przez ewolucyjną zmianę wartości, norm  i zachowań orga‐
nizacyjnych, aż po rewolucyjną zmianę związaną z odrzuceniem  istnieją‐
cej kultury. Narzędzia tych zmian są związane zarówno z pozyskiwaniem 
wiedzy o kulturze przy pomocy badań ankietowych,  jak  i z kształtowa‐
niem kultury przez działania menedżerów polegające np. na:  redefinicji 
misji,  szkoleniach,  zmianach  strukturalnych  oraz  dotyczących  systemu 
zarządzania  zasobami  ludzkimi  i polityki personalnej. Wykorzystywane 
modele  to zwykle „góra  lodowa” oraz „model cebuli”. Najczęściej przez 
funkcjonalistów stosowane są typologie jednowymiarowe dzielące kultury 
organizacyjne wedle kryteriów: siły (silne versus słabe), efektywności (po‐
zytywne  versus  negatywne),  innowacyjności  (innowacyjne  versus  kon‐
serwatywne),  pragmatyzmu  (pragmatyczne  versus  biurokratyczne). 
Wśród podziałów kultury wykorzystywane  są  również  typologie wielo‐
wymiarowe:  Ch.  Handy,  G.  Harrisona,  T.E.  Deala  i  A.  Kennedyego, 
G.Hofstede oraz E. Scheina.  
  Spojrzenie  na  kulturę  organizacyjną  z  perspektywy  paradygmatu 
interpretatywno‐symbolicznego  akcentuje  znaczenie  kultury  w  zarzą‐
dzaniu jako wspólnoty znaczeń charakterystycznej dla członków organi‐
zacji. Nacisk kładziony jest na tworzenie się wspólnot opierających się na 
wzajemnej identyfikacji. Kluczowym składnikami kultury organizacyjnej 
są: subkultury oraz  tożsamość organizacyjna. Dominującym podejściem 
do  organizacji  jest wielokulturowość  związana  ze  złożoną  siecią wielu 
tożsamości opartych na różnicach: etnicznych i narodowych, języka, reli‐
gii, profesji, płci, doświadczenia zawodowego oraz pozycji w strukturze 
[Glinka 2010, s. 58]. Wartości, normy i wzorce w kulturze organizacyjnej 
są ze swej  istoty intersubiektywne lub subiektywne i powstają w proce‐
sach  komunikacji  oraz  negocjacji  znaczeń,  które mają  charakter  czaso‐
wych konsensusów. W rozumieniu przedstawicieli nurtu interpretatyw‐
nego kultura  jest bytem dość amorficznym  i  trudnym do kontroli. Wła‐
ściwie  trudno mówić o zarządzaniu kulturą, ponieważ  jest ona  indeter‐
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ministyczna. W metodyce badań występują przede wszystkim antropo‐
logiczne badania terenowe, a także analizy tekstu. Metodyka interpreta‐
tywna  jest  dość  rozpowszechniona w  badaniu  procesów  kulturowych 
w zarządzaniu  i obejmuje  zróżnicowane  techniki,  takie  jak:  wywiady 
pogłębione  (narracyjne,  biograficzne), wywiady  grupowe  (np. wywiad 
grupowy,  zogniskowany)  obserwację  uczestniczącą  i  nieuczestniczącą 
(np. shadowing), refleksyjne analizy tekstów, pogłębione badania studiów 
przypadku i wiele innych. Wspólnymi założeniami metodyki interpreta‐
tywnej  jest  refleksyjność  i poszukiwanie  sensu,  a więc dążenie do  zro‐
zumienia,  a  nie  kwantyfikacji.  Badana  jest  organizacja  i  jej  uczestnicy 
w procesie  działania  z  wykorzystaniem  potocznych  kategorii.  Akcent 
położony  jest  na  rozumienie  sytuacji  przez  zaangażowanego  badacza, 
który jest uwikłany w wartościowanie (nie jest neutralny aksjologicznie). 
Metoda poznania  często  stapia  się z metodą dokonywania zmian  i do‐
skonalenia organizacji. W interpretatywizmie trudno mówić o modelach 
i  typologiach, bowiem założeniem  jest dążenie do opisu  jednostkowego 
kultur. Unikanie  uogólnień  i  skupienie  na  opisie  idiograficznym,  typu 
„gęstego” (thic description, emic) oznacza, że kultury są swoiste i należy je 
badać  jednostkowo w  sposób pogłębiony. Często wykorzystywana  jest 
metafora  tekstualna  lub  językowa eksploatująca koncepcję „gry  języko‐
wej” L. Wittgensteina. Wśród najważniejszych badaczy kultury w zarzą‐
dzaniu wykorzystujących podejście  interpretatywno‐symboliczne wska‐
zać można: G. Morgana, L. Smircich, J. van Maanena oraz M.J. Hatch. 
  Kultura  organizacyjna  zaczęła  być  przedmiotem  zainteresowań  ba‐
daczy krytycznych w latach 90. XX wieku za sprawą publikacji H. Will‐
motta  [1993,  s.  515‐552].  Zgodnie  z  założeniami  przedstawicieli  nurtu 
krytycznego,  jest ona narzędziem  sprawowania władzy organizacyjnej, 
która  opiera  się  na  „przemocy  symbolicznej”  oraz  indoktrynacji.  H. 
Willmott  oraz M. Alvesson  interpretują  kulturę  organizacyjną właśnie, 
jako  kolejne, wyrafinowane  narzędzie  dominacji.  Termin  ukuty  przez 
Willmotta  −  „organizacyjny  kulturyzm”  oznacza  instrumentalistyczne 
ujmowanie  kultury  rozumianej  jako  zmienna  podlegająca  kontroli  za‐
rządzających.  Przedstawiciele  radykalnego  strukturalizmu  krytykują 
takie ujęcie kultury organizacyjnej, wskazując na  jej manipulacyjny  i  in‐
doktrynacyjny charakter. Oznacza  to systematyczne wdrażanie praktyk 
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integrujących organizację oraz promowanie konformizmu w dążeniu do 
stworzenia  silnej,  a więc homogenicznej kultury  organizacyjnej. Przed‐
stawiciele Critical Management  Studies  krytykują  stosowanie  instrumen‐
talnych, manipulacyjnych  i socjotechnicznych metod zarządzania kultu‐
rą,  ludźmi,  znaczeniami, wskazując  na  ich  podstawy  związane  z  pod‐
trzymywaniem status quo [Alvesson 2002, s. 35]. Metodyka badań kultury 
organizacyjnej widziana z perspektywy nurtu krytycznego odznacza się 
brakiem neutralności aksjologicznej badacza, co oznacza nie tylko warto‐
ściowanie,  ale  również  zaangażowanie  w  zmianę  niesprawiedliwego 
porządku. Badacz kultury powinien demaskować  instrumentalne  i ma‐
nipulatorskie  podejście  do  kultury  dominujące w  zarządzaniu.  Propo‐
nowana metodą jest tutaj „denaturalizacja” dyskursu zarządzania, a więc 
odkrycie i podważenie głęboko zakorzenionych założeń o pozytywnych 
aspektach  funkcjonalistycznego  rozumienia  kultury  organizacyjnej 
[Duberley, Johnson 2003, s. 133]. Przykładami takiej denaturalizacji może 
być metoda refleksyjnej i krytycznej analizy testu prowadząca do odkry‐
cia ukrytych założeń koncepcji zarządzania [Monin 2004, s. 71−86]. Kon‐
sekwencją  zaangażowania  aksjologicznego badacza oraz procesu dena‐
turalizacji koncepcji kultury organizacyjnej  są propozycje  zastosowania 
emancypacyjnych metod  prowadzących  do  zmiany  niesprawiedliwego 
porządku, a więc poprawy sytuacji grup defaworyzowanych. Do metod 
zaangażowanych wykorzystywanych w nurcie krytycznym należą action 
research oraz empowerment. Badacze krytyczni wykorzystują również me‐
tody interpretatywne, takie jak: studia kulturowe, analizy porównawcze, 
analizy dyskursu, metody antropologii organizacji, wywiady pogłębione, 
obserwacja uczestnicząca, metody dramaturgiczne i narracyjne. W opisie 
kultury organizacyjnej badacze krytyczni odwołują się do wielu metafor 
mających  odzwierciedlać  opresyjne  i  indoktrynacyjne  oblicze  kultury 
w zarządzania. Do najbardziej rozpowszechnionych należą metafora „pa‐
nopticonu” M. Foucaulta oraz więzienia G. Morgana [Hatch, Schultz 1996, 
s. 529‐557]. Wśród innych metaforycznych określeń pojawiają się: „koloni‐
zacja  umysłów”  oraz  „neokolonializm”.  Analizy  kultury  organizacyjnej  
z perspektywy nurtu krytycznego podejmowane są od dwóch dziesięcio‐
leci przez takich badaczy jak: H. Willmott, M. Alvesson, N. Monin. 
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  Postmodernizm  jest  bardzo  znaczącym  nurtem  refleksji  humani‐
stycznej, który  jednak nie  jest bardzo  istotny z punktu widzenia nauk o 
zarządzaniu. Kluczowym problemem refleksji dla postmodernistów  jest 
właśnie kultura, która opisywana  jest zazwyczaj przy pomocy  różnych 
metafor  [Morgan 1997]. Badacze organizacji  rzadko zajmują  się kulturą 
organizacyjną sensu stricto, traktując  ją raczej  jako nierozłączną część or‐
ganizacji  (metaforę  rdzeniową)  lub  część  szerszej  formacji  kulturowej. 
Źródłem postmodernizmu są koncepcje poststrukturalistyczne, takie  jak 
wspomniana  wcześniej  metafora  kultury  jako  panopticonu  [Foucaul 
1995].  Inną  znaną,  postmodernistyczną metaforą  kultury  jest  „kłącze”, 
w którym dyskurs wyrasta,  rozwija się  i krzyżuje w nieprzewidywalny 
sposób [Deleuze, Guattari 1972]. Kultura jest zatem dyskursem, co ozna‐
cza, że  istnieje tylko w ramach  języka. Niektórzy badacze są nawet bar‐
dziej radykalni i uważają, że istnieje wyłącznie w ramach tekstu [Derrid 
1991].  J.F. Lyotrad  [1983]  uważa,  że  kultura wytwarza  „metanarracje”, 
a więc „wielkie iluzje”, które stanowią samoodnoszące się do siebie (au‐
toreferencyjne)  i  przygodne  opowieści  krążące w  sposób  nieprzewidy‐
walny w tekstach oraz w komunikacji społecznej. Taką metanarracją jest 
również współczesna nauka, do której postmoderniści odnoszą się bar‐
dzo sceptycznie i traktują ją jako część kultury. Postmodernizm odwołuje 
się w  swojej krytyce  fundamentalizmu  epistemologicznego do krytycz‐
nych  filozofów  nauki  oraz  socjologów wiedzy. M.  Polonai  uważa,  że 
emocjonalny, bezosobowy  ideał wiedzy racjonalnej powinien zostać za‐
stąpiony  filozofią  zaangażowaną  −  postkrytyczną.  Źródłem  osobistej 
wiedzy, ujętej w tej perspektywie kulturalistycznej, jest pasja intelektual‐
na, milcząca wiedza,  ironia  i wspólnota  języka. Uwolnienie  od  obsesji 
obiektywizmu miałoby zmusić  człowieka do przyjęcia pełnej odpowie‐
dzialności za przekonania i przyczynić się do wzbogacenia etycznej wie‐
dzy. P. Feyerabend krytykuje neoimperializm współczesnej nauki wska‐
zując,  że dokonała ona kolonizacji  innych obszarów kultury,  takich  jak 
religia  i  etyka  [Feyerabend 1993]. Przedstawiciele Szkoły Edynburskiej, 
idąc  tropem podporządkowania nauki kulturze,  traktowali badania na‐
ukowe  jako proces  społeczny  i próbowali  interpretować pojawianie  się 
teorii w naukach podstawowych przez odwołanie do  świata społeczne‐
go. W  postmodernizmie  trudno wprost mówić  o metodzie  badawczej, 
ponieważ jest to formacja myślowa z definicji antysystemowa, antyteore‐
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tyczna, a w wydaniu radykalnym nawet antynaukowa. Propozycją ana‐
lizy dyskursu  jest dekonstrukcja zaproponowana przez J. Derridę. Dość 
często wykorzystywane są w postmodernizmie, również w zarządzaniu 
metafory, paradoksy  [Perechuda  1999]  oraz  archetypy  organizacji  [Ko‐
stera 2010; Krupski 2000; K. Perechuda 2000]. Wśród autorów wykorzy‐
stujących wątki postmodernistyczne w odniesieniu do procesów kultu‐
rowych w zarządzaniu wskazać można na: G. Morgana [1997], G. Burrel‐
la,  M.J.  Haich  [2002],  S.  Clegga,  B.  Czarniawską,  M.  Kosterę  [1996], 
J.L. Krzyżanowskiego  [1999]. Współcześnie wydaje  się,  że perspektywa 
postmodernistyczna  rozumienia  kultury  nie  jest  już w  zarządzaniu  na 
świecie  tak popularna  jak wydawało  się  jeszcze na przełomie XX  i XXI 
wieku, gdy ewidentnie rosła liczba publikacji utrzymanych w dyskursie 
postmodernistycznym. Niemniej  również współcześnie  nie  brakuje  ba‐
daczy  jednoznacznie  oceniających  perspektywę  rozwoju  postmoderni‐
zmu w zarządzaniu za najbardziej obiecującą [Godwyn, Gittell 2011]. 
 
4. Podsumowanie 
 
  Procesy kulturowe w organizacjach znajdują się w obszarze zaintere‐
sowań nauk o zarządzaniu od wielu dekad. Z  jednej strony  jest  to nurt 
związany  ze  społecznymi  uwarunkowaniami  procesów  pracy,  którego 
źródeł można dopatrywać się  jeszcze w nurcie stosunków społecznych, 
z drugiej zaś strony rozwinęły się, od lat 70., badania zróżnicowania kul‐
turowego  społeczeństw wpływające na kształt zarządzania. Wśród naj‐
ważniejszych  projektów można  wymienić  znane  badania  społecznych 
i kulturowych  uwarunkowań  zarządzania:  E.  Mayo,  E.  Jacquesa, 
G. Hosftede,  A.  Trompenaarsa  i  C.  Hampden‐Turnera,  R.  Hausa. 
W badaniu  procesów  kulturowych w  zarządzaniu  szczególną  rolę  zaj‐
mują  analizy  kultury  organizacyjnej  rozwijane  przez:  E.  Scheina,  Ch. 
Handy, A. Kennedy’ego  i T.E. Deala, P. Bate’a  i wielu  innych. Są  to ba‐
dania szczególnie ważne ponieważ koncentrują się na pojęciu swoistym 
dla nauk o zarządzaniu, a więc właśnie kulturze organizacyjnej.  
  Nurt  kulturowy  należy  do  najbardziej  pluralistycznych  dyskursów 
rozwijających się w naukach o zarządzaniu. Stanowi to odzwierciedlenie 
sytuacji  panującej  w  innych  dyscyplinach  humanistycznych 



Wieloznaczność kultury organizacyjnej  23 

i społecznych, w których kulturę postrzega się z wielu różnych perspek‐
tyw. Najstarszym i cały czas dominującym nurtem dyskursu kulturowe‐
go jest funkcjonalizm, który rozwinął się w antropologii kulturowej i so‐
cjologii  w  pierwszej  połowie  XX.  wieku.  Nurt  interpretatywno‐
symboliczny  rozwinął  się  nieco  później,  po  tzw.  „przełomie  języko‐
wym”, za sprawą G.H. Meada, H. Blumera oraz hermeneutów. Postmo‐
dernizm  rozwinął  się we współczesnej  humanistyce w  latach  70.  i  80. 
i zawędrował do zarządzania pod koniec XX wieku. Nurt krytyczny jest 
związany z krytyką współczesnej kultury, która opiera się, z jednej stro‐
ny na neomarksizmie, zaś z drugiej nawiązuje do: postmodernizmu oraz 
radykalnego  feminizmu.  Jednak  obraz  czterech  paradygmatów w  dys‐
kursie kulturowym, zarówno w zarządzaniu,  jak  i  innych naukach spo‐
łecznych,  jest  uproszczeniem,  ponieważ  mamy  raczej  do  czynienia 
z krzyżującymi się założeniami  i koncepcjami. Przykładowo, neoewolu‐
cyjna koncepcja kultury siłą rzeczy nawiązuje do darwinizmu u podstaw 
poznawczych,  jednocześnie  jednak  całkowicie  odrzuca  XIX‐wieczny 
darwinizm  społeczny, z jego eugenicznym  spojrzeniem na naturę  ludz‐
ką. Dlatego przyjętą matrycę paradygmatów Burrella  i Morgana  trzeba 
wykorzystywać refleksyjnie, widząc upraszczający charakter  tej katego‐
ryzacji. 
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THE INNOVATIVE ACTIVITY AS CHANCE 
 OF DEVELOPMENT OF SMES 

 

Abstract: The SMEs sector takes the significant place in economy 
and prepare the new work places. The similar tendency exist in 
European Union, where the SMEs sector in in the center of atten-
tion of governments and organizations supporting entrepreneur-
ship and innovative activity. In Poland there are not enough the 
innovative activity and now are making the new conditions of de-
velopment of innovativeness, especially the possibilities of finan-
cial and science support. The research starting by PARP in years 
2004-2011 show the barriers of growth of competitiveness of 
SMEs based on innovations. The statistic data by GUS not explain 
of reason of small interested of innovative activity of SMEs. In ar-
ticle presented the research of innovative activity of SMEs in con-
fectionery branch in aspect of innovative process. There are the 
trying of identify the factors stimulating of innovations and influ-
ence this activity of development of SMEs. 
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1. Wstęp 
 
  Innowacyjność  częstokroć  rozumiana  jest  jako  działalność  służąca 
podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa, branży, czy gospodar‐
ki. Sformułowany w  ramach programu Gospodarki Opartej na Wiedzy 
unijny cel w postaci  realizacji nakładów na  innowacje w wysokości 3% 
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PKB zakładał uzyskanie do roku 2025 znaczących efektów w postaci 3,7 
mln miejsc pracy oraz podwyższenie PKB o 800 mld Euro. Obecnie cel 
ten został znacznie poszerzony i przybrał postać strategicznego celu spo‐
łeczno‐gospodarczego. Oznacza  to,  że w zwiększenie konkurencyjności 
gospodarki zaangażowane będą nie  tylko sfery  regulacyjne  i decydenci 
gospodarczy,  ale  przede wszystkim  przedsiębiorstwa.  Takie  podejście 
wydaje się być zbliżone do rozumienia innowacyjności w USA, Chinach, 
czy Korei Południowej [Raport Innowacyjność 2010, s. 5]. Celem referatu 
jest prezentacja procesu  innowacyjnego w przedsiębiorstwach z sektora 
MSP  i  wykazanie  czynników  stymulujących  działalność  innowacyjną 
w sektorze,  zaprezentowane  zostaną  wyniki  badań  w  firmach  MSP 
w branży cukierniczej. 
 
2. Rola sektora MSP w gospodarce  
 
  Sektor MSP w Polsce odgrywa kluczową rolę w gospodarce zarówno 
ze względu na udział  jaki w niej zajmuje,  jak i ze względu na liczbę za‐
trudnionych w  sektorze. Dane  statystyczne Unii  Europejskiej  potwier‐
dzają podobne zjawiska w poszczególnych krajach Unii – co daje pogląd 
na  trendy  występujące  w  przedsiębiorstwach,  czy  sektorach. Według 
aktualnych danych GUS  (za 2009 r.) w Polsce aktywnie działa 1,67 mln 
przedsiębiorstw, z  czego większość  (99,8%)  to małe  i  średnie przedsię‐
biorstwa. Sektor MSP w Polsce w większym stopniu niż w UE  jest zdo‐
minowany przez mikrofirmy, których udział w całkowitej liczbie przed‐
siębiorstw  (96%)  przewyższa  średnią  europejską  (91,8%). Odsetek ma‐
łych firm w liczbie MSP w Polsce (2,8%) jest o ponad połowę mniejszy od 
średniej dla UE‐27  (6,9%). Mimo  to  średnioterminowe  trendy pokazują, 
że struktura firm w Polsce zmierza w kierunku podobnej do UE – spada 
udział mikro  firm, a wzrasta udział pozostałych grup przedsiębiorstw1. 
Sektor MSP  został  stosunkowo  niedawno  zauważony  jako  najbardziej 
obiecujący  zbiór  przedsiębiorców,  którzy  planują  rozwój  swoich  firm 
wykazując się przedsiębiorczością, elastycznością i pomysłowością. Dane 

                                                            
1  Za  http://www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl/x.php/1,1664/Raport‐o‐stanie‐sektora‐

malych‐i‐srednich‐przedsiebiorstw‐MSP‐w‐Polsce.html. 
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liczbowe zawarte w raportach GUS nie dają  jednak pełnego obrazu sek‐
tora MSP oraz nie wyjaśniają zjawisk  towarzyszących realizacji procesu 
innowacyjnego. Z kolei teorie  innowacji oparte są na badaniach  i obser‐
wacjach dużych firm, posiadających wyspecjalizowane struktury organi‐
zacyjne,  laboratoria  oraz  zespoły  projektowe. Odniesienie  przykładów 
i wzorców działalności innowacyjnej dużych koncernów przemysłowych 
nie  znajduje  odniesienia w  przypadku  firm  z  sektora MSP, w  którym 
przeważają małe firmy usługowe.  
  Wkład  MSP  w  tworzenie  wartości  dodanej  brutto  wynosi  około 
48,4%, zaś liczba pracujących w sektorze stanowi 2/3 ogółu pracujących2. 
Przeciętna  firma w Polsce generuje mniejszą wartość dodaną brutto niż 
przeciętne przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej. W Polsce najlepiej pod 
tym względem wypadają małe firmy, które wytwarzają blisko dwie trze‐
cie wartości dodanej brutto przeciętnego przedsiębiorstwa tej kategorii w 
UE‐27  (60,1%; 499,1  tys. EUR), następnie  średnie – nieco ponad połowę 
(52,7%;  2,6 mln  EUR)  oraz  duże  – mniej  niż  połowę  (44,2%;  25,5 mln 
EUR). Największy dystans od średniej dla UE dzieli mikrofirmy, których 
wartość dodana brutto  stanowi nieco ponad  jedną  trzecią przeciętnego 
podmiotu tej klasy w UE‐27 (37,5%; 26,0 tys. EUR). Jeśli chodzi o dyna‐
mikę wartości  dodanej  brutto  na  jeden  podmiot,  to  z  kolei  najwyższe 
parametry  osiągają  polskie  mikro  (wzrost  o  47,0%)  i  duże  firmy 
(40,5%).Nieco wolniej  rozwijają  się pod  tym względem  średnie  (30,3%) 
i małe podmioty  (33,7%). W sektorze MSP najlepiej pod względem wy‐
tworzonej wartości dodanej brutto na firmę prezentują się przedsiębior‐
stwa przemysłowe  (45,3%  średniej dla UE;  169,6  tys. EUR)  i handlowe 
(39,7%;  48,9  tys. EUR).  Słabiej wypadają  firmy  budowlane  (32,2%;  47,4 
tys.  EUR)  i  usługowe  (33,6%;  52,4  tys.  EUR).  Polskie MSP  prowadzą 
głównie  działalność  usługową,  handlową,  natomiast  działalnością  pro‐
dukcyjną zajmuje się niewiele ponad 12% MSP.  
  Według oceny Matuszaka  [2008,  s. 93] należy uwzględniać dystans 
dzielący poziom rozwoju gospodarczego Polski od poziomu pozostałych 
krajów Unii Europejskiej oraz spoza Unii. A. Świadek  [2004] stwierdza, 
                                                            

2  na  podstawie  arkusza  informacyjnego  SBA  Polska  2010/2011  za  http://et‐
europa.eu/enterprise/policies/sme/facts‐figures‐analysis/performance‐review/files/ 
countries‐sheets/2010‐2011/poland_en.pdf, data dostępu 12.12.2011. 
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że  innowacyjność  i  efektywność  przedsiębiorstw  jest  powiązana  z  po‐
ziomem rozwoju gospodarczego kraju i  jest ona tym wyższa im wyższy 
jest krajowy poziom gospodarczy. Zacofanie gospodarcze stanowi  istot‐
ny  czynnik  obniżający  zdolność  do  generowania  innowacji  i  postaw 
przedsiębiorczych [North 2002], a przełamanie barier innowacyjności jest 
w warunkach zacofania gospodarczego niesłychanie trudne.  
 
3. Działalność innowacyjna w MSP 
 
  Przedsiębiorstwem  innowacyjnym  jest  przedsiębiorstwo,  które 
w badanym  okresie  –  najczęściej  trzyletnim  –  wprowadziło  na  rynek 
nowy lub istotnie ulepszony produkt, bądź nowy lub istotnie ulepszony 
proces. W przypadku przedsiębiorstw z grupy MŚP (składających spra‐
wozdania  do GUS)  najczęściej wskazują  one  na  ulepszenia  procesowe 
lub produktowe. Z danych GUS wynika, że innowacje powstają głównie 
w dużych firmach, a dystans pomiędzy procentowym wskaźnikiem do‐
tyczącym udziału przedsiębiorstw innowacyjnych wzrósł w latach 1998–
2006 z poziomu 48% do 51%. Również ogólny odsetek  firm  innowacyj‐
nych nie rośnie w sposób zadawalający (por. tab. 1). 
  Cele działalności  innowacyjnej MŚP można  sformułować w  sposób 
następujący: 
1) unowocześnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa; 
2) wdrażanie nowych produktów, procesów i systemów organizacyjnych; 
3) wzrost  racjonalności  gospodarowania  wyrażający  się  w  poprawie 

efektywności, zmniejszeniu chłonności czynników produkcji  i wzro‐
stu ich produktywności; 

4) poprawa tożsamości , wizerunku i reputacji organizacji; 
5) poprawa klimatu innowacyjnego organizacji;  
6) utrzymanie firmy na obecnych rynkach;  
7) poszerzanie rynków zbytu; 
8) pozyskiwanie funduszy na sfinansowanie projektów innowacyjnych. 
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Tabela 1. Przedsiebiorstwa innowacyjne w przemyśle przetwórczym  
(jako % ogółu) w latach 1998‐2006 

Lata Kategoria wg wielkości 
przedsiębiorstwa  1998‐2000  2002‐2004  2004‐2006 

Małe   10,7  17,7  14,0 

Średnie  31,0  18,5  20,5 

Duże  58,3  67,5  65,5 

Ogółem  (odsetek  firm  innowacyjnych 
w ogólnej liczbie firm) 

17,1  25,6  23,1 

Źródło: Rocznik Statystyczny GUS, 2006, tab. 2.1 i 2.2; Rocznik Statystyczny GUS, 2008. 

 
  Definicja OECD (1997) uwzględnia szereg kluczowych cech innowa‐
cji. Warunkiem zaliczenia rozwiązania do innowacji jest jego zastosowa‐
nie praktyczne. Kryterium nowatorstwa rozwiązania może być interpre‐
towane  w  sposób  elastyczny  i  dotyczyć  znaczenia  dla  firmy,  danego 
rynku,  czy  rynku  globalnego. Do  innowacji  zalicza  się  także wszelkie 
zmiany  o  charakterze  procesowym, marketingowym  i  organizacyjnym 
redefiniujące sposoby pracy lub relacje firm z otoczeniem. 
  Wśród  czynników  stymulujących  rozwój  innowacji w przedsiębior‐
stwie należy wyróżnić następujące [Głuszek 2004, s. 89‐90]: 

 potencjał badawczy firmy, 
 pomysły kierownictwa oraz pracowników, 
 postawa pracowników dotycząca innowacji, 
 organizacja pracy,  
 strategiczne zarządzanie innowacjami, 
 atmosfera sprzyjająca zmianom w organizacji, 
 nastawienie na pogłębianie wiedzy i umiejętności, 
 kalkulacja ryzyka, niepewności, poszukiwań, 
 demokratyzm w rozwiązywaniu problemów, 
 akceptacja i wspieranie działań grupowych, 
 system motywacyjny promujący innowatorów, 
 program wspierający  twórcze, wielokierunkowe  i alternatywne spo‐
soby myślenia i rozwiązywania problemów, 
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 świadomość potrzeby dokonania zmian, 
 system zapewniający łatwą i bezpośrednią wymianę poglądów, 
 nieskrępowany dostęp do informacji. 

  Analiza poszczególnych czynników wykracza poza ramy niniejszego 
artykułu  i może stanowić  interesujący kierunek dalszych badań, w  tym 
badań  sektorowych3.  Już  samo  zdefiniowanie  potencjału  badawczego 
firmy MSP może  być  utrudnione,  gdyż  zarówno  zasoby  firmy w  tym 
zakresie,  jak  i umiejętności badawcze przedsiębiorstw MSP są zdecydo‐
wanie mniejsze. Kreatywność  i pomysłowość kierownictwa  i pracowni‐
ków  firmy może być wynikiem wieloletnich doświadczeń  i znajomości 
danego rynku, czy wiedzy o kierunkach i trendach np. w modzie. Typo‐
logię wybranych rodzajów  innowacji w MSP w sferze produkcji  i usług 
przedstawiono w tabeli 2. 
 

Tabela 2. Typologia innowacji w sektorze MSP w sferze produkcji i usług 

Innowacje w sferze przemysłu  Innowacje w sferze usług Rodzaje 
innowacji  Cechy  Efekty  Cechy  Efekty 

Pr
od

uk
to
w
e  Znaczące zmia‐

ny produktu 
Nowy lub zmo‐
dyfikowany 
produkt; wyższa 
jakość i użytecz‐
ność 

Znaczące zmia‐
ny w usłudze 

Nowa lub zmo‐
dyfikowana 
usługa, wzrost 
liczby usługo‐
biorców 

Pr
oc
es
ow

e  Nowa lub zmie‐
niona metoda 
produkcji 

Wzrost efek‐
tywności pro‐
dukcji, oszczęd‐
ności, większy 
zysk dla firmy 

Nowa lub zmie‐
niona metoda 
realizacji usługi 

Skrócenie czasu 
realizacji, 
oszczędność dla 
nabywcy 

O
rg
an

iz
ac
yj
ne
  Zmiana kształtu 

hierarchii orga‐
nizacyjnych, 
usprawnieniu 
procesów  

Lepsza organi‐
zacja pracy, 
niższe koszty, 
wzrost zysków 

Lepsze wyko‐
rzystanie zaso‐
bów, lepsza 
organizacja pracy 

Wzrost efek‐
tywności , wyż‐
szy standard 
obsługi i serwi‐
sowania klien‐
tów 

                                                            
3 Badania  Juchniewicz prowadzone w roku 2011 na zlecenie PARP dotyczyły  inno‐

wacyjności mikroprzedsiębiorstw i objaśniają niektóre z czynników stymulujących inno‐
wacyjność firm mikro. 
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M
ar
ke
tin

go
w
e  Nowe lub udo‐

skonalone me‐
tody oddziały‐
wania marketin‐
gowego 

Szybsza komuni‐
kacja z rynkiem, 
wzrost dynamiki 
sprzedaży, nowe 
relacje z klientem 

Nowe lub udo‐
skonalone me‐
tody marketingu 
usług  

Lepsza pozycja 
rynkowa, dobre 
relacje z klien‐
tami 

Ek
ol
og

ic
zn

e 

Projektowanie 
produktu i tech‐
nologii zgodnie 
z zasadami 
zarządzania 
środowiskowe‐
go 

Wytwarzanie 
produktu ekolo‐
gicznego 

Projektowanie 
usługi zgodnie z 
zasadami zarzą‐
dzania środowi‐
skowego 

Świadczenie 
usługi z zacho‐
waniem zasad 
ekologii 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Izydorczyk 2010, s. 6]. 

 
4. Proces innowacyjny w MSP – analiza łańcucha wartości 
 
  Innowacja powstaje podczas realizacji procesu, który rozpoczyna się 
od sformułowania idei innowacyjnej – a kończy wdrożeniem i komercja‐
lizacją nowego produktu lub usługi. Klasyczny podział innowacji wdra‐
żanych przez przedsiębiorstwa  obejmuje  innowacje  technologiczne do‐
konywane w obrębie produktu oraz  innowacje dotyczące procesu pro‐
dukcyjnego.  Innowacje produktowe polegają na udoskonaleniu  istnieją‐
cego lub wprowadzeniu na rynek nowego produktu (wyrobu bądź usłu‐
gi). Udoskonalenie dotyczy specyfikacji technicznej, komponentów, ma‐
teriałów  oraz  innych  cech  funkcjonalnych.  Za  innowacje  procesowe 
przyjmuje  się  wdrożenie  nowej  lub  znacząco  udoskonalonej  metody 
produkcji lub dostawy, w tym zmiany w zakresie technologii, urządzeń 
oraz  oprogramowania.  Ponadto  wśród  typów  innowacji  wyróżnia  się 
również  innowacje  nietechnologiczne  –  organizacyjne  i marketingowe. 
Za  szczególną  formę  działalności  innowacyjnej  przedsiębiorstw  uzna‐
wana jest działalność badawczo‐rozwojowa. 
   W  przypadku  przedsiębiorstwa MŚP  przebieg  procesu  innowacyjnego 
jest bardziej uproszczony niż wskazuje  literatura opisująca procesy  innowa‐
cyjne w dużych firmach produkcyjnych [Dworczyk, Szlasa 2001, s. 89]. Cha‐
rakterystyczny przebieg procesu innowacyjnego w MŚP wynika z braku do‐
stępu  do  laboratoriów,  ośrodków  badawczych,  niewielkich  zasobów  oraz 



Danuta Janczewska 34 

uproszczonej struktury organizacyjnej firm MŚP. Proces innowacyjny trwa od 
pomysłu (idei innowacyjnej), poprzez realizację programu projektowania 
wyrobu,  rozpoznawanie potrzeb nabywców  i badanie  rynku, wprowa‐
dzanie modyfikacji  i zmian do pierwotnego pomysłu, prace wdrożenio‐
we  –  aż  po  zastosowanie  praktyczne,  czyli  komercjalizację4.  Proces  in‐
nowacyjny w firmie MŚP będzie sumą sekwencyjnych faz (ogniw) dzia‐
łań – co pokazuje rys. 1.  
  Wyróżnione  zostało  pięć  poziomów  efektów,  które  pojawiają  się 
w różnym czasie i w różnym miejscu: 
  Poziom pierwszy: najbardziej widocznym i niemalże „ namacalnym” 
jest efekt poziomu pierwszego. Jest to efekt uzyskany w trakcie realizacji 
danego ogniwa lub bezpośrednio po jego zakończeniu. 
  Poziom  drugi:  efekty  poziomu  drugiego  są  oddalone w  czasie  po 
zakończeniu prac w danym ogniwie  i wiążą się z ogólnym przyrostem 
wiedzy w postaci publikacji, korekt  i wzbogacania programów naucza‐
nia, tworzenia nowych norm postępowania w życiu społecznym i w biz‐
nesie. Efektem poziomu drugiego  jest  tez  zmiana  sektorowej  struktury 
gospodarki , metod zarządzania, czy też zmiana struktury konsumpcji. 
   Poziom trzeci: efekty poziomu trzeciego są jeszcze bardziej oddalone 
w czasie. Wykorzystując wiedzę powstałą w różnych ogniwach procesu 
innowacyjnego  tworzone są nowe kierunki studiów, nowe specjalności, 
następuje  rozwój  studiów  podyplomowych, wprowadzane w  życie  są 
nowe, opracowane normy  jakości produkcji, poprawy środowiska przy‐
rodniczego, bezpieczeństwa publicznego, upowszechniane  jest kształce‐
nie  – w  tym kształcenie  trzeciego wieku. Na poziomie  tym kształcenie 
i zdobywanie wiedzy powinno stać się podstawową potrzebą wszystkich 
ludzi – uczestników procesu innowacyjnego. 
 

                                                            
4 Koncepcja  łańcucha  tworzenia wartości  innowacji  została  zaprezentowana  przez 

L. Białoń, D. Janczewską w  publikacji  Badania  nad  procesami  transformacji  wyników  prac 
badawczo‐rozwojowych  w  innowacje  –  Studia  i  Materiały,  Uniwersytet  Warszawski,  
25‐7/2007;  praca  zb.  pod  red.  A.H. Jasińskiego,  współautorzy:  L. Białoń,  I. Kijeńska, 
S. Łobejko, A. Manikowski, H. Matysiak, K. Tott, A. Sosnowska  – w  ramach  programu 
badawczego PW‐004/ITE/01. 
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Rys. 1. Przebieg procesu innowacyjnego w firmie z sektora MSP 
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  Poziom czwarty: efektem, który można zidentyfikować na poziomie 
czwartym,  to  wzrost  świadomości  innowacyjnej  społeczeństwa,  czyli 
przekonanie,  że wszelkie  zmiany  są potrzebne,  a  ich  realizacja wymaga 
ogromnej pracy oraz wiedzy interdyscyplinarnej. Działalność ta jest ryzy‐
kowna  i  kosztowna,  ale  konieczna.  Poziom  czwarty  efektów  procesów 
innowacyjnych  charakteryzuje  zmiana  potrzeb  oraz  zmiana  stylu  życia. 
W dłuższej  perspektywie  działalność  innowacyjna  przedsiębiorstw MSP 
w  danej  branży,  czy  gałęzi  gospodarki  prowadzi  do wzrostu  zasobów 
wiedzy i w efekcie do budowania społeczeństwa opartego na wiedzy.  
  Na podstawie przyjętego modelu łańcucha wartości innowacji i wynika‐
jącego z tego toku postępowania sformułowano model ścieżki innowacji w 
postaci macierzy zależności elementów systemu organizacyjnego przedsię‐
biorstwa oraz realizacji określonych zadań w procesie innowacyjnym. Efek‐
tem wypełniania kolejnych etapów  ścieżki  innowacji było osiąganie celów 
etapowych, a następnie celu głównego – co pokazano w tabeli 3. 
  Do efektów powstałych na skutek wdrożenia  innowacji w przedsię‐
biorstwach z  sektora MSP oraz  jej upowszechnienia – a występujących 
na poziomie przedsiębiorstw zaliczyć można:  
• poprawę struktury asortymentowej wyrobów, poprawę  jakości wyro‐

bów poprzez wprowadzenie standaryzacji, normalizacji i certyfikacji; 
• oszczędności w  zużyciu  czynników  produkcji  (surowców, materia‐

łów, energii , przestrzeni, czasu pracy); 
• wprowadzenie  nowych  czystszych  technologii,  nowych  systemów 

sterowania produkcją; 
• wprowadzanie nowych systemów zarządzania procesowego (produk‐

cją, jakością) innowacjami, zasobami ludzkimi, logistyką, wiedzą; 
• możliwości poszerzania rynków zbytu, wchodzenia na rynki global‐

ne,  dążenie  do  uzyskania  i  utrzymania  przewagi  konkurencyjnej, 
możliwość szybkiego reagowania na zmienne potrzeby rynku; 

• wzrost wiedzy pracowników, zdobywanie nowych  systemów orga‐
nizacji pracy z naciskiem na pracę zespołową − efekt długofalowy; 

• wzrost  częstotliwości  i  zakresu  szkoleń pracowników,  a  także kon‐
sumentów; 

• wzrost powiązań merytorycznych z  instytucjami otoczenia bizneso‐
wego  i bankowego, naukowego, a  także z klientami, wzrost powią‐
zań instytucjonalnych z UE. 
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Krok VII: 
Komercjalizacja 
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5. Podsumowanie  
 
  Działania innowacyjne przedsiębiorstw z sektora MSP nie są obecnie 
wystarczająco akcentowane w strategiach firm z sektora MSP i nie mają 
wpływu na konkurencyjność  sektora. Taki  stan  rzeczy może być wyni‐
kiem  braku  regulacji  i  przepisów  wspierających  innowacyjność  MSP. 
Badania  własne  nad  działalnością  innowacyjną  przedsiębiorstw  MSP 
w branży cukierniczej pozwoliły na  identyfikację czynników stymulują‐
cych rozwój innowacji, wśród których istotne znaczenie ma wiedza. Pre‐
zentowany w referacie model ścieżki  innowacji może być przydatny do 
zarządzania procesem innowacyjnym w przedsiębiorstwie MSP. 
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Abstract: Article is devoted to problems of practical application 
of the strategy of corporate social responsibility in relations with 
customers and employees. In recent years, the strategy of corpo-
rate social responsibility has gained significant importance for 
companies that want to compete in the markets based on build-
ing positive relations and trust of key stakeholders, customers 
and employees. The article pointed out the need to find appropri-
ate ways and ability to communicate within the organization of 
customers and employees to build long lasting relations based on 
the experience of well-known companies. 

 
1. Wprowadzenie 
 
  Społeczna  odpowiedzialność  przedsiębiorstwa wobec  otoczenia  ro‐
zumiana jest jako obowiązek organizacji w podejmowaniu działań służą‐
cych  ogólnie  pojętej  „ochronie  dobrobytu  społecznego”  oraz  z  drugiej 
strony  „pomnażaniu dobrobytu  społecznego”. W  zakresie  ochrony do‐
brobytu  społecznego  oczekuje  się  od  organizacji  podejmowania  takich 
działań, które nie są szkodliwe społecznie a ponadto ukierunkowane na 
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zapobieganie i likwidowanie zjawisk uznanych w danym czasie za szko‐
dliwe społecznie. 
  Natomiast  pomnażanie  dobrobytu  społecznego  oznacza  aktywny 
udział organizacji i jej obowiązek w zaangażowaniu się w przedsięwzię‐
cia społecznie użyteczne, służące pożytkowi i rozwojowi.  
  Należy jednak rozróżnić w tym ogólnym ujęciu społecznej odpowie‐
dzialności  podejście  pasywne  (nakaz  powstrzymania  się  od  podejmo‐
wania działań uznanych za szkodliwe społecznie)  i aktywne  (zalecenie 
podejmowania działań, które służą niwelowaniu szkód społecznych oraz 
zapobieganie  ich  powstawania)  [rozważania  nad  rozumieniem  pojęcia 
społecznej odpowiedzialności w pracy: Rybak 2008, s. 15−18 oraz 28−29]. 
  W  ogólnym  rozumieniu  społeczna  odpowiedzialność  przedsiębior‐
stwa  jest wypadkową  jego roli w otoczeniu i wypełnianiu zadań ekono‐
micznych,  społecznych  i  ekologicznych,  przyczyniania  się  do  rozwoju 
gospodarczego kraju i gospodarki światowej. Zatem kierownictwo orga‐
nizacji z natury rzeczy musi uwzględniać w swych decyzjach dobro ca‐
łego społeczeństwa.  
  W bardziej praktycznym wymiarze społeczną  rolę przedsiębiorstwa 
określa Milton Friedman, ujmując  społeczną odpowiedzialność biznesu 
jako obowiązek wykorzystywania zasobów i podejmowania działalności 
nastawionej na zwiększanie własnych zysków w zgodzie z regułami gry 
rynkowej „bez podstępów  i oszustw”  [rozważania w książce  Żemigała  
2007, s. 10]. 
  W  literaturze dotyczącej  społecznej  odpowiedzialności biznesu wy‐
różnia się pięć zasadniczych podejść: 
• efektywnościowe – oparte na ujęciu M. Friedmana  (zwiększanie zy‐

sków); 
• społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility);  
• zrównoważony  rozwój  (Sustainable Growth)–  harmonia między  roz‐

wojem ekonomicznym i społecznym organizacji; 
• społeczne  zaangażowanie  –  skupienie  się  na  dialogu  z  interesariu‐

szami i wypracowanie wspólnych rozwiązań; 
• 3E  (Economic, Environment, Equity)  –  trzy  zasadnicze  cechy  rozwoju 

organizacji. 
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  Niezależnie  od  prób  budowania  różnorodnych  modeli  społecznej 
odpowiedzialności  przedsiębiorstwa,  uwypuklania  różnych  jej  aspek‐
tów, należy podkreślić, że dla każdej organizacji najbliższym jej punktem 
odniesienia  są oczekiwania  i potrzeby  interesariuszy,  a przede wszyst‐
kim klientów i pracowników.  
  Przedmiotem rozważań w artykule jest zbiór uwarunkowań i różno‐
rodność sposobów realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębior‐
stwa w relacjach z klientami i pracownikami. 
  Zasadniczym celem rozważań jest wskazanie na konieczność zmiany 
podejścia kierownictwa przedsiębiorstw do realizacji założeń społecznej 
odpowiedzialności  i wykorzystania doświadczeń  liderów w dziedzinie 
stosowania założeń CSR. 
 
2. Uwarunkowania realizacji strategii społecznej  
    odpowiedzialności biznesu 
 
  Zainteresowanie  koncepcją  CSR,  zarówno  w  sferze  badań  nauko‐
wych jak i praktycznego jej wykorzystania, jest z jednej strony odpowie‐
dzią sfery biznesu na zapotrzebowanie klientów, związane z zaufaniem 
do producenta  i sprzedawcy. Z drugiej strony działania związane z od‐
powiedzialnym biznesem są naturalnym wymogiem nasilającej się kon‐
kurencji na rynkach i walką o zachowanie lojalności klienta. Wśród me‐
nedżerów polskich  firm zauważalne  jest  jednak  stosunkowo  słaba zna‐
jomość znaczenia  i  roli CSR dla  formułowania  strategii  rozwoju przed‐
siębiorstwa,  mimo  sygnalizowanej  pewnej  poprawy  w  tym  zakresie 
(oceny na podstawie  raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre 
Praktyki” – 2007. Prowadzone w ostatnich latach stosunkowo liczne ba‐
dania ankietowe wśród menadżerów przedsiębiorstw na  temat postrze‐
gania  i  realizowania  założeń  koncepcji  CSR,  wskazują  wprawdzie  na 
istnienie  świadomości  znaczenia  tzw.  odpowiedzialnego  biznesu,  ale 
umiejętność jego praktycznego wykorzystania oceniana jest jako wybiór‐
cza i niedostateczna. 
  Nadal aktualna pozostaje ocena podejmowania społecznej odpowie‐
dzialności przez menedżerów polskich przedsiębiorstw zawarta w książ‐
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ce  J. Adamczyk  pt.  „Społeczna  odpowiedzialność  przedsiębiorstw”,  że 
działania  te nie mają  charakteru  ewolucyjnego, przebiegają  „skokowo” 
oraz  skupiają  się głównie na działalności  filantropijnej  [por. Adamczyk 
2009, s. 116]. 
  Natomiast w opiniach klientów, działania  firm w zakresie CSR oce‐
niane są jako te, których nie traktuje się poważnie, firmy, zdaniem ankie‐
towanych, „więcej o tym mówią niż czynią”. Jak podkreślali responden‐
ci,  powodem  podejmowania  tych  badań  ze  strony  przedsiębiorstw,  są 
względy promocyjne, a przede wszystkim chęć budowania pozytywne‐
go wizerunku (80% ankietowanych)1.  
  Jak  wskazują  wyniki  omówionych  wcześniej  badań,  zarówno  po‐
strzeganie  istoty CSR wśród kierownictwa polskich przedsiębiorstw  jak 
i ocena  dotychczas  podejmowanych  działań, mogą  stanowić  podstawę 
do sformułowania tezy, że  jest to ciągle  jeszcze strategia niedostatecznie 
znana,  a  przede  wszystkim  niedostatecznie  doceniana  przez  polskie 
przedsiębiorstwa. 
  Z punktu widzenia potrzeby budowania dobrych  relacji z klientem 
zarówno wewnętrznym  jak i zewnętrznym, zwłaszcza dla firm działają‐
cych w branżach, w których szczególnie ważne  jest etyczne postępowa‐
nie  i wysoka  jakość  oferowanych  produktów,  koniecznym wydaje  się 
szersze niż dotąd popularyzowanie zalet odpowiedzialnego biznesu. Jest 
to istotne zarówno dla firm jak i wszystkich interesariuszy.  
  Zgodnie  z  założeniami  kreowania  i  zarządzania  reputacją  firmy, 
najważniejszymi  są umiejętności komunikacyjne z odbiorcą przekazu − 
przyszłym  lub  obecnym  klientem.  Do  tych  umiejętności  zaliczamy 
przede wszystkim:  
• przekazywanie pełnej  i zrozumiałej  informacji o produkcie,  jego po‐

wstawaniu,  bezpieczeństwie użytkowania  oraz  zgodności  z wymo‐
gami ekologii; 

• nawiązanie  „dialogu”  z  klientem  przez  poznanie  i  respektowanie 
jego poglądów, oczekiwań w odniesieniu do produktu;  

                                                 
1 Por. omówienie wyników badań przeprowadzonych przez IPSOS „Postawy wobec 

społecznej odpowiedzialności biznesu” – raport na stronie www.ipsos.pl/3_2009a.pdf 
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• ciągłe przekonywanie klienta,  że najważniejszym założeniem strate‐
gicznym  firmy  jest  zrozumienie  i  zaspokajanie  jego  potrzeb  oraz 
dbanie o dobro klienta; 

• uznanie rzeczywistej ewolucji w proekologicznym nastawieniu klien‐
tów  i wspieranie  tego nastawienia klientów przez konkretne działa‐
nia przedsiębiorstw; 

• wprowadzanie  czytelnego  dla  klientów  oznakowania  produktów 
przyjaznych dla środowiska oraz zdrowych i naturalnych aby w ten 
sposób promować te produkty. 

  Zmiana  przyzwyczajeń  klientów  dotycząca  kupowania  produktów 
ekologicznych, naturalnych, z tzw. „zielonej półki” stała się faktem. Po‐
twierdzają to liczne w ostatnim okresie badania prowadzone wśród róż‐
nych grup konsumentów w wielu krajach przez wyspecjalizowane firmy 
jak Boston Consulting Group, McKinsey, Deloitte, National Geographic 
Society  i  inne. Wyniki  tych  badań  jednoznacznie  wskazują  na  ciągły 
wzrost  liczby  „ekologicznych  konsumentów”  we  wszystkich  grupach 
społecznych. 
  Istnieje  jednak stosunkowo  liczna grupa konsumentów, która wyka‐
zuje niedostateczną znajomość  i zrozumienie potrzeby zmian przyzwy‐
czajeń  zakupowych,  dotychczasowego  stylu  konsumpcji.  Wynika  to 
w znacznej mierze z niedostatecznego zrozumienia istoty problemu, wa‐
gi zdrowego odżywiania, potrzeby ochrony środowiska. 
  Jak wskazują badania, znaczną część winy za  ten brak zrozumienia 
wagi problemu ponoszą  firmy, przekazując, zdaniem badanych konsu‐
mentów, niedostatecznie wiarygodne  lub zbyt ogólne  informacje na  te‐
mat oferowanych produktów  i własnych działań na  rzecz ochrony  śro‐
dowiska2. 
  Należy podkreślić, że zasadniczą rolę w realizacji strategii społecznej 
odpowiedzialności firm  i osiągania przez nie wymiernych efektów eko‐
nomicznych,  uzyskiwania  przewagi  konkurencyjnej,  odgrywa  podej‐

                                                 
2 Szczegółowe omówienie wyników badań prowadzonych w różnych krajach na te‐

mat  m  in.  zmian  przyzwyczajeń  konsumentów  w  opracowaniu:  Majchrzak  [2010, 
s. 353−358]. 
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mowanie kompleksowych i długookresowych działań na rzecz budowa‐
nia zaufania klientów do firmy. 
  Podstawowe znaczenie w tym zakresie odgrywają media, dzięki któ‐
rym firmy mogą przekazywać wiarygodne informacje na temat realizacji 
założeń koncepcji CSR, strony internetowe oraz portale społecznościowe. 
Spada natomiast znaczenie i wiarygodność tradycyjnej reklamy. 
  Rola i znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu ulega ewolu‐
cji polegającej przede wszystkim na zwiększaniu „świadomości społecz‐
nej” firm, a z drugiej strony  jest wynikiem wzrostu oczekiwań klientów 
w stosunku do przedsiębiorstw  i „wymuszania” przez nich stosowania 
prospołecznych zachowań przez firmy. Problematyka ta dotyczy przede 
wszystkim ewolucji pojmowania społecznej odpowiedzialności biznesu, 
w  sferze  badawczej  jest  ona  przedmiotem  rozważań  interdyscyplinar‐
nych. W  ostatnich  latach  coraz  częściej  pojawiają  się  krytyczne  oceny 
koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu zarówno dotyczące sfe‐
ry teorii jak i realizacji jej założeń3. 
 
3. Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu wobec 
    pracowników firmy 
 
  Istotną  rolę w budowaniu zaufania klientów oraz  realizacji strategii 
CSR  firmy, odgrywają  jej pracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt 
z klientem. Skuteczne budowanie więzi z klientem, nawiązywanie relacji 
z członkami społeczności lokalnej, wymaga od pracowników odpowied‐
niego przygotowania, predyspozycji a także samodzielności działania.  
  Skuteczność tych działań uzależniona jest nie tylko od odpowiednie‐
go szkolenia pracowników, ale w znacznym zakresie od kultury organi‐
zacji  i  odpowiedzialności,  a  także  poczucia więzi,  identyfikowania  się 
pracownika z celami firmy. 
  Uzyskanie poczucia więzi pracowników z celami firmy wymaga za‐
stosowania  długookresowych  działań  adresowanych  do  pracowników. 
Najważniejszym wyrazem  „odpowiedzialnego  biznesu”  adresowanego 
                                                 

3 Na pewne istotne aspekty tej koncepcji zwraca uwagę Andrzej Bulzacki w artykule 
pt. Za i przeciw społecznej odpowiedzialności biznesu [por. Bulzacki 2003]. 
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do pracowników organizacji  jest kultura organizacji budowana na pod‐
stawie  kodeksu  etycznego  firmy.  Istotną  rolę  z  punktu widzenia  pra‐
cownika,  jego  poczucia  więzi  i  zaufania  do  firmy,  odgrywają  jedno‐
znaczne  i  konsekwentnie  stosowane  zasady  motywowania  pracowni‐
ków. W tym w szczególności ścieżka awansu pracownika, a także spra‐
wiedliwe zasady wynagradzania oraz zapewnienie  regularnego wypła‐
cania wynagrodzenia. Oprócz  zaspokojenia  podstawowych  oczekiwań 
pracowników  wobec  społecznie  odpowiedzialnej  firmy  stosowane  są 
różnego  rodzaju działania doraźne akcje adresowane do pracowników, 
wzmacniające skutecznie ich poczucie więzi i zaufania.  
  Do najbardziej popularnych tego typu działań integrujących pracow‐
ników zaliczamy np. wyjazdy integracyjne, wspólne gry i zabawy spor‐
towe, bale charytatywne, aukcje, zbiórki darów dla potrzebujących, pro‐
gramy społeczne adresowane do społeczności lokalnych, w tym różnego 
typu akcje związane z ochroną środowiska. 
  Dużym uznaniem wśród pracowników i zaangażowaniem z ich stro‐
ny  cieszy  się wolontariat  pracowniczy  pozwalający  na wybór  różnych 
form społecznego zaangażowania w prace na rzecz społeczności lokalnej 
i organizacji pożytku społecznego. W ramach wolontariatu organizowa‐
ne  są  często  ciekawe akcje np. „Posadź drzewo”, „Godzina dla ziemi”, 
pozwalające także na budowaniu pozytywnego wizerunku firmy w spo‐
łecznościach lokalnych. 
 
4. Wykorzystanie założeń CSR w relacjach rynkowych. 
    Doświadczenia „liderów” na polskim rynku4 
 
  Przedsiębiorstwa  międzynarodowe  działające  na  polskim  rynku, 
znacznie wcześniej zaczęły stosować działania związane z realizacją spo‐
łecznej  odpowiedzialności  biznesu.  Z  tego  powodu  ich  doświadczenia 
mogą  stanowić  wzorzec  postępowania  dla  polskich  przedsiębiorstw. 
Jedną z takich firm był Stell. 

                                                 
4 Szerzej na  temat „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a utrzymanie  lo‐

jalności klientów” [w:] Zeszyty Naukowe. Zarządzanie: Teoria i zastosowania, Nr 1 Wyż‐
sza Szkoła Informatyki w Łodzi. 
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  Firma Shell zdefiniowała swoje założenia zrównoważonego rozwoju 
jako:  „zaangażowanie  w  rozwiązywanie  problemu  wzrastającego  na 
świecie  zapotrzebowania  na  energię  w  sposób  zyskowny  i  odpowie‐
dzialny względem potrzeb  społeczeństwa  i  środowiska”. Było  to zwią‐
zane z dokonywaniem wyborów w zakresie portfela produktów, metod 
działania i zaangażowania ludzi w te procesy.  
  Oferowane produkty firmy: 
• energia − konieczna do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa,  
• gaz ziemny − spalany przy niższej emisji zanieczyszczeń,  
• biopaliwa oraz paliwa − umożliwiające użytkownikom wydajniejsze 

stosowanie i redukcję wydalanych zanieczyszczeń. 
Shell Polska określił najważniejsze działania podejmowane na  rzecz 

społeczeństwa jako: 
• prace  nad  rozwojem  projektów  i  prowadzenie  zakładów w  sposób 

przynoszący  trwałe  korzyści  dla  społeczeństwa,  przede wszystkim 
przez zatrudnianie pracowników lokalnych, zlecanie pracy lokalnym 
wykonawcom i dostawcom oraz służenie dobrym przykładem dzięki 
wierności  zasadom prowadzenia  odpowiedzialnego  biznesu  i  zasa‐
dom etycznym;  

• dążenie do zapewnienia ochrony zdrowia  i bezpieczeństwa pracow‐
ników firmy i społeczności lokalnej; 

• minimalizowanie wszelkich zakłóceń dotykających społeczność; 
• obniżanie  emisji zanieczyszczeń  i wpływ  tych działań na bioróżno‐

rodność dzięki  zużywanie mniejszych  ilości  energii, wody  i  innych 
surowców. 

  Oczekiwania  w  stosunku  do  pracowników  odpowiedzialnych  za 
realizację działań: 
• fachowość, kreatywność  i wysokie  standardy etyczne pracowników 

wpływające  na  konkurencyjną  pozycję  i  pozwalające  sprostać wy‐
zwaniom związanym z zapotrzebowaniem na energię; 

• podejmowanie  starań  w  osiąganiu  równowagi  między  interesami 
dalekosiężnymi a krótkoterminowymi w podejmowanych decyzjach;  
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• integrowanie problemów społecznych  i środowiskowych (od 1997 r. 
zasada ta została włączona do Zasad Prowadzenia Biznesu Shell5. 

  Określone  założenia  były  konsekwentnie  realizowane,  uzupełniane 
programami  lojalnościowymi  np. CLUBSMART,  adresowany  do  klien‐
tów, związany z atrakcyjnymi nagrodami np. bony hotelowe do wyko‐
rzystania w 2000 hoteli nie tylko w Polsce i inne nagrody rzeczowe. 
 
5. Odpowiedzialny biznes w Philip Morris Polska S.A.  
    i British American Tabacco Polska 

 
  W  roku  2005 dwie  firmy  tytoniowe, Philip Morris Polska S.A. oraz 
British American Tobacco Polska wprowadziły Program Odpowiedzialnej 
Sprzedaży, którego  celem było  ograniczanie dostępu  osób nieletnich do 
wyrobów  tytoniowych. Program zainicjowany w 1998  r. przez Krajowe 
Stowarzyszenie  Przemysłu  Tytoniowego  i  odbywa  się  każdego  roku., 
Program wspierały  również  lokalne samorządy kilkunastu miast. Prak‐
tyczna realizacja  tego programu oparta była na szerokiej gamie działań 
o charakterze informacyjnym zarówno dla rodziców, jak i uczniów szkół, 
wchodzą w ten zakres szkolenia dla sprzedawców i dystrybutorów. 
  Programem  szkoleń  zostało  objęte  m  in.  około  140  tys.  punktów 
sprzedaży w  całej Polsce Głównymi dystrybutorami  są przedstawiciele 
handlowi Philip Morris Polska S.A.  i British American Tobacco Polska. 
Propagowanie Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży wpisane jest już od lat 
na stałe w szkolenia i pracę działów sprzedaży obu firm, których klienci 
handlowi zobowiązani są do uczestnictwa w Programie. Dla zwiększenia 
skuteczności  przestrzegania  zakazu  sprzedaży  wyrobów  tytoniowych 
nieletnim, w  2004  r.  partnerzy  Programu  nawiązali  pilotażową współ‐
pracę z samorządami, w ramach, której w poszczególnych miastach były 
organizowane Dni Odpowiedzialnej Sprzedaży.  
  Podczas Dni organizowane były konferencje prasowe dla  lokalnych 
mediów, wręczano  sprzedawcom,  przy  udziale  harcerzy  i wolontariu‐
szy,  ulotki  z  informacjami  o  obowiązującym  prawie  i  konsekwencjach 

                                                 
5 Na podstawie informacji zawartych na stronie firmy Shell Polska, www.shell.pl 
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jego  łamania,  poradami, w  jaki  sposób  najlepiej  odmawiać  sprzedaży, 
której prawo zakazuje, oraz z numerami telefonów, pod które sprzedaw‐
ca może zadzwonić w razie problemów itp.  
  Ponadto w każdym z miast, w którym odbywał  się Dzień Odpowie‐
dzialnej  Sprzedaży,  przeprowadzono  badania marketingowe  znane  pod 
nazwą tajemniczy klient (przed i po akcji), przy pomocy, którego mierzo‐
no skuteczność podjętych działań. W badaniu tym ankieter wyglądający 
na nieletniego próbował zakupić papierosy, oceniano w  ten sposób sto‐
pień  przestrzegania  zakazu  sprzedaży wyrobów  tytoniowych  osobom 
niepełnoletnim.  Dodatkowe.  badania  marketingowe  przeprowadzane 
dla oceny skuteczności tej akcji pokazały, że w większości polskich miast 
nastąpiła istotna poprawa w tej dziedzinie6.  
  Obie  firmy  tj.  PMP  i  BAT,  prowadzą  działalność  charytatywną, 
głównie wspierając edukację, ochronę środowiska i pomoc dla potrzebu‐
jących. Natomiast BAT prowadzi konstruktywny dialog  ze wszystkimi 
interesariuszami, którego efektem są konkretne przedsięwzięcia związa‐
ne zarówno z działaniami na rzecz społeczności lokalnych jak też inicja‐
tywa promowania idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród ma‐
łych  i  średnich przedsiębiorstw w Polsce.(publikacja Dialogu na  stronie 
internetowej firmy). 
  W ocenie omawianych firm, zarówno Stell, jak i Philips Morris Polska 
S.A. i British American Tabascco Polska, dominuje opinia, że społecznie 
odpowiedzialny  biznes  i  współpraca  z  lokalnymi  społecznościami, 
wpływają  pozytywnie  na  utrzymanie  lojalności  klientów,  personelu 
i partnerów biznesowych. Na stronach  internetowych  tych  firm, wyraź‐
nie  zaznacza  się,  że CSR  jest  integralną  częścią  ich  standardów  zarzą‐
dzania, procedur monitorowania i realizacji strategii zarządzania firmą. 
 

                                                 
6 Strona Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży: www.stop18.pl oraz British American 

Tobacco Polska − Odpowiedzialny marketing. Raport 2005; Biznes a rynek Philip Morris 
Polska. 
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Podsumowanie 
 
  Społeczna odpowiedzialność biznesu  (CSR) odgrywa  coraz większą 
rolę  w  kształtowaniu  relacji  przedsiębiorstwa  z  otoczeniem  i  stanowi 
podstawową  strategię  tworzenia  przewagi  konkurencyjnej  na  rynkach 
w oparciu o zachowanie  lojalności klienta. Przyjęcie strategii społecznej 
odpowiedzialności przyczynia się do budowania zaufania do firmy, po‐
prawy  jej  reputacji  oraz  zwiększa  zainteresowanie  inwestorów współ‐
pracą z wiarygodną i odpowiedzialną firmą. Złożoność oczekiwań w sto‐
sunku do przedsiębiorstwa w zakresie  rozwiązywania problemów spo‐
łecznych,  sprawia,  że  kierownictwo  firm musi wykazać  się  umiejętno‐
ściami dokonywania wyborów między celami działania firmy, możliwo‐
ściami  u  oraz  strategią  rozwoju.  Kierownictwo  przedsiębiorstw mając 
świadomość korzyści zarówno krótko‐ jak i długookresowych oraz kosz‐
tów  podejmowania  działań  prospołecznych,  musi  posiadać  przede 
wszystkim umiejętność właściwej oceny sytuacji rynkowej. Na przykład 
w  warunkach  zagrożenia  kryzysem  gospodarczym,  firma  realizująca 
założenia  tzw.  „odpowiedzialnego  biznesu” ma większe  szanse  utrzy‐
mania się na rynku lub zdobywania przewagi konkurencyjnej.  
  Przedsiębiorstwa doceniają znaczenie strategii CSR zwłaszcza w od‐
niesieniu do budowania i umacniania relacji z klientem i pracownikami. 
Te dwie grupy interesariuszy są szczególnie wrażliwe na kwestie budo‐
wania  zaufania. Obecny  klient  jest  coraz  bardziej  świadomy  znaczenia 
zdrowego  trybu  życia,  ochrony  środowiska  naturalnego,  użytkowania 
bezpiecznych  produktów.  Dotychczasowe  sposoby  oddziaływania  na 
zachowanie  lojalności  klienta  przy  pomocy  instrumentów  cenowych, 
promocji i reklamy stają się niedostateczną gwarancją utrzymania klien‐
ta. Przedsiębiorstwa muszą zaakceptować konieczność ciągłego analizo‐
wania oczekiwań  i wymagań w  sferze  aktywności  społecznej, dostoso‐
wywania  się do  tych wymagań. Przedsiębiorstwa, aby utrzymać  się na 
rynku i wygrać z konkurentami muszą sprostać tym wyzwaniom. 
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Zarządzanie łańcuchami dostaw w warunkach  
globalizacji gospodarki z wykorzystaniem 
systemów klasy SCM 
 

Supply Chain Management with SCM Systems  
in a Globalization of the Economy 

 

Abstract. Current economic conditions dominated by the global-
ization process require a high level of business agility, flexibility 
and ability to adjust quickly to changes in the environment. The 
way to meet these challenges is the process of transforming tra-
ditional business models into modern models characterized by 
large and complex structures. This article presents the possibili-
ties offered by advanced information technology in the form of 
SCM systems, whose implementations are subject to competition 
in the global market through the effective management of busi-
ness processes in global supply chains. 

 

1. Wstęp 
 
  W wyniku  postępującej  globalizacji  i  internacjonalizacji  gospodarki 
coraz wyraźniej  obserwuje  się  zmiany we współczesnych  koncepcjach 
zarządzania  organizacjami  i metodach  pozyskiwania  nowych  rynków. 
Swobodny przepływ dóbr i usług oraz czynników wytwórczych pomię‐
dzy  państwami,  a  także  brak możliwości  konkurowania  na  poziomie 
produktu  podstawowego  z  uwagi  na  coraz  bardziej  zaawansowaną 
standaryzację, powodują sytuację, w której przedsiębiorstwa poszukują 
wciąż nowych sposobów uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Jedno‐
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cześnie coraz trudniej jest zdobyć i utrzymać pozycję konkurencyjną po‐
jedynczym organizacjom, które nie współpracują  ściśle ze swoimi part‐
nerami. Działające na globalnym rynku przedsiębiorstwa, chcąc dotrzeć 
do optymalnych  źródeł zaopatrzenia  i do coraz bardziej odległych ryn‐
ków,  tworzą  coraz dłuższe  i  coraz bardziej  rozbudowane  łańcuchy do‐
staw  [Krygier  2007]. Chcąc  skutecznie  rywalizować  na międzynarodo‐
wym  rynku menedżerowie  coraz  częściej  decydują  się  więc  na  ścisłą 
współpracę  i  integrację ze swoimi partnerami biznesowymi, dzięki cze‐
mu  są w  stanie  osiągać  efekty  synergiczne. Wyzwaniem  staje  się  sku‐
teczne zarządzanie złożonymi  i  rozproszonymi  strukturami globalnych 
łańcuchów  dostaw.  Pełna  integracja  zachodzących  pomiędzy  poszcze‐
gólnymi  ogniwami  łańcucha  procesów  biznesowych,  prowadząca  do 
utrzymania bądź poprawy pozycji konkurencyjnej, wymaga wsparcia ze 
strony narzędzi  technologii  informacyjnych, które dadzą  im możliwość 
skutecznego  konkurowania  w  oparciu  o  takie  obszary  jak  innowacja, 
czas, koszty czy zasoby. Światowi liderzy w swoich branżach skutecznie 
wdrażają i wykorzystują nowoczesne systemy klasy SCM (Supply Chain 
Management Systems) w  zarządzaniu  łańcuchami dostaw.  Ilość  imple‐
mentacji tego typu systemów na świecie z roku na rok rośnie. Jednakże 
wiele w  szczególności mniejszych  firm wciąż wymienia  informacje  ze 
swoimi partnerami wykorzystując telefon, pocztę elektroniczną czy faks 
[Laudon K., Laudon J. 2011, s. 300]. Te metody znacząco opóźniają dzia‐
łanie łańcuchów dostaw a także zwiększają liczbę popełnianych błędów 
oraz niepewności.  
  W  literaturze  przedmiotu  dużą  uwagę  poświęca  się  systemom  za‐
rządzania  łańcuchami  dostaw  pod  kątem  ich  funkcjonalności.  Jednak 
stosunkowo mało miejsca zajmują pozycje ukazujące szerokie spektrum 
zastosowań  oraz  rzeczywistą  efektywność  tego  typu  narzędzi.  Celem 
niniejszego artykułu  jest ukazanie możliwości  systemów klasy SCM ze 
szczególnym uwzględnieniem rzeczywistych korzyści osiąganych przez 
przedsiębiorstwa, które decydują się na ich wdrożenie. 
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2. SCM jako koncepcja zarządzania 
 
  Termin „Supply Chain Management” tłumaczony na  jęz. polski  jako 
„zarządzanie  łańcuchem dostaw”, pojawił się w latach 90. XX w. w Sta‐
nach  Zjednoczonych. W  literaturze  przedmiotu  istnieje wiele  definicji 
zarządzania  łańcuchem dostaw,  co  rodzi  oczywiste  problemy  z  jedno‐
znaczną  interpretacją  tego  pojęcia.  Najczęściej  zarządzanie  łańcuchem 
dostaw  rozumiane  jest  jako zarządzanie przepływami  fizycznymi dóbr 
materialnych  i  usług,  informacji  oraz  środków  finansowych  pomiędzy 
ogniwami  łańcucha  lub etapami procesów realizowanych przez ogniwa 
łańcucha w celu realizacji wszystkich aspektów obsługi klienta zgodnie 
z zasadą  7R,  a więc  dostarczenia właściwego  produktu, we właściwej 
ilości, we właściwe miejsce, we właściwym czasie, po odpowiedniej ce‐
nie  i we właściwej  jakości  [por. Blaik P., 2011,  s. 193]. The  Institute  for 
Supply Management definiuje zarządzanie  łańcuchem dostaw  jako pro‐
jektowanie  i zarządzanie procesami dodawania wartości przekraczające 
granice  organizacyjne,  którego  celem  jest  zaspokojenie  rzeczywistych 
potrzeb klientów końcowych. [Supply Chain…]. Według The Global Sup‐
ply Chain Forum zarządzanie łańcuchem dostaw stanowi integrację klu‐
czowych procesów biznesowych w całym  łańcuchu dostaw w celu two‐
rzenia wartości dla klientów i innych interesariuszy [Lambert 2008]. Ry‐
sunek  1  ilustruje  koncepcję  SCM  z  punktu widzenia  producenta  jako 
centralnego ogniwa łańcucha dostaw. Zgodnie z tą definicją procesy biz‐
nesowe przebiegają przez cały  łańcuch dostaw przecinając funkcjonalne 
struktury organizacyjne przedsiębiorstw.  
  Powstanie koncepcji  zarządzania  łańcuchem dostaw było odpowie‐
dzią  na  problemy  przedsiębiorstw  związane  z  potrzebą  koordynacji 
działań,  współpracy  i  wymiany  informacji  pomiędzy  kooperantami. 
Koncentrując się na swojej działalności zasadniczej i chcąc osiągnąć wyż‐
szy  poziom  elastyczności,  przedsiębiorstwa  dążą  do  redukcji  posiada‐
nych  źródeł  surowców  i  półproduktów.  Funkcje  te  są  coraz  częściej 
przenoszone  na  inne  korporacje  na  zasadach  outsourcingu,  co ma  za‐
pewnić wyższą  jakość  oraz większą  efektywność  kosztową.  Skutkiem 
tego rodzaju działań  jest zwiększenie liczby firm biorących udział w za‐
spokajaniu  popytu  konsumpcyjnego,  przy  jednoczesnym  zmniejszeniu 
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kontroli zarządczej nad codziennymi operacjami  logistycznymi.  [Supply 
Chain  Management…].  Jednocześnie  przedsiębiorstwa  konkurujące  na 
rynkach  uświadomiły  sobie,  że  działania  zmierzające  do  poprawiania 
własnej pozycji konkurencyjnej kosztem partnerów w  łańcuchu dostaw 
paradoksalnie tej pozycji nie wzmacniają. Zrozumiano, że w dzisiejszych 
warunkach ekonomicznych rzeczywista walka konkurencyjna polega nie 
na  rywalizacji  poszczególnych  firm  ze  sobą  ale  całych  łańcuchów  do‐
staw. Ograniczenie kontroli, większa  liczba partnerów w  łańcuchu oraz 
zmiana w podejściu do konkurowania doprowadziły do powstania kon‐
cepcji zarządzania łańcuchem dostaw. 
 
Rysunek 1. Koncepcja Supply Chain Management w punktu widzenia producenta 

 
Źródło: [Croxton, Garcia‐Dastugue, Lambert, Rogers, 2001, s. 14, za: Zieliński, Koncepcje 
 i strategie w zarządzaniu a rachunek kosztów przedsiębiorstwa, [online], 
http://www.abcakademia.com.pl/kic1.php, dostęp: 06.07.2012 
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  Jej celem  jest poprawa zaufania  i współpracy pomiędzy partnerami 
w łańcuchu, prowadząca do lepszej widoczność stanów magazynowych 
i  poprawy  rotacji  zapasów, maksymalizacja  ogólnej wartości  łańcucha 
i poszczególnych  jego  ogniw,  podniesienie  jego  poziomu  rentowności, 
zapewnienie  satysfakcji  klientów,  efektywne  zarządzanie  produkcją, 
kosztami  i  zasobami.  Pełna  integracja w  ramach  łańcucha  dostaw ma 
ostatecznie  prowadzić  do  osiągnięcia  przewagi  konkurencyjnej  [por. 
Witkowski 2003].   
  Najważniejszym  zadaniem  SCM  umożliwiającym  osiągnięcie  ww. 
celów  jest zapewnienie synchronizacji podaży  i popytu w całym  łańcu‐
chu dostaw dzięki integracji i koordynacji procesów przepływu strumie‐
ni  rzeczowych  finansowych  i  informacyjnych.  Sprawny  przepływ  da‐
nych i informacji przez wszystkie ogniwa łańcucha jest warunkiem efek‐
tywnej  realizacji pozostałych przepływów, dlatego  jedynym możliwym 
rozwiązaniem pozwalającym na pełną  realizację koncepcji SCM z osią‐
gnięciem  przewagi  konkurencyjnej włącznie  jest wykorzystanie  odpo‐
wiednich rozwiązań technologii informacyjnej.  
 
3. Problemy zarządzania łańcuchami dostaw w aspekcie 
    globalizacji gospodarki 

 
  Struktura  organizacyjna  tradycyjnych  przedsiębiorstw  obejmuje 
działy odpowiedzialne za poszczególne ogniwa łańcucha dostaw. Każda 
z  funkcji  przedsiębiorstwa  jest  obsługiwana w  jego własnym  zakresie. 
Wszystkie  te  funkcje,  poza  produkcją,  nie  są  głównym  przedmiotem 
działalności  przedsiębiorstwa,  choć  bez  nich  nie może  ono  funkcjono‐
wać.  Ich  obsługa  powoduje  niedostateczną  koncentrację  uwagi  i  zaso‐
bów na działalności podstawowej. Rozwiązaniem, z którego coraz chęt‐
niej korzystają przedsiębiorcy, jest outsourcing. W ostatnich latach coraz 
więcej  firm wchodzi  na  rynki międzynarodowe,  realizując  działalność 
produkcyjną na zasadach outsourcingu w  ramach współpracy z zagra‐
nicznymi partnerami, pozyskując dostawców  z  różnych,  często bardzo 
odległych krajów  i prowadząc  sprzedaż  swoich wyrobów  i usług poza 
granicami kraju.  
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  Na  tak  ukształtowanym  rynku  pojawiają  się więc  dodatkowe  pro‐
blemy związane ze złożonością zarządzania globalnymi  łańcuchami do‐
staw. Wyzwaniem staje się pokonanie barier geograficznych oraz różnic 
czasowych.  Powstają  dodatkowe  koszty  związane  z  transportem  i  po‐
kryciem lokalnych podatków, opłat i ceł. Pojawia się też potrzeba utrzy‐
mania większych zapasów bezpieczeństwa. Różnią się między sobą tak‐
że  standardy  produkcyjne  stosowane  w  różnych  regionach  świata. 
Wszystkie  te  czynniki mają wpływ na przebieg procesów  zamawiania, 
dystrybucji, sposób ustalania poziomu magazynu  i zarządzania  logisty‐
ką wewnętrzną i zewnętrzną na obsługiwanych rynkach globalnych.  
  Najczęściej  spotykanym  problemem  występującym  w  globalnych 
łańcuchach dostaw  jest  ich nieefektywność  (spowodowana zwykle nie‐
dokładnością  lub  opóźnieniami w  przekazywaniu  informacji w  łańcu‐
chu) przejawiająca  się w postaci braków w  zapasach  lub nadmiernych 
zapasów wyrobów gotowych, niewykorzystanych mocy produkcyjnych 
czy  też wysokich kosztów  transportu, co może być efektem braku wie‐
dzy  na  temat  dokładnej  daty  kolejnej  dostawy  lub  niedokładnych  in‐
formacjami  o popycie. Tego  typu problemy powodują marnotrawstwo 
rzędu  nawet  25%  kosztów  operacyjnych  firmy.  Niepewność  wynika 
z nieprzewidywalności  zdarzeń  zachodzących  wewnątrz  przedsiębior‐
stwa i w jego otoczeniu.  
 
4. Systemy klasy SCM jako odpowiedź na problemy 
    współczesnych łańcuchów dostaw 
 
  Odpowiedzią na opisane wyżej potrzeby łańcuchów dostaw są obec‐
ne  na  rynku  IT  systemy  klasy  SCM  (ang.  Supply  Chain Management 
System). Są to systemy informatyczne oparte na metodzie SCM, służący 
do zarządzania łańcuchem dostaw. Umożliwiają one koordynację obiegu 
towarów  pomiędzy  współpracującymi  ogniwami  łańcucha  dostaw, 
dzięki  czemu  każde  przedsiębiorstwo  może  optymalnie  dostosować 
swoją działalność do realnego popytu.  Systemy SCM umożliwiają obni‐
żenie  kosztów  funkcjonowania  i  zwiększenie  sprzedaży  przy  pełnym 
wykorzystaniu  aktywów  przedsiębiorstwa,  dzięki  usprawnieniu  inte‐
rakcji  i  komunikacji  pomiędzy  wszystkimi  podmiotami  wchodzącymi 
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w skład  łańcucha dostaw.  Ich zadaniem  jest koordynowanie przepływu 
informacji, dóbr materialnych i usług. Systemy tej klasy zawierają modu‐
ły  odpowiedzialne  za  poszczególne  funkcje  i  procesy  realizowane 
w przedsiębiorstwie  oraz  zachodzące  na  zewnątrz  przedsiębiorstwa, 
dotyczące interakcji pomiędzy dostawcami i klientami [Systemy SCM…]. 
  Głównymi dostawcami systemów SCM na świecie są firmy Oracle, SAP 
i JDA, w Polsce Comarch, HeuThes i Unit4. Tabela 1 prezentuje przykłado‐
we moduły, z jakich składają się dostępne na rynku systemy SCM. 
 

Tabela 1. Przykładowe moduły funkcjonalne systemów klasy SCM 

L.p.  Rodzaj modułu  Zakres funkcjonalności 

1.  Demand Driven Supply Ne‐
twork – zarządzanie popytem 
sieci dostaw 

Łączy wszystkich dostawców, producentów, 
partnerów handlowych oraz klientów w jedną 
sieć w celu usprawnienia zaspokajania szybko 
zmieniających się potrzeb klienta. 

2.  Transport Management System 
(TMS) – zarządzanie transportem. 

Pomaga w zarządzaniu środkami transportu 
przy przepływie towarów. 

3.  Warehous Management System 
(WMS) – zarządzanie magazy‐
nem 

Pozwala kontrolować przepływ i przechowy‐
wanie towarów (wyrobów gotowych i półpro‐
duktów), ich przetransportowanie do miejsc 
przeznaczenia . 

4.  Demand Planning (DP) ‐ pla‐
nowanie popytu 

Pozwala na precyzyjne przewidywanie oraz 
kształtowanie popytu ze strony klientów. 

5.  Inventory & Replenishment 
Planning ‐ planowanie i uzupeł‐
nianie stanów magazynowych 

Pozwala na określenie i optymalizację stanu 
zapasów produktów w różnych lokalizacjach. 

6.  Vendor Management Inventory 
(VMI) ‐ zarządzanie zapasami u 
odbiorcy 

Przesuwa zadania związane z planowaniem 
zapasów w kierunku odbiorców. 

7.  Advanced Planning & Schedu‐
ling ‐ planowanie i harmono‐
gramowanie produkcji 

Pomaga stworzyć główny plan produkcji, 
uwzględniający ograniczenia i jednocześnie 
pozwalający odpowiedzieć na popyt.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dostępnych na rynku ofert producentów sys‐
temów klasy SCM. 
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  Oprogramowanie do zarządzania  łańcuchem dostaw podzielić moż‐
na  na dwie  grupy: wspomagające planowanie  łańcuchów dostaw  oraz 
wspomagające realizację działań w ramach  łańcuchów dostaw  [Laudon 
K., Laudon  J. 2011,  s. 303]. Systemy planowania pozwalają modelować 
istniejące  łańcuchy  dostaw,  generować  prognozy  popytu  na  produkty 
i opracowywać  optymalne  plany  zaopatrzenia  i  produkcji. Dzięki  nim 
menedżerowie mogą podejmować lepsze decyzje, dotyczące np. wielko‐
ści produkcji określonego asortymentu w danym okresie czasu, ustalać 
poziomy  zapasu dla  surowców, wyrobów pośrednich  oraz produktów 
gotowych.  Systemy  planowania  pozwalają  na  określenie miejsca  skła‐
dowania wyrobów  gotowych  oraz  sposobu  transportu  odpowiedniego 
dla danego produktu, na szybkie dostosowanie się do zmienionych pla‐
nów produkcji  i dystrybucji.  Informacja o zmianach  jest współdzielona 
przez właściwych  uczestników  łańcucha  dostaw,  aby  ich  praca mogła 
być koordynowana. Dzięki  systemowi do planowania  łańcucha dostaw 
produkcji  i2  Technologies  firma Whirpool  zwiększyła  dostępność  pro‐
duktów w magazynie dla zainteresowanych klientów do poziomu 97% 
przy  jednoczesnej  redukcji  nadmiernych  zapasów wyrobów  gotowych 
o 20% i błędów prognoz o 50% [Laudon K., Laudon J. 2011, s. 303−304]. 
  Z  kolei  systemy  obsługi  łańcucha  dostaw  zarządzają  przepływem 
produktów  przez  centra  dystrybucyjne  i magazyny  tak  aby  zapewnić 
dotarcie  tych produktów do właściwych  lokalizacji w najbardziej  efek‐
tywny  sposób.  Śledzą  fizyczny  stan  towarów,  zarządzają materiałami, 
operacjami magazynowymi  i  transportowymi oraz  informacjami  finan‐
sowymi dotyczącymi wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Do tego 
typu  systemów zalicza się oprogramowanie WMS  (patrz:  tabela 1). Po‐
dobny system wdrożono w jednej z polskich firm sektora spożywczego − 
Binder  International Warszawa. Wykorzystane  tam programowanie do 
zarządzania magazynem  firmy BCS Polska operuje na planach dostaw 
dla zamówień klientów  firmy, kieruje  ruchem  towarów,  śledzi  i steruje 
przepływem wyrobów gotowych w dwóch oddalonych od siebie zakła‐
dach produkcyjnych  firmy. Korzyści z wdrożenia systemu WMS dekla‐
rowane przez  firmę  to przede wszystkim poprawa  jakości pracy maga‐
zynów,  zmniejszenie  kosztów  operacyjnych  i  stałych,  skrócenie  czasu 
operacji magazynowych, poprawa ich jakości i powtarzalności, śledzenie 
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pochodzenia i ruchu partii towaru przez wszystkie etapy produkcji, ma‐
gazynowania i dystrybucji oraz optymalizacja przestrzeni magazynowej 
[Wdrożenie systemu WMS‐Tiger…]. 
 
5. Rola Internetu w rozwoju systemów SCM 
  
  Wcześniejsze  systemy  wykorzystywane  w  zarządzaniu  łańcuchem 
dostaw, pozbawione możliwości koordynacji procesów w całym  łańcu‐
chu dostaw, sterowane były w oparciu o model typu „push” (czyli tzw. 
model produkcji na magazyn). Harmonogramy główne produkcji oparte 
były na prognozach popytu na produkty, które następnie były „wypy‐
chane” do klientów.  Internet stworzył nowe możliwości w obszarze  in‐
tegracji  łańcucha dostaw. Współczesne systemy zarządzania  łańcuchem 
dostaw  wykorzystują  technologie  internetowe  do  łączenia  partnerów 
biznesowych  w  celu  lepszego  spełnienia  stawianych  przez  klientów 
wymagań.  Dzięki  tym  systemom  informacje  o  bieżących  potrzebach 
klientów  docierają  do  procesów  produkcyjnych  i  dystrybucyjnych 
wszystkich partnerów w  czasie  rzeczywistym.  Internet  zmienia  kształt 
łańcuchów  dostaw  we  wszystkich  sektorach. Wykorzystując  łączność 
intranetową  i  ekstranetową,  z  pomocą  przeglądarki  internetowej  do‐
stawcy, dystrybutorzy, producenci  i  sprzedawcy współpracują  ze  sobą 
bliżej  i  efektywniej  niż  dotychczas.  Zastosowanie  narzędzi  sieciowych 
znacznie  ułatwia  efektywne wykorzystanie modelu  typu  „pull”  stero‐
wanego popytem (tzw. modelu produkcji na zamówienie), gdzie procesy 
w łańcuchu dostaw uruchamiane są z chwilą złożenia zamówienia przez 
klienta lub dokonania przez niego zakupu. Zapotrzebowanie na produk‐
cję  tego, co klient zamówił, przesuwa się w  łańcuchu dostaw od detali‐
stów do dystrybutorów, poprzez producentów aż do dostawców. W kie‐
runku do detalisty przez  łańcuch dostaw przesuwane są  jedynie te pro‐
dukty, które są odpowiedzią na zgłoszone zapotrzebowanie. Producenci 
tworzą swoje harmonogramy produkcji i nabywają komponenty lub su‐
rowce wykorzystując w  tym przypadku  jedynie  informacje o  rzeczywi‐
stym popycie. Przykładami  takich modeli  są  system  „ciągłego uzupeł‐
niania”  zastosowany w  amerykańskiej  sieci  supermarketów Wal‐Mart 
oraz system „montażu na zamówienie” firmy DELL.  
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6. Efekty wdrożeń systemów SCM 
 
  Implementacja  sieciowych  i  zintegrowanych  systemów  zarządzania 
łańcuchami dostaw umożliwia przedsiębiorstwom dopasowanie podaży 
do popytu, co pozwala na redukcję poziomu zapasów, poprawę obsługi 
dostaw, skrócenie czasu dostarczenia produktu na  rynek  i efektywniej‐
sze wykorzystanie  zasobów. U większości  firm  całkowite koszty  zwią‐
zane z obsługą łańcucha dostaw stanowią znaczną część wydatków ope‐
racyjnych,  których  redukcja ma  kluczowy wpływ  na  rentowność  firm. 
Oprócz  redukcji  kosztów  zastosowanie  systemów  SCM  przekłada  się 
także na wzrost sprzedaży, bowiem dokładniejsze sterowanie łańcuchem 
dostaw zwiększa zdolność  firmy do zapewnienia klientowi właściwego 
produktu we właściwym  czasie. Tabela 2 przedstawia zestawienie wy‐
miernych  korzyści  osiąganych  przez  przedsiębiorstwa  –  klientów  pol‐
skich  firm  wdrożeniowych,  które  zdecydowały  się  na  implementację 
systemu zarządzania łańcuchem dostaw.  
 

Tabela 2. Korzyści osiągane w przedsiębiorstwach dzięki wdrożeniu systemu klasy 
SCM (doświadczenia firm OktaSoft i Infor) 

Rodzaj korzyści z wdrożenia systemu 
iRenesans.SCM firmy OctaSoft 

Rodzaj korzyści z wdrożenia 
systemu Infor SCM firmy Infor 

• Od  25  do  50%  redukcji  kosztów  w  całym 
łańcuchu  
• Od 25 do 80% wzrostu dokładności prognoz 
popytu  
• Od 25 do 60% redukcji poziomu zapasów z 
równoczesnym  wzrostem  poziomu  obsługi 
klienta  (pokrycie  popytu,  procent  zrealizowa‐
nych zamówień)  
• Do  50%  redukcji  zapasów  i  niedoborów w 
centrach dystrybucyjnych klientów  
• Od  20  do  50%  redukcji  braków materiało‐
wych  i  surowców,  od  10  do  20%  efektywnego 
wzrostu  produktywności,  10‐16%  wzrostu  wy‐
dajności  oraz  od  3  do  20%  wzrostu  poziomu 
obsługi klienta  

• 20% wzrost marży brutto,  
• 20%  wzrost  wskaźników 
zatrzymania klientów,  
• skrócenie cyklu spieniężania 
transakcji o 35%,  
• redukcja zapasów o 20%,  
• zwiększenie  dokładności 
realizacji dostaw o 5%. 
(Informacje  oparte  na  danych  po‐
chodzących  od  1600  producentów, 
kupców  detalicznych  i  dostawców 
usług  transportowych  i  logistycz‐
nych,  którzy  wdrożyli  oprogramo‐
wanie SCM firmy Infor) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OktaSoft, [online] oraz Infor [online]. 
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  Wśród wymienianych przez producentów  i  firmy wdrożeniowe ko‐
rzyści  dla  przedsiębiorstw  wdrażających  oprogramowanie  klasy  SCM 
znajdują się efekty takie  jak dostosowanie wielkości produkcji do popy‐
tu,  optymalizacja  obsługi  klienta  (dokładność,  terminowość  dostaw), 
skrócenie czasu realizacji zamówienia, krótsze cykle planowania, unika‐
nie przerw  i  opóźnień w  łańcuchu dostaw,  szybsza  reakcja na niespo‐
dziewany  wzrost  zapotrzebowania,  minimalizacja  poziomu  zapasów 
przy  zachowaniu  zdolności do  realizacji niezaplanowanych  zamówień, 
lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych, redukcja kosztów w ca‐
łym  łańcuchu dostaw  (w  tym  kosztów  zapasów  i  kosztów magazyno‐
wych),  identyfikacja wąskich gardeł, przyspieszenie procesu produkcyj‐
nego,  lepsza  adaptacja  do  dynamicznie  zmieniających  się  warunków 
rynkowych.  Wymienione  efekty  oznaczają  eliminację  nadmiarowości 
i poprawę  wydajności,  co  przekłada  się  na  zwrot  z  inwestycji  (ROI) 
i zwrot z kapitału (ROA) i wpływa na wartość rynkową przedsiębiorstw. 
Tabela 3 prezentuje doświadczenia firmy Cisco w zakresie implementacji 
systemów zarządzania  łańcuchami dostaw w przedsiębiorstwach o róż‐
nym profilu działalności. 
 

Tabela 3. Korzyści z wdrożeń systemów zarządzania łańcuchem dostaw 
 (na podstawie doświadczeń firmy CISCO) 

Rodzaj podmio‐
tu i charakter 
prowadzonej 
działalności 

Zakres 
korzyści 

Kontekst 

Średniej wielko‐
ści firma pro‐
gramistyczna 

Szybsze 
tworzenie 
nowych 
produk‐
tów 

Firma zmuszona przez konkurencję do skrócenia cyklu 
rozwoju swojego produktu i szybszego udostępniania 
aktualizacji oprogramowania, wprowadziła systemy 
rozwoju produktu oraz integracji z partnerami bizne‐
sowymi, co pozwoliło jej na ustanowienie mocnych 
więzi między partnerami odpowiedzialnymi za projekt, 
zespołem produkcyjnym i zespołem programistycz‐
nym. Możliwe stało się przekazywanie informacji w 
czasie rzeczywistym przez Internet, w miejsce komuni‐
katów w formie faksów i przesyłek kurierskich.  
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Tab. 3 cd. 

Niewielka firma 
wytwarzająca 
fortepiany 

Zarzą‐
dzanie 
zmianami 

Firma miała problemy z kontrolą kosztów produkcji. 
Borykała się z wysokimi kosztami magazynowania 
produktów. Kiedy popyt gwałtownie rósł, firma musia‐
ła przyspieszyć zlecenia zakupu i płaciła wyższe ceny. 
System SCM pozwolił jej na bieżąco śledzić poziom 
sprzedaży w sklepach muzycznych. Dzięki temu mogła 
ona dostosować wielkość produkcji do bieżącego po‐
ziomu zakupów i uniknąć skrajnych nadwyżek oraz 
niedoborów magazynowych. 

Średniej wielko‐
ści producent z 
branży odzieżo‐
wej 

Unikanie 
przerw i 
opóźnień 
w łańcu‐
chu do‐
staw 

Aby obniżyć koszty operacyjne firma decydowała się 
na outsourcing większej części zadań dystrybucyjnych. 
Zaimplementowano system logistyczny w celu prze‐
analizowania procesów łańcucha dostaw oraz wykrycia 
związanych z nim kosztów i nieefektywności. Określo‐
no zadania wewnętrzne, które powinny zostać podzle‐
cone. W efekcie firma była dobrze przygotowana do 
precyzyjnego określenia swoich potrzeb w zakresie 
transportu i do wynegocjowania konkurencyjnych cen 
w przedsiębiorstwie transportowym, co obniżyło kosz‐
ty operacyjne, koszty transportu materiałów oraz po‐
zwoliło podjąć świadome i uzasadnione decyzje doty‐
czące outsourcingu niektórych czynności zewnętrznej 
firmie. 

Źródło: Opracowanie na podstawie: Efektywność partnerów. Korzyści i przykłady, [onli‐
ne],  http://www.cisco.com/web/PL/solutions/smb/partner/scm/scm_benefits.html#,  do‐
stęp: 09.07.2012 

   
  Oprócz produkcji kontraktowej globalizacja  i  rozwój  technologii  in‐
ternetowych  zachęcają  do  outsourcingu  takich  funkcji  jak  zarządzanie 
magazynem,  transportem  i działaniami powiązanymi. Funkcje  te przej‐
mują  dostawcy  usług  logistycznych  tacy  jak  np.  firma  Schenker. Udo‐
stępnione klientom tej firmy oprogramowanie sieciowe pozwala na  lep‐
szy wgląd w procesy logistyczne w ich łańcuchu dostaw. 
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7. Wnioski 

 
  Podsumowując  zawarte  w  artykule  rozważania  warto  jeszcze  raz 
podkreślić  rolę  technologii  informacyjnych w  procesie  rozwoju  nowo‐
czesnych  łańcuchów dostaw. Zasadniczym  celem  łańcucha dostaw po‐
winna być taka optymalizacja procesów, która pozwoliłaby na wyelimi‐
nowanie  lub  zminimalizowanie  opóźnień,  wąskich  gardeł,  błędów  
i nadmiernych zapasów. Aby to osiągnąć, łańcuchy dostaw muszą zasto‐
sować zaawansowane rozwiązania z zakresu technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych w postaci niezależnych bądź zintegrowanych z więk‐
szymi  systemami  zarządzania  aplikacji  SCM. Dzięki nim  łańcuchy do‐
staw mogą osiągnąć lepszą koordynację działań i procesów związanych 
z  zaopatrzeniem,  produkcją  i  dystrybucją  zachowując wysoki  poziom 
obsługi klienta. W efekcie prowadzi to do zwiększenia satysfakcji klienta 
i podnosi wartość przedsiębiorstwa. Rozwój Internetu jako efektywnego 
narzędzia komunikacji stwarza przedsiębiorstwom możliwość wykorzy‐
stania  gotowej  infrastruktury  telekomunikacyjnej,  która  nie  wymaga 
dużych nakładów inwestycyjnych na stworzenie odpowiednich narzędzi 
informatycznych. Obserwując  efekty  dotychczasowych wdrożeń  syste‐
mów SCM opartych o Internet można wysnuć wnioski, że w niedługim 
czasie popularność tego rodzaju rozwiązań wzrośnie i stanie się dostęp‐
na  dla  większości  przedsiębiorstw,  także  tych  z  sektora  MŚP,  gdzie 
wciąż  jeszcze  dominują  tradycyjne  metody  komunikacji  i  wymiany  
danych. 
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1. Wstęp 
 
  Coraz większy stopień rozproszenia, globalizacja handlu, spłaszcze‐
nie  tradycyjnych struktur zarządzania oraz powszechne stosowanie sie‐
ciowych technologii informatycznych definiują współczesne organizacje. 
Zachodzące w  firmach procesy biznesowe stanowią  ich kluczowe akty‐
wa. Dzięki  nim  przedsiębiorstwa  są w  stanie  zamienić  swój  istniejący 
potencjał biznesowy w  rzeczywistą przewagę konkurencyjną na  rynku. 
Aby tego dokonać wymagane są odpowiednie narzędzia informatyczne, 
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w tym przede wszystkim dedykowana klasa systemów BPM (ang. Busi‐
ness  Process Management  Systems). Dostępne  obecnie  systemy  tej  klasy, 
charakteryzujące  się wysoką  jakością  oraz  dojrzałością  technologiczną, 
wykorzystywane są przede wszystkim do zarządzania dobrze ustruktu‐
ryzowanymi  procesami  biznesowymi,  których  ścieżki  definiowane  są 
z góry [Bolcer, Taylor 1998, s. 125–171]. Jakkolwiek, bardzo wysoka zło‐
żoność, zmienność, nieprzewidywalność  i ulotny charakter dzisiejszego 
otoczenia biznesowego sprawiają,  że dzisiejsze systemy BPM są niewy‐
starczające. Zidentyfikowane  słabości  tych  systemów doprowadziły do 
pojawienia się  ich krytyki  [Jennings, Faratin,  Johnson  i  in. 1996, s. 105–
130; Pang 2000] oraz do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, wśród 
których znaczącą rolę zaczynają odgrywać systemy BPM oparte na agen‐
tach. Właśnie  technologie  agentowe,  dzięki  rozproszeniu  i  autonomii 
działania  ukierunkowanego  na  realizację  ustalonych  celów, wzajemnej 
współpracy,  a  także  zapewnieniu  większej  dynamiki,  szybkiej  reakcji 
oraz umiejętności dostosowania się do zmian w otoczeniu, zdają się być 
bardzo  obiecującym  kierunkiem  rozwoju,  pozwalającym  na  radzenie 
sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami w dynamicznych procesach bizne‐
sowych [Jennings, Faratin, Johnson i in. 1996, s. 105–130; Pang 2000; Ca‐
ire, Gotta, Banzi 2008, s. 29–36]. 
  Celem  tego  artykułu  jest  przedstawienie możliwości  zastosowania 
technologii agentowych w zarządzaniu procesami biznesowymi w orga‐
nizacjach,  ze  wskazaniem  ich  przewagi  nad  tradycyjnymi  systemami 
BPM oraz omówieniem przykładowego modelu implementacyjnego. 
 
2. Zarządzanie procesami biznesowymi – systemy klasy BPM 
 
  Podstawą prawidłowego funkcjonowania każdej firmy  jest właściwe 
zdefiniowanie  jej kluczowych procesów biznesowych. Efektywne przy‐
gotowanie, wykonywanie oraz rozwój tych procesów ma bardzo istotny 
wpływ  na  sukces  prowadzonej  przez  przedsiębiorstwo  aktywności. 
  Proces biznesowy  rozumiany  jest najczęściej  jako  seria działań, któ‐
rych celem jest osiągnięcie określonych efektów, stanowiących ustruktu‐
ralizowaną  całość.  Procesy  biznesowe  opisują  sposoby  działania  firmy 
dla konkretnych sytuacji. Zarządzanie procesami biznesowymi (w skró‐
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cie BPM – ang. Business Process Management) obejmuje wszystkie czynno‐
ści  wykonywane  przez  organizację  w  celu  opracowania,  utrzymania, 
kontrolowania oraz rozwijania swoich procesów biznesowych. Czynno‐
ści  te  angażują  ludzi, organizacje  i  technologie przy  zastosowaniu  róż‐
nych poziomów automatyzacji [van der Aalst, Hofstede, Weske 2003]. 
  Podstawowym narzędziem wspomagającym zarządzanie procesami 
biznesowymi  są  nowoczesne  technologie  informacyjne, wśród  których 
najważniejszą grupę  stanowią  systemy klasy BPM. Systemy  te  składają 
się najczęściej  z następujących  elementów  (patrz  rysunek  1): narzędzia 
do  definiowania  procesów  biznesowych,  serwery  procesów  bizneso‐
wych, aplikacje klienckie procesów biznesowych i narzędzia do admini‐
stracji i monitoringu procesów biznesowych. 
 

Rysunek 1. Model koncepcyjny tradycyjnego systemu BPM 

Narzędzia do definiowania 
procesów biznesowych

Inne serwery zarządzania procesami biznesowymi

Narzędzia do zarządzania 
procesami biznesowymi

Protokoły komunikacyjne

Serwer zarządzania procesami biznesowymi

Narzędzia do zarządzania 
procesami biznesowymi

Narzędzia do administracji 
oraz monitoringu procesów 

biznesowych

Inne aplikacje klienckie procesów 
biznesowych

Aplikacje klienckie procesów 
biznesowych

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Bergenti, Caire, Gotta i in. 2011, s. 113]. 
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  Narzędzia do definiowania procesów biznesowych wykorzystywane 
są na etapie opracowywania procesów biznesowych  i pozwalają na  ich 
projektowanie  i  mapowanie  w  komputerze.  Sformalizowane  procesy 
biznesowe  reprezentują  skoordynowane  (równolegle  i/lub  szeregowo) 
zestawy  zadań,  połączone  ze  sobą w  sposób  umożliwiający  realizację 
określonych celów. 
  Serwery  procesów  biznesowych  stanowią  oprogramowanie  zapew‐
niające  środowisko wykonawcze  dla wcześniej  zdefiniowanych  proce‐
sów. Serwery  te odczytują definicje procesów, uruchamiają  je, a następ‐
nie śledzą ich wykonanie. 
  Aplikacje klienckie procesów biznesowych to oprogramowanie, które 
nie musi być częścią systemu BPM, a wykorzystywane jest przez uczest‐
ników procesów biznesowych do  interakcji z przepływami zadań  (ang. 
workflows) zdefiniowanymi dla poszczególnych procesów. 
  W ostatnich  latach  firmy koncentrowały  się na poszukiwaniu  coraz 
bardziej  elastycznych  sposobów  pracy  oraz  skracaniu  czasu  reakcji  na 
zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym. Zwiększały swój udział w 
rynku, minimalizując  skutki  jego  nieprzewidywalności  i  dążąc  do  jak 
największego  stopnia  jego  zrozumienia,  pomimo  rosnącej  złożoności 
rzeczywistości gospodarczej, w której przedsiębiorstwom  tym przyszło 
funkcjonować. Trend ten pozostaje cały czas aktualny, choć doświadcze‐
nia wielu firm pokazują, że stosowane obecnie metody i narzędzia nie są 
w stanie zapewnić im odpowiedniego poziomu wsparcia. 
  Analizując wykorzystywane  sposoby  zarządzania  procesami  bizne‐
sowymi, można zaobserwować, iż w wielu przedsiębiorstwach do mode‐
lowania  procesów  biznesowych  stosowane  są  narzędzia  graficzne  po‐
zwalające na wizualizację  tych procesów. Niestety, rzeczywistość poka‐
zuje, że modelowane „wzorcowe” procesy często sprawdzają się jedynie 
jako ozdoby  ścian w biurach. Wynika  to z  faktu,  że aktualnie dostępne 
narzędzia  wspierają  jedynie  uproszczone  podejście  do  modelowania: 
procesy postrzegane są jako długotrwałe, niezmienne sekwencje działań, 
nie uwzględniające wyzwań,  jakie przynosi  rzeczywistość. W praktyce 
okazuje się, że procesy wykonywane są inaczej, niż zakładano na wykre‐
sach – pojawiają się tzw. procesy „cienie”, które dominują nad tymi „ofi‐
cjalnymi”  [Burmeister, Arnold, Copaciu  i  in. 2008, s. 37−44]. Stosowane 
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systemy  informatyczne  tworzone  są w  oparciu  o  dezaktualizujące  się 
procesy „wzorcowe”  (inaczej „oficjalne”), często zapisane bezpośrednio 
w kodzie programu, zamiast w postaci jawnej, łatwo dostępnej i modyfi‐
kowalnej, wizualnej reprezentacji procesu. Takie podejście powoduje, że 
systemy  te szybko przestają być użyteczne, a wszelkie zmiany w zdefi‐
niowanych procesach powodują konieczność modyfikacji ich zakodowa‐
nych wersji, co sprawia, że łączne koszty tych zmian są bardzo wysokie. 
Dodatkowo  czas  potrzebny  na  ciągłe  aktualizacje  procesów  powoduje 
stałe opóźnienia w stosunku do zmieniającej się rzeczywistości. Sytuacja 
ta  sprawia,  że  głównym wyzwaniem  dla  opracowywanych  systemów 
klasy BPM  jest  zapewnienie procesom  jak największej  zręczności  (ang. 
agility), rozumianej nie  tylko  jako  ich elastyczność  (możliwość adaptacji 
procesów),  ale  także zdolność do  szybkiego proaktywnego dostosowy‐
wania do  zmieniającego  się  otoczenia. Należy  osiągnąć  to  zarówno na 
poziomie modelowania, tzn. zmieniony model procesu powinien zostać 
automatycznie przeniesiony do wspierającego systemu informatycznego, 
jak  i na poziomie wykonawczym, poprzez automatyczne dostosowanie 
się wykonywanego procesu do bieżącego otoczenia. 
 
3. Technologie agentowe – systemy agentowe i wieloagentowe 
 
  Pojęcie  inteligentnych  systemów  agentowych wywodzi  się  z  teorii 
sztucznej  inteligencji. Metody sztucznej  inteligencji, zwłaszcza w ujęciu 
rozproszonym,  znajdują  szczególne  zastosowanie  w  rozwiązywaniu 
problemów występujących w  systemach  zdecentralizowanych,  dlatego 
też problematyka systemów agentowych koncentruje się zasadniczo wo‐
kół  rozproszonej  sztucznej  inteligencji  [Godniak  2003].  W  literaturze 
przedmiotu, można spotkać wiele różnorodnych definicji inteligentnych 
agentów. Najczęściej agenta określa się jako: 
• autonomiczny  system  komputerowy  zawarty w  złożonym  i  dyna‐

micznym środowisku, zdolny do postrzegania i samodzielnego dzia‐
łania oraz  realizowania określonych zadań  i  celów w  tym  środowi‐
sku [Maes 1995]; 



Norbert Krygier 72 

• system  informatyczny usytuowany w  takim  środowisku, w którym 
jest  zdolny  do  autonomicznych  działań  w  celu  osiągnięcia  swych 
zamierzeń [Wooldrige, Jennings 1995]; 

• jednostka zdolna do postrzegania swojego  środowiska poprzez sen‐
sory  i  podejmowania  działań w  ramach  tego  środowiska  poprzez 
efektory [Russel, Norvig 2003]; 

• jednostka, której stan postrzegania zawiera takie mentalne składniki 
jak przekonania, zdolność, dokonywanie wyborów oraz zobowiąza‐
nia [Shoham 1997]. 

  Ponieważ nie  istnieje  jedna ogólnie przyjęta,  jednoznaczna definicja 
agenta, w literaturze wskazuje się częściej cechy,  jakimi powinien się on 
charakteryzować. Do najważniejszych z nich należą  [Franklin, Graesser 
1997, s. 21–35]: 
• reaktywność – umiejętność reagowania na zmiany w otoczeniu, 
• autonomiczność – sprawowanie kontroli nad własnymi działaniami, 
• orientacja na cel – w miejsce prostych reakcji na zmiany otoczenia, 
• komunikatywność  –  komunikowanie  się  z  innymi  agentami  oraz 

ludźmi, 
• uczenie się – zmiany zachowania oparte na doświadczeniach, 
• ciągłość działania – permanentnie uruchomione procesy, 
• mobilność – zdolność do transportu z  jednej  jednostki (maszyny) do 

innej, 
• charakter – wrażenie posiadania osobowości i stanu emocjonalnego, 
• elastyczność – działanie oparte nie na skryptach, lecz na osobowości  

i charakterze. 
  Agent programowy jest implementowany za pomocą odpowiedniego 
oprogramowania.  Charakteryzuje  się  zdolnością  interakcji  z  różnymi 
obiektami oraz z  ludźmi, na różnych platformach  i w różnych środowi‐
skach. Postrzega swoje otoczenie z wykorzystaniem sensorów, analizuje 
je, a następnie oddziałuje na nie poprzez efektory (zob. rysunek 2). 
  Agent może zastąpić użytkownika w realizacji złożonych czynności, 
oszczędzając  jego  czas  i wspierając go w obszarach, w których brakuje 
mu wystarczającej wiedzy. Agent ma  także zdolność ciągłego wyszuki‐
wania, gromadzenia  i przetwarzania  informacji pochodzących z otocze‐
nia, które są podstawą do podejmowania przez niego decyzji. Środowi‐
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ska, w których występuje wiele agentów, nazywane są systemami wielo‐
agentowymi  (ang. Multi‐Agent Systems – MAS). Funkcjonując w  takim 
systemie pojedynczy agent  jest w stanie nawiązać komunikację i współ‐
pracę z innymi agentami, co może zaowocować rozwiązywaniem znacz‐
nie bardziej złożonych problemów [Krygier, Karczmarz 2011]. 
 

 
Rysunek 2. Ogólna struktura agenta programowego 

 

 
Źródło: [Krygier, Karczmarz 2011, s. 276]. 

 
  Wyżej wymienione cechy predestynują technologie agentowe do za‐
stosowania ich w zarządzaniu procesami biznesowymi, w których trady‐
cyjne podejście obecne w dostępnych systemach BPM nie zapewnia od‐
powiedniego  stopnia  elastyczności  i  efektywności  wymaganego  do 
szybkiego reagowania na dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu, 
w którym realizowane są procesy biznesowe. 
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4. Technologie agentowe w zarządzaniu procesami 
    biznesowymi 
 
  Jednym z możliwych sposobów radzenia sobie z opisanymi wcześniej 
ułomnościami  istniejących systemów zarządzania procesami biznesowymi 
jest zastosowanie  technologii agentowej do koordynowania procesów biz‐
nesowych. Oparty na agentach  system BPM  składa  się z  szeregu kompo‐
nentów  oprogramowania,  których  charakterystyka  działania  zgodna  jest 
z wymogami  technologii agentowej. Komponenty  te uczestniczą w zarzą‐
dzaniu przepływem pracy realizowanej w zaimplementowanych procesach 
biznesowych  [Pang  2000].  Koncepcja  agentowego  systemu  BPM  zakłada 
rozłożenie  procesu  biznesowego  na  części  i  przekazanie  sterowania  nad 
tymi częściami do agentów programowych (patrz rysunek 3).  
 

Rysunek 3. Proces biznesowy zorientowany agentowo 

 

Agent 1 

Zadanie 1 

Agent 2 

Zadanie 2 

Agent 3 

Zadanie 3 

Zadanie 1 Zadanie 2 

Zadanie 3 

Zadanie 4 

Zadanie 5 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Grundspenkis, Pozdnyakov 2006, s. II.13–4]. 

 
  Podejście agentowe pozwala  także na podział procesu biznesowego 
na grupy w celu przeniesienia koordynacji działania tych grup do auto‐
nomicznych  lub  półautonomicznych  agentów  programowych.  Logika 
biznesowa,  zdefiniowana  dla  każdego  agenta  jawnie  poprzez  zastoso‐
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wanie określonego zestawu ról biznesowych, pozwala określić zależno‐
ści pomiędzy przydzielonym agentowi zadaniem  i dostępnymi do  jego 
wykonania zasobami, a innymi uczestnikami procesu biznesowego, któ‐
rymi  także mogą  być  agenci programowi. Agenci wykorzystują  logikę 
biznesową  planując  swoje  działania  tak,  aby  osiągnąć  cel  konkretnego 
uczestnika  procesu. Zaimplementowane  protokoły  komunikacyjne wy‐
korzystywane są przez agentów do synchronizowania swoich działań. 
  Koncepcyjny model opartego na wykorzystaniu agentów programo‐
wych systemu BPM pokazano na rysunku 4. Wiedza o  logice procesów 
biznesowych dystrybuowana jest pomiędzy uczestników procesu. Każdy 
agent działa zgodnie z celami swojego użytkownika  i dostarcza rzeczy‐
wistych  informacji o  jego bieżących zadaniach oraz  terminach  ich reali‐
zacji. Inteligentni agenci muszą być w stanie planować  i objaśniać użyt‐
kownikowi swoje działania, znajdować alternatywne ścieżki pozwalające 
na osiągnięcie celu, a także udzielać mu odpowiednich porad. 
 

Rysunek 4. Model koncepcyjny agentowego systemu zarządzania 
 procesami biznesowymi 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Grundspenkis, Pozdnyakov 2006, s. II.13–5]. 
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  Przykładem agentowego systemu BPM jest system ADEPT (ang. Ad‐
vanced Decision Environment  for Process Tasks), który został zaimple‐
mentowany  przez  British  Telecom w  celu  zautomatyzowania  procesu 
opracowywania oferty  instalacji  sieci  telekomunikacyjnej w budynkach 
klienta [Jennings, Norman, Faratin i in. 2000]. 
  Poniżej  zestawiono  najważniejsze  zalety  agentowych  systemów  za‐
rządzania procesami  [Bolcer, Taylor 1998,  s. 125−171;  Jennings, Faratin, 
Johnson i in. 1996, s. 105−130; Yuhong, Maamar, Shen 2001, s. 420−426]: 
1. Wykorzystanie  zorientowanych  na  określony  cel,  komunikujących 

się  ze  sobą  autonomicznych  agentów,  pozwala  na  osiągnięcie  celu 
procesu  biznesowego,  stosując  przy  tym  wiele  ścieżek możliwych 
rozwiązań,  z  jednoczesnym  uwzględnieniem  zdefiniowanej  logiki 
biznesowej. 

2. Technologie oparte na  agentach pozwalają na większą  elastyczność 
i dynamikę  funkcjonowania  systemu  zarządzania  procesami  bizne‐
sowymi. Rozdzielenie komponentów  systemu BPM pozwala na  ich 
łatwą  wymianę,  zastąpienie  lub  też  dodanie,  bez  wpływu  na  po‐
prawność działania pozostałych części systemu. 

3. Rozwiązania  agentowe  umożliwiają  zdecentralizowane  posiadanie 
zadań, informacji oraz zasobów wymaganych przez proces biznesowy. 

4. Systemy wykorzystujące agentów programowych zapewniają dostęp 
do systemu nawet, gdy  jest on  fizycznie rozproszony. Pozwalają na 
budowę wysoce zdecentralizowanych i rozproszonych systemów, co 
odzwierciedla rzeczywiste sytuacje, gdy procesy biznesowe w orga‐
nizacji  są  fizycznie  rozproszone  (na  terenie przedsiębiorstwa, kraju, 
czy nawet pomiędzy kontynentami). 

5. Zastosowanie  autonomicznych  agentów  zapewnia  wysoki  stopień 
naturalnej współbieżności, gdy wiele powiązanych  zadań  jest  reali‐
zowanych w tym samym momencie procesu biznesowego. 

6. Agenci mogą znacząco zwiększyć poziom automatyzacji zarządzania 
procesami biznesowymi, co ma bezpośrednie przełożenie na zmniej‐
szone  zapotrzebowanie na pracę  ludzką,  a  tym  samym wpływa na 
obniżenie całkowitych kosztów obsługi procesów biznesowych. 

7. Technologie agentowe pozwalają na skrócenie czasu reakcji na zmiany 
w środowisku pracy, w których realizowane są procesy biznesowe. 



Zastosowanie technologii agentowej w zarządzaniu procesami…  77 

8. Dzięki zastosowaniu agentów programowych można uzyskać znacz‐
nie  lepszą  integrację  oraz  interoperacyjność  pomiędzy  systemem 
BPM  a  innymi  heterogenicznymi  systemami  wykorzystywanymi 
w organizacji. 

  Analizując  korzyści  z  zastosowania  agentowych  systemów  zarzą‐
dzania procesami biznesowymi nie należy zapominać o pewnych ułom‐
nościach, wynikających  z  samej natury paradygmatu  agentowego  [Jen‐
nings, Wooldridge 1998, s. 10]: 
• systemy  agentowe  nie  posiadają  globalnego  kontrolera  systemu. 

oznacza to, że rozwiązania te nie są najlepsze w przypadku, gdy sys‐
tem zarządzania procesami biznesowymi ma zachowywać globalne 
ograniczenia; 

• działanie agenta z definicji determinowane  jest w oparciu o wiedzę 
lokalną, co może powodować,  że w  rzeczywistym  systemie agento‐
wym  całkowita wiedza  globalna może  nie  być  dostępna. może  to 
oznaczać, że agenty w ujęciu globalnym mogą nie podejmować decy‐
zji optymalnych; 

• aby  użytkownicy  nie  obawiali  się  delegowania  zadań wykonywa‐
nych w  ich  imieniu przez  agentów, muszą najpierw  im  zaufać.  za‐
równo pracownicy  jak  i organizacje będą musiały przyzwyczaić  się  
i  przekonać  do  wykorzystywania  autonomicznych  komponentów 
oprogramowania, jeśli mają być one powszechnie stosowane. 

  Powyższe ułomności dotyczą wszystkich systemów wykorzystujących 
technologie agentowe  i nie są  typowe  jedynie dla systemów BPM. W rze‐
czywistości  istnieją sposoby na zniwelowanie  tych niedogodności  (np. po‐
przez zaprojektowanie odpowiedniej architektury z wydzielonym agentem 
odpowiedzialnym za koordynację pracy pozostałych agentów oraz dostar‐
czanie agentom wiedzy globalnej). Zgłaszane zastrzeżenia  i  ich znaczenie 
wynika  często  z mylnego  powszechnego  postrzegania  systemów  agento‐
wych jako użytecznych jedynie w ograniczonym zakresie środowisk, które 
charakteryzuje  wewnętrzna  dynamika  i  niepewność.  Oczywiście  nie 
wszystkie środowiska operacyjne są tak wymagające, a praktyka pokazuje, 
że wiele rozwiązań agentowych może skutecznie działać  także w bardziej 
tradycyjnych środowiskach [Bergenti, Caire, Gotta i in. 2011]. 
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5. Wnioski 
 
  Tradycyjne podejście do zarządzania procesami biznesowymi spoty‐
kane w dzisiejszych  systemach klasy BPM  jest  często niewystarczające, 
zwłaszcza gdy dynamika zmian otoczenia wymaga  szybkiego dostoso‐
wywania  zaimplementowanych  w  organizacji  procesów  biznesowych. 
Zastosowanie  technologii agentowej do wspomagania zarządzania pro‐
cesami  biznesowymi  pozwala  na  delegowanie  zadań  realizowanych 
w ramach procesów do autonomicznych agentów programowych. Agen‐
ci wyposażeni w logikę biznesową potrafią osiągać cele procesów bizne‐
sowych, z wykorzystaniem wielu możliwych ścieżek działania, przy jed‐
noczesnej  zdolności  do  obsługiwania  nieoczekiwanych  sytuacji  wyjąt‐
kowych. Dzięki agentom ludzie uczestniczący w procesach biznesowych 
dysponują  dodatkową  ilością  czasu  i mogą  efektywniej  skupić  się  na 
działaniach możliwych do wykonania  tylko przez człowieka. Wszystko 
to  prowadzi  to  skrócenia  czasu  realizacji  procesów  biznesowych  oraz 
poprawy  jakości  ich wykonania, a  tym  samym do większej wydajności 
oraz spójności pracy organizacji. 
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1. Wprowadzenie 
 
  Zmiany, które dokonują  się na  rynku zmuszają organizacje do  szyb‐
kiego  reagowania  i dostosowywania się do nowych warunków, oznacza 
to  często  wdrożenie  innowacji.  Innowacja  posiada  wiele  definicji, 
kojarzona jest przede wszystkim z działaniami skierowanymi na wszelkie 
zmiany prowadzące do nowoczesności. Jednakże należy nadmienić, że nie 
każda zmiana może być od  razu  innowacją. Często  jest  to długi proces, 
w wyniku którego ona powstaje. Zatem, co należy rozumieć pod pojęciem 
innowacji.  Jakie  czynniki  ułatwiają  ich  wprowadzenie,  a  jakie  hamują? 
W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na postawione pytania. 
Pokazano,  że  innowacja,  to  tworzenie  nowych  pomysłów,  nowych  roz‐
wiązań  organizacyjnych  lub  zastosowanie  istniejących  rozwiązań w  no‐
wych  sytuacjach,  powodujące  poprawę  produktów,  usług,  struktur, 
a przede wszystkim pozycji konkurencyjnej. 
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2. Innowacja w ujęciu teoretycznym 
 
  Innowacja z języka łacińskiego innovatio oznacza odnowienie [Janasz, 
Kozioł  2007,  s.  12]. Podobnie  rozumiana  jest w potocznym  języku  (od‐
nowa, coś nowego).  
  Zdaniem  Schumpetera,  innowacja  jest  przełożeniem  inwencji  twór‐
czej  na  rzeczywistość materialną.  Opierając  się  na  teorii  Schumpetera 
można uznać, iż innowacja, to nie tylko nowy pomysł czy wynalazek, ale 
całokształt  procesów  prowadzących  do wdrożenia  nowej  idei w  życie 
[Schumpeter 1960, s. 104].  
  W  zbliżonym  rozumieniu,  innowacja  określana  jest  przez  kolejnych 
autorów.  M.E.  Porter  do  pojęcia  innowacja  włącza  ulepszenia 
technologiczne.  Mogą  sie  ujawnić  w  zmianach  produktu  lub  procesu, 
nowych  podejściach  do  marketingu,  nowych  formach  dystrybucji  itp. 
[Porter  1990,  s.  45]. G.S. Altshuller  zdefiniował  innowacje,  jako:  złożone 
zjawisko i zbiór umiejętności, odmienny sposób organizowania, wyrażania 
wiedzy, postrzegania  świata,  tworzenia nowych  idei, perspektyw, w  tym 
produktów [Innowacje dla przyszłości...2007, s. 38−39]. Drucker, uważa inno‐
wację za − wprowadzenie na rynek czegoś nowego, co nie ma swojego od‐
powiednika i nie występowało  jeszcze na danym rynku. Jego zdaniem  jest 
szczególnym  narzędziem  przedsiębiorców,  które  nadaje  zasobom  nowe 
możliwości tworzenia bogactwa [Drucker 2004, s. 11]. A zatem  uznaje ją za 
istotny czynnik determinujący rozwój przedsiębiorstwa.  
  Mnogość  interpretacji  potwierdza,  że  trudno  jest w  sposób  jedno‐
znaczny  zdefiniować,  co  kryje  termin  innowacja. Generalnie przyjmuje 
się, iż innowacja to postęp, który dokonuje się nieprzerwanie. Natomiast 
działalność  innowacyjna może  zagwarantować  nieprzerwane  dochody 
i wzrost przedsiębiorstwa.  
 
3. Źródła innowacji 
 
  Według Penca  [1995,  s. 73] „źródłem  innowacji  jest wszystko  to,  co 
generuje  określone  idee,  pomysły,  projekty  i może  stać  się  przyczyną 
poszukiwania,  czy wynajdywania  rzeczy  nowych,  podejmowania  przed‐
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sięwzięć, wprowadzania  ich w  życie  i doskonalenia”. Oznacza  to,  że po‐
szczególnym innowacjom można przyporządkować określone źródło.  
  Z punktu widzenia organizacji można wskazać kryterium miejsca ich 
powstania, uwzględniając  źródła zewnętrzne  i  źródła wewnętrzne.  Jed‐
nakże należy dodać, że wewnętrzne źródła pozyskiwania innowacji sto‐
sowane  są  raczej  przez  przedsiębiorstwa  większe.  Przeważnie  proces 
badawczy wiąże  się  z  potrzebą  posiadania  zarówno  finansowych,  jak 
i naukowych  możliwości,  jak  np.  wyspecjalizowane  komórki  badawczo‐
rozwojowe. Z tego też powodu małe firmy wykorzystują częściej zewnętrz‐
ne  źródła  innowacji.  Stanowią  je  często: umowy  licencyjne,  franczyzowe, 
czy alianse strategiczne. Nie wymagają ponoszenia dużych nakładów, nie 
wiążą się też z dużym ryzykiem przy wprowadzaniu innowacji.  
  Kolejnym  kryterium  mogą  być  relacje  między  producentem 
i nabywcą. Wyróżnia  się  tu  źródła  innowacji  –  podażowe  –  tworzone 
przez naukę oraz popytowe,  tworzone w odpowiedzi na konkretne za‐
potrzebowanie produkcji  i  rynku. Należy  jednak zaznaczyć,  że najważ‐
niejszymi  źródłami  innowacji  są badania naukowe prowadzone w  jed‐
nostkach naukowo – badawczych  i uczelniach wyższych, zaś w przed‐
siębiorstwach źródłem innowacji są pracownicy i ich wiedza. 
  Z powyższego wynika,  że  źródłem  innowacji  jest wiedza. W  obec‐
nych  czasach  zasób  ten  stał  się  najcenniejszym  zasobem  przedsiębior‐
stwa, bowiem ma on zdolność do ewaluowania i przekształcania wszel‐
kich innych zasobów [Jemielniak, Koźmiński 2008, s. 25].  
  Wiedza znalazła odzwierciedlenie w narzędziach, produktach  i pro‐
cesach,  zarządzaniu  przedsiębiorstwem,  czy w  zarządzaniu  samą wie‐
dzą. We współczesnych czasach uważa się, że odpowiednie zarządzanie 
wiedzą jest źródłem przewagi konkurencyjnej.  
 
4. Rodzaje innowacji 
 
  Podziału innowacji można dokonać w oparciu o różne kryteria. Najczę‐
ściej wymienia  się:  złożoność procesu, oryginalność  zmian, dziedzinę  lub 
branżę  gospodarki,  zasięg  oddziaływania,  możliwe  skutki  zastosowania 
innowacji  w  przedsiębiorstwie  oraz  korzyści  uzyskane  w  wyniku  ich 
wprowadzenia. Poniżej zostały zaprezentowane wybrane rodzaje innowacji. 
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  Powszechnie  stosowany  to podział na  innowacje: produktowe, pro‐
cesowe  i usługowe.  Innowacje produktowe dostarczają na  rynek nowe, 
bądź też ulepszone produkty. Innowacje procesowe najczęściej oznaczają 
przyjęcie nowych  lub  znacząco ulepszonych metod produkcji. Dotyczą 
najczęściej zmian w zakresie organizacji, technologii, zasobów  ludzkich, 
metod pracy,  sprzętu  lub kombinacja  takich  zmian  [Wiszniewski  1999, 
s. 9].  Z  kolei  innowacyjność  usługowa  jest  to wprowadzenie  na  rynek 
usługi, która oferuje konsumentowi nową korzyść lub wartość.  
  Kolejne klasyfikacje, określają np. skalę, stopień nowości, złożoność, 
charakter i skutki.  Dokonując podziału według skali zmian, jakie za sobą 
pociągają można je podzielić na:  
• przełomowe  (nowoczesne  technologie, metody  lub koncepcje zarzą‐

dzania);   
• znaczące (ulepszają procesy zachodzące w firmie);  
• drobne (ciągłe usprawnienia w prowadzeniu działalności). 
  Według kryterium nowości rozróżnia się innowacje będące nowością 
w  skali  świata,  kraju  bądź  całego działu przemysłu  oraz przedsiębior‐
stwa. Z kolei według kryterium oddziaływania proponuje się podział na 
innowacje  zachodzące w  przedsiębiorstwie  i  poza  nim  [Janasz, Kozioł 
2007, s. 20]. Innowacje wewnątrz przedsiębiorstwa mogą być  jednostko‐
we  i obejmować  tylko  jeden obszar działalności  firmy  lub  synergiczne, 
które  są  przeciwieństwem  jednostkowych  i  wprowadzają  innowacje 
w wielu obszarach działalności przedsiębiorstwa.  
  Uwzględniając  zakres  powodowanych  przez  innowacje  skutków 
można  je podzielić na strategiczne  i taktyczne. Pierwsze dotyczą przed‐
sięwzięć o charakterze długofalowym  i służą realizacji celów strategicz‐
nych. Drugie natomiast dotyczą wszelkich bieżących zmian w wyrobach, 
technologii produkcji  i organizacji pracy, pozwalających podnieść efek‐
tywność gospodarowania  i  skorygować dotychczasowe  tendencje  [Bog‐
daniecki 2004]. 
  Podręcznik Oslo Manual oprócz  innowacji  technicznych określa  też 
innowacje nietechniczne, obejmują one głównie innowacje organizacyjne 
i menedżerskie np. wdrażanie nowych procesów czy systemów organi‐
zacyjnych [Stawarz 2005, s. 145]. 
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  W literaturze przedmiotu, jak też w praktyce gospodarczej wymienia 
się wiele  innych  rodzajów  innowacji, często związane są z konkretnym 
przedsiębiorstwem. 
 
5. Przedsiębiorstwo zorientowane na innowacje 
 
  Z  powyższych  rozważań  wynika,  że  innowacyjność  jest  głównym 
czynnikiem  wpływającym  na  rozwój  przedsiębiorstwa.  Bowiem  bez 
wprowadzenia  nowych  metod  produkcji,  technologii,  wynalazków, 
a także  bez  nowoczesnego  zarządzania  kadrą  pracowniczą,  firma  nie 
będzie się  rozwijać. Stagnacja  i wierne  trwanie przy  tradycji nie dopro‐
wadzi do wzrostu produkcji  i wydajności [Strużycki 2006, s. 9−13]. Dla‐
tego oczywistym jest, że nowoczesne organizacje działające współcześnie 
w  środowisku  charakteryzującym  się  szybkimi  i  nieprzewidywalnymi 
zmianami, koncentrują uwagę na rozwoju nowych produktów, rynków i 
technologii.  Organizacje  te  charakteryzują  się  wysoką  elastycznością, 
niskim  poziomem  formalizacji  i  specjalizacji  oraz wysokim  poziomem 
decentralizacji  [Armsrong  2010,  s.  60].  Jednakże,  aby  przedsiębiorstwo 
uzyskało  tytuł  innowacyjnego  musi  spełnić  wiele  warunków,  przede 
wszystkim  wprowadzić  innowacje.  Takie  kryterium  w  klasyfikacji 
innowacyjnych  przedsiębiorstw  przyjmuje  GUS,  zaliczając  do  grupy 
innowacyjnych,  te  firmy,  które  w  określonym  czasie  (najczęściej 
trzyletnim) wprowadziły na rynek nowe produkty lub ulepszone procesy 
[Działalność innowacyjna... 2004−2006, www.stat.gov.pl]. 
  Jednak bez względu, do której definicji się odwołamy, akcentuje się 
jedno,  a  mianowicie,  iż  aktywność  innowacyjna  przedsiębiorstwa 
wyrażająca  się  we  wszystkich  obszarach  decyduje  o  jego  pozycji 
rynkowej.  W  dobie  stale  zmieniających  się  uwarunkowań 
i wszechobecnej  silnej  konkurencji,  należy wyprzedzać  konkurencję w 
tym, co nowatorskie i trudne do skopiowania. Jednym z takich zasobów 
jest wiedza, dzięki której można wprowadzać zmiany w zakresie techno‐
logii,  wytwarzania  produktu,  metod  zarządzania,  motywowania  pra‐
cowników, czy innych rozwiązań organizacyjnych. Przeobrażenie przed‐
siębiorstwa o charakterze  tradycyjnym w przedsiębiorstwo zorientowa‐
ne na wiedzę i innowacje wymaga zmiany modelu zarządzania oraz ko‐
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nieczność  dokonywania  jednoczesnych  zmian  w  strategii,  strukturze 
organizacyjnej, procedurach operacyjnych i kulturze organizacyjnej [Mi‐
kuła 2006, ss. 37−39]. 
   
6. Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstwa 
 
  Zagadnienie konkurencyjności  jest  jednym z  istotnych, często poru‐
szanych  tematów w  gospodarce.  Jest  ono  obecne w  dobie  deregulacji 
rynków,  rozwoju  technologii,  jak  też  innych  czynników wpływających 
na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Te determinanty przyczyniają się do 
zaostrzania reguł oraz działań na rynku, stawiając przedsiębiorcom no‐
we, a zarazem trudniejsze wyzwania. Świtalski podaje, że pojęcie konku‐
rencyjności z początku zostało wprowadzone do zasobu pojęć politycz‐
nych w kontekście makroekonomicznym, oznaczało  cechę  systemu go‐
spodarczego w porównaniach z innymi gospodarkami.  
  W  węższym  rozumieniu  konkurencyjność  odzwierciedla  potencjał 
firmy,  który  stanowią  zasoby,  umiejętności  i  zdolności  zapewniające 
przewagę nad  innymi podmiotami działającymi w  tym samym sektorze. 
Zatem termin ten można zdefiniować, jako wielowymiarową cechę przed‐
siębiorstwa, wynikającą z jego wewnętrznej charakterystyki, jak też zwią‐
zaną z umiejętnością adaptacji do zmian zachodzących w otoczeniu. Jest to 
cecha  określająca wyróżniające  zdolności  przedsiębiorstwa  do  podejmo‐
wania takich działań, które zapewniają stabilny i długotrwały rozwój oraz 
przyczyniają się do budowania wartości rynkowej [Walczak 2010].   
  Inne definicje również kojarzą  ją z pojedynczym przedsiębiorstwem, 
jako  zdolność  do  wytwarzania  właściwych  dóbr  lub  usług  właściwej 
jakości  [Świtalski  2005,  ss.  165−166]. Wielość definicji  świadczy,  że  jest 
różnie pojmowana  i  interpretowana. Dla przykładu Gorynia  określa  ją 
jako umiejętność konkurowania, przetrwania i działania w konkurencyj‐
nym otoczeniu  [Gorynia 2000, s. 96]. Dość precyzyjnie ujmuje  ją Abbas 
A.J., jako „zdolność firmy do innowacyjności i elastyczności, przejawiają‐
cą  się w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej”. Można zatem uznać,  że 
jest ona optymalnym kryterium wszechstronnej oceny zdolności przed‐
siębiorstwa  do  ciągłego  kreowania  nowych  pomysłów.  Dzięki  niej 
przedsiębiorstwo odnosi wiele korzyści, ma lepszy dostęp do zewnętrz‐
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nych źródeł finansowania. W takim ujęciu jest ona postrzegana, jako wy‐
nik podejmowanych przez przedsiębiorstwo działań innowacyjnych. 
  Zdaniem Walczaka jest to trafne ujęcie, ponieważ odzwierciedla sze‐
reg  istotnych  czynników  i  uwarunkowań  rzutujących  na  konkurencyj‐
ność przedsiębiorstwa w praktyce zarządzania. Jednym z nich  jest inno‐
wacyjność. A zatem nie ulega wątpliwości,  że dla osiągnięcia wysokiej 
pozycji  konkurencyjnej  konieczne  jest  utrzymanie wysokiego  poziomu 
innowacyjności, czyli zdolności do ciągłego generowania  i realizowania 
innowacji [Walczak 2010].   
 
7. Innowacje w MŚP − wybrane wyniki badań 
 
  Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw nie jest ich 
mocną  stroną.  Świadczą  o  tym wyniki  badań wielu  badaczy. W  Polsce 
nadal  brak  jest  kompleksowego  podejścia  do  problematyki  zarządzania 
innowacjami,  takich  jak  np.  duński model UDI  (User Driven  Innovation)‐ 
zakłada on, iż działalność innowacyjna firm sektora MŚP ma charakter pro‐
cesowy i skoncentrowana jest na zaspakajaniu potrzeb rynku, czy też reali‐
zacji GOW (Knowledge Based Economy), która może zapewnić trwały rozwój 
sektora MŚP [Janczewska 2011, ss. 79−80, za Gupta, Woodside 2006].  
  Poniżej  przedstawiono  wybrane  wyniki  badań  obrazujące  działal‐
ność innowacyjną mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  
  Wyniki badania własnego1, którego celem było uzyskanie  informacji 
dotyczących zarządzania wiedzą  i  innowacyjnością  firm z  sektora MŚP 
dowodzą,  że  proces  zarządzania  wiedzą  jest  realizowany,  jako  jeden  
z elementów  ogólnego  zarządzania  zasobami  ludzkimi.  Jednak  należy 
nadmienić, że przebiega on inaczej w poszczególnych grupach przedsię‐
biorstw, co oznacza, że wielkość przedsiębiorstwa ma  istotne znaczenie 
na  jego  przebieg.  Szczegółowa  analiza  uzyskanych wyników  pozwala 
stwierdzić,  że najkorzystniej  sytuacja przedstawia  się w średnich  i ma‐
łych  firmach  (potwierdza  to  większa  liczba  wskazań).  Wiedza  jest 

                                                 
1 Badanie przeprowadzono na próbie celowej. Objęto nim 108 firm z terenu kujaw‐

sko‐pomorskiego, warmińsko‐mazurskiego oraz mazowieckiego. Zastosowano kwestio‐
nariusz ankiety. 
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pozyskiwana w  procesach:  rekrutacji,  szkoleń, w wyniku  tych  jest  też 
rozwijana. W mniejszym  stopniu  pozyskuje  się  ją  w  wyniku  zakupu 
technologii  i patentów,  czy przez  stosowanie nowoczesnych metod za‐
rządzania,  jak np. benchmarking. W celu  jej upowszechniania, dzielenia 
się  nią,  a  także  zatrzymania  badane  przedsiębiorstwa  stosują  różne 
sposoby motywowania (chociaż należy zwrócić uwagę, że w tych mniej‐
szych nie tworzy się odpowiednich warunków do kreowania innowacji). 
One też wskazały najwięcej barier utrudniających realizację omawianych 
procesów. Z kolei małe i średnie przedsiębiorstwa wymieniły więcej ko‐
rzyści płynących z zarządzania wiedzą [Kamińska 2011, ss. 297−300].  
  Jedna z podanych to między  innymi wdrożenie  innowacji. Najwięk‐
szą liczbę wskazań uzyskały innowacje produktowe, ale wskazano też na 
inne kategorie innowacji, jak: procesowe, marketingowe i organizacyjne.  
  Powyższe  potwierdzają  wyniki  badania  dotyczące  innowacyjności 
firm w regionie brodnickim (kujawsko‐pomorskie) prowadzone w latach 
2008−2011  [Janczewska 2011, s. 86]. Autorka podaje,  że wśród poszcze‐
gólnych kategorii innowacji najwyższe wskazania (w grupie firm: mikro 
−  średnie)  otrzymały  innowacje  produktowe.  Generalnie  wyroby 
innowacyjne są uznawane za ważny element konkurencyjności zarówno 
poszczególnych przedsiębiorstw,  jak  i  całej gospodarki. Wprowadzanie 
innowacji  dotyczących  produktów,  zdaniem  przedsiębiorców, wpływa 
na  zwiększenie  zdolności produkcyjnych,  obniżkę materiałochłonności, 
obniżkę kosztów ogółem, większą elastyczność, jakość oraz wypełnienie 
przepisów,  norm  i  standardów  unijnych,  co  umożliwia  przedsiębior‐
stwom realizację polityki ekspansji i dywersyfikacji.  
  Innowacje procesowe najczęściej były wdrażane w małych przedsiębior‐
stwach. Z kolei w tych firmach najniższe wyniki otrzymała kategoria inno‐
wacji marketingowych. Jednakże, ogólne wyniki pokazują, że nie wszyscy 
zarządzający  doceniają  znaczenie wiedzy  i  innowacji,  chociaż  należy  za‐
uważyć, iż występują tendencje rozwojowe w tym zakresie. Niestety nadal 
są  to  zbyt niskie wskaźniki,  aby uplasować Polskę na wyższej pozycji w 
grupie  najbardziej  innowacyjnych  krajów  Unii.  Niskie  wskaźniki  ciągle 
jeszcze  dystansują  polskie  firmy  od  europejskich  pod  względem 
innowacyjności, mimo,  że  Polska  zajmuje  aktualnie  czołowe miejsce  pod 
względem tempa wzrostu gospodarczego wśród innych gospodarek Europy.  
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  Identyfikuje  się  różne  powody,  tej  niekorzystnej  sytuacji.  Jednym 
z nich  jest niewątpliwie brak wiedzy.  Źródła Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości  podają,  że wielu  polskich  przedsiębiorców  nie wie 
o możliwości współpracy ze  środowiskiem naukowym  lub  też   nie wie 
w jaki sposób zainteresować  te  instytucje. Kolejne najczęściej podawane 
powody nie wprowadzania innowacji to brak środków finansowych. Jest 
to uzasadniony powód, stanowiący główną barierę rozwoju wielu przed‐
siębiorstw. Niestety podaje się również powody, raczej współcześnie nie‐
mające uzasadnienia, jak np.: specyfika rynku czy produkt lub usługa nie 
wymaga  innowacji;  firma  nie wymaga  innowacji.  Czyli  krótko mówiąc 
niewiedza na  temat   potencjalnych  korzyści  z wprowadzania wszelkich 
innowacji.  Należy  również  podać,  że  istotnym  problemem  polskiego 
systemu  innowacji  są  też  niskie  nakłady  na  działalność  B+R 
przedsiębiorstw oraz prace badawczo rozwojowe ogółem.  
  Wiele  dostępnych  publikacji  zawiera  wyniki  badań  ukazujące  różne 
podejścia zarządzających  firmami sektora MŚP do zarządzania  innowacja‐
mi.  Ich autorzy w  sposób  systematyczny  stosują właśnie wcześniej wspo‐
mniany pomiar nakładów na działalność  innowacyjną  [Baruk 2006, s. 24]. 
Wyniki  te dowodzą, że są one nadal niskie. Śledząc statystyki obejmujące 
działalność  innowacyjną  i badawczo  rozwojową MSP w  latach 2004−2010 
można  to zauważyć. Takim przykładem  jest zjawisko zmniejszenia nakła‐
dów przez przedsiębiorstwa przemysłowe  i usługowe w  latach 2006−2008. 
W roku 2006 nakłady na innowacje w przemyśle wynosiły 20%, a usługach 
19%. Natomiast w 2008 oba te sektory zanotowały zmniejszenie tego udziału. 
  Omawiając współpracę z  jednostkami badawczymi w zakresie  two‐
rzenia  innowacji  należy  w  tym  miejscu  wykazać  też  pewne  słabości 
ośrodków badawczo naukowych, jak opieranie się na własnym potencja‐
le i brak otwarcia na rynek i jego klientów [Innowacyjność 2010, s. 6]. 
  Szczegółowa analiza barier utrudniających budowanie innowacyjno‐
ści  identyfikuje  ich wiele: wcześniej wskazany brak wiedzy; mało efek‐
tywna  polityka  innowacyjności w  kraju;  niska  skłonność  przedsiębior‐
ców  do  działań  innowacyjnych;  niska  aktywność  instytucji  otoczenia 
biznesu; niska świadomość proinnowacyjna podmiotów publicznych.  
8. Zakończenie 
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  Przyjmując,  że  konkurencyjność  przedsiębiorstw  i  gospodarki  jest 
silnie uwarunkowana  innowacyjnością, nie ulega zatem wątpliwości, że 
konieczne  jest  utrzymanie  wysokiego  poziomu  zdolności  do  ciągłego 
generowania i realizowania innowacji. To z kolei wymaga zaangażowa‐
nia  wszystkich  uczestników  gospodarki. Wprawdzie  aktualne  wyniki 
badań dowodzą, że innowacyjność polskiej gospodarki i przedsiębiorstw 
wzrasta, niestety nie w takim tempie, jak byśmy sobie życzyli, co wyraża 
się jednym z najniższych wskaźników innowacyjnośći, to z kolei plasuje 
Polskę na niższej pozycji w Europie. Zatem konieczne  jest realizowanie 
przez przedsiębiorstwa  innowacyjnej strategii, która pozwoli na  rozwój 
innowacyjności. Aby jednak proces  ten przebiegał sprawnie i efektywnie 
niezbędne  są:  wiedza,  kompetentny  personel,  elestyczne  struktury 
i zakresy  obowiązków,  nowoczesne  metody  zarządzania,  technologia 
oraz inne  nowoczesne narzędzia, których zastosowanie usprawni wdro‐
żenie innowacji.  
 
Bibliografia 
 
Abbs A.J., (2000), Rethinking competitiveness, Advances In Competitiveness Research, nr 8. 
Armstrong M. (2010), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer,  

Warszawa.   
Baruk J.,(2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.  
Bogdaniecki J., (red.), (2004),  Innowacyjność przedsiębiorstw, UMK, Toruń. 
Drucker P.F., (2004), Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, EMKA, Warszawa. 
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008‐2010 www.stat.gov.pl   
Gorynia M., (2000), Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przej‐

ścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.            
Innowacje dla przyszłości – od konkurencyjności przedsiębiorstw do  rozwoju  regionu kujawsko‐

pomorskiego,  (2007),  Regionalne  Centrum  Integracji  Europejskiej  we  Włocławku, 
Włocławek.  

Innowacyjność 2010, (2010), PARP, Warszawa. 
Janasz W., Kozioł K.  (2007), Determinanty  działalności  innowacyjnej  przedsiębiorstw, PWE, 

Warszawa. 
Jemielniak D, Koźmiński A.K.  (red.),  (2008), Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Akade‐

mickie i Profesjonalne, Warszawa. 
Janczewska D.,( 2011), Wdrażanie współczesnych koncepcji zarządzania innowacjami w sektorze 

MŚP,  [w:]  Jackiewicz A.  (red.),  Finanse  i  rachunkowość  w  zarządzaniu  współczesnym 



Innowacje jako kluczowy czynnik konkurowania 91 

przedsiębiorstwem‐Teoria i praktyka, SWSPiZ, Łódź. 
Kamińska B., (2011), Praktyki zarządzania wiedza w MSP‐wybrane wyniki badań, [w:] Czech‐

Rogosz J., Pietrucha J., Żelazny R., Wybrane aspekty przemian strukturalnych, Wydaw‐
nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice. 

Penc J. (1995), Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa. 
Porter M.E. (1990) The Competetive Advantage of Nations, The Macmillan Press Ltd., London. 
Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa. 
Stawasz E. (2005),  Rodzaje innowacji w: Innowacje i transfer technologii – Słownik pojęć, K.B. 

Matusiak (red.),PARP, Warszawa. 
Strużycki M.  (2006),  Innowacyjność w  teorii  i praktyce, Wyd. SGH, Oficyna Wydawnicza, 

Warszawa.  
Świtalski W.  (2005),  Innowacje  i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszaw‐

skiego, Warszawa. 
Wiszniewski W.  (1999),  Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnic‐

two Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” Warszawa. 

 



 
 



PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i ZARZĄDZANIE  
Wydawnictwo SAN − ISSN 1733-2486 

Tom XIII – Zeszyt 12 – 2012 – ss. 93–110 
 
 
 
Mariusz Nyk* 
Uniwersytet Łódzki  
 
 
Elastyczne formy zatrudnienia jako przejaw 
przedsiębiorczości w świetle przepisów 
podatkowych i parapodatkowych 
 

Flexible forms of employment as a manifestation  
of entrepreneurship in the fiscal and quasi-fiscal law 

 

Abstract: Recent years discussion on the optimal shape of the 
labor market and forms of employment has not led, by far, the 
clear-cut decisions. However, there is broad consensus that the 
promotion of flexible forms of employment supports labor market 
efficiency and activates the actors − stimulates entrepreneurship 
− working on it. Aim of this article is to answer the question to 
what extent the existing labor market regulations in fiscal rules 
and quasi-fiscal labor costs, and whether these regulations have 
led to improve the functioning of the market. Thus, the thesis 
which will be reviewed in the article is: the choice of form of em-
ployment, as a manifestation of entrepreneurship, determines the 
level of labor costs. The analysis is based on case studies con-
ducted in the last part of the study, which will allow for verifica-
tion of the thesis  

 

1. Wstęp 

 
  Sytuacja w  jakiej znajduje  się  rynek pracy w Polsce  jest wyznaczni‐
kiem  kondycji  gospodarki,  świadczy  nie  tylko  o  poziomie wybranych 
wielkości  ją opisujących ale również stymuluje zmiany w niej zachodzą‐

                                                            
* Adiunkt, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno‐Socjologiczny, Katedra Poli‐

tyki Ekonomicznej.  
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ce. Regulacje rynku pracy są bezsprzecznie istotnym elementem oddzia‐
ływania na  zatrudnienie, bezrobocie  oraz wydajność pracy. Poprzez  te 
wielkości mogą determinować  tempo wzrostu gospodarczego  i poziom 
dobrobytu. Prowadzona w ostatnich  latach dyskusja na  temat optymal‐
nego  kształtu  rynku  pracy  i  form  zatrudnienia  nie  doprowadziła,  jak 
dotąd,  do  jednoznacznych  rozstrzygnięć.  Panuje  jednak  powszechna 
opinia,  że  propagowanie  elastycznych  form  zatrudnienia  wspomaga 
efektywność  rynku  pracy  i  aktywizuje  podmioty  –  pobudza  przedsię‐
biorczość – na nim działające. 

Celem niniejszego opracowania  jest odpowiedź na pytanie, w  jakim 
stopniu  istniejące regulacje rynku pracy w zakresie przepisów podatko‐
wych i parapodatkowych determinują koszty pracy  ,oraz czy owe regu‐
lacje doprowadzają do usprawnienia funkcjonowania rynku. 

Zatem  tezą,  która  zostanie  zweryfikowana w  pracy  brzmi: wybór 
formy zatrudnienia,  jako przejaw przedsiębiorczości, decyduje o pozio‐
mie kosztów pracy. Analiza zostanie oparta o studium przypadku, prze‐
prowadzonego w ostatniej części opracowania, które pozwoli na weryfi‐
kację tezy. 
 
2. Refleksje nad elastycznymi formami zatrudnienia  
 
  W  przepisach  prawa  pracy  nie  funkcjonuje  termin  „elastyczne  za‐
trudnienie”. Określenie to jednak jest popularne w literaturze oraz wśród 
pracodawców  i pracowników.  Jest ono  również przedmiotem  zaintere‐
sowania Komisji Europejskiej, która promuje model flexicurity, rozumia‐
ny  jako zintegrowana  strategia  równoczesnego zwiększenia elastyczno‐
ści i bezpieczeństwa rynku pracy. Uznaje się, iż stosowanie przez praco‐
dawców  elastycznego  zatrudnienia  może  stanowić  element  wsparcia 
firm  w  czasach  kryzysu.  Elastyczność  zatrudnienia  może  pojawić  się 
w formach zatrudnienia oraz w systemach i rozkładach czasu pracy. 
  W literaturze przedmiotu nie ma  jednej, uniwersalnej definicji niety‐
powych  (elastycznych)  form  zatrudnienia.  Pojęcie  to  postrzegane  jest 
w różnych aspektach. Do najczęściej spotykanych należą [Kryńska 2003]: 
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• elastyczność funkcjonalna – odnosząca się do organizacji pracy (wie‐
lozadaniowość, telepraca, zmianowość); 

• elastyczność  wynagrodzenia  –  płaca  powiązana  z  wykonywaniem 
powierzonego zadania; 

• elastyczność zewnętrzna – związek  firmy z organizacjami w  jej oto‐
czeniu (praca sezonowa, samozatrudnienie); 

• elastyczność wewnętrzna – odnosząca się do organizacji czasu pracy 
(praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, ruchomy czas pracy). 

  Według M. Juchnowicz [2008, s. 121] elastyczność zatrudnienia ozna‐
cza  zdolność  dostosowania  poziomu  zatrudnienia  oraz  jego  struktury, 
tzn. rodzaju kompetencji pracowników, do aktualnych potrzeb organiza‐
cji, odpowiednio do rodzaju pracy i czasu pracy faktycznie potrzebnego. 
Elastyczność dotyczy trzech sfer: formy prawnej, miejsca i czasu.  
  Zmiany zachodzące na rynkach spowodowały, że świadczenie pracy 
na  podstawie  umowy  o  pracę  na  czas  nieokreślony  została  uznana  za 
pewien  kanon,  charakteryzujący  się:  pełnym  wymiarem  czasu  pracy, 
wykonywaniem  pracy w  siedzibie  pracodawcy, w  określonych  godzi‐
nach. Przeciwieństwem  tego standardu są właśnie elastyczne  formy za‐
trudnienia,  często  określane w  literaturze  jak  zatrudnienie  nietypowe, 
szczególne czy alternatywne. Zatem można wnioskować, że   dotyczy to 
sytuacji  gdy  co  najmniej  jedna  z  wymienionych  cech  nie  występuje. 
W związku  z powyższym  za  elastyczne  formy  zatrudnienia uznaje  się: 
praca na podstawie umowy o prace na czas określony, pracę na zastęp‐
stwo, pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, telepracę, pracę nakład‐
czą,  work‐sharing,  pracę  tymczasową,  wypożyczanie  pracowników, 
umowy cywilno‐prawne. Koncepcja elastyczności stała się odpowiedzią 
na potrzebę poprawy  zdolności  adaptacyjnych pracowników  i  firm do 
dynamicznie  zmieniających  się  uwarunkowań  na  rynku  pracy  oraz  na 
zagrożenia  segmentacji  rynku  pracy1.  Dla  polskich  przedsiębiorstw, 
                                                            

1Rynek pracy jest tylko pozornie systemem jednolitym, w rzeczywistości składa się z 
wielu rynków częściowych, zwanych segmentami, które tworzą jego strukturę. Segmenty 
te mogą być wyodrębnione na podstawie różnych kryteriów, jak: płeć, wiek, kwalifikacje, 
zawód, gałąź lub dział gospodarki, określony region lub miejscowość itp. Można tu mó‐
wić o odrębnych rynkach pracy mężczyzn  i kobiet, młodocianych  i osób starszych, pra‐
cowników  nie  wykwalifikowanych  lub  z  wykształceniem  wyższym,  rynkach  pracy 
prawników,  ekonomistów  lub  informatyków,  rynkach  pracowników  przemysłowych 
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w tym również dla rynku pracy,  jednym z kluczowych wyzwań  jest od 
kilku  lat  zwiększenie  zdolności  adaptacyjnych pracowników, przedsię‐
biorców  i  firm. Podstawowym problemem  jest przede wszystkim niski 
poziom aktywności zawodowej, zwłaszcza wśród osób po 50 roku życia, 
w tym głównie kobiet, niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach 
zawodowych [Głogosz, Machol–Zajda 2010, s. 15]. Przymiotnik elastycz‐
ny towarzyszy wielu rzeczownikom i oznacza umiejętność dostosowania 
się  do  zmiennych  warunków  otoczenia.  Elastyczność  traktowana  jest 
jako cecha pożądana i odnosi się do wykonywanych obowiązków, czasu 
pracy  oraz  formy umowy podpisanej  z pracodawcą.  Jednakże pojawia 
się  problem  z  rozróżnieniem  elastyczności  z  atypowymi  formami  za‐
trudnienia.  
  Reasumując, po przestudiowaniu literatury, która dość często odnosi 
się do tematyki elastycznych form zatrudnienia, przy różnych okazjach, 
warto podkreślić  iż  te  formy zatrudnienia odznaczają się zróżnicowaną 
oceną.  Interesy  podmiotów  rynku  pracy  nie  są  zbieżne.  Patrząc  przez 
pryzmat ochrony dóbr i interesów pracowniczych, należy stwierdzić, że 
niektóre z tych form zasługują na pochwałę, inne zaś, zwłaszcza gdy są 
nadużywane, na krytykę. Mimo to rozwój elastycznych form zatrudnie‐
nia należy  traktować  jako proces nieodwracalny kształtujących w coraz 
szerszym  zakresie  zarówno  współcześnie,  jak  i  w  przyszłości  oblicze 
stosunków pracy. Problematyka elastycznych form zatrudnienia dotyczy 
wielu  aspektów  funkcjonowania  gospodarki  społeczeństwa.  Formy  te 
bowiem stymulują  wzrost gospodarczy, wpływają (pozytywnie  lub ne‐
gatywnie)  na  życie  rodzinne  i  są  jednocześnie ważnym  przedmiotem 
dialogu  społecznego,  a w  szczególności  na  szczeblu  przedsiębiorstwa.  
Zwolennicy deregulacji  rynku pracy podkreślają,  że  sztywne  instytucje  
i  regulacje przeszkadzają dynamicznemu  rozwojowi gospodarki. wska‐
zuje  się,  że w gospodarce  rynkowej  regulacje  ochronne dotyczące pra‐
cowników wpływają na ograniczenie autonomii w podejmowaniu decy‐
zji przedsiębiorców, którzy nie mogą w nieskrępowany sposób decydo‐
wać o najefektywniejszym wykorzystaniu potencjału kapitału ludzkiego. 
Niedostateczna  elastyczność  utrudnia  też  restrukturyzację  gospodarki  

                                                                                                                                                   
budownictwa  czy  rolnictwa,  krajowym,  regionalnym  i  lokalnym  rynku  pracy  itp.;  za: 
[Kryńska 1996, s. 6]. 
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w czasach dynamicznych zmian, powodując  tym samym osiąganie niż‐
szej  od  potencjalnej  stopy wzrostu  gospodarczego.  Deregulacja  rynku 
pracy może być również odpowiedzią na wyzwania wynikające z globa‐
lizacji gospodarek [Giegiel 2007, s. 10].  
  Krytycy regulacji rynku pracy i wynikające z niej zalecenia, sprowa‐
dzające  się  do  rozluźnienia  istniejących  ograniczeń,  bazują  na  dwóch 
założeniach. Po pierwsze, większa elastyczność oznacza wzrost roli me‐
chanizmów  rynkowych w  gospodarce,  co  umożliwia  szybsze  dostoso‐
wania strukturalne podażowej  i popytowej strony rynku pracy. Po dru‐
gie zaś uelastycznienie tego rynku ma wpływ na zmniejszenie niestabil‐
ności  ekonomicznej  pracodawców  oraz  poprawę  ich  położenia  ekono‐
micznego [Kwiatkowski, Roszkowska, Tokarski 2004]. 
  R. Nowak‐Lewandowska, stawiając pytanie – Czy nietypowe  formy 
zatrudnienia w Polsce to wybór czy konieczność, konkludując stwierdza, 
że wszystko zależy w jakich okolicznościach podejmuje się decyzję o ela‐
stycznym  zatrudnieniu.  W  warunkach  spadku  popytu  globalnego, 
przedsiębiorca  chcąc  przetrwać,  będzie  dążył  do  obniżenia  kosztów. 
Wówczas zastosowanie elastycznych form zatrudnienia będzie dla niego 
koniecznością. W warunkach dobrej koniunktury gospodarczej, decyzja 
będzie oznaczała wybór tej czy innej formy zatrudnienia. Jednak decyzja 
ta powinna uwzględniać dobro firmy, jak i dobro najważniejszego czyn‐
nika wytwórczego jakim jest kapitał ludzki. Wprowadzenie konkretnych 
form  zatrudnienia  powinno  być  przedmiotem  dialogu  między  praco‐
dawcą  a  przedstawicielem  pracowników,  natomiast  jego  podstawą  – 
zdiagnozowanie problemu  i przyjęcie adekwatnych do sytuacji  rozwią‐
zań [Nowak‐Lewandowska 2011, s. 181].  
  Jedną z pożądanych zmian w obrębie elastycznych form zatrudnienia 
jest wprowadzenie, wzorem  niemieckich  rozwiązań,  kont  czasu  pracy. 
Wraz z upowszechnieniem ruchomego czasu pracy, wzrostem elastycz‐
ności oraz wydłużeniem okresów rozliczeniowych pojawiła się koncep‐
cja kont czasowych, na których gromadzi się nadwyżki i niedobory cza‐
su pracy. Konto  takie  funkcjonuje podobnie do konta bankowego: gro‐
madzi  się  na  nim  nadwyżki  i  niedobory  czasu  pracy  poszczególnych 
pracowników. Należy przy  tym podkreślić, ze pracownicy wykorzystu‐
jący konta czasu pracy maja zapewnione stałe wynagrodzenie, ubezpie‐
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czenie społeczne i zdrowotne, ochronę pracy niezależnie od stanu konta. 
Zapewnia to pracownikowi stabilizacje dochodów – pracownik otrzymu‐
je co miesiąc takie samo wynagrodzenie, niezależnie od tego czy w przy‐
jętym okresie  rozliczeniowym ma na  swoim koncie nadwyżkę  czy nie‐
dobór czasu. Firmy poprzez ukierunkowanie się na elastyczność zatrud‐
nienia mogą zwiększać produktywność zatrudnienia i poprzez to zwięk‐
szać  swoja konkurencyjność na  rynku. Z kolei pracownicy mają  szanse 
na  uzyskanie  równowagi  pomiędzy  życiem  osobistym  i  zawodowym. 
Często  jednak przeszkodą w uelastycznianiu  zatrudnienia  są  nie  tylko 
przepisy praw,  lecz również przyzwyczajenia  i niechęć do wprowadze‐
nia nowych rozwiązań.   
 
3. Wpływ elastycznych form zatrudnienia na rynek pracy 
 
  Sytuacja na rynku pracy we współczesnym świecie charakteryzuje się 
w  długim  okresie  utrzymującym  się  bezrobociem. Według A. Organi‐
ściak‐Krzykowskiej w  roku  2008 w  27  krajach Unii Europejskiej  liczba 
bezrobotnych wynosiła  16,7 mln  osób. W  roku  2009,  po  dostrzeżeniu 
pierwszych symptomów kryzysu, wielkość ta wzrosła do blisko 21,5 mln 
osób [Organiściak‐Krzykowska, s. 29] w Polsce również można dostrzec 
znaczące zmiany. Specyfika polskiego rynku pracy, tj. strukturalny, sta‐
gnacyjny  i długotrwały  charakter bezrobocia powodują,  że konieczność 
poszukiwania nowych rozwiązań zmierzających do poprawy sytuacji na 
rynku pracy zarówno poprzez aktywna jak i pasywna politykę państwa. 
Pewnego rodzaju deregulacja rynku pracy w Polsce prowadzi do zwięk‐
szenia jego elastyczności. Proces ten odbywa się na wielu płaszczyznach, 
jak  zauważa Z. Dach. Mianowicie, w  sferze  zabezpieczenia  socjalnego, 
ochrony stosunku pracy, zmiany organizacji  i elastyczności czasu pracy 
czy  też wreszcie ustawodawstwa o płacy minimalnej [Dach 2008, s. 44]. 
Postęp w obrębie elastyczności rynku pracy wspiera pewna liberalizację 
podmiotów gospodarczych, a przez  to ogranicza  interwencjonizm pań‐
stwa w politykę  zatrudnienia  i wynagrodzenia. Wówczas  zwiększa  się 
tzw.  autonomia  decyzyjna  podmiotów.  Wysoki  poziom  bezrobocia 
wpłynął motywująco  na  pracowników.  Są  oni  skłonni  poświecić  rela‐
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tywnie więcej czasu i swoich umiejętności w zamian za utrzymanie swo‐
ich miejsc pracy – czasami nawet za niższe wynagrodzenie.  
  Według W.  Jarmołowicza  sytuacja  na  rynku  pracy  przedstawia  się 
nie najgorzej [Jarmołowicz (red.), 2011, s. 79]. Jednym z symptomów, jak 
pisze W.  Jarmołowicz,  jest wzrost  podaży  pracy  przy  największym  li‐
czebnym udziale  ludności w wieku 25−49  lat. Pomimo obserwowanego 
wzrostu płac rosną też koszty pracy, stad trudno mówić o konkurencyj‐
nym rynku pracy w Polsce wobec innych krajów.  Ponadto obserwuje się 
znaczne zróżnicowanie wynagrodzeń, jako wypadkowej funkcjonowania 
rynku pracy. Owe zróżnicowanie utrzymuje się (proces ten się pogłębia)  
od  początku  okresu  transformacji  systemowej.  Zatem  jednolity  rynek 
pracy w Unii Europejskiej  jest  jedynie postulatem mimo usankcjonowa‐
nia traktatowego.  
 

Tabela 1. Tendencje na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej 

Wyszczególnienie  Polska  Unia Europejska 

Liczba ludności  spadek  Wzrost 

Wskaźnik zatrudnienia  wzrost  Wzrost 

Tempo zmian zasobu zatrudnionych  wzrost  bez zmian 

Dynamika wynagrodzenia  spadek  Wzrost 

Koszty pracy  wzrost  Wzrost 

Stopa bezrobocia  spadek  Spadek 

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Jarmołowicz (red.), 2011, s. 80]. 

 
  Jak wynika z tabeli 1 zmiany zachodzące na rynku pracy w Polsce są 
zgoła  odmienne,  w  większości,  wobec  trendów  w  Unii  Europejskiej.  
W ostatnich latach w Polsce obserwuje się spadek liczby ludności, stopy 
bezrobocie  jak również niższe tempo wzrostu płac. Natomiast wskaźnik 
zatrudnienia,  dynamika  zatrudnienia  oraz  koszty  pracy wykazują  ten‐
dencję  rosnącą. W  przypadku  27  państw  Unii  Europejskiej  (a  zatem 
w tym również Polska), poza stopą bezrobocia, wielkości charakteryzu‐
jące rynek pracy wzrastają. 
  Warto nadmienić,  iż zmiany na rynku pracy zostały w ostatnich  la‐
tach wywołane  procesami  globalizacji,  rozwojem  technologii  informa‐



Mariusz Nyk 100 

cyjnych, ekspansji usług. Rosnąca konkurencji zmusiła  firmy do poszu‐
kiwania nowych rozwiązań, obniżającej koszty, a jednocześnie nie pozo‐
stających bez wpływu na  rynek pracy w Polsce. Dawniej przedsiębior‐
czość  stanowiła  utopię,  była  tępiona  i  nieakceptowana  przez  system. 
Obecnie  większa  szansą  na  utrzymanie  konkurencyjnej  pozycji  mają 
podmioty, których pracownicy cechują się znaczącą elastycznością a jed‐
nocześnie postępującą  innowacyjnością. Teraźniejsza  sytuacja na  rynku 
pracy diametralnie różni się od tej sprzed kilku lat. W interesie przedsię‐
biorstw leży zastosowanie elastycznych form zatrudnienia jako substytut 
brakujących etatów. .  
  Wobec relatywnie niskiej mobilności siły roboczej, w zestawieniu ze 
strukturalnymi sztywnościami rynku [Kwiatkowska 2007, s. 89], tworze‐
nie nowych miejsc pracy nie będzie w stanie zrównoważyć spadku po‐
pytu na pracę, którego źródłem   miał być wzrost wydajności, uzyskany 
dzięki reformom w innych dziedzinach. Regulacje zwiększają koszty pra‐
cy zarówno bezpośrednio (np. płaca minimalna) jak i pośrednio (np. kosz‐
ty zwolnień). Ponadto ograniczają one zdolność rynku do reagowania na 
„szoki”. Według Weller’a [2001] regulacje rynku pracy prowadzą do: 
• niższej, niż potencjalnie, kreacji nowych miejsc pracy; 
• nieprawidłowego  (trudnego  do  przewidzenia)  funkcjonowania me‐

chanizmu dostosowawczego przy uwzględnieniu spadku mobilności 
siły roboczej między firmami i sektorami; 

• podziału  siły  roboczej między podlegający ochronie prawnej  sektor 
formalny  i nieformalny, pozbawiony ochrony  i oferujący niskie wy‐
nagrodzenie. 

  Od wielu lat trwają prace nad wypracowaniem metod poszukiwania 
równowagi między  elastycznością  rynku pracy  a bezpieczeństwem  so‐
cjalnym, czyli poszukiwane są rozwiązania korzystne dla obu stron ryn‐
ku.   Uwarunkowania  innych  krajów  europejskich  są  przykładem  roz‐
wiązań,  ale nie wykładnią dla  systemu. W Polsce  są  jednak  inne uwa‐
runkowania  społeczno‐kulturowo‐gospodarcze.  Niska  płaca  za  pracę 
etatową stwarza poczucie zagrożenia i usztywnia stanowisko osób mają‐
cych  zatrudnienia  z  tytułu  pracy  etatowej,  przy  jednoczesnym  braku 
stabilności dochodu. 
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  Wpływ  elastycznych  form  zatrudnienia  na  rynek pracy  trudno  jest 
jednoznacznie określić. Istotne jest który zasób (bezrobotny, zatrudniony 
czy bierny zawodowo) na rynku pracy reprezentuje pracownik. Jeśli po‐
daż pracy nie  jest doskonale  elastyczna, wówczas  część kosztów pracy 
przełoży się na obniżenie wynagrodzenia, łagodząc w ten sposób spadek 
zatrudnienia.  Oczekiwania  pracodawców  są  jednoznaczne:  ułatwianie 
zwolnień  i  redukcję  związana  z kosztami,  obniżenie płacy minimalnej, 
ograniczenie pozapłacowych kosztów.  

 

Rysunek 1. Skutki przejawów nadmiernej sztywności rynku pracy 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
  Reasumując,  polskie  przepisy  konstytuują  zasadę,  zgodnie  z  którą 
strony każdej z umów mają prawo do swobodnego kształtowania jej tre‐
ści  i obowiązków z niej wynikających. zasada  ta oznacza,  że wyłącznie 
od woli stron zależy czy zawrą umowę, z kim zawrą umowę, oraz treść 
zawieranej umowy. Swoboda  ta znajduje ograniczenie  jedynie w zakre‐
sie, w  jaki wskazują o przepisy kodeksu, zarówno co do formy  jak i tre‐
ści.  Innymi słowy dowolność kontraktowania sprowadza się do stwier‐
dzenia, ze dozwolone jest wszystko, czego ustawa nie zabrania.  
 
3. Elastyczne formy zatrudnienia a koszty pracy 
    – studium przypadku 
 
  Płaca  jest kosztem dla przedsiębiorcy, ale kosztem celowo poniesio‐
nym, aby osiągnąć przychód i zysk finansowy. Ten aspekt płacy ma cha‐
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rakter  ekonomiczny.  Literatura  przedmiotu  zalicza wynagrodzenie  do 
kategorii  ekonomicznych,  aczkolwiek  wskazuje  na  wyraźne  związki 
z kategorią  społeczną.  Płaca  jest  dochodem  dla  pracownika,  źródłem 
utrzymania  jego samego  i  jego rodziny.  Jako dochód z płacy motywuje 
pracownika  do  podejmowania  pracy,  zwłaszcza  gdy  płaca  nie  jest  za 
niska. I w tym obszarze powiązania mają charakter ekonomiczny.  
  Cena pracy według tych kryteriów powinna wynikać z wyceny ilości 
pracy,  jakości, wydajności, złożoności pracy w konkretnych warunkach. 
Jeżeli poziom  ogólny wynagrodzeń wypłacanych pracownikom  będzie 
godziwy  i  sprawiedliwy,  to wówczas można  stwierdzić,  że  płaca  jest 
ceną pracy, zarówno w kontekście kryteriów ekonomicznych  i społecz‐
nych. Punktem odniesienia w uznaniu płacy za godziwą powinna być co 
najmniej przeciętne wynagrodzenie dla całej gospodarki, a nie minimal‐
ne.  Pracodawcy  powinni  zatem  dążyć  do  przybliżenia  poziomu  płacy 
godziwej do standardu europejskiego. Komitet Niezależnych Ekspertów, 
na  podstawie wieloletnich  badań  określił wysokość  godziwego wyna‐
grodzenia na poziomie  66% PKB do podziału  na  1 mieszkańca  lub na 
poziomie 68% płacy przeciętnej brutto [Deniszczuk 1999, s. 33]. 
  Decydując się na zatrudnianie pracowników, każdy pracodawca mu‐
si  liczyć się z kosztami płac  i składników pochodnych, czyli − kosztami 
osobowymi.  Bez  pracowników  trudno  wyobrazić  sobie  prawidłowe 
funkcjonowanie przedsiębiorstw, przynoszące  zyski  i dynamiczny  roz‐
wój  na  konkurencyjnym  rynku. Zatrudniając  pracowników wykwalifi‐
kowanych, zorientowanych na innowacje, dobrze znających wykonywa‐
ny zawód, wydajnych, przedsiębiorca może pozwolić sobie na ponosze‐
nie kosztów, w tym z tytułu płac. Poniesione koszty powinny się szybko 
zwrócić, przynosząc podmiotom zyski, gwarantujące dalszy rozwój.  
  Prawidłowe  kształtowanie  kosztów  zatrudnienia  umożliwia  przed‐
siębiorstwu sprawne działanie, a tym samym umacnianie swojej pozycji 
na  rynku. Należy  jednak pamiętać,  że wszelkie pozapłacowe  świadcze‐
nia pracownicze muszą być powiązane z efektami i jakością pracy [Kraj‐
Gabryś  2009,  s.  157]. Wśród  sposobów  obniżania  kosztów  pracy,  poza 
zmianą wysokości wynagrodzenia i ekspansywnym charakterem polity‐
ki fiskalnej jest również stosowanie niestandardowych form zatrudnienia 
( w tym na podstawie umów cywilno‐prawnych). 
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  W dalszej części opracowania uwaga zostanie skupiona na kosztach 
pracy, jakie musza ponieść pracodawca i pracownik w oparciu o wybra‐
ne  formy  zatrudnienia.  Dla  zobrazowania  problemu  analiza  zostanie 
oparta  o  studium przypadku,  którego przedmiotem  będzie  „przejście” 
od płacy brutto do netto z uwzględnieniem składek i podatku wynikają‐
cego z obowiązków podatkowych i parapodatkowych. Dla realizacji celu 
postawionego we wstępie opracowania case study dotyczyć będzie stan‐
dardowej umowy o pracę oraz umowy zlecenie i umowy dzieło.  

 
Tabela 2. Struktura listy płac dla pracownika świadczącego prace 

 na podstawie umowy o pracę 

Wyszczególnienie  Umowa o pracę (etat) 

Płaca zasadnicza (brutto) ( w zł)  1.500,00 

Składki na ubezp. społeczne (eme‐
rytalne 9,76%;  rentowe 1,5%;  cho‐
robowe 2,45%) (13,71%) 

146,40 

  22,50 

  36,75 
Razem: 205,65 

Ubezpieczenie zdrowotne 

(1500‐205,65)*9% 

116,49 

Koszty  uzyskania  przychodu 
(standardowe‐urzędowe ) 

111,25 

Podatek  dochodowy  bez  ulgi 
zdrowotnej 

1500  ‐ 205,65  ‐ 111,25 * 18%  ‐ 
46,3  (zmniejszenie  podatku) 
= 166,66 

Ulga zdrowotna  1294,35*7,75% = 100,31 

Zaliczka na podatek dochodowy  166,66 ‐ 100,31 = 66 
(do pełnych złotych) 

Płaca netto  1500‐205,65‐116,49‐
66=1111,86 

Relacja płaca netto/płaca brutto  0,74 

Relacja podatek dochodowy/ 
płaca brutto 

0,0440 

    Źródło: Obliczenia własne w oparciu o stosowne akty prawne. 
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  Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 29 Kodeksu Pracy, w umowie 
o  pracę  określa  się  strony  umowy,  datę  zawarcia  oraz warunki  pracy 
i płacy, w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wy‐
nagrodzenie  za  pracę  odpowiadającą  rodzajowi  pracy,  ze wskazaniem 
składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy oraz  termin rozpoczę‐
cia pracy. 
  Jak wskazują obliczenia zawarte w  tabeli 2  , relacja pomiędzy płacą 
netto a brutto wynosi 75%. Zatem  środki pieniężne wypłacane pracow‐
nikowi  stanowią  jedynie  75%  wynagrodzenia  zasadniczego.  Umowa 
o pracę  jest  to  zgodne  oświadczenie woli  stron, według  którego  jedna 
strona, zwana pracownikiem, zobowiązuje się  świadczyć w sposób cią‐
gły, powtarzający się, na rzecz drugiej strony, zwanej pracodawcą, pracę 
określonego  rodzaju,  a  druga  zatrudniać  pracownika  za wynagrodze‐
niem. Wśród zalet tej formy zatrudnienia można wymienić: 
• pracownik może  skorzystać  z  uprawnień,  jakie mu  przysługują  na 

podstawie przepisów kodeksu pracy (np. urlop wypoczynkowy); 
• pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia 

społeczne; 
• ochrona przed rozwiązaniem umowy; 
•  gwarancja minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
  Należy mieć na uwadze fakt, iż taka forma zatrudnienia również ma 

wady, m.in.: 
• pracownik  nie  może  powierzyć  wykonywania  swojej  pracy  innej 

osobie, 
• ściśle określone miejsce i czas jej wykonywania pracy. 
  Przedsiębiorca  ma  prawo  zlecać  wykonanie  różnych  prac  na  rzecz 
przedsiębiorstwa, korzystając z przepisów prawa cywilnego. Zatem może 
zawierać umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy cywilnopraw‐
ne zarówno z pracownikami, których aktualnie zatrudnia,  jak  i z osobami 
fizycznymi spoza przedsiębiorstwa. Prawidłowo zawarte umowy cywil‐
noprawne są podstawą wypłaty wynagrodzenia, po uprzednim sporzą‐
dzeniu rachunku, potwierdzeniu na nim wykonania pracy zleconej i ak‐
ceptacji zleceniodawcy. 
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Tabela 3. Wybrane warianty umowy zlecenia – struktura rachunku 

Wyszczególnieni  Umowa zlecenie 
typu A* 

Umowa zlecenie 
typu B** 

Umowa zlecenie 
 typu C*** 

Wynagrodzenie 
brutto 

1500  1500  1500 

Składki na ubezpie‐
czenie społeczne: 
Emerytalne 9,76% 
Rentowe 1,5% 
Chorobowe 2,45% 

 
 
144,00 
  22,50 
  36,75 (razem: 203,25) 

 
 
144,00 
  22,50 (razem: 166,50) 
„Nieobowiązkowa” 

 
Nie dotyczy 

Podstawa  oblicze‐
nia  kosztu  uzyska‐
nia przychodu 

1500 ‐ 203,25 = 
1296,75  

1500 ‐ 166,50 = 
1333,50 

1500 

Koszt  uzyskania 
przychodu 

1296,75 * 20% = 
259,30 

1333,50 * 20% = 266,70  1500 * 20% = 
300,00 

Podstawa  opodat‐
kowania  (do  peł‐
nych złotych) 

1500 ‐ 203,25 ‐ 
259,30 = 1037 

1500 ‐ 166,50 ‐ 266,70 
= 1067 

1500 – 300 = 1200 

Zaliczka na podatek 
dochodowy bez ulgi 
z tyt. ubez. zdrowot. 

1037 * 18% = 186,66  1067 * 18% = 192,06  1200*18%=216,00 

Składka  na  ubez. 
zdrowotne 

(1500‐
203,25)*9%=116,71 

(1500‐
166,50)*9%=120,02 

1500*9%=135,00 

Ulga  w  podatku  z 
tyt. ubez. zdrowot. 

(1500‐
203,25)*7,75%=100,50 

(1500‐
166,50)*7,75%=103,35 

1500*7,75%=116,25 

Należna  zaliczka 
na  podatek  docho‐
dowy 

186,66‐
100,50=86(do peł‐
nych złotych) 

192,06‐103,35=89(do 
pełnych złotych) 

216‐116,25=100 
(do pełnych 
złotych) 

Wynagrodzenie 
netto 

1500‐203,25‐116,71‐
86=1094,04 

1500‐166,50‐120,02‐
89=1124,48 

1500‐135‐
100=1265 

Relacja płacy netto 
do płacy brutto 

0,73  0,75  0,85 

Relacja  podatek 
dochodowy  do 
płaca brutto 

0,0574  0,0594  0,0667 

*Przeznaczona  dla  własnych  pracowników;  **Przeznaczona  dla  pracowników  spoza 
zakładów  pracy;  ***Przeznaczona  dla  pracowników  świadczących  pracę  na  podstawie 
umowy o pracę  (co najmniej 1500 zł) winnym zakładzie  lub prowadzących działalność 
gospodarczą. 
Źródło: Obliczenia własne. 
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  Zasady ustalania wynagrodzenia dla zleceniobiorcy z tytułu umowy 
zlecenia  wynikają  z  przepisów  Kodeksu  Cywilnego.  Wynagrodzenie 
z tytułu wykonania pracy zleconej ma charakter wynagrodzenia umow‐
nego, uzgodnionego między stronami i zapisanego w treści umowy zle‐
cenia2. Zaletami umowy zlecenia są m.in.: 
• możliwość samodzielnego wykonania pracy; 
• możliwość zastąpienia wykonywania pracy przez osobę trzecią; 
• brak  ciągłego  nadzoru  pracodawcy,  co  oznacza  większą  swobodę 

w zakresie wykonywania umowy; 
• możliwość wypowiedzenia  umowy w  każdym  czasie  (o  ile  zapisy 

umowy nie stanowią inaczej). 
  Obliczenia dokonane w tabeli 3 wskazują na możliwość wystąpienia 
kilku wariantów  – w  kontekście  obowiązku  oskładkowania wynagro‐
dzenia co  jest podyktowane statusem pracownika. Warto zauważyć, ze 
stosunek płacy netto do płacy brutto jest zbliżony dla dwóch pierwszych 
wariantów(ok. 74%), zaś nieco wyższy dla trzeciej opcji umowy zlecenie 
(85%).  Determinantą  jest  tu  brak  obowiązku  składkowego w  zakresie 
składek  społecznych.  Ponadto  nie  dostrzega  się  zbyt  dużych  różnic 
w kwestii fiskalnej. Podatek dochodowy stanowi 6−7% płacy zasadniczej 
(brutto). Natomiast to wyróżnia pracę etatową.   W takich uwarunkowa‐
niach  podatek  dochodowy wobec  płacy  brutto  jest  znacznie  niższy  – 
oko.4,4%, dla stosunku płacy netto do brutto jest podobnie jak dla umo‐
wy zlecenie (74%). 
  Kolejnym  przejawem  elastycznych  form  zatrudnienia  jest  umowa 
o dzieło. Dziełem może być: przedmiot, rzecz, obiekt, nośnik informacji, 
program komputerowy, projekt, opracowani, wykład autorski, książka, 
film, obraz, rzeźba, utwór muzyczny3. Dla wykonawców dzieła umowa 
ta  jest korzystna, ponieważ wynagrodzenie z tytułu tej umowy nie pod‐

                                                            
2 Osoby wykonujące prace zlecone na podstawie umów cywilnoprawnych powinny 

we własnym zakresie poznać przepisy o podatku od towarów i usług (VAT), gdyż przy 
spełnieniu określonych warunków może  stać  się płatnikiem  tego podatku. Osoby, któ‐
rych  przychody  z  tytułu  umów  cywilnoprawnych w  2011  roku  osiągnęły  150.000  zł, 
wówczas nadwyżka nad tą kwotę podlega opodatkowaniu VAT. 

3 Kodeks Cywilny, art. 628 i następne. 
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lega składkom na ubezpieczenie społeczne  i na ubezpieczenie zdrowot‐
ne. Wykonawca dzieła  zatem  otrzymuje wyższe wynagrodzenie.  Jedy‐
nym potrąceniem jest zaliczka na poczet podatku dochodowego od osób 
fizycznych, naliczana od kwoty wynagrodzenia brutto pomniejszonego 
o koszt uzyskania przychodu (tu 50%). 
 

Tabela 4. Struktura rachunku wynagrodzenia dla umowy o dzieło 

Wyszczególnienie  Obliczenia 

Wynagrodzenie brutto  1500 

Koszt uzyskania przychodu  1500*50%=750 

Podstawa opodatkowania  1500‐750=750 

Należna zaliczka na podatek dochodowy  750*18%=135,00 

Wynagrodzenie netto  1500‐135=1365,0 

Relacja płaca netto/płaca brutto  0,91 

Relacja podatek dochodowy/płaca brutto  0,09 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
  Wśród zalet zatrudnienia, w oparciu o umowę o dzieło, można wy‐
mienić: 
• swoboda co do miejsca, czasu i sposobu wykonywania świadczenia; 
• zobowiązuje się jedynie do osiągnięcia rezultatu; 
• otrzymuje największą kwotę netto (płaca netto wobec brutto stanowi 91%); 
• praca wykonywana jest bez kierownictwa. 
• jest najtańszym i najmniej kłopotliwym sposobem zatrudnienia. 
Poza zaletami, jak każda umowa, również umowa o dzieło ma wady. Do 
najważniejszych zalicza się: 
• relatywnie wysoka „rzeczywista” stopa podatku dochodowego  (po‐

datek dochodowy stanowi 9% wobec płacy brutto); 
• w razie wyrządzenia szkody pracodawcy czy osobie trzeciej, zatrud‐

niony na podstawie umowy o dzieło odpowiada  całym  swoim ma‐
jątkiem w pełnej wysokości, bez ograniczeń; 
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• dopóki  dzieło  nie  zostało  ukończone,  zamawiający może w  każdej 
chwili  od umowy  odstąpić  (płacąc umówione wynagrodzenie  odli‐
czając to co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewyko‐
nania dzieła). 

  Przejawem  przedsiębiorczości  jest  również  ciągłe  porównywanie 
nakładów finansowych i rzeczowych ze spodziewanymi efektami zamie‐
rzeń i planów, zarówno przez podmioty gospodarcze jak i pracowników. 
W literaturze ekonomicznej określa się jako sporządzanie rachunku eko‐
nomicznego  [Kwiatkowski  (red.)  2006,  s.  35], wykorzystując  przy  tym 
odpowiednie metody obliczeń w różnych wariantach wyboru. Z reguły 
wybiera się ten wariant, który dla określonego podmiotu jest najkorzyst‐
niejszy ze względu na przyjęte kryterium. W kontekście nakładów finan‐
sowych można  rozpatrywać wynagrodzenia  i koszty pochodne. Zatem 
należy mieć na uwadze, podczas sporządzania rachunku ekonomiczne‐
go, nie tylko interes pracodawcy ale również pracownika, którego cel jest 
zróżnicowany, podyktowany m.in.  statusem  rodzinnych,  realizacją po‐
trzeb i ich hierachizacją. 
 
4. Zakończenie 
 
Kształtowanie wynagrodzeń odbywa się pod silnym wpływem pewnego 
rodzaju  inercji, reprezentujących  interesy pracodawców  i pracowników. 
Od zawsze trwa swoistego rodzaju „walka” interesów wobec wysokości 
i dynamiki płac. W walce  tej  ścierają  się  cele ekonomiczne  i  społeczne, 
możliwości  finansowe przedsiębiorcy oraz potrzeby pracowników  i  ich 
rodzin.  W warunkach gospodarki rynkowej płaca jest ceną na wykonaną 
pracę. Zatem, aby dokonać pomiaru wykonywanej pracy należy posłu‐
giwać się kryteriami rachunku kalkulacyjnego (ze względu na cele eko‐
nomiczne przedsiębiorstwa)  oraz  kryteriami płacy  godziwej  i  sprawie‐
dliwej ( ze względu na cele społeczne rodzin  i cele  i  indywidualne pra‐
cowników. Warto przy  tym zaznaczyć,  że pomiar nie każdej pracy  jest 
możliwy. Ponadto  jakakolwiek próba pomiaru  i wyceny pracy nie  jest 
w pełni obiektywna, co może w konsekwencji oznaczać, że ustalona wy‐
sokość płacy nie odzwierciedla rzeczywistej ceny pracy. W przeważającej 
części cena (płaca) jest zbliżona do poziomu modelowego, ale odbiega od 
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poziomu  oczekiwanego  przez  pracownika. Należy  pamiętać,  że  głów‐
nym wyznacznikiem  płacy  jest minimalne wynagrodzenie,  a  nie  płaca 
przeciętna w  gospodarce  narodowej  lub  na  regionalnym  rynku  pracy. 
W Polsce minimalne wynagrodzenie ustalone  jest poniżej minimum so‐
cjalnego –  jest miarą graniczną ubóstwa  i wystarczy zaledwie na utrzy‐
manie  jednej osoby dorosłej, nie zaś na utrzymanie rodziny. Jeżeli płaca 
minimalna staje się cena pracy pełnoetatowej u znacznej liczby przedsię‐
biorców, to w dłuższym czasie skutkuje to obniżeniem płacy przeciętnej 
i pogłębieniem procesu pauperyzacji społeczeństwa. Kształtowanie płacy 
na zbyt niskim poziomie działa destrukcyjnie na pracowników, pozby‐
wając  ich motywacji do pracy twórczej,  innowacyjnej  i efektywnej. Osz‐
czędności  na  kosztach  osobowych  nigdy  nie  są  opłacalne  – w  długiej 
perspektywie – dla przedsiębiorcy, gdyż nie przyczyniają się do rozwoju 
firmy, ale zmierzają do stagnacji, a w konsekwencji do regresu. 
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Abstract: Social media has become a one of the most important 
tool which is used by organizations. The organizations should 
take advantage of them due to their diversity and usefulness. 
They are especially important for institution that address their of-
fer to young customers. This article analyzed using of social me-
dia by SAN.  

 
1. Wstęp 
 
  Media społecznościowe  to obecnie  jedne z najszybciej  rozwijających 
się  sposobów  kontaktowania  się  pomiędzy  jednostkami we współcze‐
snym świecie. Fenomen ten nie tylko bardzo szybko zdobywa dużą po‐
pularność, ale przede wszystkim  rewolucjonizuje  sposób komunikowa‐
nia się w Internecie. Dotychczas, przy użyciu tzw. Internetu 1.0 komuni‐
kacja między  użytkownikami,  aczkolwiek możliwa w  formie  dialogu, 
najczęściej przybierała postać monologu. Firmy, osoby,  tworzyły strony 
internetowe,  które  głównie  skupiały  się  na  przekazywaniu  informacji 
w jedną stronę. Media społecznościowe to zmieniły. Internet stał się tzw. 

                                                            
* Katedra Marketingu, Społeczna Akademia Nauk. 
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Internetem  2.0,  czyli w  pełni  interaktywnym  narzędziem wykorzysty‐
wanym do budowania społeczności i komunikowania się. A jego główną 
cechą stało się łączenie ludzi między sobą na niespotykaną dotąd skalę. 
  Istotnym zatem wydaje się zadanie pytania, w  jakim stopniu media 
społecznościowe  są wykorzystywane  przez  uczelnię w  której  pracuję. 
Dzięki temu można będzie spróbować ocenić, w jakim stopniu wykorzy‐
stywany  jest  ich potencjał  i co ewentualnie można zmienić. Metodą ba‐
dawczą zastosowaną w artykule będzie analiza stron internetowych po‐
wiązanych z uczelnią. 
 
2. Charakterystyka mediów społecznościowych 
 
  Media społecznościowe, w przeciwieństwie do mediów  tradycyjnych 
(wliczając  również  tradycyjny  Internet  jako medium)  służą nie  tylko do 
komunikowania się, ale  również do  łączenia ze sobą  ludzi. Ta wydawać 
by się mogło drobna różnica powoduje, że mamy do czynienia z zupełnie 
nowym  sposobem komunikowania  się. W praktyce dopiero porównując 
media społecznościowe z tradycyjnymi widać, jak wiele je dzieli (tab. 1).  
   
Tabela 1. Porównanie mediów tradycyjnych i społecznościowych 

Media tradycyjne  Media społecznościowe 

Sprzedaż  Budowanie relacji 

Komunikacja głównie jednokierunkowa  Sieć uczestników wymieniająca komunika‐
ty między sobą 

Komunikaty kontrolowane przez nadawcę  Brak kontroli 

Przekazywanie komunikatów odbiorcom  Dyskusja 

Komunikaty tworzone przez nadawcę  Komunikaty tworzone przez wszystkich 
uczestników procesu komunikacji 

Z reguły krótkie oddziaływanie i uczestnic‐
two 

Długie oddziaływanie i uczestnictwo 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
  Niestety wiele  organizacji  nie  zauważa  tych  różnic  i  traktuje  nowe 
medium  jako  tradycyjną kolejną  formę komunikacji. W efekcie zamiast 
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sukcesu, często dochodzi do porażek i zniechęcenia się nimi. A w najlep‐
szym przypadku z tylko częściowego wykorzystywania jego potencjału. 
  Największą  różnicą między  tradycyjnymi mediami, a mediami  spo‐
łecznościowymi  jest  ich  ogólna  użyteczność dla  przedsiębiorstwa. Tra‐
dycyjne media wykorzystywane są głównie do promowania produktów 
i zwiększania sprzedaży. Interakcja w takim przypadku jest ograniczona, 
a samo medium jest w pełni kontrolowane przez przedsiębiorstwo. Sama 
firma skupia się na aspektach głównie finansowych. Liczy się zwiększe‐
nie sprzedaży, zysków itp. W przypadku mediów społecznościowych ich 
użyteczność do promocji jest ograniczona. Media te to luźna, nie kontro‐
lowana  przez  nikogo  sieć  członków  dobrowolnie  wymieniających  się 
informacjami. Robią  to głównie dla wymiany  tych  informacji.   W pełni 
kontrolują i kreują je. Zatem przedsiębiorstwo traci kontrolę nad tym, co 
będzie przekazywane i w jaki sposób.  
  Skoro organizacja nie  jest w stanie kontrolować informacji, to wyko‐
rzystywanie mediów społecznościowych    jako kolejnego narzędzia pro‐
mocji  jest  bezcelowe.  Profile  na  portalach,  czy  portale  kontrolowane 
przez przedsiębiorców, na których nie dopuszcza się do dyskusji na nie‐
chciane  tematy  (np.  krytyka  firmy)  albo  na  których  ogranicza  się  do 
przekazywania jednostronnych komunikatów stają się mało ciekawe dla 
użytkowników.  Ludzie, włączając  się w  sieć  społecznościową  robią  to 
w celu wymiany informacji między sobą, a nie  jedynie w celu  jej poszu‐
kiwania. Profile  czy portale, na których nie ma dyskusji, albo  jest zbyt 
mocna  ingerencja w nią po prostu z czasem są przez  internautów  igno‐
rowane. Bardzo często porażki programów mających na celu włączenie 
mediów  społecznościowych w  funkcjonowanie  firmy  spowodowane  są 
brakiem  ich  zrozumienia  i  traktowaniem  ich  jako  kolejnego  narzędzia 
promocji (Fournier, Lee 2009, s. 105). Należy zatem zapamiętać, że media 
społecznościowe  służą budowaniu  relacji  i  społeczności, a nie  sprzeda‐
waniu produktów czy usług. 
  Część  organizacji wykorzystuje media  społecznościowe  do  działań 
PR. Jeśli podchodzi do tego w tradycyjny sposób, to również i to jest ska‐
zane na porażkę. Weźmy taki przykład. Mamy sytuacje kryzysową. Or‐
ganizacja  śledziła portale  społecznościowe  i  zauważyła,  że na nich do‐
chodzi  do  nieprzychylnych  dla  niej  dyskusji.  Niewygodne  informacje 
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o firmie  zaczynają  się  rozchodzić w  sieci. Co  robi  firma przy  tradycyj‐
nym  podejściu  do mediów  społecznościowych?  Stara  się  uczestniczyć 
w dyskusji  i  przeciwdziałać  negatywnym  skutkom  rozpowszechniania 
informacji.  Jednak  jeśli nie ma w danych  społecznościach uczestników, 
przyjaźnie do niej nastawionych, którzy są dobrze poinformowani w da‐
nym problemie i wesprą taką organizacje, wysiłki  nie tylko nie przynio‐
są  spodziewanego  skutku,  ale  wręcz  spowodują  nasilenie  się  rozpo‐
wszechniania tych negatywnych informacji.  
   

Rysunek 1. Media tradycyjne a media społecznościowe  
–  różnice w budowaniu relacji 

 

 
Źródło: [Piskorski, 2011, s. 120].  
 
    Jak zatem wykorzystać media społecznościowe? Wykorzystywa‐
nie mediów społecznościowych powinno być nastawione na budowanie 
długotrwałych  relacji  dzięki  ich  interaktywności.  I  dopiero  stworzenie 
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tych  relacji  na  różnych poziomach  pomiędzy  klientami,  pracownikami 
firmy i samą firmą jest w stanie realizować konkretne cele związane po‐
średnio  lub  bezpośrednio  z  sprzedażą  czy  wynikami  ekonomicznymi 
firmy czy działalnością PR (rys. 1). Dzięki nim firma lepiej poznaje klien‐
tów i może łatwiej zdobywać ich lojalność. A to pozwala miedzy innymi 
na (Piskorski 2011, s. 118): 
• redukcję kosztów obsługi klienta,  
• zwiększenie ceny,  jaką są skłonni płacić klienci dzięki  lepszemu do‐

pasowaniu do potrzeb i większej lojalności, 
• zredukowanie kosztów  dzięki pomocy ludziom w budowaniu relacji. 
     Następną różnicą jest ilość i stopień złożoności informacji, jaka wystę‐
puje w procesie komunikacji pomiędzy jego uczestnikami. Poszczególne 
społeczności różnią się, zarówno pod względem specyfiki swoich człon‐
ków  jak  i stawianych sobie celów. Różnorodne może być  też  ich nasta‐
wienie  do  samej  organizacji,  poczynając  od  społeczności  przyjaznych 
firmie, poprzez neutralne aż po wrogie. Same  informacje w  społeczno‐
ściach jako nie kontrolowane przez nikogo i spontaniczne, również doty‐
czą wielu  często  przypadkowych wątków. Wszystko  to  powoduje,  że 
korzystając z mediów społecznościowych należy przede wszystkim wło‐
żyć wiele wysiłku w wyodrębnienie oraz posortowanie  tych  informacji. 
A  także  dopasowanie  do  poszczególnych  społeczności  odpowiedniej 
polityki  i nadanie  im właściwego znaczenia dla organizacji (Kane, Fich‐
man, Gallaugher, Glaser 2009, s. 46).  
  Kolejną ważną rzeczą jest  konieczność uczestnictwa w mediach spo‐
łecznościowych. Oczywiście można  je ignorować, ale wtedy trzeba mieć 
pełną świadomość tego, że się nie uczestniczy w dyskusjach, jakie są tam 
prowadzone oraz nie ma się na nie najmniejszego wpływu (Dunn, 2010, 
s. 44). Rezygnacja z mediów społecznościowych, to nie tylko rezygnacja z 
potencjału, jaki one niosą ze sobą, ale również brak informacji, o czym się 
w nich rozmawia. A są to informacje coraz bardziej kluczowe dla organi‐
zacji. Co  istotne  te  informacje w czasie rzeczywistym mogą docierać do 
firmy, czyli szybciej, niż  jakiekolwiek inne ich źródło. A szybkość i czas 
w  dzisiejszym  hiperkonkurencyjnym  i  turbulentnym  środowisku  jest 
szczególnie istotna.  
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  Pisząc o uczestnictwie w mediach należy pamiętać o długości kontak‐
tu  z  odbiorcami.  Media  społecznościowe  wymagają  długotrwałego 
uczestnictwa, niezależnie od postawionych celów. Wynika  to z  tego,  że 
podstawą  skutecznej  komunikacji  w  takich  mediach  jest  zbudowanie 
trwałych relacji z odbiorcami. Osiąga się to w dużym stopniu dzięki za‐
angażowaniu uczestników takich społeczności. 
   
3. Użyteczność mediów społecznościowych z punktu 
    widzenia szkoły wyższej 
 
  Media społecznościowe występujące na rynku są także bardzo zróż‐
nicowane. Rodzaje, charakterystykę i możliwe zastosowania poszczegól‐
nych form mediów społecznościowych przedstawia tabela 2. Oznacza to 
dużą  uniwersalność w wykorzystywaniu  tych mediów w  porównaniu 
z tradycyjnymi.  
 

Tabela 2. Rodzaje serwisów społecznościowych i formy działań 
marketingu społecznościowego 

Rodzaj  Charakterystyka  Cel obecności w firmie 

Serwisy wideo  Umożliwiają zamieszczanie filmów 
przez użytkowników prywatnych i 
korporacyjnych, wraz z możliwością 
komentowania i oceniania materiałów. 

Budowanie wizerunku, 
dotarcie do klientów za 
pośrednictwem wideo, 
przedstawienie produk‐
tów, uzupełnienie teksto‐
wej komunikacji z otocze‐
niem. 

Mikroblogi  Pozwalają na publikowanie krótkich 
wiadomości w czasie rzeczywistym gru‐
pie osób obserwujących dany profil. 

Dwustronna komunikacja 
z klientem, szybka reakcja, 
dialog. 

Blog firmowy.  Systematycznie prowadzony dziennik 
informujący o życiu organizacji, poruszają‐
cy tematy związane z działalnością firmy. 

Funkcja informacyjna, kształ‐
towanie wizerunku marki, 
interakcja z klientami. 

Serwisy  
społeczno‐
ściowe 

Skupiają internautów umożliwiając im 
wzajemny kontakt, rozrywkę i dzielenie 
się informacjami oraz grupowanie się 
wokół pewnych tematów i zagadnień. 

Zdobycie zaangażowanej 
społeczności – tzw. orę‐
downików marki, zwięk‐
szenie sprzedaży, budowa 
wizerunku. 
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Serwisy social 
shoppingowe 

Umożliwiają ocenę produktów i firm 
przez internautów oraz rekomendacje 
marek  

Zwiększenie sprzedaży, 
popularyzacja marki 

Serwisy so‐
cialbook‐
markingowe 

Internauci rekomendują treści znalezio‐
ne w Internecie i oceniają je 

Promowanie marki, bu‐
dowanie wizerunku, 
wzrost liczby odwiedzin 
na stronie firmowej. 

Społeczno‐
ściowe serwisy  
geolokacyjne 

Dzięki wykorzystaniu funkcji GPS w 
urządzeniach przenośnych umożliwiają 
wymianę informacji pomiedzy znajomy‐
mi o aktualnym miejscu przebywania 
oraz odkrywanie ciekawych miejsc i ofert. 

Oferowanie zniżek i pro‐
mocji dla użytkowników. 

Społeczno‐
ściowe serwisy 
crowd‐
sourcingowe 

Pozwalają na wymianę informacji po‐
między firmą a klientami – internauta‐
mi oraz np. opiniowanie projektów 
firmy przez społeczności klientów. 

Zdobywanie wiedzy  
i nowych pomysłów, ba‐
dania marketingowe 

Zakupy gru‐
powe 

Umożliwiają firmom dotarcie do szer‐
szej grupy klientów, a internautom 
dokonywanie zakupu produktów lub 
usług po okazyjnej cenie. 

Zwiększanie sprzedaży, 
popularyzacja marki 

Eksperckie 
serwisy spo‐
łecznościowe 

Skupiają społeczność mającą wiedzę lub 
kompetencje z wybranej dziedziny 
nauki lub obszaru działalności. 

Zdobycie eksperckiej wie‐
dzy oraz poparcia liderów 
opinii 

Serwisy  
społecznościo‐
we dla osób 
aktywnych 
zawodowo 

Skupiają społeczność zorientowaną na 
rozwój zawodowy oraz wymianę do‐
świadczeń w ramach określonej grupy 
zawodowej lub koła zainteresowań 

Rekrutacja pracowników, 
budowa wizerunku firmy 

Fora  
dyskusyjne 

Umożliwiają wymianę opinii i do‐
świadczeń pomiędzy internautami 

Budowa wizerunku, in‐
formowanie o nowych 
produktach, reagowanie 
na sytuacje kryzysowe  
i krytykę 

Blogosfera  Internetowe dzienniki prowadzone 
przez internautów, z biznesowego 
punktu widzenia wartościowa może 
być społeczność blogów tematycznych 
związanych z branżą firmy lub marką 

Budowa wizerunku, 
zwiększanie świadomości 
marki, informowanie  
o nowych produktach 
wprowadzanych na rynek 

Źródło: [Grzechowiak, Jaskowska, Małek 2010, s. 5]. 

 



Bartłomiej Stopczyński 118 

  Z punktu widzenia  szkoły wyższej nie każdy  z  tych  rodzajów me‐
diów społecznościowych  jest ważny i użyteczny. Niemniej  jednak więk‐
szość z nich w mniejszym bądź większym  stopniu może być przez nie 
wykorzystywana.  
  Mikroblogi,  serwisy  video  i  blogi  firmowe mogą  być  użytecznym 
narzędziem wykorzystywanym  do  komunikowania  się  zarówno  z  po‐
tencjalnymi jak i aktywnymi klientami szkoły. Mogą one służyć zarówno 
do szybkiego komunikowania się w sprawach bieżących z klientami, jak 
i do budowania wizerunku szkoły. 
  Klasyczne  serwisy  społecznościowe  (np.  Facebook)  są  miejscem, 
gdzie dziś w coraz większym stopniu skupia się działalność w  Interne‐
cie.  Szybkość wymiany  informacji,  interakcyjność, możliwość  dialogu, 
zamieszczania zdjęć, filmów, materiałów multimedialnych powodują, że 
stają  się  one  bardzo  atrakcyjnym miejscem  dla  internautów. Aktywne 
uczestnictwo  na  portalach  społecznościowych  to  nie  tylko  możliwość 
komunikowania  się  z  uczestnikami  prowadzonych  tam  dyskusji,  ale 
przede wszystkim możliwość wglądu w  życie  i opinie studentów  (Bar‐
wise, Meehan 2010, s. 82). Na portalach wyrażane będą opinie odnośnie 
prowadzonych na studiach zajęć, wykładowców. Dzięki wiedzy zdoby‐
tej na portalach  społecznościowych  szkoła może dla nich przygotować 
odpowiednią ofertę. 
  Należy również pamiętać o tym, że serwisy społecznościowe i opinie 
na  nich  zamieszczane mają  coraz większe  znaczenie dla potencjalnych 
klientów  podejmujących decyzje  zakupowe. Dziś  bardzo  często  poten‐
cjalni studenci w zbieraniu  informacji nie ograniczają się  jedynie do re‐
klam,  ale  aktywnie poszukują  ich  na portalach  społecznościowych  czy 
wśród  rodziny  (Flatters,  Willmott  2009,  s.  111).  Zatem  uczestnictwo 
w dyskusjach, informacje tam zamieszczane przez szkołę mogą być waż‐
nym  kanałem  komunikacji,  dzięki  któremu  można  zachęcić  młodych 
ludzi do studiowania w niej. 
  Przydatnym dla uczelni wydają się być też społecznościowe serwisy 
crowd‐sourcingowe  oraz  eksperckie  serwisy  społecznościowe.  Pozwalają 
na wymianę informacji pomiędzy firmą a klientami – internautami oraz 
np.  opiniowanie  projektów  firmy  przez  społeczności  klientów.  Dzięki 
nim szkoła może uruchamiać nowe kierunki i specjalności studiów lepiej 
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dopasowane do oczekiwań studentów. Wymiana  informacji może  rów‐
nież  odbywać  się pomiędzy  szkoła  a potencjalnymi pracodawcami  ab‐
solwentów.  Lepiej  dopasowane  do  wymogów  rynku  pracy  programy 
studiów pozwolą  ich absolwentom na zdobycie  lepszej pracy. A  to bę‐
dzie skutkować lepszą atrakcyjnością szkoły.  
  Dyskusje  te są również bardzo dobrym narzędziem do edukowania 
pracowników szkoły i ich właścicieli (Dunn 2010, s, 45). Zmiany, które by 
następowały nie ograniczałyby się do  treści programowych. Dzięki me‐
diom  społecznościowymi  nauczyciele  akademiccy mogliby  spojrzeć  na 
swoje  zajęcia  z  punktu  widzenia  studenta  i  przyszłego  pracodawcy. 
Dzięki temu wiedzieliby więcej, co zmienić w swoich zajęciach. Co prze‐
łożyłoby się na lepszą atrakcyjność samej szkoły. 
   
4. Przykłady wykorzystania mediów społecznościowych  
    przez SAN 
 
  W dalszej części artykułu autor spróbuje przeanalizować poszczegól‐
ne przykłady wykorzystania mediów społecznych przez Społeczną Aka‐
demię Nauk. Analiza rozpocznie się od strony WWW wyżej wymienio‐
nej uczelni.  

Rysunek 2. Strona główna SAN 

 
Źródło: swspiz.pl, dostęp 09.07.2012 
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  Strona  ta  jest przejrzysta. Nawigacja  jest wygodna. Student otrzyma 
szereg użytecznych informacji zarówno o samej szkole, jak i codziennych 
wydarzeniach z nią związanych. Jednak z punktu widzenia mediów spo‐
łecznościowych strona  ta  jest dość konserwatywna. W niewielkim stop‐
niu wykorzystuje potencjał w nich drzemiący. Artykuły zamieszczone na 
stronie  głównej można  ocenić  albo  „polubić”  na  Facebook. U  góry  są 
odnośniki do materiałów szkoły na Facebooku i YouTube. Z resztą stron 
mediów społecznościowych  (np. Twitter, nk) powiązań nie ma. Nie ma 
też  bezpośredniego  linku do  forum  szkoły. Choć  takie  oficjalne  forum 
szkoły istnieje. 

 

Rysunek 3. Strona oficjalnego forum SWSPiZ 

 
Źródło: forum.swspiz.pl, dostęp 09.07.2012 

 
  Jednak w  przypadku  tego  forum  uczelnia w  zbyt  dużym  stopniu 
chciała kontrolować  jego uczestników. Aby móc uczestniczyć w  forum, 
trzeba się zalogować, używając do  tego numeru  indeksu  i hasła powią‐
zanego z numerem PESEL. Oznacza to, że uczestnicy takiego forum nie 
są  anonimowi. Wiedzą,  że  każda  napisana  przez  nich  treść może  być 
przypisana konkretnej osobie.  Jak można  się było  tego  spodziewać,  fo‐
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rum  to nie cieszy  się nawet umiarkowanym zainteresowaniem. Ostatni 
post pochodzi z lipca 2010, czyli sprzed dwu lat.  
  Jak się można domyślić to, że na oficjalnym forum studenci nie dys‐
kutują, nie oznacza że nie dyskutują w ogóle. Wątki o szkole pojawiają 
się, ale  już na popularnych publicznych  forach. Przykładowo na  forum 
gazeta.pl  jest wątek „wasze opinie o SWSPiZ” założony 9 maja 2009 ro‐
ku. I może nie cieszy się on  jakąś wielką popularnością, ale żyje do dzi‐
siaj. Ostatni wpis jest z lutego 2012 roku. I nie wszystkie wpisy są na nim 
przychylne. Np. ostatni wpis umieszczony przez absolwenta uczelni jest 
bardzo  negatywny.  Przykład  na  to,  że  próba  kontrolowania  treści  za‐
mieszczanych na forach nie ma większego sensu, bo dyskusje po prostu 
przenoszą się gdzie  indziej. Wątki o ocenach tej uczelni można również 
znaleźć na  innych portalach  społecznościowych. Podobna dyskusja  jak 
na forum gazeta.pl miała również miejsce na portalu Goldenline.pl.  
  Szkoła oprócz oficjalnej  strony posiada  również nieoficjalną.  Jednak  
i ona nie cieszy się zbyt dużą popularnością. Wynika to prawdopodobnie 
z małego zaangażowania twórców strony. Nowe informacje zamieszcza‐
ne są raz na parę miesięcy. To zdecydowanie za rzadko, by przyciągnąć  
i zaangażować użytkowników. Na Facebooku  tą nieoficjalną stronę „lu‐
bi” tylko 17 osób. No ale skoro nie pojawiają się tam od momentu zało‐
żenie żadne nowe wpisy, to trudno się spodziewać, by było inaczej.  
  Oprócz strony oficjalnej Społeczna Akademia Nauk ma również swo‐
ją stronę na portalu Facebook. Strona jest czytelna, na bieżąco uzupełnia‐
na. Ponad 1500 osób ją lubi. Nie jest to może wynik bardzo dobry, biorąc 
pod  uwagę  liczbę  studentów  uczelni,  należy  jednak  pamiętać,  że  po 
zmianie nazwy szkoła budowała ją od zera, zdobywając również od zera 
jej zwolenników. Wadą tej strony jest traktowanie jej jako kolejnego miej‐
sca do przekazywania  informacji do otoczenia. Pod  regularnie umiesz‐
czanymi ogłoszeniami i informacjami nie toczą się dyskusje. Oznacza to, 
że  nie  udaje  się  osiągnąć  zaangażowania  i  zbudowania wokół  strony 
społeczności.  Zdecydowanie  brakuje  działań  stymulujących  wymianę 
informacji. W  efekcie  strona  na  Facebooku  jest  jedynie  kolejnym miej‐
scem przekazywania informacji, przedłużeniem tradycyjnej strony inter‐
netowej, a nie miejscem tworzenia społeczności wokół uczelni.  
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Rysunek 4. Nieoficjalna strona szkoły 

 
Źródło: byledoprzodu.pl, dostęp 09.07.2012 

 
Rysunek 5. Oficjalna strona na portalu Facebook 

 
Źródło: facebook.pl, dostęp 09.07.2012. 

 
  Uzupełnieniem  strony  głównej  szkoły,  są  strony  ośrodków  zamiej‐
scowych. Tu  jednak  również działanie ogranicza  się do przekazywania 
informacji, promocji a nie do budowania relacji poprzez zaangażowanie 
gości  odwiedzających  strony. Można  powiedzieć  profile  na  Facebook 
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szkoły są co najwyżej poprawne. Brakuje im jednak elementu wywołują‐
cego zaangażowanie osób je odwiedzających. 
  Drugim dużym portalem społecznościowymi wykorzystywanym przez 
Społeczną Akademię Nauk jest serwis YouTube. W serwisie tym regularnie 
umieszczane są materiały tworzone przez uczelnianą telewizję SiTv.pl.  
 

Rysunek 6. Strona SiTV na YouTube 

 
  Źródło: youtube.pl, dostęp 09.07.2012. 

 
  Filmy  te pokazują wydarzenia z życia uczelni. Zarówno oficjalne,  jak 
np. wystąpienia Rektora na początek roku akademickiego,  jak  i mało ofi‐
cjalne jak wybory miss SAN. Można powiedzieć, że filmy te pełnią funkcję 
wideoblogu.  Filmy  te  cieszą  się  różną popularnością,  niektóre  były wy‐
świetlane kilkanaście razy,  inne kilkaset. Przez cały czas działania strony 
SiTV wyświetlana  ona  była  ponad  1 milion  razy,  co  jest  niewątpliwym 
sukcesem. Wydaje  się,  że  spośród wszystkich działań związanych z me‐
diami społecznościowymi, to okazało się największym sukcesem. 
 
5. Zakończenie 
 
  Społeczna Akademia Nauk w  swojej działalności wykorzystuje me‐
dia społecznościowe na dość dużą skalę. Jest obecna na portalu Facebo‐
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ok, ma utworzone fora internetowe dla studentów, prowadzi wideoblo‐
ga. Oprócz  forum  dla  studentów, wszystkie  pozostałe  działania  są  na 
bieżąco aktualizowane,  treści na bieżąco zmieniane. Widać,  że uczelnia 
zauważyła zmiany we współczesnym Internecie  i stara się aktywnie się 
do nich dopasować. Robi  to dość skutecznie, niemniej  jednak w działa‐
niach  tych widać  jedną poważną wadę. Wydaje  się,  że  szkoła powiela 
błąd wielu  innych organizacji, polegający na  tym,  że media  społeczno‐
ściowe  są  traktowane  jako  kolejny  kanał  komunikacji  do  promowania 
przedsiębiorstwa. W efekcie akademia skupia się na  informowaniu, za‐
miast budować społeczność. Jej działania, niezależnie od wykorzystywa‐
nego  narzędzia,  za  każdym  razem  powodują  zbyt  małe  sprzężenie 
zwrotne. Przekazywane treści zbyt rzadko są czynnikiem wywołującym 
dyskusje, a działania  szkoły w zbyt małym  stopniu powodują powsta‐
wanie relacji z internautami. Szkoła powinna to zmienić, kładąc w więk‐
szym  stopniu  nacisk  na wywołanie  sprzężenia  zwrotnego,  a  nie  tylko 
przekazania informacji. 

 
6. Bibliografia 
 
Barwise P., Meehan S.  (2010) The One Thing You Must Get Right When Building a Brand, 

Harvard Business Review, December 2010. 
Dunn B.J. (2010), Best Buy’s CEO on Learning to Love Social Media, Harvard Business Re‐

view, December 2010. 
Flatters P., Willmott M. (2009), Understanding the Post‐Recession Consumer, Harvard Busi‐

ness Review, July‐August 2009. 
Fournier  S., Lee L.  (2009), Getting Brand Communities Right, Harvard Business Review, 

April 2009. 
Grzechowiak M.,  Jaskowska B., Małek A.  (2010), Raport social media 2010,  Internet Stan‐

dard, Warszawa. 
Kane G.C., Fichman R.G., Gallaugher J., Glaser J. (2009), Community Relations 2.0, Harvard 

Business Review, November 2009 
Piskorski M.J.  (2011),  Social  Strategies That Work, Harvard Business Review, November 

2011. 

 



PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i ZARZĄDZANIE  
Wydawnictwo SAN − ISSN 1733-2486 

Tom XIII – Zeszyt 12 – 2012 – ss. 125–134 
 
 
 
Dominik Zimon 
Politechnika Rzeszowska 
 
 

Rola jakości w logistyce produkcji 
 

Role of quality in production logistics 

 

Abstract: This article is a part of a broader theme, that is the 
importance of quality in logistics. In the article author has dis-
cussed the essence and practical aspects of selected quality man-
agement methods used to support manufacturing logistics. Char-
acterized the concepts of Lean Six Sigma, Kanban and 5S with 
particular emphasis on the impact of their implementation on the 
improvement of production processes in the organization. 

Key words: management, quality, logistic, production, methods, 
systems. 

 

 

1. Wstęp 

 
  W warunkach  zmiennego  otoczenia  organizacje dążące do  sukcesu 
zmuszone  są do wytwarzania produktów  spełniających w  jak najwięk‐
szym stopniu wymagania klienta. Orientacja na klienta jest nadrzędnym 
celem nie  tylko działań  logistycznych,  jest również naczelną zasadą no‐
woczesnych  systemów  zarządzania  jakością.  Truizmem  jest,  więc 
stwierdzenie,  że  w  odpowiednio  zarządzanej  organizacji,  logistyczna 
strategia  produkcji  powinna  być  budowana  z  uwzględnieniem  zasad 
zarządzania  jakością. Decyzje w  obszarze  logistyki  produkcji  powinny 
być podejmowane nie tylko w oparciu o systemy planowania i sterowa‐
nia produkcją, ale również w celu podwyższenia ich efektywności należy 
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je wspierać  instrumentarium zarządzania  jakością. Celem publikacji  jest 
omówienie metod i narzędzi jakościowych z zaakcentowaniem możliwo‐
ści i sposobów ich stosowania do doskonalenia procesów produkcyjnych 
w organizacji. 
 
2. Połączenie koncepcji Lean i Six Sigma 
 
  Zarówno Lean  jak  i  Six  Sigma  są  odrębnymi metodami prowadzą‐
cymi do doskonalenia wewnętrznych procesów w organizacji. Metodo‐
logia  Lean  bazuje  na  redukcji  kosztów  przy  jednoczesnym  wzroście 
przepustowości  i wydolności procesu produkcyjnego.  Idea Lean polega 
na ciągłym podnoszeniu efektywności procesów  (pozwala produkować 
więcej przy  coraz mniejszym  zużyciu  zasobów)    oraz ukierunkowaniu 
ich  na  najważniejszy  cel  jakim  jest  wytworzenie  wyrobu  zgodnego  
z wymaganiami klienta. Filozofię Lean można uznać za pewien zestaw 
narzędzi  służących  do  eliminacji  niepotrzebnych  czynności w  procesie 
(strat),  co  prowadzi  do  upraszczania  i  skracania  długości  cyklów  pro‐
dukcyjnych.   Six Sigma z kolei skupia się na eliminacji wszelkich defek‐
tów pochodzących z błędów. Koncepcję Six Sigma doskonale charakte‐
ryzuje zestaw poniższych  stwierdzeń, układających  się w  logiczny ciąg 
działań [Hamrol A., 2007, s. 81]: 
• nie wiemy, czego nie wiemy, 
• nie możemy poprawiać czegoś, o czym nie wiemy, 
• nie dowiemy się, dopóki nie zmierzymy, 
• nie mierzymy tego, czego nie uznajemy za ważne, 
• nie uznajemy za ważne tego, czego nie mierzymy, 
• nie da się zmienić czegoś, co nie zostało zmierzone. 
  Niestety  jak pokazuje praktyka stosowanie opisywanych metod od‐
dzielnie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Organizacje, które z po‐
wodzeniem stosują metodę Six Sigma odnotowują jedynie niewielką po‐
prawę szybkości przebiegu procesów produkcyjnych. Natomiast przed‐
siębiorstwa stosujące podejście Lean napotykają na duże problemy w za‐
kresie transformacji kultury organizacyjnej. Rezultatem tego  jest zazwy‐
czaj  zmarginalizowanie  zakresu  podejmowanych  działań  [Karaszewski 
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2006,  s.  209]  i niewystarczające doskonalenie wewnętrznych procesów. 
Jak widać metody  te  posiadają  atuty  lecz  nie  są  pozbawione  słabych 
stron. Jednak powiązanie tych dwóch koncepcji pozwala uzyskać dosko‐
nałe narzędzie prowadzące do uzyskania trwałej przewagi konkurencyj‐
nej. Wynika to z faktu, że metody te doskonale się uzupełniają o  ile Six 
Sigma bazuje na redukcji defektów w procesie, o  tyle Lean pozwoli  ten 
proces uczynić prostszym, szybszym i efektywniejszym. 
  Podobieństwa między Lean, a Six Sigma wynikają ze sposobu wdra‐
żania obu koncepcji [Gollinger‐Tarajko, Podsiadło 2012, s. 538], który jest 
praktycznie identyczny i ma zagwarantować zauważalną poprawę jako‐
ści  oraz  udoskonalenie wewnętrznych  procesów.  Dodatkowo widocz‐
nym  rezultatem  stosowania  koncepcji  Lean  Six  Sigma  jest  skracania  
i udoskonalania procesów produkcyjnych oraz kreacja wartości dodanej 
dla klienta na każdym obszarze  funkcjonowania organizacji.  
  Funkcjonowanie Lean Six Sigma opiera się na czterech fundamentach 
[George, Rowlands, Kastle 2004, s. 10]: 
• spełnienie  wymogów  klientów  poprzez  oferowanie  produktów 

zgodnych z ich wymaganiami (w czasie satysfakcjonującym klienta), 
• doskonalenie  procesów  poprzez  eliminację  nieprawidłowości  i  od‐

chyleń, 
• zaangażowanie pracowników i przekazywanie informacji, 
• podejmowanie decyzji na podstawie analiz. 
  Powyższe  fundamenty  są  punktem wyjścia  kolejnym  krokiem  jest 
niezwykle  staranne  dobranie  personelu  i  położenie  dużego  nacisk  na 
szkolenia. Czynnik ludzki jest w tym przypadku niezwykle istotny gdyż 
to właśnie pracownicy  są  trzonem organizacji działającej w myśl zasad 
Lean Six Sigma (rysunek 1.).  
  Analizując powyższy  rysunek można  zauważyć,  że  to właśnie pra‐
cownicy  po  odpowiednim  przeszkoleniu  powinni  posiąść  taką  dojrza‐
łość, aby być w stanie wziąć odpowiedzialność za decydowanie o kształ‐
cie procesów, w których biorą udział. W ten sposób dąży się do kreowa‐
nia kultury organizacyjnej w której odpowiedzialność za podejmowanie 
decyzji i ulepszanie procesów staje się udziałem wszystkich uczestników 
danego procesu [Świtek 2011, s. 81].  
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Rysunek 1. Zasady działania Lean Six Sigma 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Świtek 2011, s. 82]. 

 
  Pamiętać należy,  że nie każdy pracownik musi mieć  szeroki zakres 
obowiązków. Wśród pracowników należy wyselekcjonować grupę osób 
kreatywnych  o  odpowiednich  cechach  przywódczych,  które  pokierują 
pracą zespołu zwracając uwagę na elementy problemowe z punktu wi‐
dzenia jakości i logistyki oraz będą w pełni ukierunkowane na spełnienie 
wymagań klienta zewnętrznego. Pozwala to na eliminacje większej ilości 
błędów oraz w znacznym stopniu wpływa na skuteczność i efektywność 
działań w obrębie procesu. Poza zaangażowaniem pracowników równie 
istotne jest włączenie się w opracowanie wstępnej koncepcji przedstawi‐
cieli najwyższego kierownictwa oraz rozbudowy tej koncepcji w pewną 
filozofię opartą na ciągłym dążeniu do poprawy funkcjonowania przed‐
siębiorstwa oraz próby stworzenia organizacji samouczącej się.  
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  Podkreślić  należy,  że Lean  Six  Sigma  to  filozofia  bazująca  na  czło‐
wieku a nie pewnych  rozwiązaniach  technicznych, które należy  trakto‐
wać  jedynie,  jako wsparcie  prowadzące  do  rozbudzenia  kreatywności 
członków organizacji.  
 
3. Kanban 
 
  Kanban należy do  jednego z najbardziej popularnych systemów ste‐
rowania  produkcją.  Nazwa  systemu  pochodzi  od  japońskiego  słowa 
oznaczającego  kartę,  etykietę. Cała  idea  systemu  polega  na  synchroni‐
zowaniu działań w ramach zakładu w ten sposób, aby produkować tylko 
wtedy, gdy potrzebujemy i w ilości dokładnie takiej, jaką potrzebujemy. 
Cel ten osiąga się poprzez stosowanie odpowiednych kart produkcji (rys. 
2.),  przepływu  oraz  określonej wielkości  pojemników  (wózków).  Sam 
mechanizm  systemu  Kanban  jest  bardzo  prosty  i  zarazem  niezwykle 
skuteczny.  Przemieszczanie  kart  pomiędzy  poszczególnymi  gniazdami 
produkcyjnymi  jest  sygnałem  o wszczęciu  produkcji  tylu  pojemników 
półproduktów  ile  do  danego  gniazda  trafiło  kart  produkcji. Następnie 
pełne  pojemniki  przetransportowywane  są  do  kolejnego  gniazda  pro‐
dukcyjnego a w zamian za nie wracają pojemniki puste. W tym momen‐
cie  produkcja  jest wstrzymana  do  czasu  pojawienia  się  kolejnych  kart 
produkcji.  
  Rozwiązania praktyczne oparte na systemie Kanban mogą się bardzo 
różnić między  sobą,  co do  liczby  i  rodzaju kart, wielkości pojemników 
używanych do przemieszczania półproduktów,  rodzaju  środków  trans‐
portu czy poziomu komplikacji [Ciesielski 2009, s.148]. 
  Wielkim  atutem  systemu  Kanban  z  punktu  widzenia  zarządzania 
logistycznego  jest możliwość częściowej  lub całkowitej  likwidacji maga‐
zynów  przedprodukcyjnych, międzyoperacyjnych  oraz wyrobów  goto‐
wych. Możliwe jest to dzięki synchronizacji dostaw półfabrykatów z pla‐
nem produkcji, co w zestawieniu z rezerwami zdolności produkcyjnych 
i elastycznością  procesu  produkcji  pozwala wyprodukować  optymalną 
ilość wyrobów gotowych zbieżną z zamówieniami klienta.  
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Rys: 2. Przykładowa Karta Kanban  
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MONITOROWANY 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
   Drogą prowadzącą do tego celu jest ustalenie strategii produkcji i ści‐
słe  jej przestrzeganie na kolejnych etapach procesu produkcji. Punktem 
wyjścia  jest opracowanie  formularzy produkcyjnych z uwzględnieniem 
następujących etapów: 
1. Dyspozytorzy  na wydziale  produkcji w  oparciu  o modele  progno‐

styczne  analizujące  popyt  na  dany  półprodukt  wypełniają  plani‐
styczne części kart Kanban. 
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2. Na wydziale produkcji planiści  sporządzają zlecenie  i harmonogra‐
my produkcyjne dotyczące danego półproduktu, określają odpowie‐
dzialności  poszczególnych  członków  procesu,  przydzielają  zasoby 
i wypełniają kolejną część kart Kanban. 

3. Po odbiorze jakościowym danej partii półproduktów, wykonawca na 
dowód wykonania zlecenia oddziela jedną część karty i przekazuje ją 
planiście. Pojemnik  z gotowymi półproduktami  oraz dwoma pozo‐
stałymi częściami karty zostaje przetransportowany do gniazda pro‐
dukcyjnego, z którego pochodziło zamówienie. 

4. Gdy  do  gniazda  produkcyjnego  zostaną  dostarczone  półprodukty, 
pracownicy są zobligowani do przekazania drugiej części karty dys‐
pozytorowi  produkcji,  który w  tym momencie ma  świadomość,  że 
dane półprodukty zostają wykorzystywane. 

5. Trzecia  część  karty  zostaje  przekazana  dyspozytorowi  wtedy  gdy 
zapas półproduktów zostanie całkowicie wykorzystany. 
Ponadto decydując się na implementację systemu należy przeprowa‐

dzić wnikliwą  analizę  podprocesów  produkcyjnych  i  stanowisk  pracy 
oraz powołać i przeszkolić pracowników będących  uczestnikami działań 
systemowych. Najważniejszymi  osobami w  systemie  powinny  być  od‐
powiednio: 
• Lider projektu.  
• Specjaliści działu Planowania strategicznego. 
• Specjaliści powołani do zarządzania efektywnością produkcji. 
• Technolodzy. 
• Pracownicy poszczególnych gniazd produkcyjnych. 
• Przedstawiciele firmy obsługującej transport wewnętrzny. 
 
4. Zasady 5S  
 
  Prawidłowo przebiegający proces produkcyjny wymaga od pracow‐
ników pełnego zaangażowania oraz utrzymywania czystości i schludno‐
ści  na  stanowisku pracy. W  celu wyrobienia w  zachowaniu pracowni‐
ków  odpowiednich nawyków poleca  się wdrożenie  zasad  5S  − wywo‐
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dzących  się  z  japońskiej  tradycji  utrzymywania  porządku  w  domu. 
Przeniesienie  tych  zasad  na  grunt  biznesu  daje  nieocenione  korzyści. 
Proces ten odbywa się w pięciu krokach: selekcja, systematyka, sprząta‐
nie, standaryzacja, samodyscyplina (rysunek 3).  
 

Rys. 3. Zasady 5S 

 
Źródło: Materiały szkoleniowe Godyear group. 

 
  Pierwszy krok obejmuje przegląd dotychczasowego stanowiska pra‐
cy w  celu  usunięcia wszystkich  elementów  zbędnych  (niewykorzysty‐
wanych podczas wykonywania obowiązków przez pracownika). Drugi 
krok dotyczy planowania  i organizacji pracy. Każdy element wykorzy‐
stywany w procesie produkcji powinien zostać opisany  i znajdować się 
w  odpowiednio  przygotowanej  i  oznaczonej  strefie.  Lokalizacja  danej 
strefy uzależniona  jest od  częstości użytkowania danych przedmiotów. 
Na  tym  etapie  należy  również  dokonać  renowacji  stanowiska  pracy  – 
wszelkie  urządzenia  powinny  być  poddane  niezbędnym  naprawom, 
czyszczeniu  oraz malowaniu. Kolejny  etap  poświęcony  jest  sprzątaniu  
i utrzymaniu miejsca pracy w czystości.  Jest  to  fundament do wprowa‐
dzania  dalszych  udoskonaleń  gdyż  zakończenie  tego  etapu  pozwala 
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uczynić stanowisko pracy bardziej przyjaznym dla pracownika nie tylko 
z punktu widzenia  estetyki, ale  również  ergonomii  i organizacji pracy. 
Działania  te pozwalają pobudzić kreatywność  i znaczącą zwiększyć za‐
angażowanie pracowników w wypełnianie powierzonych im czynności.  
Ostatnie  dwa  kroki  służą  do  nakłonienia  pracowników  do  stosowania 
omawianych zasad w  jak najszerszym zakresie oraz aktywnego włącze‐
nia się w proces doskonalenia stanowiska pracy. 
   
5. Podsumowanie 
 
  Reasumując należy podkreślić,  że zarówno zarządzanie  jakością  jak  
i  logistyką ma  jeden wspólny cel: podporządkowanie wszelkich działań 
organizacyjnych wymogom klienta. W związku z powyższym przenika‐
nie  się  tych  dwóch  nauk  i wspieranie  się  ich wzajemne  omawianymi 
technikami może  być  receptą  na  sukces.  Zasygnalizowane w  artykule 
propozycje z powodzeniem mogą stosować przedsiębiorstwa dążące do 
doskonalenia procesów produkcyjnych  zarówno w  krótkim  jak  i dłuż‐
szym horyzoncie czasowym. Zastosowanie w praktyce opisanych zasad, 
metod, technik i systemów pozwoli uczynić organizację bardziej konku‐
rencyjną  prowadzi między  innymi  do  osiągnięcia  następujących  profi‐
tów: 
• wzrostu wydajności linii produkcyjnych, 
• usprawnienia środowiska pracy, 
• zwiększenia terminowości, 
• redukcji ilości wyrobów niezgodnych, 
• minimalizacji poziomu zapasów, 
• oszczędności kosztów, 
• wzrostu satysfakcji klienta i prestiżu organizacji, 
• szybszej obsługi klienta, 
• obniżenia nadwyżek produkcji, 
• redukcji nakładów związanych z kontrolą, 
• standaryzacji produkcji, 
• uwolnienie zamrożonego kapitału, 
• redukcji liczby wypadków i pomyłek przy pracy, 
• pozyskania dodatkowej powierzchni roboczej, 
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• zbudowania  fundamentu do  stosowania bardziej złożonych  technik 
zarządzania produkcją. 

  Na zakończenie należy podkreślić, że wdrażanie instrumentów jako‐
ściowych w logistyce jest tylko pierwszym krokiem na drodze do dosko‐
nalenia organizacji. Chcąc wdrożyć w organizacji kompleksowy system 
jakości  logistycznej należy skupić się na rozpoznaniu  i zrozumieniu po‐
wiązań  pomiędzy  klientami  i  dostawcami.  Pozwoli  to  wypracować 
wspólne  cele  i  zrozumieć wzajemne  potrzeby. Kolejny  krok  powinien 
objąć planowanie,  integrację nadrzędnych procesów w  organizacji, po‐
stęp  technologiczny,  pełne  zaangażowanie  personelu,  zintegrowanie 
systemu przepływu  informacji oraz  zastosowanie kryteriów  i wskaźni‐
ków pomiaru i oceny jakości w logistyce [Blaik 1999, s. 183]. 
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approach that takes account of the different cognitive 
perspective. In the study, the interpretation adopted by indicating 
the relationship of change management paradigms of the social 
sciences, and thus seek the widest point of reference  

 

1. Wstęp 
 
  Zarządzanie  zmianami  opiera  się  głównie  na  założeniach  systemo‐
wych oraz funkcjonalistycznych. Wynika to z pragmatycznego charakte‐
ru tego obszaru zarządzania, który służy przygotowaniu metodyki prze‐
prowadzania  zmian  doskonalących  organizacje,  przede  wszystkim 
z punktu widzenia  ich  efektywności  ekonomicznej. Zatem problem  za‐
rządzania  zmianą  kulturową  będzie  również  najczęściej  rozpatrywany 
z perspektywy funkcjonalizmu. 
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  Koncepcja zmiany rożni się w zależności od przyjętego paradygmatu 
zarządzania. Oczywiście nie ma wśród badaczy zgody,  jaką klasyfikację 
paradygmatów  zastosować.  Jedni  optują  za  powiązaniem  zarządzania 
zmianami ze szkołami  lub nurtami myśli organizatorskiej, a więc byłby 
to  obraz wzbogacania  teorii  i metod  na  przestrzeni  ostatniego wieku. 
Inni badacze poszukują paradygmatów, które są swoiste przede wszyst‐
kim dla zarządzania zmianami, czego przykładem może być dychotomia 
zmiana  ewolucyjna  (ciągła)  versus  rewolucyjna  (radykalna)  [Greiner 
1998, s. 55‐60, 62‐6, 68]. Zdarzają się również próby zintegrowanego uję‐
cia  zarządzania  zmianą,  które  uwzględniałoby  różne  perspektywy  po‐
znawcze. Inną interpretacją, przyjętą w tym opracowaniu, jest ona próbą 
wskazania  na  związki  zarządzania  zmianami  z  paradygmatami  nauk 
społecznych, a więc poszukiwanie jak najszerszego punktu odniesienia.  
  Niezależnie od przyjmowanego paradygmatu nauk społecznych można 
wskazać na różne typy zmian organizacyjnych, w zależności od założonego 
kryterium. Podstawowym rozróżnieniem jest oczywiście podział na zmiany 
ewolucyjne versus rewolucyjne, co wiąże się również z dychotomią zmiany 
płytkie versus głębokie. Zmiany można umieścić na kontinuum od pełnej 
kontroli do pełnej spontaniczności. Zmiany kulturowe mieszczą się częściej 
w  sferze  spontanicznej, w  porównaniu  z innymi  aspektami  zarządzania, 
chociaż ocena stopnia kontroli zależy od paradygmatu. Funkcjonaliści czę‐
ściej  idą w kierunku zmiany kontrolowanej, podczas gdy przedstawiciele 
paradygmatów  alternatywnych  raczej w  kierunku  zmian  spontanicznych 
kultury.  Łagodniejszą wersję  tej dychotomii  stanowi dualizm zmiana pla‐
nowana i kontrolowana versus zmiana koordynowana ad hoc (improwizo‐
wana)  [Meyerson, Martin  1987,  s.  623–647; Allaire, Firsirotu  1984,  s.  193–
226].  To  z  kolei  wiąże  się  z przeciwstawieniem  zmian  kontrolowanych 
przez  lidera  zmianom dokonującym  się poza  jego kontrolą  [Fullan  2001]. 
Zmiany organizacyjne są zazwyczaj oparte na jednym z dwóch rdzeni kry‐
stalizacji,  tzn.  są  zorientowane  strategicznie  lub  kulturowo  [Kavanagh, 
Ashkanasy 2006, s. S81–S103]. Zmiana strategiczna jest oparta na planowa‐
nej transformacji wpisanej w cele, misję i koncepcję przewagi konkurencyj‐
nej [Boeker 1989, pp. 489−515]. Zmiana kulturowa z kolei jest zorientowana 
na przekształcenie mentalności, a dopiero za tym idzie zmiana strategiczna  
i strukturalna [Bate 1996].  
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2. Podejście funkcjonalistyczno-systemowe do kultury 
    organizacyjnej 
 
  Generalnie  stanowisko  oparte  na  podejściu  funkcjonalistyczno‐
systemowym jest dość optymistyczne w kwestii zmian kultury organiza‐
cyjnej. Większość autorów uważa, że kulturą można zarządzać, a przy‐
najmniej  w  istotny  sposób  ją  kształtować.  Wypracowanych  zostało 
w związku  z  tym wiele koncepcji  i metodyk wdrażania  zmian kultury 
oraz poprzez kulturę. Do autorów uznających projekt zarządzania przez 
kulturę za udany należą: E. Schein, P. Bate, Ch. Handy, T. Deal  i A.A. 
Kennedy. W miarę prowadzenia badań oraz wdrażania projektów zmian 
kulturowych  okazało  się,  że  sterowanie  kulturą  jest  bardzo  trudnym, 
a może  nawet  niemożliwym  przedsięwzięciem. Zostało  to  podniesione 
przez przedstawicieli paradygmatu interpretatywnego, krytycznego oraz 
postmodernistów,  takich  jak:  H.  Willmott,  M.  Alvesson,  Z.  Bauman, 
G. Burrell, L. Smircich. Bardzo wiele praktycznych projektów konsultin‐
gowych  opierających  się  na  założeniach  zarządzania  kulturą  organiza‐
cyjną  lub zarządzania międzykulturowego zakończyło się niepowodze‐
niem. Dobrymi  przykładami mogą  być:  rozpad  aliansu  strategicznego 
Daimlera‐Chryslera  lub upadek szeregu  firm opisywanych przez T. Pe‐
tersa i R. Watermana jako opartych na „doskonałych” wartościach [2000]. 
Skłoniło to również wielu badaczy funkcjonalistów do większej ostrożno‐
ści w ocenie możliwości zarządzania kulturą. Burman i Evans uważają, że 
to nie zarządzanie może wpływać na zmianę kultury organizacyjnej, lecz 
przywództwo. Zmiana kultury  jest, szczególnie w przypadku organizacji 
o  silnej  kulturze  organizacyjnej,  trudnym,  długookresowym  procesem, 
który nie poddaje się pełnej kontroli [Burman, Evans 2008, pp. 22−27]. 
  Próbując  scharakteryzować  funkcjonalistyczno‐systemowe,  „mięk‐
kie” koncepcje zarządzania zmianami organizacyjnymi można wskazać 
na kilka ich cech. 
  Wiodącym  problemem  są  społeczne  i  kulturowe  uwarunkowania 
procesów  zmian  związane  z  wszelkimi  zachowaniami  i  interakcjami 
w organizacjach. Mogą dotyczyć  samej zmiany kultur   organizacyjnych 
lub zmian innych aspektów organizowania dokonywanych poprzez kul‐
turę,  takich  jak wdrażanie: nowej misji  i wizji, orientacji marketingowej 
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czy systemu TQM. Bardzo szeroki jest zakres problemów trudno podda‐
jących się badaniu oraz procesowi zarządzania wynikający z problema‐
tyczności  teorii  kultury.  Odznaczają  się  one  interdyscyplinarnością, 
a więc są zakorzenione nie tylko w innych obszarach zarządzania, takich 
jak:  zachowania  organizacyjne,  organizacyjne  uczenie  się,  zarządzania 
jakością czy zarządzanie strategicznie, ale również w socjologii, psycho‐
logii społecznej, antropologii kulturowej, kulturoznawstwie oraz innych 
naukach  społecznych  i  humanistycznych.  Wyróżnia  je  systemowość 
oznaczająca traktowanie procesu zarządzania zmianą jako transformację 
całości organizacji, ponieważ są one współzależne. Oznacza to, że zmia‐
na  kulturowa  jest  nieodłącznie  związana  z  przekształcaniem  strategii, 
struktury i innych elementów organizacji. 
 
3. Funkcjonalistyczne koncepcje zmian kultury organizacyjnej 
 
  Refleksję  nad  funkcjonalistycznymi  metodami  zmian  kulturowych 
warto  rozpocząć  od  ogólniejszych modeli,  a dopiero później  rozważyć 
metody  i  techniki. Analizę koncepcji zmiany kulturowej w zarządzaniu 
otwiera klasyczne podejście oparte na modelu zmiany K. Lewina, który 
był pionierem w badaniach kulturowych uwarunkowań zmian  [Lewin,  
Lippitt, White  1939,  s.  271–301]. Powszechnie  znaną  koncepcję  zmiany 
kulturowej,  wykorzystującą  właśnie  schemat  Lewina,  zaproponował 
E.H.  Schein.  Polega  on  na wdrażaniu  norm  społecznych  sprzyjających 
zmianom,  a  realizowanych  w  trzyetapowym  schemacie:  rozmrażanie, 
zmiana właściwa, zamrażanie [Schein 1969, s. 98]. Jest to cały czas stoso‐
wane  podejście  w  zarządzaniu,  które  zwraca  uwagę  na  konieczność 
utrwalania  zmiany. Nie  jest  jednak  ono  swoiste  dla  zarządzania,  choć 
zostało zaadaptowane przez Scheina do kultury organizacyjnej. Odnosi 
się ono wyłącznie do zmian planowanych. Poszukując ogólnego punktu 
odniesienia do zarządzania zmianą kulturową, warto skorzystać z inspi‐
racji dorobkiem  jednego z najwybitniejszych funkcjonalistów. R.K. Mer‐
ton  zaproponował macierz  dewiacji  [Merton  1938,  s.  672–682;  Tepper‐
man, Curtis 2006, p. 117], która zaadoptowana do zarządzania wydaje się 
trafnie opisywać typy reakcji aktorów społecznych na zmiany kulturowe 
(rysunek 1). 
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Rysunek 1. Typologia reakcji na zmianę kulturową. 

Źródło: opracowanie własne. 

 
  Macierz Mertona opisuje  funkcjonalistyczną koncepcję  spójności  ce‐
lów kulturowych ze stosowanymi  instytucjonalnymi  środkami, które są 
rozumiane  socjologicznie.  Przenosząc  to  na  grunt  zarządzania, można 
zaproponować analizę spójności podstawowych założeń kultury organi‐
zacyjnej z założonymi celami zmiany. Aktorzy społeczni,  interesariusze 
lub uczestnicy subkultur, czy nawet wszyscy pracownicy (w przypadku 
zmiany narzucanej z zewnątrz) dokonują wyboru spośród pięciu warian‐
tów możliwych działań. Wybór ten jest uzależniony z jednej strony stop‐
niem akceptacji celów zmiany, zaś z drugiej akceptacją nowych wartości 
i norm kulturowych, które  zmiana niesie  ze  sobą. Reakcją prawidłową 
z punktu widzenia  planujących  zmianę  jest  konformizm.  Konformizm 
oznacza, że przyjmowane są cele zmian, ale również nowe wartości, któ‐
re  są  stopniowo  internalizowane.  Innowacja  będzie  oznaczała  zaanga‐
żowanie aktorów społecznych  (interesariuszy)  idące w kierunku odrzu‐
cenia celów zmiany i zaproponowania innych. Jednocześnie interesariu‐
sze są świadomi konieczności dokonania zmian wartości kultury organi‐
zacyjnej  i akceptują zmianę kulturową.  Jest  to  swoista  sytuacja nacisku 
aktorów społecznych na decydentów idąca w kierunku znaczącej korek‐
ty  założonych  celów  zmiany,  przy  przyjęciu,  że  zmiany  są  konieczne 
i pozytywne. Rytualizm  oznacza  akceptację  celów  zmiany,  z  jednocze‐
snym trwaniem aktorów społecznych przy „starych” wartościach. Działa 
tutaj siła przywiązania do wartości i norm sprzed zmiany oraz silny jest 
wpływ spetryfikowanej kultury organizacyjnej. Ponieważ po dokonaniu 
zmiany stare wartości i normy będą niespójne z nowymi celami, to pro‐
wadzi to do rytualizmu, czyli oderwania zwyczajów organizacyjnych od 
ich racjonalnej (funkcjonalnej) podstawy. Oznacza to w praktyce, że będą 
rytualnie  „odgrywane”  pewne  zachowania  zbiorowe,  ale  zatracą  one 
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powiązanie  z  realnymi  celami  organizacji.  Konsekwencją  będzie  brak 
koherencji systemu organizacyjnego w sferze kulturowej  i strategicznej. 
Ostatnie  dwie  reakcje  są  związane  z  odrzuceniem  zmiany  zarówno 
w sferze  jej celów,  jak i wartości. To odrzucenie może przybierać postać 
bierną, a więc wycofywania się z działań i zaangażowania w życie orga‐
nizacji  lub  czynną, a więc  rebelię oznaczającą bunt  i organizację  ruchu 
oporu wobec zmian. Ta skrótowa analiza daje możliwości zastosowania 
macierzy do konkretnych przypadków zmian, które powinny uwzględ‐
niać zróżnicowane reakcje na zmiany, nie tylko interesariuszy, ale nawet 
pojedynczych, znaczących aktorów organizacyjnych. 
  Ważnym  problemem  funkcjonalistycznym  dotyczącym  zarządzania 
zmianą jest również odniesienie ich do pojęcia równowagi. System orga‐
nizacyjny  jest stabilny, gdy znajduje się w równowadze. Każda zmiana, 
z definicji narusza ową równowagę, co oznacza, że wyzwaniem jest two‐
rzenie  modeli  odzyskiwania  równowagi  przez  system  organizacyjny. 
Przykładem  takiej  koncepcji może być wędrująca  lub  chwiejna  równo‐
waga (punctuated equilibrium0 [Brown, Eisenhardt 1997), pp. 1−34]. 
  Systemowość  zarządzania  zmianami  poprzez  kulturę  przewija  się 
w większości koncepcji organizacyjnego uczenia się i rozwoju traktowa‐
nych jako działalność polegająca na kreowaniu oraz wzmacnianiu pozy‐
tywnych wartości  i wzorów kulturowych. Nonaka  i Takeuchi rozwinęli 
model  uczenia  się  organizacji  wykorzystujący  wcześniejsze  koncepcje 
Argyris  i  Schön  oraz  Kim, w  którym  kluczową  rolę  odgrywa wiedza 
ukryta, będąca z założenia elementem kultury  [Nonaka, Takeuchi 1995; 
Argyris, Schön 1978; Kim 1993, s. 37–50]. To przecież właśnie wzory kul‐
turowe są z założenia ukryte, intuicyjne i asymilowane nieintencjonalnie 
przez  jednostki  i zbiorowości w procesie socjalizacji. P. Senge w swojej 
systemowej  koncepcji  zmiany  zauważa  istnienie  kulturowych  barier 
zmian zakorzenionych w wartościach  i normach organizacyjnych, które 
mogą hamować rozwój  (organizational development). Dla  ich przezwycię‐
żenie  niezbędne  jest  prowadzenie  badań,  refleksja  oraz  zrozumienie 
funkcjonowania organizacji [Senge 1990]. 
  Potrzebne  jest  spójne połączenie  tradycyjnych narzędzi zarządzania 
całą  organizacją  z  metodami  kształtowania  kultury  organizacyjnej 
[Blanchard, O’Connor  1996]. Kultura  organizacyjna  powinna  podlegać 
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zmianom dostosowującym ją do pojawiających się kluczowych zmian w 
otoczeniu,  a  w  szczególności  w  sektorze  konkurencyjnym.  E.  Schein 
wymienia kilka możliwych negatywnych skutków braku zmian kultury, 
które wiążą się również z oddziaływaniem na inne elementy organizacji: 
1.  Ograniczanie możliwości wdrażania nowych strategii – wartości „sta‐

rej” kultury organizacyjnej kłócą się z założeniami nowej strategii. 
2.   Powodowanie problemów w sytuacji połączeń i aliansów podmiotów 

– nieadekwatność kultur. 
3.   Trudności z wdrażaniem nowych form organizowania, nowych tech‐

nologii  i  zmianami  struktury  –  niespójność  istniejących  wartości 
z planowanymi zmianami w działalności. 

4.   Generowanie konfliktów międzygrupowych w organizacjach – nad‐
mierne wzmocnienie subkultur i kontrkultur. 

5.   Kłopoty  z  systemem  komunikacji  –  różne  perspektywy  kulturowe 
subkultur w organizacji (brak zbieżności percepcji). 

6.   Trudności z socjalizacją wtórną pracowników – kultura hermetyczna 
ogranicza możliwości asymilacji nowych członków organizacji. 

7.   Obniżenie  efektywności  pracy  –  pojawienie  się  norm  kulturowych 
obniżających wydajność  i skuteczność działań pracowników  [Schein 
2004, s. 30−44]. 

  Kształtowanie  kultury  organizacyjnej wiąże  się  z wieloma  innymi 
aspektami  zarządzania,  takimi  jak:  zarządzanie  strategiczne  np. misja 
wyraża wartości,  zarządzanie  jakością,  np.  TQM  jako  zmiana  filozofii 
przedsiębiorstwa czy zarządzanie zasobami  ludzkimi, np. nabór, moty‐
wowanie  i  rozwój  personelu  odzwierciedlają wartości  organizacji.  Jed‐
nakże  kształtowanie  kultury  organizacyjnej  nie  jest  z  tymi wszystkimi 
elementami  zarządzania  tożsame1.  Jej  kształtowanie polega na  celowej 
modyfikacji wartości,  norm  i wynikających  z  nich wzorów. W  konse‐
kwencji powinny powstawać nowe, spójne  i efektywniejsze, w określo‐
nych warunkach konfiguracji kultury organizacyjnej. Spójna konfigura‐
cja  dotyczy  zarówno  związków  między  kształtowanymi  wartościami 

                                                            
1 Nie wszyscy badacze tak uważają ‐ J. Łucewicz [1999, s. 87‐89] kojarzy kształtowanie 

kultury przede wszystkim z TQM, podobnie czynią J.J. Dahlgaard i in. [2005, rozdz. 18]. 
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i podsystemami,  jak  i  spójności  z  kontekstem  kultury  społeczeństwa, 
w którym działa organizacja. Pozostają kwestie, czy taką spójną konfigu‐
rację wartości można skutecznie tworzyć, a jeśli tak, to jakimi metodami 
organizacyjnymi. 
 
4. Wpływ kultury na organizację 
 
  Kultura  organizacyjna wywiera wpływ  na  efektywność  organizacji 
przez: (1) oddziaływanie na wydajność  jednostek, (2) kształtowanie mo‐
tywacji  i zaangażowania,  (3) normatywną kontrolę zachowań organiza‐
cyjnych,  (4)  współoddziaływanie  z  innymi  podsystemami  organizacji 
[porównaj:  Kamiński  2000].  Kształtowanie  kultury  organizacyjnej  to 
możliwości wpływania na kierunki jej rozwoju. Może ono oznaczać: do‐
konywanie  planowych  zmian  w  sferze  kultury  oraz  kontynuację  i w‐
zmacnianie dotychczasowych kierunków  rozwoju kultury. Wielu bada‐
czy  organizacji  zwraca  uwagę  na możliwości wprowadzania  kontrolo‐
wanych, celowych ‐ ewolucyjnych, a nawet rewolucyjnych zmian w kul‐
turach organizacyjnych  [Warnecke 1999,  s. 109‐114; Blanchard, M. OʹC‐
onnor, M.  J OʹConnor,  1996,  s.  105]. Z. Mikołajczyk wyróżnia:  zmiany 
innowacyjne – wdrażanie nowości i zmiana systemu, zmiany adaptacyj‐
ne  –  dostosowawcze, wymuszane  przez  otoczenie,  nieprowadzące  do 
zmiany systemu oraz zmiany regresyjne – prowadzące do stagnacji i nie‐
służące  podwyższaniu  efektywności  [Mikołajczyk,  1995,  s.  18–21]. 
W przypadku dokonywania zmian kultury organizacyjnej wszystkie trzy 
formy są możliwe, jednak kwestia stopnia kontroli nad dokonującymi się 
zmianami pozostaje dyskusyjna. 
  W odniesieniu do określenia możliwości kształtowania kultury orga‐
nizacyjnej powinno  się przyjmować  stanowisko ostrożne. Zmiany w  jej 
obrębie  trudno  jest przewidywać w dłuższej perspektywie.  Jednak do‐
strzegalne są symptomy kształtujących się zmian lub tworzącej się nowej 
orientacji. Możliwa jest również interwencja dająca szansę zmiany orien‐
tacji  lub  skorygowania  kształtujących  się  wartości  i  wzorów  kulturo‐
wych.  Taka  interwencja  kulturowa  nie  gwarantuje  jednak,  że  uda  się 
dojść do założonej konfiguracji kulturowej. 
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  Można  zaproponować  następujące  etapy  kształtowania  kultury  or‐
ganizacyjnej: 
• diagnoza kultury (mapa wartości, norm i wzorów); 
• badanie związków kultury ze strategią, strukturą, władzą; 
• przygotowanie  interwencji  kulturowej:  pożądanych wartości,  norm 

i wzorów; 
• interwencja  kulturowa: propagowanie, promowanie,  informowanie, 

wpajanie wartości, norm i wzorów; 
• wtórne dostosowanie innych elementów systemu do kultury; 
• monitorowanie skutków interwencji kulturowej; 
• utrwalenie konfiguracji kulturowej. 
  Szczególnie  istotną  rolę  spełnia  kształtowanie  kultury  w  sytuacji, 
kiedy organizacje muszą szybko dokonywać zmian. W warunkach glo‐
balizacji w  coraz większej  liczbie  sektorów gospodarczych wzrasta ko‐
nieczność zmian organizacyjnych. Kultura nie powinna stanowić bariery 
zmian, lecz ich katalizator [Sikorski 1998, s. 8–71]. R. H. Kilmann wyróż‐
nia następujące etapy kierowania zmianą kulturową: 
• wydobycie na powierzchnię aktualnych norm,  
• wyznaczenie nowych kierunków rozwoju, 
• ustalenie nowych norm,  
• identyfikacja luki kulturowej, 
• wyeliminowanie luki kulturowej [Kilmann, Covin 1988]. 
  Jest  to dość  instrumentalne podejście do kultury  organizacyjnej  za‐
kładające,  że można  identyfikować zarówno  cechy kultury obecnej,  jak  
i  kultury  „idealnej”  [porównaj: Hagberg, Heifetz  2002,  s.  1−5],  a więc 
bardziej  sprzyjającej  efektywności  organizacji  w  danych  warunkach. 
Zmiany kultury można stymulować,  lecz nie da się  ich w pełni kontro‐
lować, a wskazanie kultury „idealnej” w warunkach dużej różnorodno‐
ści i zmienności otoczenia może być obarczone dużym ryzykiem.  
  T.G. Cummings i C.G. Worley formułują sześć zasad przeprowadza‐
nia zmian organizacyjnych, nawiązując do znanej koncepcji  J.P. Kottera 
[Cummings, Worley  2004,  p. 491–492; Kotter, Cohen  2002].  Stworzenie 
klarownej wizji strategicznej, która obejmuje wartości organizacyjne: 
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1. Pokazanie  pełni  zaangażowania  menedżerów,  a  w  szczególności, 
w pierwszej kolejności top menedżmentu w proces zmian. 

2. Przeprowadzenie zmiany na szczycie hierarchii i ustanowienie agen‐
tów zmian. 

3. Dostosowanie wszystkich elementów organizacji do zmienionej kul‐
tury i strategii, a więc przekształcenia systemowe w sferach: struktu‐
ralnej oraz polityki personalnej. 

  Socjalizacja pracowników wedle nowych zasad oznaczająca właściwy 
dobór i szkolenie nowych pracowników oraz stworzenie warunków i da‐
nie czasu na przekształcenie obecnym zatrudnionym. 
  Rozwój etycznej i normatywnej wrażliwości, ponieważ zmiana kultu‐
ry  zawsze narusza  status quo,  a więc przeważnie pojawiają  się benefi‐
cjenci  zmian  oraz  ci,  którzy  na  niej  tracą  [Cummings,  Worley  2004, 
p. 491]. Na tym etapie szczególnie ważna jest identyfikacja barier zmian. 
  Wśród  technik, które mogą służyć do kształtowania kultury, w  tym 
jej utrwalania, korygowania,  rozwijania  i  zmiany można wymienić:  (1) 
redefinicję wartości organizacyjnych, (2) tworzenie nowych reguł norma‐
tywnych,  (3) zmianę elementów kultury  (mity, opowieści, bohaterowie, 
wzorce,  rytuały  symbolika,  tabu,  język),  (4)  adaptację  artefaktów  do 
zmieniającego się rdzenia wartości (5) kompozycję i dekompozycję misji, 
(6) projektowanie systemów komunikacji oraz władzy, (7) zmianę zawar‐
tości opisów stanowisk pracy, (8) zebrania, dyskusje i szkolenia pracow‐
ników,  (9)  kształtowanie  ról  liderów w  organizacji  (np.  jako  agentów 
zmian,  wzorców  osobowych,  bohaterów,  innowatorów),  (10)  kształto‐
wanie systemów motywacyjnych, (11) zmianę kryteriów selekcyjnych. Są 
to  różnorodne  techniki  (indywidualne  lub zespołowe) kształtujące bez‐
pośrednio (punkty 1−4) lub pośrednio (punkty 5−11) sferę kultury orga‐
nizacyjnej. W pierwszej kolejności przeprowadzona powinna być redefi‐
nicja poznanych wcześniej wartości i „ostrożne” założenie docelowej ich 
konfiguracji. Następnie  konieczne  jest  dostosowanie  do  zmieniających 
się  wartości  wszystkich  pozostałych  elementów  kultury.  Jednocześnie 
zmiany  kultury  powinny  zostać  sprzężone  z  ewentualnymi  zmianami 
w obszarach strategii, struktury i zasobów ludzkich. Metoda interwencji 
kulturowej  zakłada  rewolucyjne  albo  ewolucyjne  dokonywanie  zmian 
kultury  organizacyjnej.  Zmiana  rewolucyjna  przebiega  szybko,  skupia 
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się na zanegowaniu, zburzeniu dotychczasowej konfiguracji kultury oraz 
wiąże  się  najczęściej  z  głęboką  transformacją  organizacji,  obejmującą 
znaczące zmiany we wszystkich podsystemach  i wymianę  rdzenia per‐
sonelu. Zmiana ewolucyjna  jest modyfikacją  istniejącej kultury, przebie‐
ga ona wolniej i nie neguje ani nie zrywa jej ciągłości. 
 
5. Strategie zmian organizacyjnych 
 
  R. Chin  i K.D. Benne zaproponowali ogólny podział strategii zmian 
organizacyjnych  na  trzy  grupy:  racjonalno‐empiryczne,  normatywno‐
reedukacyjne oraz komercyjne  [Chin, Benne 1985]. Strategie racjonalno‐
empiryczne opierają  się na klasycznych założeniach wyidealizowanego 
modelu  homo  oeconomicus  oraz  szkoły  planistycznej  strategii.  Ludzie 
w organizacjach bazują na  racjonalnych motywach związanych z dąże‐
niem  do  realizacji  własnych  interesów.  Zatem  członkowie  organizacji 
zaakceptują zmiany pod warunkiem, że zrozumieją, że przyniosą one im 
korzyści. Szkoła planistyczna strategii zakładała pełną racjonalność pro‐
cesu  planowania  strategicznego,  postulując  dążenie  do  pełnej  kontroli 
zmiennych sytuacyjnych [Mintzherg 1999]. W sensie epistemologicznym 
podejście racjonalno‐empiryczne do zmiany opiera się na paradygmacie 
neopozytywistyczno‐funkcjonalistycznym  [Sułkowski  2005].  Norma‐
tywno‐reedukacyjne  strategie  zmian,  chociaż  podobnie  jak  racjonalno‐
empiryczne wskazują na racjonalność i orientację na korzyści indywidu‐
alne człowieka w organizacji, to  jednak bardzo wyraźnie akcentują spo‐
łeczne  uwarunkowania  wszelkich  interpretacji  i  działań.  Zatem  poza 
motywami racjonalnymi, bardzo  istotne są kulturowo nabywane warto‐
ści i normy, znaczenia, role i relacje społeczne, kognitywne i percepcyjne 
orientacje  [Quinn,  Sonenshein  2008].  Podejście  normatywno‐
reedukacyjne akcentuje zatem  rolę procesów kulturowych w zarządza‐
niu zmianą oraz łączy się z ewolucyjnym lub zasobowym podejściem do 
strategii organizacyjnej. W  znaczeniu  epistemologicznym może opierać 
się zarówno na paradygmacie interpretatywno‐symbolicznym, jak i neo‐
pozytywistyczno‐funkcjonalistycznym  [Sułkowski  2005].  Chin  i  Benne 
[1985] wskazują na kilka wspólnych cech normatywno‐reedukacyjnych: 
• wszystkie podkreślają zaangażowanie interesariuszy w proces zmian; 
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• kluczowym problemem wdrażania zmian nie jest dostęp do informa‐
cji − lecz kultura; 

• czynniki nieuświadamiane odgrywają istotna rolę w zarządzaniu zmianą; 
• teorie  i metody  nauk  behawioralnych  stanowią  zasoby,  z  których 

mogą korzystać interesariusze, a w szczególności agenci zmian. 
  Strategie zmian koercyjnych opierają się na władzy w znacznie więk‐
szym stopniu niż racjonalistyczno‐empiryczne, które są zorientowane na 
wiedzę  oraz  normatywno‐reedukacyjne  związane  bardziej  z  kulturą. 
W znaczeniu  epistemologicznym  strategie  zmian  koercyjnych mogą  ko‐
rzystać  z  nurtu  krytycznego  (Critical  Management  Studies,  radykalny 
strukturalizm), który eksploruje wątek opresyjności władzy organizacyjnej 
[Alvesson, Willmott (eds) 1992]. Wdrażanie zmian jest w tym rozumieniu 
procesem  politycznym,  zorientowanym  na władzę  i  przejawiającym  się 
zarówno  świadomymi  decyzjami  menedżerów  i  właścicieli,  jak  i  nie‐
uświadamianymi,  a  często ukrytymi procesami dystrybucji przywilejów  
i władzy w obrębie hierarchii. Poprzez procesy dystrybucji władzy nurt 
ten wiąże spojrzenie strategiczne ze strukturalnym i kulturowym. Zmiana 
strategiczna zawsze niesie zmiany strukturalne i jest ściśle spleciona z pro‐
cesami  kulturowymi. Kultura  poprzez  kontrolę  znaczeń  oraz  „przemoc 
symboliczną” jest odzwierciedleniem hierarchii [Bourdieu 1987]. 
 
6. Podsumowanie 
 
  Reasumując, można  stwierdzić,  że w myśl  założeń  funkcjonalizmu 
możliwe  jest kształtowanie kultury organizacyjnej, mimo  że nie można 
tego procesu w pełni  kontrolować. Działania  zarządzających  oraz pra‐
cowników mogą prowadzić do zmian kultury.  Jednak kultura  jest bar‐
dzo złożoną zmienną  i kierunki  jej zmian mogą być  trudne do przewi‐
dzenia  oraz  planowania. Dodatkowo  proces  zmiany  kultury  organiza‐
cyjnej  jest komplikowany przez  inne procesy organizacyjne powiązane 
z kulturą, tj. struktura władzy, strategia czy wpływ zmian w otoczeniu. 
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Abstract: Small and medium sized enterprises play a decisive ro-
le in the development of the lokal economy. In this activities tke 
encounter, however, a number of barriers. In ad dressing these 
barriers can pro vide import ant assistance to the organizations. 
Of local self-government. The development of local enterpre-
neurship will benefit the development of the site. In the article 
vere prsented to the best possibile lines of action in this regard. 

 
1. Wstęp 
 
  Tworzenie  lokalnych  grup  interesów  towarzyszy  człowiekowi  od 
zarania dziejów. Grupy  te  stawały  się  formą  samoorganizacji  i począt‐
kiem  tworzenia  samorządów. Był  to  również początek  rozwoju przed‐
siębiorczości. Współcześnie, mimo wszechobecnej globalizacji w każdej 
dziedzinie życia, rozwój lokalnej samorządności jest wyrazem demokra‐
tyzacji państwa. Można mówić o powstawaniu „małych ojczyzn”. Małe 
ojczyzny to pojęcie zaczerpnięte z literatury pięknej, które coraz częściej 
pojawia się w publikacjach dotyczących przedsiębiorczości. W związku 
z budowaniem Europy  regionów podkreśla się szczególną rolę społecz‐
ności lokalnych w tworzeniu dochodu narodowego. Mimo rosnącej globa‐
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lizacji,  to  przede wszystkim małe  i  średnie  przedsiębiorstwa,  działające  
w skali lokalnej, decydują o poziomie ogólnego rozwoju gospodarczego. 
  Istnieją duże oczekiwania dotyczące udziału  sektora MSP w rozwoju 
lokalnym, szczególnie na obszarach poszczególnych gmin. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa mogą spełnić stawiane przed nimi oczekiwania w tym 
zakresie,  jeśli  zapewni  im  się  lokalne warunki  rozwoju. Niewątpliwie 
najistotniejszy wpływ  na  ich  rozwój ma  ogólna  polityka  gospodarcza 
państwa. Polityka  ta nie  jest  jednak w stanie bezpośrednio wpływać na 
lokalne funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Dopiero od‐
powiednie działania lokalnego samorządu terytorialnego mogą te procesy 
pozytywnie wspierać.  Jego  rola  powinna  sprowadzać  się do  funkcji  za‐
równo  regulacyjnych  (tworzenie  lokalnych  przepisów  przeciwdziałają‐
cych pojawiającym się barierom funkcjonowania i rozwoju) jak i stymulu‐
jących  (bezpośrednie wpływanie  na  pobudzanie  i  dynamizację  rozwoju 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz całej gospodarki lokalnej).  
  Małe  i  średnie  przedsiębiorstwa,  aby  spełnić  stawiane  przed  nimi 
oczekiwania w zakresie rozwoju regionalnego, muszą mieć zapewnione 
odpowiednie warunki  rozwoju. Warunki  te  powinno  pomagać  im  za‐
pewnić lokalne otoczenie, w tym samorząd terytorialny. Rozwój małych 
i średnich przedsiębiorstw wpłynie z kolei pozytywnie na rozwój dane‐
go regionu. Występuje więc tutaj sprzężenie zwrotne. 
  Należy  podkreślić,  że  współczesne  samorządy  nie  są  już  organami  
administrującymi danym terenem ale stają się również podmiotami czynnie 
wpływającymi na rynek.  Jednym z  ich podstawowych zadań statutowych 
jest właśnie wspieranie i pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości. 
  Celem  opracowania  jest  przedstawienie  barier  hamujących  rozwój 
lokalnej  przedsiębiorczości  oraz wskazanie  na  kierunki  działań  samo‐
rządu terytorialnego dla  likwidacji tych barier  i  jednoczesnego wspiera‐
nia rozwoju przedsiębiorczości na danym terenie. 
 
2. Znaczenie sektora MŚP dla lokalnego rozwoju gospodarczego 
 
  Przedsiębiorstwa  sektora MSP  pełnią w  gospodarce  szereg  bardzo 
ważnych funkcji. T. Piecuch [2010, s. 18] wymienia wśród nich : 
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1. Aktywny  udział  w  procesie  zmian  struktury  przemysłowej  kraju 
wynikającej  z  demonopolizacji  i  restrukturyzacji  gospodarki. Małe  
i  średnie przedsiębiorstwa powstają często na bazie  sprywatyzowa‐
nych dużych przedsiębiorstw państwowych  i wpływają pozytywnie 
na  konkurencyjność.  Odgrywają  przy  tym  ważną  rolę  w  rozwoju 
prywatnej własności środków produkcji. 

2. Wpływanie na ograniczanie poziomu bezrobocia poprzez  tworzenie 
nowych miejsc pracy w regionach, gdzie dotychczas działalność go‐
spodarcza  była  słabo  rozwinięta.  Zagospodarowują  ponadto  nad‐
wyżki siły roboczej powstałej w wyniku racjonalizacji działania sek‐
tora publicznego. 

3. Wymuszanie  zmian  w  uregulowaniach  prawnych,  sprzyjających 
rozwojowi przedsiębiorczości i efektywności funkcjonowania małych 
i średnich podmiotów. 

  Rolę  sektora MSP w gospodarce  z punktu widzenia  efektów, które 
może przynieść analizuje K. Safin [2008, s. 50]. Wymienia on: 
1. Efekt  postępu  technicznego  (innowacyjność)  –  przewaga MSP  nad 

dużymi przedsiębiorstwami polega tu m.  in. na efektywności badań  
i tempie ich wdrażania. Wynika to z konieczności  efektywnego wy‐
korzystania ograniczonych zasobów i nacisku konkurencji. 

2. Efekt  zatrudnienia  – MSP wnoszą duży wkład w powstawanie no‐
wych miejsc  pracy  i  jednocześnie dają większą  pewność  ich  utrzy‐
mania niż duże. 

3. Efekt ekologiczny – wpływ MSP na  środowisko ma charakter mniej 
agresywny i zdecentralizowany a ogólna szkodliwość oddziaływania 
jest mniejsza w stosunku do dużych przedsiębiorstw. 

4. Efekt makroekonomiczny  – MSP wpływają  na wzrost  gospodarczy 
w sposób pośredni poprzez  tworzenie nowych miejsc pracy czy np. 
tworzenie sieci współpracy kooperacyjnej. 

5. Efekt  stabilizacyjny  – małe  i  średnie  firmy  skuteczniej  radzą  sobie  
z kryzysem, recesją czy wahaniami koniunktury. Wynika  to z więk‐
szej zdolności adaptacyjnej i elastyczności działania. 

6. Efekt regionalnej decentralizacji – MSP dla swojego  funkcjonowania 
mają mniejsze wymagania  infrastrukturalne. Mogą powstać w miej‐
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scach, w których duże przedsiębiorstwa nie byłyby w stanie funkcjo‐
nować. 

7. Efekt mobilizacji  kapitałów  – MSP wykorzystują najczęściej własne 
zasoby właściciela, które w  innym przypadku zostałyby skonsumo‐
wane bądź złożone np. w banku; 

8. Efekt  transformacyjny  – MSP wspierają  procesy  transformacji  ryn‐
kowej tworząc pozytywny obraz przedsiębiorczości. 

  Trudno  jest określić, które czynniki wpływają na rozwój gospodarki 
w skali lokalnej, a które oddziałują na rozwój gospodarczy w skali kraju. 
Rozróżnienie  takie nie ma  zresztą większego  sensu. Każde pozytywne 
działania w  terenie wpłyną korzystnie na gospodarkę  jako  całość  i od‐
wrotnie,  rozwój  gospodarczy  kraju  przyczynia  się  do  rozwoju  gmin 
i powiatów. 
 
3. Ogólnogospodarcze i lokalne bariery rozwoju małych 
    i średnich przedsiębiorstw 
 
  Mimo nie kwestionowanej roli,  jaką małe  i średnie przedsiębiorstwa 
odgrywają  w  gospodarce,  napotykają  w  swojej  bieżącej  i  rozwojowej 
działalności  na wiele  różnorodnych  barier.  Są  to w większości  bariery 
dotyczące wszystkich przedsiębiorstw, w tym małych i średnich. Rozpo‐
znaniu tych barier,  jak również przyczyn ich występowania oraz możli‐
wości  ich usuwania bądź ograniczania, poświęcono wiele analiz, badań  
i  opracowań.  Tylko  dokładne  rozpoznanie  pozwoli  na  ich  eliminację 
bądź  ograniczenie  negatywnego wpływu  na  rozwój małych  i  średnich 
przedsiębiorstw. Do najczęściej wymienianych barier należą tutaj [Bana‐
siak 2009, s. 139]: 
1. Bariery prawne. Za najważniejszą z nich należy uznać skomplikowa‐

ne procedury uruchamiania działalności. Prowadzone w  tym zakre‐
sie badania sytuują Polskę w rankingach jako kraj bardzo niesprzyja‐
jący    przedsiębiorczości. Dodatkowo  samodzielność małego  i  śred‐
niego  biznesu  komplikują niejasne  i nieprecyzyjne przepisy prawa. 
System  prawa  jest  przy  tym  bardzo  niestabilny. W  tym  obszarze 
można ponadto wymienić: brak skutecznej ochrony prawnej, niezna‐
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jomość przepisów prawa polskiego i unijnego, niekorzystne i nieela‐
styczne  prawo  pracy,  skomplikowane,  długotrwałe  i  pracochłonne 
procedury przetargowe. 

2. Bariery  ekonomiczne.  Zasadniczą  rolę  odgrywa  tutaj wolne  tempo 
wzrostu gospodarczego, na które w ostatnich  latach wpływa global‐
ny  kryzys.  Z  innych  czynników  ograniczających  w  tym  obszarze 
rozwój należy wymienić: relatywnie wysoki poziom inflacji, wysokie 
stopy  procentowe,  utrudnioną  dostępność  do  usług  finansowych, 
mało korzystny poziom stawek amortyzacji, wysoki udział kosztów 
pracy, w tym  wzrastające pozapłacowe koszty pracy, konkurencję ze 
strony szarej strefy, wahania kursów walutowych, zatory płatnicze. 

3. Bariery administracyjne. Podstawową barierą  jest  tutaj nadmiar  for‐
malności związanych z uruchamianiem i prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Mimo,  że są widoczne oznaki poprawy w  tym zakre‐
sie, np. coraz szersze możliwości wykorzystania internetu w kontak‐
tach z urzędami,  to  jednak postęp  jest zbyt powolny. Bariery  te wy‐
nikają  także  z braku odpowiednich kwalifikacji urzędników,  często 
źle  interpretujących  przepisy.  Brakuje  zaangażowania  lokalnych 
władz samorządowych we wspieranie przedsiębiorczości. 

4. Bariery rynkowe. Główną rolę odgrywa  tutaj   niedostateczny popyt 
spowodowany zubożeniem  społeczeństwa.  Istotny wpływ odgrywa 
także konkurencja spowodowana   wejściem Polski do Unii Europej‐
skiej.  Jednocześnie brak  jest dostatecznej ochrony przed nieuczciwą 
konkurencją z zagranicy. 

5. Bariery  technologiczne. Wynikają  z  braku  bądź  ograniczonego  do‐
stępu  do  najnowszych  technologii,  maszyn,  urządzeń  i  innowacji 
technicznych. Ściśle powiązane z barierami finansowymi. 

6. Bariery zarządzania. W sektorze MSP występuje często nieznajomość 
nowoczesnych metod i technik zarządzania, brak umiejętności wyko‐
rzystywania  informacji z zewnątrz, brak skłonności do podnoszenia 
kwalifikacji.  Powoduje  to  brak  strategii  działania  i  koncentrowanie 
się na działalności bieżącej. 

7. Bariery kadrowe. Cechą zatrudnionych w sektorze MSP są  relatyw‐
nie  niskie  kwalifikacje  kadry  co  przekłada  się  na  niską wydajność. 
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W tym sektorze występuje ponadto wysoka fluktuacja pracowników. 
Barierą  jest także brak możliwości stosowania elastycznych form za‐
trudnienia. 

8. Bariery  edukacyjne. Przedsiębiorczość w Polsce w pełni  zaczęła  się 
rozwijać dopiero po roku 1989. Właściciele małych i średnich przed‐
siębiorstw najczęściej nie mają jeszcze odpowiedniego doświadczenia 
i  umiejętności w  prowadzeniu  biznesu. Należy  tutaj  zwrócić  także  
uwagę na brak systemu kształcenia dla „small businessu” oraz nie‐
dostateczny dostęp do  informacji gospodarczej.  Jednocześnie przed‐
siębiorców z tego sektora nie stać na zatrudnianie specjalistów od za‐
rządzania, podatków, prawa pracy itp.. 

9. Bariery  społeczno‐gospodarcze  i  polityczne. Wśród  barier  społecz‐
nych można wymienić niedostateczną kulturę przedsiębiorczości, ko‐
rupcję czy nieufność społeczeństwa w stosunku do  tzw. „prywacia‐
rza”. Z kolei do barier gospodarczych należą: wysoki stopień wyko‐
rzystania mocy wytwórczych  i niski poziom  inwestycji, brak odpo‐
wiedniej  infrastruktury. Dodatkowo na  rozwój  sektora MSP  będzie 
wpływać ogólna sytuacja społeczno‐polityczna w kraju. 

10. Bariery  fiskalne.  Istotną  rolę  odgrywa  tutaj  nadmierna  polityka  fi‐
skalna  rządu.  Obciążenia  podatkowe  ograniczają  rozwój  małych 
i średnich przedsiębiorstw. System podatkowy  jest przy  tym bardzo 
złożony  a  jednocześnie mało  jasny  i niestabilny. Ciągłe  zmiany po‐
wodują,  że małe  i  średnie  przedsiębiorstwa,  które  nie  zatrudniają 
specjalistów od podatków, są narażone na sankcje karne. 

11.  Bariery finansowe (kapitałowe). Należą do nich: niskie zasoby kapi‐
tałowe przy uruchamianiu działalności, niewielkie możliwości pozy‐
skiwania zewnętrznego  finansowania ze względu na brak zabezpie‐
czeń i wysokie koszty, skomplikowane procedury przy ubieganiu się 
zewnętrzne zasilenie kapitałowe itp. 

  Wymienione wyżej bariery są barierami występującymi na szczeblu 
całej  gospodarki.  Jednostki  samorządu  terytorialnego  mają  niewielkie 
możliwości wpływu na  ich ograniczenie. Istnieje  jednak ponadto szereg 
barier, które oddziałują na małe i średnie przedsiębiorstwa w skali lokal‐
nej, gdzie  takie oddziaływanie jest możliwe w znacznie większym stop‐
niu. Zestawienie regionalnych barier rozwoju małych i średnich przedsię‐
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biorstw w  ocenie  przedsiębiorców  i  gmin  na  podstawie  przeprowadzo‐
nych badań przedstawił K. Wach  [2008,  s.  127]. Według  tego  autora do 
najistotniejszych, wskazywanych  przez przedsiębiorców barier należą: 
1) brak wsparcia  finansowego  ze  strony państwa  i  samorządu  teryto‐

rialnego;  
2) polityka władz lokalnych wobec MŚP; 
3) brak komercyjnego wsparcia finansowego;  
4) niezadowalająca  praca  regionalnych  ośrodków  wsparcia  przedsię‐

biorczości;  
5) wysokie ceny wynajmu pomieszczeń na działalność gospodarczą;  
6) niski standard życia społeczności lokalnej;  
7) niewystarczająca infrastruktura techniczna i transportowa;  
8) brak odpowiednich zasobów wykwalifikowanej kadry; 
9) niewystarczające usługi dla biznesu;  
10) zbyt duże odległości dostawców, rynków zbytu i kooperantów;  
11) brak odpowiednich powierzchni lokalowych; 
12) niewystarczająca infrastruktura telekomunikacyjna; 
13) zły wizerunek gminy. 
  Można do  tego dodać  jeszcze barierę związana ze zmiennością ekip 
rządzących w wybieralnych  organach  (wójt,  burmistrz,  prezydent),  co 
wywołuje poczucie braku  stabilności. Nowe  ekipy  tworzą  często nowe 
priorytety zadaniowe.  
  Istotną barierą w zarządzaniu gospodarką przez administrację lokal‐
ną jest brak zatrudnionych fachowców o wysokich kwalifikacjach, którzy 
mogą  służyć  pomocą  doradczą  lokalnym  przedsiębiorcom  [Kowalska 
(red.) 2006, s. 122]. Wynika to po części z braku środków na zatrudnianie 
czy dokształcanie pracowników samorządowych zajmujących się pomo‐
cą doradczą dla lokalnego biznesu. Ponadto w praktyce kwalifikacje za‐
wodowe  często  zastępowane  są preferencjami politycznymi. Barierą  są 
także patologie życia publicznego, takie jak łapówkarstwo, kumoterstwo, 
korupcja czy nepotyzm. 
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  W działalności przedsiębiorstw sektora MSP występują więc bardzo 
zróżnicowane  bariery  ograniczające  i  hamujące  ich  rozwój,  a  często 
uniemożliwiające ich funkcjonowanie. Rolą państwa jest usuwanie barier 
odnoszących  się  do  całej  gospodarki.  Z  zestawienia  wskazywanych 
przez  przedsiębiorców  barier  na  szczeblu  lokalnym  wynika  również 
możliwość  istotnego  udziału  samorządu  terytorialnego w  ich  pokony‐
waniu. 
 
4. Kompetencje samorządu lokalnego w stymulowaniu 
    przedsiębiorczości 
 
  Artykuł 163 Konstytucji RP stanowi,  że „samorząd  terytorialny wy‐
konuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy 
dla  innych władz publicznych”. Samorząd  terytorialny został przywró‐
cony w Polsce w 1990 roku ustawą z dnia 8 marca 1990 [Ustawa, 1990]. 
Do głównych zadań  samorządu  terytorialnego wynikających z ustawy, 
a mogących wpływać  na  funkcjonowanie  i  rozwój  zlokalizowanych  na 
danym terenie przedsiębiorstw,  należą m. in. sprawy w zakresie: 
– ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony  środo‐

wiska i przyrody; 
– gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogo‐

wego; 
– wodociągów  i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania  i oczysz‐

czania ścieków komunalnych, utrzymania czystości  i porządku oraz 
urządzeń  sanitarnych, wysypisk  i  unieszkodliwiania  odpadów  ko‐
munalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 

– lokalnego transportu zbiorowego; 
– edukacji publicznej; 
– wspierania i upowszechniania idei samorządowej; 
– promocji gminy; 
– współpracy z organizacjami pozarządowymi; 
– współpracy  ze  społecznościami  lokalnymi  i  regionalnymi  innych 

państw. 
  W ustawie nie ma więc bezpośrednich wskazań dla zajmowania się 
wspieraniem  rozwoju  funkcjonujących  na  terenie  gminy  przedsię‐
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biorstw.  Jednak  jako  faktyczny  gospodarz  określonego  terytorium,  sa‐
morząd ponosi odpowiedzialność  za warunki  życia mieszkańców,  roz‐
wój gospodarczy, racjonalne zagospodarowanie przestrzeni czy ochronę 
środowiska naturalnego. W ostatnich  latach szczególną rolę wspomaga‐
nia rozwoju MSP przypisano władzom  jednostek samorządu  terytorial‐
nego [Daszkiewicz 2007, s. 177]. Możliwości działania w ty zakresie wy‐
nikają z przepisów zawartych w ustawie o zasadach wspierania rozwoju 
regionalnego z 12 maja 2000 r. Ustawa ta definiuje zasady i formy wspie‐
rania rozwoju regionalnego oraz zasady współdziałania w tym zakresie 
organów administracji rządowej z samorządem terytorialnym. Z ustawy 
wynika, że wsparcie finansowe rozwoju regionalnego przez budżet pań‐
stwa może dotyczyć m. in. [Ustawa, 2000]: 
– rozwoju  przedsiębiorczości,  zwłaszcza małych  i  średnich  przedsię‐

biorców, innowacji gospodarczych oraz transferu technologii; 
– restrukturyzacji wybranych dziedzin usług publicznych oraz gospo‐

darki lokalnej i regionalnej opierającej się na zasadach zrównoważo‐
nego rozwoju; 

– tworzenia nowych, stałych miejsc pracy; 
– inwestycji w zakresie  infrastruktury  technicznej  i  transportowej po‐

prawiających warunki realizowania inwestycji gospodarczych; 
– przedsięwzięć w  zakresie  edukacji, w  tym  inwestycji  oświatowych  

i edukacji dorosłych; 
– inwestycji poprawiających stan środowiska; 
– rozwoju  instytucji  działających  na  rzecz  pobudzania  aktywności  

i wspomagania działań samorządowych wspólnot regionalnych  i  lo‐
kalnych; 

– studiów  i badań niezbędnych do prowadzenia polityki  rozwoju  re‐
gionalnego. 

  Z ustawy wynika także, że do podstawowych zadań samorządu tery‐
torialnego związanych z aktywizacją działalności gospodarczej należą: 
− tworzenie i realizacja lokalnej polityki gospodarczej, 
− oddziaływanie na zagospodarowywanie lokalnej przestrzeni i zasobów, 
− prowadzenie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego, 
− prowadzenie  działalności  informacyjnej  dotyczącej  lokalnych  pro‐

gramów rozwoju gospodarczego. 
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  Samorząd  terytorialny  jest więc zobligowany do stymulowania  roz‐
woju  przedsiębiorczości  na  swoim  terenie.  Rozwój  przedsiębiorczości 
wpływa na z kolei rozwój gospodarczy danego  terenu. Proces stymulo‐
wania rozwoju gospodarczego nie jest jednak zadaniem łatwym. Ścierają 
się tutaj bowiem różne grupy  interesów: politycy, działacze samorządo‐
wi, mieszkańcy,  przedsiębiorcy,  itd.,  którzy mają  różne motywy,  cele  
oraz sposoby działania a także różną siłę działania i oddziaływania. 
  Należy  też pamiętać, że na szczeblu działania  lokalnego samorządu 
terytorialnego  realizowane  są  różne  rodzaje  polityki  rozwoju  gospo‐
darczego  i  społecznego  (państwowa,  regionalna  i  lokalna). Gospodarka 
samorządu jest czynnikiem wpływającym na dynamikę przedsiębiorczo‐
ści  lokalnej, ponieważ przede wszystkim  to  samorząd  terytorialny  sta‐
nowi otoczenie dla przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich [Szew‐
czuk i inni 2011, s. 194. 
  Z kolei małe  i  średnie przedsiębiorstwa działają na ogół na rynkach 
lokalnych i wykorzystują lokalne zasoby. Są to obszary posiadające okre‐
ślone  cechy,  które  stanowią  o  ich  odrębności  i  pewnej  samodzielności 
gospodarczej. Do podstawowych  cech  lokalności należy  zaliczyć  [Stru‐
życki (red.) 2004, s. 236]: 
– samorząd  lokalny zajmuje  się przede wszystkim  sprawami  interesu 

miejscowego, regulując znaczną część warunków życia mieszkańców 
i działalności podmiotów danego terytorium; 

– społeczność  lokalną  łączy  szereg więzi,  które wynikają  z  potrzeby 
rozwiązywania wspólnych lokalnych problemów; 

– społeczność  lokalna decyduje o kierunkach  i  tempie  rozwoju  lokal‐
nego; 

– podstawową instytucją kreowania i koordynowania tego rozwoju jest 
samorząd lokalny. 

  System reform gospodarczych i społecznych spowodował decentrali‐
zację gospodarki. Wiele uprawnień przypisywanych wcześniej  jednost‐
kom centralnym stało się uprawnieniami ogniw samorządowych.  
  Samorząd  lokalny,  jako  faktyczny  gospodarz  określonego  teryto‐
rium, ponosi odpowiedzialność za warunki  życia mieszkańców, rozwój 
gospodarczy,  racjonalne  zagospodarowanie  przestrzeni,  ochronę  zaso‐
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bów  środowiska  przyrodniczego  i  dziedzictwa  kulturowego,  czyli  za 
organizację,  strukturę,  funkcjonowanie  i  rozwój  lokalnego  środowiska 
życia mieszkańców [Parysek 1997, s. 15−17]. 
  Samorząd lokalny jest podstawową instytucją, która kreuje i koordy‐
nuje harmonijny  i dynamiczny  rozwój danej  jednostki  terytorialnej. Ce‐
lem tego rozwoju są m. in.: maksymalizacja dochodów ludności i docho‐
dów samorządu terytorialnego, maksymalizacja poziomu spożycia dóbr 
materialnych, pokrycie potrzeb mieszkańców w zakresie sfery material‐
nej i niektórych potrzeb sfery duchowej, poprawa dostępności placówek 
usługowych, poprawa jakości środowiska naturalnego czy też zagwaran‐
towanie  ładu  przestrzennego.  Samorząd  lokalny  jest  tutaj  elementem 
sterującym,  pełniąc m.in.  funkcje  regulacyjne, w  tym w  szczególności 
eliminujące  bariery  rozwojowe  lub  ograniczające negatywne  skutki  ich 
występowania  oraz  stymulujące,  tzn.  pobudzające  lokalną  gospodarkę 
[Ziółkowski, Goleń 2006, s. 63]. Realizacja  tych celów  i  funkcji wymaga 
oddziaływania  samorządu  terytorialnego  na  środowisko  gospodarcze. 
Ze względu na częstotliwość występowania oraz globalny udział w go‐
spodarce regionu, oddziaływanie  to powinno skupiać się na w głównej 
mierze na   małych  i  średnich przedsiębiorstwach. Podstawowe zadania 
małych  i  średnich  przedsiębiorstw  bardzo  ściśle  łączą  się  z  funkcjami 
samorządu. Każdy  rodzaj działalności gospodarczej, w  tym  funkcjono‐
wanie tego sektora, wywołuje bowiem określone skutki lokalne. Powsta‐
ją nowe miejsca pracy, nowy popyt, nowe wyroby i usługi. W ten sposób 
tworzą się też możliwości rozszerzania współpracy z  innymi  jednostka‐
mi administracyjnymi. 
 
5. Instrumenty wspierania małych i średnich przedsiębiorstw 
    przez samorząd terytorialny 
 
  Dostępne instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez jednostki 
samorządu terytorialnego można podzielić na cztery grupy: 
– działania mające na celu  tworzenie  i rozwój  infrastruktury  technicz‐

nej, ułatwiającej podejmowanie, prowadzenie  i  rozszerzanie działal‐
ności gospodarczej; 
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– działania  promocyjno‐organizacyjne mające  zapewnić  przedsiębior‐
com  pełną  informację  o  warunkach  takiej  działalności,  ułatwienia 
w załatwianiu  formalności  oraz  promocję  przedsiębiorstw  działają‐
cych w obrębie jednostki samorządu terytorialnego; 

– działania mające na celu  tworzenie korzystnych warunków  finanso‐
wych dla podejmowania i rozszerzania działalności gospodarczej; 

– działania o charakterze pomocy publicznej, polegające na bezpośred‐
nim  lub  pośrednim  przysporzeniu wybranym  przedsiębiorcom  ko‐
rzyści finansowych [Strzelecki (red), 2008, s. 36]. 

  W ten sposób określa się ogólne kierunki działań samorządu teryto‐
rialnego w tym zakresie. Szczegółowo oddziaływanie samorządu teryto‐
rialnego na sektor MSP w  regionie może być realizowane poprzez two‐
rzenie klimatu przedsiębiorczości, czyli poprzez: 
– tworzenie  polityki  lokalizacyjnej  poprzez wyznaczanie  i  uzbrojenie 

terenów oraz udostępnianie pomieszczeń do prowadzenia działalno‐
ści gospodarczej, tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości; 

– stymulowanie rozwoju lokalnego rynku finansowego, pomoc w uzy‐
skiwaniu kredytów  i poręczeń poprzez zachęty do  rozbudowy sieci 
usług  bankowych  czy  tworzenie  np.  funduszy  poręczeniowo‐
pożyczkowych i gwarancyjnych; 

– pomoc w nawiązywaniu kontaktów z inwestorami zagranicznymi; 
– pomoc w  promocji  eksportu,  np.  poprzez  organizowanie misji  go‐

spodarczych czy organizowanie wystaw; 
– podnoszenie konkurencyjności produktów i usług w gminie; 
– integrowanie  małych  średnich  przedsiębiorstw  wokół  zagadnień 

ochrony środowiska; 
– współpracę gospodarczą z  innymi gminami, szczególnie w celu po‐

dejmowania wspólnych działań na rzecz lokalnej przedsiębiorczości, 
w tym interwencji na szczeblach administracji państwowej; 

– wykorzystywanie materialnych  i kulturowych walorów  regionu do 
kreowania nowych wyrobów czy usług; 
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– rozwój  szkolnictwa wszystkich  szczebli  z  uwzględnieniem  potrzeb 
lokalnych przedsiębiorstw sektora MSP, szkolenia dla bezrobotnych 
przekwalifikowujące ich do potrzeb na lokalnym rynku pracy; 

– dokształcanie  miejscowych  zasobów  ludzkich  pod  kątem  potrzeb 
lokalnych przedsiębiorstw sektora MSP, w tym edukacja wyzwalają‐
ca przedsiębiorczość, 

– tworzenie  marketingu  regionalnego,  czyli  podejmowanie  działań 
pobudzających  rozwój  przedsiębiorczości  oraz  zapewniających  do‐
pływ kapitału i inwestorów zewnętrznych; 

– rozwój środowiska biznesowego, np. instytucji lokalnego samorządu 
przedsiębiorców; 

– pomoc w tworzeniu instytucji otoczenia biznesu, np. tworzenie inku‐
batorów  przedsiębiorczości,  parków  technologicznych,  agencji  roz‐
woju lokalnego; 

– organizowanie konkursów popularyzujących przedsiębiorczość; 
– wdrożenie  elastycznego  systemu w  zakresie  regulowania  zobowią‐

zań z tytułu podatków  lokalnych  i opłat, tworzenia różnego rodzaju 
zachęt inwestycyjnych; 

– oddziaływanie  na  wytworzenie  lokalnej  kultury  obywatelskiej, 
sprzyjającej rozwojowi postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych; 

– prowadzenie działań mających na  celu  tworzenie pozytywnego wi‐
zerunku gminy czy powiatu. 

  Rozwój  przedsiębiorstw może  być wspierany  także  innymi  działa‐
niami. Samorząd  terytorialny określa między  innymi wysokość  stawek 
podatkowych  związanych  z podatkami  lokalnymi. Gminy maja możli‐
wość  ich obniżania,  stosowania określonych ulg  i zwolnień w  tych po‐
datkach. Mogą w ten sposób wpływać znacząco na rozwój przedsiębior‐
czości na swoim terenie, zwiększając jego atrakcyjność dla potencjalnych 
inwestorów [Strużycki (red) 2011, s. 156]. 
  Szczególnie  istotna  jest  pomoc w  stadium  uruchamiania  przedsię‐
biorstwa i w pierwszym okresie  jego funkcjonowania. Powinno to doty‐
czyć w pierwszej kolejności ułatwień w rejestrowaniu nowych firm, two‐
rzenia infrastruktury wsparcia technicznego, pomocy prawnej. 
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  Aby  samorząd  terytorialny mógł  realizować  te działania, konieczne 
jest strategiczne podejście do sektora MSP na danym terenie. Wymaga to 
wszechstronnej  diagnozy  sytuacji  małych  i  średnich  przedsiębiorstw 
w gminie  czy  powiecie,  a  następnie  opracowania  lokalnego  programu 
rozwoju  tego  sektora. Program  ten powinien uwzględniać potrzeby  re‐
gionu. Ważne jest, aby przy opracowywaniu strategii rozwoju lokalnego 
współpracowały  wszystkie  funkcjonujące  na  danym  terenie  przedsię‐
biorstwa. 
  Warto w  tym miejscu  zaznaczyć,  że  samorządy  lokalne mogą pro‐
wadzić  działalność  gospodarczą  dla  zaspokojenia  potrzeb  wspólnoty 
samorządowej na rynku  lokalnym. Dopuszcza się  tutaj    tworzenie pod‐
miotów o  różnych  formach organizacyjno‐prawnych, włącznie  ze  spół‐
kami o kapitale mieszanym,  zawierającym udział kapitału prywatnego 
[Sadowy 2006, s. 113]. 
  Samorząd  lokalny powinien  także pomagać w  rozwiązywaniu pro‐
blemów  na  różnych  szczeblach  administracji  państwowej.  Powinien w 
tym  przypadku  podejmować działania  interwencyjne w  imieniu  lokal‐
nych przedsiębiorstw. Dla realizacji tego celu może nawiązywać współ‐
pracę z innymi samorządami.  
  Należy w  tym miejscu  podkreślić,  że  skuteczność  poszczególnych 
instrumentów  stymulowania  rozwoju  przedsiębiorczości  jest  bardzo 
różna [Saar 2011, s. 30]. Wynika to z faktu, że każdy samorząd funkcjo‐
nuje w  innych warunkach. Wykorzystanie poszczególnych narzędzi po‐
winno wynikać z charakteru danej  jednostki  terytorialnej oraz z oczeki‐
wań lokalnej społeczności. 
 
6. Podsumowanie 
 
  Sektor małych  i  średnich przedsiębiorstw  stał  się  jednym z podsta‐
wowych elementów wpływających na rozwój gospodarki naszego kraju. 
Mimo, że ich rola w tym względzie  jest  już powszechnie doceniana, ist‐
nieje nadal szereg barier i ograniczeń, które hamują rozwój małych śred‐
nich przedsiębiorstw. Bariery te mogą dotyczyć zarówno całej gospodar‐
ki, jak również występować w skali lokalnej. 
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  Jednym  z  elementów  specyfiki MSP  jest  lokalność  funkcjonowania 
tego sektora. W ten sposób istotnym elementem stają się wzajemne rela‐
cje między  samorządem  lokalnym  a małymi  i  średnimi  przedsiębior‐
stwami,  zlokalizowanymi  na  danym  terenie. Relacje  te mają  charakter 
sprzężeń zwrotnych. Dla realizacji swoich ustawowych zadań samorząd 
terytorialny powinien wspierać  rozwój  sektora MSP  co przełoży  się na 
rozwój danego regionu. Wiele kierunków i sposobów działań wspierają‐
cych zostało wskazanych w opracowaniu. Wybranie konkretnych z nich 
zależy od specyfiki danego  terenu. Z kolei specyfika małych  i  średnich 
przedsiębiorstw  może  także  powodować  konieczność  podejmowania 
jeszcze innych, nie uwzględnionych w opracowaniu działań. 
  Znajomość  stymulant  i  barier  rozwojowych  na  różnych  poziomach 
organizacji gospodarki  terenowej  jest warunkiem podnoszenia efektyw‐
ności  rozwoju  społeczno  gospodarczego  zarówno w  skali  lokalnej,  jak 
i regionalnej, a w konsekwencji  i kraju oraz w wymiarze Unii Europej‐
skiej. Ma to szczególne znaczenie w związku z wymogami zasad zarzą‐
dzania  implementowanych  z UE  oraz  dla  efektywnego wykorzystania 
środków Unii [Strzelecki (red.) 2011, s. 250]. 
  Dlatego  też  konieczne  jest  prowadzenie  dalszych  analiz  i  badań 
w kierunku  określenia  wszystkich  czynników  ograniczających  rozwój 
sektora MSP z  jednej strony, oraz sposobów  likwidowania bądź ograni‐
czania  ich  wpływu  z  drugiej  strony. W  pracach  tych  należy  zwrócić 
uwagę na  specyfikę  tego  sektora, która nie pozwala w pełni uogólniać 
wniosków z badań nad rozwojem przedsiębiorstw w ogóle.  
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Use of accounting and finance aspects  
in the administration of a commune 

 
Abstract: The article presents selected aspects of accounting and 
finance in the administration of a public finance sector entity like 
local government. Moreover, it presents the use of the described 
matter in the realization of the budget income and expenses as 
well as planning and management. Basing on the presented doc-
umentation of the accounting policy (procedures), budget classifi-
cation and examples of selected elements of accounting and fi-
nance, author outlines the risk as an integral part of the man-
agement and planning. By the presentation of chosen examples, 
tabular statements of incomes and expenses of the Ozorków 
Commune, the author shows the risk in the management and im-
plementation of the budget. The author also stresses, that it is 
necessary to elaborate proper internal accounting regulations  
(a policy) which will have a substantial impact not only on the 
expenses discipline, but also on the effective management of 
public funds, as well as on optimization of the selection of the 
planned tasks to be fulfilled. Additionally the author presents how 
competently used accounting and finance rules supports decision 
making process in the local governments. Data from accounting 
records are used not only for budgetary reporting, but they also 
play an informative, analytical and controlling role. The data cre-
ates the base for effective management of commune’s finance. 
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prace dyplomowe z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych. Kontynu‐
uje naukę na studiach doktoranckich w Społecznej Akademii Nauk. Od roku 2009 na w/w 
uczelni  prowadzi  zajęcia  z rachunkowości  finansowej,  zarządczej oraz  analizy  finansowej. 
Skarbnik Gminy Ozorków. 
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1. Wprowadzenie 
 
  Autorka przedstawia  system  informacyjny  rachunkowości na przy‐
kładzie Gminy Ozorków  i kierunki  jego wykorzystania w  zarządzaniu 
finansami. Na  tym  tle wyraźnie zarysowuje etapy planowania budżeto‐
wego, problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  finansów 
publicznych oraz kontrolę zarządczą,  jako istotny czynnik współczesne‐
go zarządzania finansami Gminy i ograniczenie ryzyka.  
  Przedmiotem  finansów  publicznych  jest  gospodarowanie  środkami 
publicznymi,  jakimi  organy władzy  państwowej  oraz  podległe  im  jed‐
nostki dysponują w  celu wykonywania  zadań publicznych. Nowe  roz‐
wiązania przyjęte w ustawie  z dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach 
publicznych mają na  celu  zwiększenie przejrzystości  oraz  zapewnienie 
efektywnej kontroli i gospodarowania środkami publicznymi z uwzględ‐
nieniem określonych standardów Unii Europejskiej.  
       
2. Istota rachunkowości w Gminie − jednostce sektora 
    finansów publicznych 
 
  Rozpatrując  rachunkowość w  aspekcie  praktycznym  należy  stwier‐
dzić,  że obejmuje ona  swym zasięgiem kilka obszarów,  co przedstawia 
rysunek 1. 
 

Rysunek 1. Rachunkowość w Gminie 
 

Rachunkowość w Gminie 
 
 
 
 
Rachunkowość                 Rachunkowość             Rachunkowość           Rachunkowość 
finansowa                       budżetowa                  podatkowa                 zarządcza 

Źródło : Opracowanie własne. 
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  Z analizy rysunku 1 wynika, że ustawa o rachunkowości (prawo bi‐
lansowe)  stanowi podstawowy akt prawny, z którego wynikają zasady 
prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentowania operacji gospodar‐
czych, ewidencji  środków  trwałych  itp. Należy  również wyraźnie pod‐
kreślić specyfikę jednostek sektora finansów publicznych, która wiąże się 
z  istotą rachunkowości budżetowej, zgodnie z którą dochody  i wydatki 
oraz przychody  i  rozchody muszą być odpowiednio klasyfikowane wg 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  i  rozcho‐
dów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, co przedsta‐
wiają  poniższe  wybrane  zestawienia  realizacji  dochodów,  wydatków, 
przychodów  i  rozchodów Gminy Ozorków  za  2011  rok  z uwzględnie‐
niem planu oraz wykonania. Odpowiednie dane dotyczące klasyfikacji 
dochodów przedstawia tab. 1. 
  Dokonywanie wydatków związane  jest z odpowiednim  ich podzia‐
łem zgodnie z klasyfikacją budżetową. Umożliwia  rozpoznanie kierun‐
ków wydatkowania środków (np. zadania z zakresu infrastruktury dro‐
gowej, wodociągowej, gospodarki mieszkaniowej, administracji publicz‐
nej, oświaty, pomocy  społecznej). Przykład danych dotyczących plano‐
wania wydatków przedstawia tab. 2. 
  Istotną rolę w finansach publicznych odgrywają przychody i rozchody 
budżetowe, których struktura  jest zróżnicowana w zależności od specyfiki 
gminy. Odpowiednie dane dotyczące Gminy Ozorków przedstawia tab. 3. 
  Trzeci  człon na  rysunku  1  jest  o  tyle  istotny,  że  aspekt podatkowy 
dotyczy nie tylko rozliczania wynagrodzeń, ale również obejmuje swoim 
zasięgiem podatki  i opłaty  lokalne, które  stanowią podstawowe  źródło 
dochodów budżetowych, określanych  jako własne  (wybrane  źródła do‐
chodów własnych i ich realizacji przedstawia tabela 1). 
  Rozpatrując  taki układ rachunkowości powinno się wyprowadzić okre‐
ślone wnioski wynikające z systemu informacyjnego, niezbędne w zarządza‐
niu finansami. Wymaga to dużej wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycz‐
nych, bowiem procesy te związane są z istnieniem ryzyka i wynikają z licz‐
nych uwarunkowań, w tym wewnętrznych, jak chociażby konieczności ogra‐
niczenia zadłużenia sektora samorządowego jak i rządowego. 
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Tabela 1. Zestawienie realizacji wybranych dochodów  
w pełnej klasyfikacji budżetowej 

Dz.  Rozdz.  §  Treść  Plan  Wykonanie  % 

756       

Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych jed‐
nostek nieposiadających osobo‐
wości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

3 172 673,00 3 039 976,21  95,8 

75615    

Wpływy z podatku rolnego, po‐
datku leśnego, podatku od czyn‐
ności cywilnoprawnych, podat‐
ków i opłat lokalnych od osób 
prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

3 172 673,00 3 039 976,21  95,8 

0310  Podatek od nieruchomości  3 104 500,00 3 045 378,51  98,1 

0320  Podatek rolny  300,00 314,00  104,7 

0330  Podatek leśny  12 873,00 14 044,00  109,1 

0340 
Podatek od środków transporto‐
wych 

40 000,00 37 212,90  93,0 

0500 
Podatek od czynności cywilno‐
prawnych 

10 000,00 ‐59 236,00  x 

 

  

  

  

  

0910  Odsetki od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i opłat 

5 000,00 2 262,80  45,3 

  900 

  

     Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

263 401,70 267 289,89  101,5 

90001    Gospodarka ściekowa i ochrona 
wód 

263 401,70 267 289,89  101,5 

0830  Wpływy z usług  193 301,70 199 637,77  103,3 

0920  Pozostałe odsetki  100,00 152,12  152,1 
    

   

   0970  Wpływy z różnych dochodów  70 000,00 67 500,00  96,4 

Razem dochody  3 436 074,70 3 307 266,10  96,3 

Źródło: Opracowanie własne na przykładzie sprawozdania rocznego z wykonania budże‐
tu Gminy Ozorków za 2011 rok. 
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Tabela 3. Zestawienie realizacji przychodów oraz rozchodów  
w pełnej klasyfikacji budżetowej 

Przychody budżetu Gminy Ozorków za 2011 rok  

    §  Nazwa  Plan  Wykonanie 

952  Przychody z zaciągniętych pożyczek  
i kredytów na rynku krajowym 

1 109 161,40  1 064 141,40 

  ‐ kredyty oraz pożyczki z WFOŚ i GW 
w Łodzi 

1 109 161,40  1 064 141,40 

950  Wolne środki, o których mowa w art. 
217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 

258 000,00  423 585,95 

Przychody ogółem  1 367 161,40  1 487 727,35 

Rozchody budżetu Gminy Ozorków za 2011 rok  

§  Nazwa  Plan  Wykonanie 

‐ pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi  301 173,40  301 173,40  

‐ kredyty  307 988,00  307 988,00 

Rozchody ogółem  609 161,40  609 161,40 

Źródło: Opracowanie własne na przykładzie sprawozdania rocznego z wykonania budże‐
tu Gminy Ozorków za 2011 rok. 

 
  Rachunkowość  finansowa ma  charakter obligatoryjny,  co przejawia 
się m.in. w  tym,  iż opiera się głównie na ustawie o rachunkowości, dy‐
rektywach Unii Europejskiej oraz Międzynarodowych Standardach Ra‐
chunkowości. Ukierunkowana jest głównie na odbiorców zewnętrznych, 
tj. Urzędy Skarbowe, Urzędy Statystyczne i inne organy oceniająco kon‐
trolne. W  jednostkach sektora finansów publicznych ponadto  takimi  in‐
stytucjami  są  Regionalne  Izby  Obrachunkowe  jako  organy  nadzoru, 
Najwyższa  Izba Kontroli, Urzędy Wojewódzkie  jako  dysponenci  środ‐
ków budżetowych w zakresie zadań zleconych  gminie odrębnymi usta‐
wami oraz w zakresie dofinansowania własnych zadań bieżących gmin 
(np. niektóre  zadania w  zakresie  administracji publicznej,  oświaty, po‐
mocy  społecznej).  Istotnym  jest,  iż  rachunkowość  finansowa  obejmuje 
jednostkę jako całość. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, 
obejmującym bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową czy 
cash flow dotyczą całości jednostki.  
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  Rachunkowość zarządczą charakteryzuje  jej  fakultatywny charakter. 
Kieruje się poszczególnymi potrzebami Wójta i Skarbnika Gminy, a także 
potrzebami poszczególnych Referatów oraz pracowników na samodziel‐
nych stanowiskach pracy. Ukierunkowana  jest zatem na odbiorców we‐
wnętrznych.  Blisko  związana  z  rachunkiem  kosztów.  Tak  naprawdę 
trudno  oddzielić, w  którym momencie  kończy  się  rachunek  kosztów,  
a w którym rachunkowość zarządcza.  
  Współcześnie  coraz  większą  rolę  w  jednostkach  sektora  finansów 
publicznych odgrywa rachunkowość zarządcza  i wyrosła na  jej  tle kon‐
trola zarządcza.    
  Jest  to  kontrola  o  charakterze  zarządczym,  oznaczającym  nadany 
przez  kierownika  jednostki  system  zarządzania  (procedury,  instrukcje, 
zasady,  mechanizmy),  określająca  procesy  związane  z  gromadzeniem 
i rozdysponowaniem  środków  publicznych  oraz  gospodarowania mie‐
niem2. Ma na celu zarządzanie gospodarką finansową poprzez osiągnię‐
cie  określonego  celu.  Stanowi  szereg  działań  podejmowanych  w  celu 
realizacji  zamierzeń  i  zadań  zgodnie  z  prawem, w  sposób  efektywny, 
terminowy  z  zachowaniem  gospodarności  i  oszczędności.  Ponadto ma 
zapewnić,  by  podejmowane  działania  były  zgodne  z  wewnętrznymi 
unormowaniami  jednostki oraz uwzględniały elementy zarządzania  ry‐
zykiem, obejmującego określenie celów, monitorowanie realizacji zadań, 
identyfikację  i analizę obszarów  ryzyka oraz podejmowanie odpowied‐
nich działań korygujących, naprawczych oraz zaradczych. 
  Kluczowe są niewątpliwie dylematy dotyczące wykorzystania  środ‐
ków unijnych, nierzetelnego realizowania części projektów i prób nakła‐
dania kar na Polskę, ale również istotne i chyba jest to czynnikiem decy‐
dującym efektywne wykorzystanie środków, ograniczenie ryzyka w wa‐
runkach  spowolnienia  gospodarczego,  które  coraz  bardziej  wynikają 
z kryzysu w strefie Euro. 
  Należy  zatem  stwierdzić,  że  rachunkowość  zarządcza powinna do‐
starczać  aktualnych  informacji  kadrze  kierowniczej  jednostki  sektora 
publicznego, co oznacza, że w podejmowaniu decyzji  istotnym elemen‐

                                                            
2 Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej wy‐

dany przez Najwyższą Izbę Kontroli, 2005 r., s. 34. 
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tem jest zarządzanie informacją, która w dużej mierze ma wymiar finan‐
sowy, co przedstawia przykład 1. 
 
Przykład 1. W miesiącu styczniu 2012 roku Gmina Ozorków otrzymała 
zawiadomienie  z  Łódzkiego  Urzędu  Skarbowego  w  Łodzi  z  prośbą 
o zwrot nadpłaty z  tytułu przekazanych udziałów we wpływach z po‐
datku dochodowego od osób prawnych, rozdział 75621 § 0020 w kwocie 
154 192,70 zł wg sprawozdania Rb–27, sporządzonego na dzień 31 grud‐
nia 2011 roku. Obawy  budzi wykonanie dochodów w dziale 756 rozdz. 
75616 § 0020 w  roku 2012, gdyż  zwrot powstałej nadpłaty za  rok 2011 
w wysokości 154 912,70 zł nastąpił w sześciu kolejnych ratach miesięcz‐
nych, poczynając od marca do sierpnia 2012 roku (art. 10a ust. 3 ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).  
  Powyższe  informacje  znajdą  odzwierciedlenie w  decyzjach  zarząd‐
czych związanych najprawdopodobniej z korektą budżetu, tj. ewentual‐
nym  zmniejszeniem  dochodów  w  dziale  756  rozdz.  75621  §0020,  co 
w konsekwencji może spowodować ograniczenie realizacji inwestycji lub 
też ograniczenie wydatków bieżących. 
  Jak  łatwo zauważyć, każda  informacja przekłada się na zarządzanie 
finansami,  które  rodzą  określone  konsekwencje  po  stronie  dochodów 
i wydatków,  w  tym  wydatków  inwestycyjnych.  Dlatego  też  dochody 
i wydatki powinny  być pod  stałym  nadzorem. W Gminie Ozorków  są 
systematycznie  omawiane  na  spotkaniach,  jakie  odbywają  się w Urzę‐
dzie w każdym  tygodniu miesiąca. Taką  formą przyjętej pracy staramy 
się zapobiec nieuzasadnionym wydatkom, co w konsekwencji mogłoby 
doprowadzić  do  naruszenia  zapisów  ustawy  o  odpowiedzialności  za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
  Rachunkowość  zarządcza dostarcza  informacji dla  kadry  kierowni‐
czej Gminy  (zarządzanie  informacją) w  podejmowaniu  decyzji. Ma  na 
celu  bieżący  dopływ  informacji  i  reagowania  na  problemy  związane 
z wykonywaniem  budżetu. Z  kolei  elementy  takie  jak  prognozowanie, 
planowanie,  kontrola  są  przyszłością  oraz  przewidywaniem. W  obec‐
nych warunkach  są najistotniejszym wyzwaniem w  zarządzaniu  finan‐
sami Gminy. Można więc z całym przekonaniem stwierdzić, że mamy do 
czynienia z prognozowaniem w warunkach niepewności i ryzyka w jed‐
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nostkach sektora finansów publicznych, zarówno na szczeblu rządowym 
jak i samorządowym. 
 
3. Organizacja rachunkowości w Gminie 
 
  Dokonując wyboru zasad  i metod oraz sposobów prowadzenia ksiąg 
rachunkowych spośród dopuszczalnych ustawą o rachunkowości i dosto‐
sowując  ją do potrzeb  jednostki, należy zapewnić wyodrębnienie wszyst‐
kich  zdarzeń  istotnych  do  oceny  sytuacji majątkowej  i  finansowej  oraz 
wyniku  finansowego  jednostki  [Jak  ustalić  własną  politykę…  2011,  s.  5]. 
W celu  efektywnego  zarządzania  jednostką  sektora  finansów  publicz‐
nych  kierownik  jednostki powinien  opracować  ściśle  określone  zasady 
ich stosowania, tzw. politykę rachunkowości.  
  W rachunkowości, finansach i zarządzaniu w Gminie Ozorków przy‐
jęta polityka (zasady) rachunkowości3 ma istotne znaczenie. Przedstawia 
stosowane i obowiązujące w Urzędzie wewnętrzne unormowania dosto‐
sowane  do  potrzeb,  stanowiących  podstawę  ewidencji  zdarzeń  gospo‐
darczych zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o: 
1) ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
2) metody  wyceny  aktywów  i  pasywów  oraz  ustalenia  wyniku 

finansowego4, 
3)  sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym: 

• zakładowego planu kont, 
• wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na kom‐

puterowych nośnikach danych, 
• opisu systemu przetwarzania danych (systemu informatycznego); 

4) zasady prowadzenia ewidencji wydatków budżetowych; 
5) zasady prowadzenia ewidencji dochodów budżetowych; 

                                                            
3 Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy w Ozorkowie z dnia 31 grudnia 2010 roku 

w sprawie  wprowadzenia  dokumentacji  przyjętych  zasad  (polityki)  rachunkowości  
w Urzędzie Gminy w Ozorkowie. 

4 Ustawa  z  dnia  29 września  1994  r.  o  rachunkowości  (Dz. U.  z  2009  r.,  nr  152, 
poz.1223 z późn. zm.). 
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6) system  służący  ochronie  danych  (w  tym  dowodów  księgowych, 
ksiąg rachunkowych  i innych dokumentów stanowiących podstawę 
dokonanych w nich zapisów). 

  Ponadto określa ewidencję  i rozliczenie kosztów, środków trwałych, 
wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych o niskiej warto‐
ści z uwzględnieniem zapisów ustawy o rachunkowości, a także ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych. 
  Elementem  polityki  rachunkowości  Urzędu  jest  również  instrukcja 
inwentaryzacyjna oraz instrukcja kasowa. Ponadto instrukcja wprowadza‐
jąca  jednolite zasady sporządzania, obiegu  i kontroli dokumentów  finan‐
sowo księgowych,  jakże pomocna w zarządzaniu  jednostką. Obowiązuje 
wszystkich pracowników, którym powierzono  czynności w  ramach wy‐
konywanej pracy wynikającej z zakresu czynności i przydzielonych zadań. 
Celem  instrukcji  jest ujednolicenie  i uporządkowanie pracy Urzędu w za‐
kresie  zarządzania, gospodarki  finansowo‐księgowej oraz ustalenie odpo‐
wiedzialności osób wykonujących zadania na zajmowanym stanowisku. 
 
4. Planowanie a zarządzanie finansami Gminy 
 
  Ustawa o finansach publicznych w sposób jednoznaczny określa od‐
powiedzialność kierownika  jednostki  sektora  finansów publicznych5 za 
całość  gospodarki  finansowej,  a  także  obowiązki  oraz wymogi  co  do 
sprawowania  funkcji  skarbnika. Sprawowanie  funkcji Wójta, Skarbnika 
to nieustanne zdobywanie doświadczenia. Na  finanse należy spoglądać 
przez  pryzmat  zarządzania,  planowania  budżetu  i  jego wykonywania, 
rzetelności prowadzenia ksiąg, rozliczeń podatkowych, zmian w przepi‐
sach finansów publicznych, podatku VAT, z uwzględnieniem zarządza‐
nia  ryzykiem  [Drozdowski,  Jóźwiak,  Wiktorowska,  Walczak  2009, 
s. 244], towarzyszącym na każdym etapie podejmowania decyzji.  
  Podstawowym  aktem  publiczno‐prawnym  zarządzania  gospodarką 
finansową  jednostki sektora  finansów publicznych, w  tym  jednostki sa‐
morządowej  jest uchwała budżetowa. Określa w sposób prognostyczny 
                                                            

5 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, 
poz. 1240 z późn. zm. ). 
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wielkości dochodów  i wydatków oraz przychodów  i rozchodów, ujmo‐
wanych według jednolitego systemu klasyfikacji budżetowej [Jackiewicz, 
Domańska 2009, s. 258]. Istota efektywnego zarządzania Gminą sprowa‐
dza  się  do  gromadzenia  dochodów  i  ich  efektywnego  wykorzystania 
w postaci  dokonywania wydatków,  jednak  z  zachowaniem  zasady,  iż 
muszą one być dokonywane w sposób  celowy  i oszczędny  z zachowa‐
niem zasady uzyskiwania  jak najlepszych efektów z danych nakładów, 
umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokościach i termi‐
nach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w granicach 
kwot określonych w planie finansowym. 
  W  Gminie  Ozorków wskaźnik wykonania  dochodów  za  2011  rok 
stanowi 99,2% przyjętego planu, natomiast wydatków 96,1%, a więc sy‐
tuacja, w której nie wystąpił niedobór po stronie dochodów. Wykonanie 
dochodów na poziomie 99,2% uznajemy za wynik pozytywny. Realizacja 
dochodów  odbywała  się  stabilnie.  Był  to  jednak  ogromny  wysiłek 
wszystkich  naszych  służb,  zarówno  sołtysów  jak  i  opiekunów  sołectw 
z ramienia Urzędu Gminy. W trakcie roku budżetowego plan dochodów 
był korygowany, bowiem w niektórych pozycjach widzieliśmy zagroże‐
nie w  ich realizacji, np. dochody ze sprzedaży majątku samorządu. Po‐
mimo wyznaczenia do sprzedaży kilku nieruchomości  (działek) zainte‐
resowanie ich zakupem było niewielkie. Sądzimy, że jest to w dużej mie‐
rze  spowodowane widocznym  kryzysem  finansowym,  spowolnieniem 
gospodarki, zmniejszającą się dochodowością finansową społeczeństwa, 
jak również kłopotami z uzyskaniem kredytów bankowych6.  
  Bieżące monitorowanie wykonania dochodów własnych naszej Gmi‐
ny zaowocowało brakiem znacznych odchyleń w  ich realizacji w odnie‐
sieniu do przyjętego planu,  co wybiórczo przedstawia  tabela 1. Należy 
jednak zauważyć,  że niepokojącym  jest  realizacja dochodów uzyskiwa‐
nych  za  pośrednictwem Urzędów  Skarbowych,  a w  przypadku  naszej 
Gminy głównie podatku od  czynności  cywilnoprawnych  jednostek po‐
siadających osobowość prawną. 
  Przykład 2. W związku z dokonanym zwrotem nadpłaty w kwocie 
65 324 zł brak było  realizacji dochodów z  tytułu podatku od  czynności 

                                                            
6 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ozorków za 2011 rok. 
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cywilnoprawnych w dziale 756, rozdz. 75615 § 0500 nienależnie wpłaco‐
nego w  latach ubiegłych przez   Łódzki Urząd Skarbowy Łodzi  (Wyrok 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości). 
  Szczególnej  analizie  poddano  egzekucję  zobowiązań  podatkowych. 
Tematowi temu dużo uwagi poświęciliśmy podczas spotkań z sołtysami 
jak również na  łamach naszej gazety „Gminniak” oraz poprzez pracow‐
ników  –  opiekunów  poszczególnych  sołectw. W  roku  2011  skierowali‐
śmy do dłużników aż 2 560 upomnień  oraz  583 tytuły wykonawcze do 
Urzędów Skarbowych, w celu wyegzekwowania zaległości, co sprawiło, 
że osiągnięto wysoki wskaźnik  realizacji zaplanowanych dochodów. 
  Na tym tle w warunkach określonego ryzyka zarysowuje się niepew‐
ność realnego planowania, a w konsekwencji zarządzania. Czy  jest ono 
tak naprawdę możliwe, a zarazem jakże trudne zadanie do wykonania w 
obecnym czasie, przy tak niestabilnej gospodarce. Czy na etapie opraco‐
wywania  (planowania) projektu budżetu można zaplanować  jego  reali‐
zację realistycznie (rzetelnie)? Powyższe zobrazuje przykład 3, w oparciu 
o dane liczbowe Gminy Ozorków. 
  Przykład  3. Dochody własne  zaplanowane  zostały w wielkościach 
z uwzględnieniem podjętych uchwał w sprawie ustalenia stawek podat‐
ku od nieruchomości, podatku  rolnego, podatku od  środków  transpor‐
towych. Pozostałe dochody (wynikające z odrębnych ustaw) zaplanowa‐
ne zostały w oparciu o wykonanie roku 2011. Z kolei planowane docho‐
dy uzyskiwane za pośrednictwem Ministerstwa Finansów  tj. subwencja 
oświatowa,  subwencja  wyrównawcza,  udziały  Gminy  w  podatku  do‐
chodowym  od  osób  fizycznych  oraz    dochody  z  budżetu  państwa 
otrzymywane za pośrednictwem budżetu wojewody na realizację zadań 
zleconych oraz dofinansowanie własnych zadań bieżących (zadania z za‐
kresu administracji publicznej, pomocy społecznej) zaplanowane zostały 
w oparciu o planowane kwoty przyjęte w projekcie uchwały budżetowej 
na 2012 rok, zgodnie z otrzymanymi informacjami.  
  W  konsekwencji  w  trakcie  roku  budżetowego  ostateczne  kwoty 
przyznanych środków zostały zmniejszone łącznie o kwotę 535 314 zł.  

Biorąc powyższe pod uwagę pojawiają się pytania:  Jak  realistycz‐
nie planować?,  Jak efektywnie zarządzać?, Czy  jest  to możliwe?. Kadra 
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zarządzająca  jednostek  sektora publicznego  jest  zmuszona do dokony‐
wania wyboru. Z realizacji których inwestycji (zadań) zrezygnować, czy 
też  powiększać  zadłużenie.  Dla  społeczeństwa,  naszych mieszkańców 
realizacja  wszystkich  zadań,  głównie  inwestycyjnych  jest  jednakowo 
ważna.  Ich zdaniem  to właśnie Gmina w swoich decyzjach zarówno  fi‐
nansowych jak i zarządczych ma dobrze służyć  mieszkańcom.  

  Niezwykle  istotnym problemem  jest finansowanie oświaty samorzą‐
dowej. Subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków związanych z  jej 
utrzymaniem.  W  roku  2012  zmuszeni  jesteśmy  dofinansować  naszą 
oświatę kwotą około 2 000 000 zł. Jednak zdajemy sobie sprawę, iż środki 
te wykorzystane w  sposób  celowy,  gospodarny,  a  zarazem  oszczędny, 
podwyższą poziom  funkcjonowania naszych szkół. Należy wspomnieć, 
że  subwencja  oświatowa nie  obejmuje wydatków przedszkoli. W  roku 
2012 na przedszkola planujemy wydatkować kwotę około 640 000 zł. 
  Tak więc  planowanie  budżetowe wiąże  się  z  szeroko  rozumianym 
zarządzaniem. Mówiąc  o planowaniu należy wspomnieć  o wieloletniej 
prognozie finansowej, jako elementu planowania długofalowego. Zawie‐
ra zarówno planowane wielkości kwotowe jak również wykaz planowa‐
nych do realizacji przedsięwzięć na dalsze lata. W tej kwestii ustawa o fi‐
nansach publicznych nakłada obowiązek rzetelnego planowania, w kon‐
sekwencji  powiązanego  z  zarządzaniem.  Istotnym  jest  wykorzystanie 
rachunkowych i finansowych danych archiwalnych oraz umiejętność ich 
wykorzystania w planowaniu na przyszłe lata.  
  Ustawa o rachunkowości określa, że  jednostki obowiązane są stoso‐
wać przyjęte zasady  (politykę)  rachunkowości,  rzetelnie przedstawiając 
sytuację majątkową  i  finansową oraz wynik  finansowy. Księgi  rachun‐
kowe  natomiast  prowadzone  rzetelnie,  bezbłędnie,  sprawdzalnie  i  na 
bieżąco [Gawryś, Jackiewicz 2009, s. 234], co pozwoli efektywniej zarzą‐
dzać jednostką. 
  Niezwykle  istotne  jest  prowadzenie  odpowiedniej  polityki  finanso‐
wej  jednostki oraz określenie zadań  i celów  jakie mają być  realizowane 
w połączeniu z umiejętnym zarządzaniem ryzykiem. Ponadto umiejętne 
wprowadzenie  w  myśl  ustawy  o  rachunkowości  prawa  finansowego 
(wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości), 
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zasad gromadzenia dochodów oraz dokonywania wydatków  i  ich ewi‐
dencji (plan kont), obsługi kasowej (instrukcja kasowa), sposoby  inwen‐
taryzowania (instrukcja inwentaryzacyjna) [Domańska, Sobolewski 2011, 
s. 41], a także systemu ich ochrony i kontroli finansowej.  
  Powyższe  czynności w  dużej mierze  przyczyniają  się  do  rzetelnej 
gospodarki finansowej oraz efektywnego zarządzania jednostką.  
  W  celu  zapewnienia  umiejętnego  zarządzania,  planowania,  groma‐
dzenia  i wydatkowania  środków oraz zachowania przejrzystości  finan‐
sów publicznych, gospodarkę  środkami budżetowymi  realizuje  się we‐
dług  klasyfikacji  budżetowej,  obowiązującej  cały  sektor  finansów  pu‐
blicznych.  Porządkuje  ona  procesy  planowania,  ewidencji  i  sprawoz‐
dawczości  budżetowej.  Dzięki  temu  możliwe  jest  więc  sporządzanie 
sprawozdań  finansowych  obowiązujących  jednostki  sektora  finansów 
publicznych. Ponadto pozwala na rzetelne zarządzanie w oparciu o dane 
sprawozdawcze. Gwarantuje elementarny  ład w planowaniu, ewidencji 
i zarządzaniu.  Jest  narzędziem  umożliwiających  kontrolę  dyscypliny 
finansowej.  Ma  istotne  znaczenie  zarządcze,  organizacyjne,  sprawoz‐
dawcze, ekonomiczne i prawne. 
  Głównym wymogiem  natomiast  stawianym  przed  klasyfikacją  bu‐
dżetową  jest umożliwienie, poprzez zapewnienie  jej przejrzystości  i od‐
powiedniej szczegółowości, dokonywania w różnych przekrojach analiz 
budżetu oraz całego sektora finansów publicznych, co jest nieocenionym 
źródłem  wiedzy  w  procesie  zarządzania  jednostką.  Ponadto  stanowi 
źródło informacji w planowaniu oraz wykonywaniu i realizacji budżetu. 
Stanowi podstawę efektywnego zarządzania w oparciu o uzyskane dane 
z ewidencji księgowej (przykład klasyfikacji budżetowej obrazują tabele 
1, 2, 3). 
 
5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów 
    publicznych jako istotny element w zarządzaniu Gminą 
 
  Zagadnienie  dyscypliny  finansów  publicznych  dotyczy  jednostek 
sektora finansów publicznych. Należy podkreślić, że przepisy cytowanej 
ustawy nie mogą być stosowane bez nawiązania do ustawy o finansach 
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publicznych,  ustawy  o  rachunkowości  i  ustawy  prawo  zamówień  pu‐
blicznych. Ustawy  te  tworzą  zespół  norm prawnych wskazujących  za‐
kres odpowiedzialności oraz organy i postępowanie w sprawach o naru‐
szenie dyscypliny finansów publicznych. 
  Należy wskazać,  że  dyscyplina  to  obowiązek  przestrzegania  zasad 
gospodarowania (zarządzania) środkami publicznymi, a także ich pozy‐
skiwania, w których to naruszone zostały czyny podlegające dyscyplinie 
finansów  publicznych. W  jednostkach  sektora  publicznego  to  ochrona 
nie  tylko  efektownego  gospodarowania  środkami  publicznymi, mająt‐
kiem  publicznym  oraz  przestrzeganie  wszelkich  procedur  w  zakresie 
uprawnienia do dysponowania nimi, ale również zarządzania w oparciu 
o wykorzystanie rachunkowości i finansów. 
    
6. Zakończenie 
 
  Artykuł  obrazuje  wybrane  zagadnienia  rachunkowości  i  finansów 
w zakresie  zarządzania  jednostką  sektora  finansów  publicznych  jakim 
jest  jednostka  samorządowa.  Ponadto wskazuje wykorzystanie  przed‐
miotowego  zagadnienia  w  realizacji  dochodów  i  wydatków  budżeto‐
wych  oraz  planowania  i  zarządzania. Na  tle  prezentacji  dokumentów 
(zasad)  polityki  rachunkowości,  klasyfikacji  budżetowej  oraz  na  przy‐
kładzie wybranych elementów rachunkowości i finansów, autor zaryso‐
wuje ryzyko jako integralny czynnik zarządzania i planowania. Poprzez 
przedstawienie wybranych  przykładów,  zestawień  tabelarycznych  do‐
chodów  i wydatków  oraz  przychodów  i  rozchodów Gminy Ozorków 
wskazuje pojawiającą się niepewność w zarządzaniu i realizacji budżetu. 
W toku wykonywania budżetu wymaga to od zarządzających zachowa‐
nia  zdrowego  rozsądku,  przemyślanych  decyzji  w  połączeniu 
z uwzględnieniem ryzyka oraz zapisów ustawy o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Autorka podkreśla,  iż ko‐
nieczne  jest  opracowanie  odpowiednich  unormowań wewnętrznych  − 
zasad  (polityki)  rachunkowości mających  istotny  wpływ  nie  tylko  na 
dyscyplinowanie wydatków,  efektywne  gospodarowanie  środkami pu‐
blicznymi, ale także optymalizację wyboru zadań oraz  inwestycji zapla‐
nowanych do zrealizowania. Ponadto wskazuje jak umiejętnie wykorzy‐
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stana  rachunkowość  i  finanse wspomaga proces podejmowania decyzji 
zarządczych w  jednostce. Dane  uzyskiwane  z  ewidencji  księgowej  nie 
służą  tylko  i  wyłącznie  sporządzeniu  sprawozdawczości  budżetowej. 
Spełniają  również  funkcje  informacyjne,  analityczne  i kontrolne. Stano‐
wią podstawę do efektywnego zarządzania finansami Gminy.  
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Realizacja wybranych zadań gospodarki komunalnej 
na przykładzie gminy Wiązowna 
 

Implementation of selected municipal tasks  
on the example of Wiązowna 

 

Abstract: The paper concerns the implementation of the tasks 
imposed, by a number of laws relating to public utilities, on the 
Wiązowna. Mainly focused on two areas, water and wastewater 
management, and waste management. The degree of fulfilment 
of statutory duties was examinded, also there were specified con-
sequences for local residents. 

 

1. Wstęp 
 
  Tematem  tego artykułu  jest  realizacja zadań,  jakie nakłada na gminę 
Wiązowna szereg ustaw, związanych z gospodarką wodno‐ściekową oraz 
odpadami. Głównym celem pracy jest przeanalizowanie stopnia realizacji 
zadań  ustawowych  związanych  z  gospodarką  komunalną,  lecz  nie 
wszystkimi  jej  aspektami,  tylko  tymi  dotyczącymi  gospodarki  wodno‐
ściekowej  i odpadami w gminie Wiązowna oraz określenie konsekwencji  
i efektów działań gminy dla mieszkańców. Zakresem terytorialnym pracy 
jest  jednostka  samorządu  terytorialnego – gmina Wiązowna. Czasowym 
zakresem pracy  jest rok 2011, pierwszy kwartał roku 2012 oraz prognozy 
związane  ze  zmianami  niektórych  ustaw  i plany  na przyszłość  zawarte 
w dokumentach prawa lokalnego. Do metod badawczych zastosowanych, 
które posłużyły do napisania  tej pracy należy zaliczyć: analizę  literatury 
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przedmiotu,  analizę ustaw  i dokumentów planistycznych,  zarówno pol‐
skich,  jak  i  unijnych,  analizę  dokumentów  prawa  lokalnego,  wywiady 
z pracownikami urzędu gminy oraz zakładów budżetowych gminy. 
 

2. Gospodarka komunalna w Polsce 
 

  Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
(Dz. U. z 1997 r., nr 9, poz. 43) gospodarka komunalna obejmuje przede 
wszystkim „zadania  o  charakterze użyteczności publicznej,  których  ce‐
lem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludno‐
ści w drodze  świadczenia usług powszechnie dostępnych”. W  tej usta‐
wie nie ma  jednak ściśle określonej definicji gospodarki komunalnej,  je‐
dynie wskazuje co obejmuje i jaki jest jej cel.  
  Od czasu wprowadzenia  instytucji  samorządu  terytorialnego  istniał 
problem działalności gospodarczej  sektora komunalnego,  jak  i  jej usta‐
wowej  regulacji.  Po  długotrwałych  pracach  legislacyjnych  uchwalono 
ustawę o gospodarce komunalnej. Z analizy przepisów tej ustawy wyni‐
ka, że gospodarka komunalna to „… wszelkie formy aktywności gospo‐
darczej samorządu  terytorialnego związane z realizacją  jego zadań wła‐
snych, mające na  celu  zaspokajanie  zbiorowych potrzeb wspólnoty  sa‐
morządowej…” [Byjoch, Redeł 2000]. Przyjmuje się więc, że gospodarka 
komunalna  jest działalnością polegającą na wykonywaniu przez gminę 
ustawy o samorządzie  terytorialnym, aby zaspokoić zbiorowe potrzeby 
wspólnoty  samorządowej, w  tym w  szczególności  zadań o  charakterze 
użyteczności publicznej [Kosikowski 2000]. 
 
3. Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Wiązowna 
    − analiza zadań  
 
  Zgodnie z art. 43 ustawy Prawo wodne, aglomeracje o równoważnej 
liczbie mieszkańców powyżej 2000 powinny być wyposażone w systemy 
kanalizacji zbiorczej dla  ścieków komunalnych, zakończone oczyszczal‐
niami  ścieków.  Podobny  zapis  znajdujemy w KPOŚK. W  gminie Wią‐
zowna  w  roku  2005  powstała  oczyszczalnia  ścieków  (rozporządzenie 
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ustanawiające aglomerację nr 122 z 2005 r.), a RLM w tym czasie wynosi‐
ło 11680. Według danych uzyskanych w Zakładzie Wodociągów i Kana‐
lizacji (ZWiK) w Wiązownie RLM pod koniec 2010 roku również wynosi‐
ło 11680. Z czego nieco ponad 15% RLM korzystało z sieci kanalizacyjnej 
(dane na 31.12.2006 r.). Według danych pochodzących z ZWiK‐u na po‐
czątku 2012  roku 13% RLM korzysta z  sieci kanalizacyjnej. Pod koniec 
roku  2015  ten  odsetek  ma  wynosić  ponad  76%  (Krajowy  Program 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych)1. Taki wynik wydaje się być nie do 
osiągnięcia  obserwując  aktualne  tępo  budowy  sieci  kanalizacyjnej  na 
terenie  gminy Wiązowna. Na  lata  2007–2015  zaplanowana  została  bu‐
dowa  prawie  60  km  sieci  kanalizacyjnej  (KPOŚK). Na  początku  roku 
2012 łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 22,8 km. Według planu 
inwestycji, możliwe  jest, że planowana w Krajowym Programie Oczysz‐
czania Ścieków Komunalnych wartość 60 km zostanie osiągnięta w Gmi‐
nie Wiązowna do roku 2015.  
  Zadaniem  własnym  gminy  jest  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę 
i zbiorowe  odprowadzenie  ścieków.  Taki  zapis  znajdujemy  w  ustawie 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
[Krajowy Program Oczyszczania Ścieków]. W  roku  2008  Gmina  Wią‐
zowna przystąpiła do budowy zaprojektowanej w obrębie sołectwa Wią‐
zowny  Gminnej  Sieci  Kanalizacyjnej.  Budowa  ta  była  zaplanowana  na 
3 lata, czyli do końca roku 2010. Długość tej sieci wynosiła 13 km. Koszty 
budowy  sieci kanalizacyjnej w  całości zostały pokryte z budżetu Gminy 
i w  żaden  sposób  nie  obciążały  właścicieli  nieruchomości. Mieszkańcy, 
którzy  zechcieli  swoje  nieruchomości  podłączyć  do  sieci  kanalizacyjnej 
musieli ponieść koszty złącza kanalizacyjnego. Taki koszt jednego przyłą‐
cza wynosił ok. 3,5 tys. zł.2 Dodatkowo projektowane są sieci kanalizacyj‐
ne w Góraszce, Stefanówce, Boryszewie, Duchnowie, Żanęcinie oraz Ra‐
diówku (informacja uzyskana w ZWiK’u). 
                                                 

1  Komunalnych,  Krajowy  Zarząd  Gospodarki  Wodnej,  [online], 
http://kzgw.gov.pl/pl/Krajowy‐program‐oczyszczania‐sciekow‐komunalnych.html,  do‐
stęp: 08.02.2012). 

2  Informacja  dla  Mieszkańców  i  Właścicieli  nieruchomości  Sołectwa  Wiązowna 
Gminna i Osiedla Parkowego, wydana przez Urząd Gminy Wiązowna, dn. 28.03.2008 r, 
[online],  http://www.zwik‐wiazowna.pl/inwestycje/kanalizacja_wiazowna/informacja_o 
_budowie_kanalizacji_strona_1.pdf, dostęp:08.02.2012. 
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  W Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospoda‐
rowania (SUiKPZ przygotowanym i zatwierdzonym w 2011 roku) gminy 
Wiązowna znajdują się mapy dotyczące sytuacji obecnej dotyczącej sys‐
temu kanalizacyjnego i wodociągowego oraz docelowy obraz sieci kana‐
lizacyjnej i wodociągowej. Poniżej zostały zaprezentowane obie mapy.  
  W ostatnim czasie zaplanowano rozbudowę sieci wodociągowej w miej‐
scowościach: Zakręt, Majdan, Glinianka oraz wzdłuż ulicy Kąckiej (Wiązow‐
na, Duchów, Kąck). Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej ma następować 
wraz z rozwojem zabudowy terenów w gminie Wiązowna3. Jeżeli natomiast 
chodzi o kierunki rozwoju sieci kanalizacyjnej w gminie Wiązowna, są one 
o wiele bardziej rozbudowane, ze względu przede wszystkim na to, że bar‐
dzo mały odsetek mieszkańców korzysta z sieci kanalizacyjnej.  

 
Rysunek 3. System kanalizacji ‐ stan obecny 

 
Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania Gminy 
Wiązowna. 
 

 

                                                 
3  Studium Uwarunkowań  i Kierunków  Przestrzennego Zagospodarowania Gminy 

Wiązowna, [online], http://bip.wiazowna.pl/public/?id=107467, dostęp:08.02.2012. 
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Rysunek 4. System kanalizacji ‐ stan docelowy 

 
Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania Gminy 
Wiązowna. 

 
  W związku z tym opracowana została ekspertyza dotyczące systemu 
kanalizacyjnego w gminie Wiązowna. Była ona konieczna ze względu na 
wciąż rosnącą liczbę ludności w gminie oraz rozwój technologii budowy 
sieci  kanalizacyjnych.  Koncepcja  systemu  kanalizacji  opiera  się  na 
oczyszczalni  ścieków w Emowie,  ale  również na  lokalnych oczyszczal‐
niach ścieków, istniejącej oczyszczalni w Zagórzu,  jak również projekto‐
wanych w Porębach oraz Kącku.  
  Takie rozwiązanie ma duże znaczenie dla ochrony wód rzeki Świder 
oraz części tej rzeki objętych obszarem Natura 2000 oraz rezerwatu przy‐
rody „Świder”. Obecnie zaplanowany został 1 etap rozbudowy sieci ka‐
nalizacyjnej  w miejscowościach: Wiązowna,  Duchnów,  Góraszka  oraz 
Żanęcin4. 
 
 

                                                 
4  Studium Uwarunkowań  i Kierunków  Przestrzennego Zagospodarowania Gminy 

Wiązowna, [online], http://bip.wiazowna.pl/public/?id=107467, dostęp:08.02.2012. 
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Rysunek 5. System wodociągowy ‐ stan obecny 

 
Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania Gminy 
Wiązowna 
 

Rysunek 6. System wodociągowy ‐ stan docelowy 

 
Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania Gminy 
Wiązowna. 
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  Informacje dotyczące  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi znajdują się na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanali‐
zacji  w  Wiązownie,  pod  adresem:  http://www.zwik‐wiazowna.pl/ 
badania.php  (08.02.2012)  [Ustawa  o  zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków]. 
  Zakład Wodociągów  i Kanalizacji  (ZWiK) w Wiązownie  jest  zakła‐
dem budżetowym gminy Wiązowna, został on utworzony w  lipcu 2007 
roku. W  związku  z  tym  nie  było  potrzeby  organizowanie  przetargu 
przez gminę Wiązowna  zgodnie  z  art.  16 ustawy o  zbiorowym  zaopa‐
trzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzeniu odpadów. Zgodnie z art. 
19 ust. 1, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym od‐
prowadzeniu ścieków, Rada Gminy Wiązowna uchwaliła dnia 25 wrze‐
śnia 2007 roku „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Wiązowna”5.  
  Na  podstawie  art.  24  tego  regulaminu,  w  Zakładzie Wodociągów 
i Kanalizacji powinien znajdować się  wieloletni plan rozwoju i moderni‐
zacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, do którego mieszkańcy powin‐
ni mieć zapewnioną możliwość bezpłatnego wglądu. Niestety nie został 
taki wieloletni plan opracowany w ZWiK w Wiązownie. Brak  tego do‐
kumentu może  skutkować problemami z  rozbudową  i powolnym  tem‐
pem budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązowna.   
  Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 
ścieków na rok 2012 zatwierdziła Rada Gminy Wiązowna  (24  listopada 
2011  r.),  a na  rok  2011,  taryfy  zostały  zatwierdzone uchwałą  z  26 paź‐
dziernika 2010  r. Treści uchwał oraz wyciągi z nich wraz ze  stawkami 
obowiązującymi w danym roku znajdują się na stronie internetowej Za‐
kładu  Wodociągów  i  Kanalizacji:  http://www.zwik‐wiazowna.pl/ 
dokumenty.php (09.02.2011). 
  Zgodnie z art. 34a ustawy Prawo wodne, w gminie Wiązowna, rada 
gminy  do  31 maja  każdego  roku,  określa  wykaz  kąpielisk  na  terenie 
gminy6.  

                                                 
5  Regulamin  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Wiązownie,  [online], 

http://www.zwik‐wiazowna.pl/dokumenty/regulamin_zwik.pdf, dostęp: 09.02.2012. 
6 Informacja uzyskana w Urzędzie Gminy 16.04.2012. 
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  Konsekwencje realizacji zadań ustawowych dla mieszkańców  

  Jedynym  nie  dostosowaniem  się  do  zadań  jakie  nakłada  na  gminy 
ustawa  związana  z  gospodarką wodno‐ściekową  jest  brak wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanali‐
zacyjnych, który powinien  istnieć zgodnie z ustawą o zbiorowym  zaopa‐
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (art. 21). 
  Nie dostosowanie się do  tego punktu ustawy, przyczynia się w wi‐
doczny sposób do zaniedbań w funkcjonowaniu systemu sieci kanaliza‐
cyjnej.  Rozwój  sieci  jest  chaotyczny,  powstające  projekty  nie  łączą  się 
w jeden spójny poprawnie funkcjonujący system. Można powiedzieć, że 
tam gdzie mieszkańcy „głośniej krzyczą” tam następuje rozpoczęcie bu‐
dowy kanalizacji  lub wodociągu, w  innych miejscach,  jeżeli mieszkańcy 
chcą zostać podłączeni do sieci  to sami muszą z własnych  środków sfi‐
nansować budowę. Jeżeli istniałby wieloletni  plan rozwoju i moderniza‐
cji  urządzeń wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych  z  pewnością 
nie byłoby  tego  rodzaju problemów. Dodatkowo dzięki  takiemu planu 
gmina  Wiązowna  szybciej  dostosowałby  się  do  wymogów  dyrektyw 
unijnych, mówiących o wyposażeniu aglomeracji o równoważnej liczbie 
mieszkańców powyżej 2000 w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków 
komunalnych, zakończone oczyszczalniami ścieków.  
  Wydaje  się  również  nie  do  wykonania  zapis  z  KPOŚK  mówiący 
o tym,  że w  aglomeracjach  o  równoważnej  liczbie mieszkańców  2000–
15000 (Gmina Wiązowna posiada RLM 11680) w roku 2015 systemy sie‐
ciowe będą obsługiwać co najmniej 80% mieszkańców. Na chwile obecną 
jest to ponad 13%.  
 
4. Gospodarka odpadami w gminie Wiązowna  
    − analiza zadań 
 
  Zgodnie  z  ustawą  o  obowiązkach  przedsiębiorców w  zakresie  go‐
spodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie  produktowej wójt 
gminy Wiązowna sporządza coroczne sprawozdanie, w którym zawarte 
są  informacje dotyczące  rodzaju  i  ilości odpadów opakowaniowych ze‐
branych i przekazanych przez gminę Wiązowna oraz o wydatkach zwią‐
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zanych z  tymi działaniami. W wywiadzie uzyskane zostały  informacje, 
że dokumenty potwierdzające przekazywanie odpadów  są przechowy‐
wane 5 lat7. 
  Plan Gospodarki Odpadami Gminy Wiązowna został zatwierdzony 
Uchwałą  Rady  Gminy  z  dnia  23  listopada  2004  r.  zgodnie  z  ustawą 
o opadach  obowiązującą  do  końca  roku  20118.  Plan  ten  obowiązywał 
w latach 2004–2011. Po  tym okresie, gminy nie są zobowiązane ustawo‐
wo do sporządzania planów gospodarki odpadami, podlegają natomiast 
pod Wojewódzkie i Krajowe Plany Gospodarki Odpadami. Zgodnie z za‐
pisami  ustawy  o  odpadach  projekt  gminnego  planu  gospodarki  odpa‐
dami opracowują organy wykonawcze gminy9. 
  Artykuł 16a starego brzmienia (obowiązującego do końca roku 2011) 
ustawy  o  odpadach,  zobowiązywał  gminy  do  realizacji  zadań  związa‐
nych z gospodarką odpadami komunalnymi. W gminie Wiązowna 98% 
mieszkańców  jest  objętych  zorganizowanym  systemem  odbierania 
wszystkich  rodzajów  odpadów  komunalnych,  zgodnie  z w/w  ustawą 
takim  systemem powinni być objęci wszyscy mieszkańcy danej gminy. 
Zbiórka  odpadów  selektywnie  gromadzonych  z  terenu  gminy w  roku 
2011 odbywała się w każdy piątek miesiąca z podziałem na poszczególne 
miejscowości, w  taki sposób, aby raz w miesiącu z każdej miejscowości 
odbierane były odpady. W gminie Wiązowna nie ma własnych instalacji 
i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, dla‐
tego też gmina korzysta z tych urządzeń, które znajdują się o pobliskim 
Otwocku. Dwa  razy w roku  były  tworzone punkty  zbierania  zużytego 
sprzętu  elektrycznego  i elektronicznego,  gdzie  mieszkańcy  mogli  bez 
żadnych  kosztów  oddać  zużyte  sprzęty,  jedynym problemem  było dla 
nich dostarczenie pod urząd gminy, gdzie miejsce miała zbiórka. Dodat‐

                                                 
7 Informacja uzyskana w Urzędzie Gminy 16.04.2012.; Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. 

o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 
o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.  

8 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach., Dz.U. z 2001 r., nr 62 poz. 628, [on‐
line], http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620628 data 2011‐10‐12, dostęp: 
17.10.2011. 

9  Plan  Gospodarki  Odpadami  Gminy  Wiązowna  na  lata  2004‐2011,  [online], 
http://bip.wiazowna.pl/public/?id=79334, dostęp: 21.02.2011. 
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kowo mieszkańcy przez cały rok, w dowolnym dniu mogą oddać zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny do dwóch firm: P.H.U. „Lekaro” Jolan‐
ta Zagórska oraz TRANSNEC10. 
  Zgodnie  z  ustawą  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach 
[Dz. U. z 1996 r., nr 132, poz. 622] w gminie Wiązowna sprawami związa‐
nymi  z  utrzymaniem  porządku  i czystości  zajmuje  się Wydział  Tech‐
niczny  oraz   Referat  Geodezji,  Nieruchomości  i  Ochrony  Środowiska. 
W art. 3 tej ustawy zostały wskazane zadania  jakie gminy powinny wy‐
konywać. W gminie Wiązowna te zadania zostały podzielone pomiędzy 
dwie wyżej wymienione  jednostki  gminne. Wydział  Techniczny  (WT) 
zajmuje  się  utrzymywaniem  porządku  na  ulicach,  placach  i  terenach 
otwartych  poprzez  usuwanie  błota,  śniegu  i  lodu  oraz  innych  zanie‐
czyszczeń uprzątniętych  z  chodników przez właścicieli  nieruchomości, 
lub zgromadzonych w miejscach do  tego celu przeznaczonych. WT  jest 
również  odpowiedzialny  za  utrzymanie  czystości  i  porządku  na  przy‐
stankach komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie całej gminy oraz 
zapewnia  zbieranie,  transport  i  unieszkodliwianie  zwłok  bezdomnych 
zwierząt. Pozostałe zadania jakie nakłada na gminę ta ustawa nie muszą 
być  realizowane przez okres wdrażania  jej,  czyli 18 miesięcy,  licząc od 
1 stycznia 2012 r.11 
  Zgonie z dalszym punktem ustawy gmina zobowiązana  jest dopro‐
wadzenia  ewidencji  zbiorników  bezodpływowych,  przydomowych 
oczyszczalni  ścieków  oraz  umów  zawartych  na  odbieranie  odpadów 
komunalnych  od właścicieli  nieruchomości.  Pracownicy  urzędu  gminy 
w Wiązownie, zapewniają, że jest prowadzona taka ewidencja.  
  Regulamin  utrzymania  porządku  i  czystości  w  gminie Wiązowna 
powstał zgodnie z art. 4 ustawy. Określa on między innymi: wymagania 
dotyczące  utrzymania  czystości  i  porządku  na  nieruchomości, w  tym 
prowadzenia  selektywnego  zbierania  i  odbierania  odpadów  komunal‐
nych, uprzątania błota, śniegu  i  lodu z chodników, mycia pojazdów sa‐
mochodowych  poza  miejscami  do  tego  przeznaczonymi,  wymiary 
i wielkość  pojemników  przeznaczonych  do  zbierania  odpadów  komu‐

                                                 
10 Informacja uzyskana w Urzędzie Gminy dnia 16.04.2012. 
11 Informacja uzyskana w Urzędzie Gminy 16.04.2012. 



Realizacja wybranych zadań gospodarki komunalnej na 193 

nalnych  na  terenie  nieruchomości  oraz przy drogach,  jak  również wa‐
runki  ich rozmieszczenia, sposobu  i częstości pozbywania się odpadów 
komunalnych  i  nieczystości  ciekłych  z  nieruchomości, maksymalnego 
poziomu  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji,  obowiąz‐
ków osób posiadających zwierzęta domowe12. 

  Konsekwencje realizacji zadań ustawowych dla mieszkańców  

  Wszystkie  zadania  związane  z  gospodarką  odpadami, w  tym  z u‐
trzymaniem porządku i czystości w gminie Wiązowna były realizowane 
zgodnie z ustaleniami poszczególnych ustaw (obowiązujących do końca 
2011  r.). Trochę gorzej wygląda  sytuacja związana z  jakością wywiązy‐
wania się z obowiązków, w szczególności można to było zaobserwować 
spacerując po głównych ulicach gminy. Porządek w miejscach publicz‐
nych nie zawsze był utrzymywany (przystanki autobusowe, tereny uży‐
teczności publicznej).  
  Trudno ocenić, czy zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porząd‐
ku w gminach poprawi sytuację w gminie Wiązowna, czy też nie. Teore‐
tycznie  zapisy  nowoprzyjętej  ustawy  powinny  zacząć  obowiązywać 
1 lipca 2013 roku, czyli 18 miesięcy po dniu, w którym weszła ona w ży‐
cie. Na początku drugiego kwartału 2012 r. w gminie Wiązowna nic ani 
drgnęło w sprawie wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (informacja od pracownika Urzędu Gminy Wiązowna).   
  Można  jednak wybiec  trochę w przyszłość, aby wyobrazić  sobie, co 
nowa ustawa zmieni w gminie Wiązowna. Poprzez oddanie śmieci gmi‐
nie, być może uda się usunąć niektóre problemy. Najważniejszym z nich 
jest problem z dzikimi wysypiskami śmieci, przede wszystkim widoczny 
on jest w lasach, które stanowią ok. 30% powierzchni gminy. Zaśmiecone 
lasy oraz dzikie wysypiska  śmieci są bardzo poważnym  i  jak dotąd nie 
rozwiązywalnym problemem w gminie. Teraz  zgodnie  z nową ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, to w interesie gminy Wią‐
zowna będzie leżeć, aby każda nieruchomość należała do zintegrowane‐
go  systemu  odbierania  odpadów  komunalnych.Nowa  ustawa  nakłada 

                                                 
12 Regulamin  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie Gminy Wiązowna  2006, 

[online],  http://www.wiazowna.pl/files/571/4acf312741684/regulamin.pdf,  dostęp: 
11.04.2012. 
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również  obowiązek  budowy  regionalnych  instalacji  do  przetwarzania 
odpadów komunalnych. 
  Kolejnym atutem zmiany ustawy jest dodanie do zadań gminy dzia‐
łań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących prawidłowego gospoda‐
rowania odpadami komunalnymi, w tym segregacji. Takie działania mo‐
gą być prowadzone w szkołach  i przedszkolach na  terenie gminy Wią‐
zowna. Uświadamianie dzieciom już od najmłodszych lat jak ważne jest 
segregowanie  śmieci  oraz  jakie może  przynieść  korzyści,  jak  również 
zwracanie uwagi, że zaśmiecanie jest czymś złym, spowoduje, że młodzi 
ludzie będą bardziej świadomi  oraz w przyszłości nie będzie takich pro‐
blemów, jakie możemy obserwować obecnie w gminie Wiązowna.  
  Dodatkowo w ustawie o utrzymaniu czystości  i porządkach w gmi‐
nach,  zostały  rozbudowane  punkty  dotyczące  zakresu  informacji  jakie 
gminy  powinny  umieszczać  na  stronach  internetowych,  związanych 
z gospodarką  odpadami. Miejmy  nadzieję,  że  opisany  powyżej  scena‐
riusz wywiązywania  się przez gminę Wiązowna z zadań ustawowych, 
będzie w rzeczywistości przynajmniej tak korzystny, a być może i jeszcze 
lepszy. Będzie to możliwe przy dobrej woli samorządu gminy, ale rów‐
nież troski mieszkańców o dobry stan środowiska naturalnego.  
 
5. Uwagi końcowe 
 
  Polskie  prawodawstwo  nakłada  na  gminy wiele  zadań  związanych 
z gospodarką komunalną. Są one określone w różnego rodzaju ustawach, 
które musiały zostać dostosowane do prawa unijnego, w związku z przy‐
stąpieniem Polski do Unii Europejskiej.  Zgodnie z ustawą o samorządzie 
terytorialnym, wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu  lokalnym należą 
do zadań gminy. Działalnością gminy związaną z wykonywaniem ustawy 
o samorządzie terytorialnym jest gospodarka komunalna, której celem jest 
„bieżące  i  nieprzerwane  zaspokajanie  zbiorowych  potrzeb  ludności 
w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych”. 
  Gmina Wiązowna  realizuje zadania, które zostały wytyczone w po‐
szczególnych  ustawach  związanych  z  gospodarką  wodno‐ściekową  
i odpadami. Jednak poziom wykonywania tych zadań może pozostawiać 
dużo do życzenia. Mimo, iż większość zadań  jest wykonywanych zgod‐
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nie z zaleceniami ustaw  i programów, to sytuacja w gminie nie  jest naj‐
lepsza. Świadczy o tym dość niski poziom skanalizowania gminy, wolne 
tempo rozbudowy sieci kanalizacyjnej  i wodociągowej, duża  liczba dzi‐
kich wysypisk  śmieci,  nie  zawsze  utrzymane w  porządku  tereny  pu‐
bliczne np. przystanki autobusowe.  
  Poprawić sytuacje związaną z gospodarką odpadami może nowelizacja 
ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach, która zmienia sys‐
tem postępowania z odpadami komunalnymi. Zgodnie z nowym brzmie‐
niem w/w ustawy to gmina będzie odpowiedzialna za pobieranie opłat za 
odbiór  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  będzie  też 
zawierać  umowy  z właścicielami  przedsiębiorstw  odbierających  odpady. 
Nowe  brzmienie  ustawy ma  na  celu  upowszechnienie  stosowania  selek‐
tywnego zbierania odpadów komunalnych na najwyższym poziomie.   
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The role of local authorities in the development of clusters 
 

Abstract: The concept of clusters has been known for a long time 
but its popularity has been noticed recently. For last couple of years 
clusters have become the object of special interest of local authori-
ties in Poland. The local authorities play important part in emer-
gence and development of clusters. Thus, the stimulation of clus-
ters’ development has become a significant part of regional policy. 
The aim of this paper is to show how local government can create 
environment for local business and clusters. The author presents 
the concept of cluster-based-policy and its typology. Also there is 
a short description of CBP taken in some European countries (e.g. 
France, Spain, Germany). The article includes a wide range of in-
struments to support cluster development, which can be used by 
local authorities as well. 
Key words: cluster, cluster-based-policy, local government, co-
operation. 

 
1. Wstęp 
 
  Dynamiczny wzrost zainteresowania  tematyką klastrów  (gron),  jaki 
możemy  zaobserwować  w  ostatnich  latach,  rodzi  potrzebę  określenia 
w tym względzie lokalnej polityki. Rozwój klastrów jest bowiem stymu‐
lowany m.in. przez  ich otoczenie, z którym  łączą  je  liczne  i wielorakie 
więzi. Grona mogą stanowić  fundament rozwoju regionalnego. Dlatego 
też powinny one być obiektem szczególnego zainteresowania władz pu‐
blicznych  różnego  szczebla.  Celem  artykułu  jest  zaprezentowanie  in‐
strumentów stymulujących klastry  leżących w gestii władz samorządo‐
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wych.  Do  jego  osiągnięcia  zastosowano  metodę  opisową  oraz  badanie 
wtórne dokumentów źródłowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
 

2. Istota polityki wspierania klastrów 
 

  Polityka klastrowa nie jest koncepcją powszechnie znaną, tak jak np. 
polityka  fiskalna  czy  społeczna. Nie  stanowi  ona makroekonomicznej 
polityki mającej na celu chociażby stabilizację gospodarki w krótkim czy 
długim okresie. Polityka klastrowa zmienia jednakże zachowania przed‐
siębiorstw i instytucji publicznych. Te drugie, zdając sobie sprawę z po‐
zytywnego wpływu gron na konkurencyjność  regionów,  starają  się  im‐
plementować ją do współczesnych koncepcji rozwoju regionalnego. 
  Badania  prowadzone w państwach  członkowskich Unii Europejskiej 
doprowadziły do opracowania założeń określanych wspólnie  jako polity‐
ka  rozwoju  oparta  na  klastrach  (cluster‐based  policy  –  CBP).  Tak  jak 
w przypadku klastrów [Kinas 2011, s. 62], podobnie CBP nie doczekała się 
jednej definicji [Martin, Sunley, 2007, s. 455]. W polskiej literaturze najczę‐
ściej przytacza się definicję autorstwa badaczy z Instytutu Badań nad Go‐
spodarką  Rynkową.  Zgodnie  z  nią  cluster‐based‐policy  to  zespół  działań 
i instrumentów wykorzystywanych przez władze różnych szczebli w celu 
podnoszenia poziomu konkurencyjności gospodarki przez stymulowanie 
rozwoju istniejących lub tworzenie nowych systemów klastrowych głów‐
nie na poziomie  regionalnym  [Brodzicki, Szultka, Tamowicz 2004, s. 16]. 
W koncepcji  tej następuje zatem odejście od  charakterystycznego dla kla‐
sycznego modelu rozwoju regionalnego bezpośredniego sterowania lokalną 
gospodarką na rzecz działań pośrednich  i stymulujących. Rezygnuje się tu 
również z dużych scentralizowanych programów wspierających strategicz‐
ne dla danego kraju branże  (np.  tzw.  infant  industries) albo  indywidualne 
przedsiębiorstwa. CBP  opiera  się  na  kooperacji  i wspólnych  działaniach. 
Łączy  ona  różne  podmioty w  układzie  tzw.  potrójnej  helisy  (triple  helix), 
którą z  reguły  stanowią przedstawiciele biznesu, nauki  i  lokalnej admini‐
stracji  [Lindqvist,  Sölvell  2011,  s.  30]. Ponadto ma  charakter  strategiczny, 
a tym samym pomaga w stworzeniu ogólnej strategii (wizji) danego regionu. 
  Wyróżnia się trzy rodzaje polityki klastrowej. Pierwszy z nich – najbar‐
dziej horyzontalny – dotyczy polityki nakierowanej na  tworzenie korzyst‐
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nych mikroekonomicznych warunków prowadzenia działalności gospodar‐
czej  na  rzecz wzrostu  gospodarczego  oraz  innowacji,  również  pośrednio 
stymulujących powstawanie  i rozwój klastrów. Drugi rodzaj stanowią  tra‐
dycyjne polityki przemysłowe, badawcze  i  regionalne wykorzystujące po‐
dejście  klastrowe do  zwiększenia  efektywności  konkretnego  instrumentu. 
Ostatni rodzaj składa się z polityk rozwojowych mających na celu utworze‐
nie, mobilizację czy wzmocnienie danego rodzaju gron skutkujące powsta‐
waniem poszczególnych inicjatyw klastrowych [The concept of…, 2008, s. 32]. 
  Decydenci w poszczególnych krajach realizujących politykę klastrową, 
muszą wybrać, czy chcą wspierać oddolne inicjatywy tworzenia klastrów, 
czy tworzyć  je za pomocą odgórnych decyzji. Odgórne podejście do CBP 
(top‐down approach) ma  szerszy wpływ na  rozwój  infrastruktury, kwalifi‐
kacje siły roboczej i atrakcyjność lokalizacji. Wspiera ono powstanie więk‐
szej liczby nowych kontaktów i tworzy podstawy dla bardziej funkcjonal‐
nej współpracy w przyszłości. W krótkim okresie realizowanie tego typu 
polityki przynosi więcej korzyści  jedynie  firmom eksploatującym  świad‐
czone w  ramach klastra usługi  [Radło  2010,  s.  308]. Przeciwieństwo  sta‐
nowi  podejście  oddolne  (bottom‐up  approach), w  którym  głównymi  pod‐
miotami  zaangażowanymi w  proces  budowania  grona  są  przedsiębior‐
stwa. Aktywność władz publicznych  jest w tym przypadku drugorzędna 
i koncentruje się przede wszystkim na tworzeniu odpowiedniej infrastruk‐
tury  instytucjonalnej  w  otoczeniu  klastra,  a  także  oferowaniu  różnych 
programów pomocowych mających na celu wspieranie tworzenia się gro‐
na. Tego typu polityka już na samym początku kreowania nowej inicjaty‐
wy wspiera kooperację funkcjonalną oraz innowacyjną. Oddziałuje ona na 
dużą liczbę firm tak w długim, jak i w krótkim okresie. Podejście oddolne 
jest o wiele bardziej efektywne kosztowo. Ponadto wspiera rozwój zaufa‐
nia,  postawy współpracy,  tożsamość  i spójność większości  uczestników 
grona  [Radło 2010, ss. 308−309]. Warto zauważyć,  że klastry mogą  funk‐
cjonować przy współudziale  instytucji publicznych, nie mogą natomiast 
bez  udziału  rynku.  Ma  to  odzwierciedlenie  w  praktyce  gospodarczej, 
gdzie najczęściej spotyka się współistnienie obu wymienionych modeli.  
  Wybór  rodzaju polityki musi być dostosowany do bieżącej  sytuacji 
kraju  i  regionu  oraz  specyficznych  uwarunkowań  administracyjnych 
i gospodarczych  danej  lokalizacji.  Inicjatorzy  klastra  muszą  brać  pod 
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uwagę fakt, że regiony różnią się otoczeniem prawnym  i administracyj‐
nym, zakresem rozwoju  infrastruktury,  jakością  instytucji okołobizneso‐
wych, stopniem rozwoju systemu finansowego, zakresem rozwoju i wy‐
korzystywania w  regionie  technologii  informatycznych  i  komunikacyj‐
nych,  strukturą  gospodarczą,  strukturą  społeczną  i demograficzną, po‐
tencjałem innowacyjnym, źródłami pozyskiwania technologii, kwalifika‐
cjami  siły  roboczej,  charakterystyką  i  strukturą  popytu  wewnętrznego 
(regionalnego)  czy  istniejącym modelem współpracy kooperacyjnej  firm. 
Dlatego też trudno jest mówić o uniwersalnym modelu CBP, który mógł‐
by być implementowany w dowolnym regionie [Górzyński 2006, s. 98]. 
  Cluster‐based  policy  jest  istotnym  filarem  polityki  gospodarczej Unii 
Europejskiej. Uchodzi ona za czynnik rozwoju gospodarczego, tworzenia 
nowych  miejsc  pracy  i  wzrostu  innowacyjności  [Rokoszewski  2007, 
s. 156]. W ramach swoich badań nad tą materią Komisja Europejska wy‐
różniła  trzy  sposoby  realizowania CBP:  na  szczeblu  centralnym  (naro‐
dowym), samorządowym (regionalnym) lub na obu z nich jednocześnie. 
Wśród państw Unii Europejskiej można znaleźć przykłady realizacji każde‐
go z  tych  sposobów  [European Trend…, 2003]. Model  centralny występuje 
np. we Francji, Luksemburgu, Słowenii, na Litwie i Łotwie. W roku 2002 we 
Francji przyjęto dokument, w którym uznano, że koncentracja geograficzna 
wybranych branż przemysłu i rolnictwa może stać się podstawą konkuren‐
cyjności całej gospodarki państwa. Koncentracja pozwalająca na gromadze‐
nie inwestycji, wiedzy, doświadczenia na światowym poziomie powoduje, 
iż  działające w  niej  przedsiębiorstwa  są w stanie  podjąć  konkurencję  na 
rynkach międzynarodowych. W ten sposób skutecznie wykorzystano zdo‐
bywane  od  lat  siedemdziesiątych XX w. doświadczenie  tzw.  technopolii. 
W technopoliach bowiem wspierano współpracę przemysłu, uczelni wyż‐
szych  i  samodzielnych  ośrodków  badawczych  [Zalewska,  Kozioł  2009, 
s. 38]. Dodatkowo,  istotną rolę we francuskiej polityce klastrowej odgrywa 
Międzyresortowy Komitet Zagospodarowania  i Konkurencyjności Teryto‐
rium CIACT, który udziela zgody na używanie terminu klaster podmiotom 
spełniającym określone warunki [Mikołajczyk 2009, s. 42]. 
  Z kolei model regionalny realizowany jest m.in. w Belgii i Hiszpanii. 
W Hiszpanii CBP opiera się na inicjatywach opracowanych li tylko przez 
samorządy regionalne. Każdy region określa własne, odrębne priorytety 
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polityki prowadzonej w  zakresie  gron polityki. Ponadto  opracowuje  sa‐
modzielnie własne  plany  działania  [Warzybok  2008,  s.  27].  Przykładem 
takiego regionu  jest Kraj Basków, który w  latach dziewięćdziesiątych XX 
w. zainicjował procesy  formułowania  i wdrażania polityki przemysłowej 
opartej na klastrach. Celem władz regionu stało się stymulowanie rozwoju 
wybranych gron czy sektorów, które są postrzegane  jako perspektywicz‐
ne. Wsparcie  ze  strony władz  publicznych  polega  głównie  na  pomocy 
finansowej pokrywającej w części koszty uczestnictwa w klastrze [Regional 
clusters…, 2002, s. 49]. Środki publiczne rozdysponowywane są corocznie 
w trybie konkursowym. Mają one charakter bezzwrotnych dopłat. Benefi‐
cjenci są zobowiązani do przedstawiania rocznych planów działania. Od 
roku  2011 wymagane  jest  także przygotowanie planu  strategicznego  na 
kolejne 3–4 lata, który uwzględnia obszary internacjonalizacji, technologii 
i jakości.  Jednak  należy  podkreślić,  iż  to  głównie  klastry  są  elementami 
dynamizującymi działania zrzeszonych przedsiębiorstw. Są one odpowie‐
dzialne  za  rozwój  istotnych  aspektów  działalności  swoich  członków. 
W procesie  tworzenia  grona  biorą  udział  przedstawiciele Departamentu 
Rozwoju  Przemysłu,  Handlu  i  Turystyki  działający  za  pośrednictwem 
ekspertów  z poszczególnych obszarów  strategicznych  [Aragón, Arangu‐
ren, Iturrioz 2011, ss. 20–21]. 
  Na  model  mieszany  zdecydowały  się  takie  państwa  jak  Austria, 
Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania  i Włochy. W Niemczech w ostatnich 
latach  polityka  klastrowa wyraźnie  zyskała  na  znaczeniu  zarówno  na 
poziomie  federalnym,  jak  i poszczególnych  landów.  Jej głównym celem 
stało się zbliżenie świata nauki i świata biznesu, a także efektywne prak‐
tyczne  wykorzystanie  poszczególnych  badań.  Programy  tworzące  od‐
powiednie struktury sieciowe były wdrażane w niektórych  landach  już 
w latach osiemdziesiątych XX w., podczas gdy pierwszy program rządu 
federalnego ukierunkowany na grona miał miejsce w połowie  lat dzie‐
więćdziesiątych. Pojęcie „klaster” do dziś nie  jest szczególnie popularne 
wśród twórców niemieckiej polityki [Borrás, Tsagdis 2008, s. 58]. Polity‐
ka wobec klastrów prowadzona przez rząd federalny polega głównie na 
inicjowaniu  rywalizacji  promującej  proces  wymiany  pomiędzy  uczel‐
niami wyższymi  a  przedsiębiorstwami,  kształtowaniu współpracy  prze‐
krojowej w obszarze technologii, stosowaniu metod kształtujących rozwój 
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klastrów  z  uwzględnieniem  specyfiki  regionu,  inicjowaniu  rywalizacji 
klastrów wyznaczających  nowe  trendy. Wszystkie  te  działania mają  na 
celu  wykorzystanie  niemieckiego  potencjału  naukowego  do  kreowania 
nowego  biznesu,  nowych  produktów  i  nowych, dobrze  płatnych  zawo‐
dów. Natomiast  rządy poszczególnych krajów widzą w  tworzeniu gron 
możliwość wzmocnienia  uczestniczących w  nich  podmiotów  gospodar‐
czych. Budowane strategie są nakierowane na wzrost atrakcyjności dane‐
go regionu jako lokalizacji dla nauki i przedsiębiorczości. To z kolei ma się 
przełożyć na rozwój nowych produktów, procesów produkcyjnych i upla‐
sowanie się firm na rynkach wzrostu [Mikołajczyk 2009, s. 57]. 
  Wiele krajów wciąż nie określiło  swojej polityki klastrowej. Zalicza 
się do nich m.in. Polska. Jak dotąd CBP stanowi w Polsce element polity‐
ki innowacyjnej, co zostało podkreślone w dokumencie „Kierunki zwięk‐
szania  innowacyjności  gospodarki  na  lata  2007–2013”.  Akcentuje  się 
w nim znaczenie wspierania wspólnych działań  firm o  charakterze  sie‐
ciowym,  ukierunkowanych  na  realizację  przedsięwzięć  innowacyjnych 
m.in. poprzez stymulowanie rozwoju gron [Kierunki zwiększania…, 2006, 
s. 79]. W innym dokumencie można odnaleźć zapisy, że w Polsce głów‐
nymi podmiotami zaangażowanymi w tworzenie klastrów powinny być 
przedsiębiorstwa.  Rola  władz  publicznych  winna  polegać  jedynie  na 
budowie odpowiedniej  infrastruktury  instytucjonalnej w otoczeniu gro‐
na,  a  także  oferowaniu  programów  pomocowych  mających  na  celu 
wsparcie tworzenia klastra [Kierunki i polityka…, 2009, s. 18]. 
 

3. Wsparcie rozwoju klastrów ze strony samorządu 
 

  Sprawne funkcjonowanie i rozwój jednostek samorządu terytorialne‐
go jest uzależnione od wpływów z podatków od osób fizycznych i praw‐
nych, a więc od liczby oraz kondycji mieszkających i działających na ich 
terenie  podatników.  W  ten  sposób  interes  jednostki  jest  powiązany 
z interesem  poszczególnych  członków  społeczności  lokalnej.  Rozwój 
miejscowych  firm  gwarantuje  pośrednio  rozwój macierzystej  jednostki 
samorządowej.  Dlatego  też  samorząd  powinien  być  zainteresowany 
wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej [Słomińska 2007, s. 19]. 
Tego  typu wsparcie zostało określone m.in. w ustawie o zasadach pro‐
wadzenia  polityki  rozwoju.  Polityka  rozwoju  jest  realizowana w  celu 
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zapewnienia  trwałego  i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności spo‐
łeczno‐gospodarczej czy  też podnoszenia konkurencyjności gospodarki. 
Za jej prowadzenie na szczeblu lokalnym odpowiedzialny jest samorząd 
powiatowy  i  gminny,  na  szczeblu  regionu  –  samorząd województwa, 
natomiast w skali kraju – Rada Ministrów [Dz. U. 2006, nr 227, poz. 1658 
z późn. zm., art. 2–3]. Z kolei w ustawie o swobodzie działalności gospo‐
darczej podkreślono,  że władze  samorządowe wspierają  rozwój przed‐
siębiorczości,  tworząc korzystne warunki do podejmowania  i wykony‐
wania  działalności  gospodarczej,  w  szczególności  dotyczy  to  mikro‐
przedsiębiorców oraz sektor małych  i  średnich przedsiębiorstw  [Dz. U. 
2004, nr 173, poz. 1807 z późn. zm., art. 8, ust. 1].  
  Zgodnie z koncepcją tzw. rombu przewagi konkurencyjnej M.E. Por‐
tera  [Porter 2001, s. 405], znaczenie władz  lokalnych w  tworzeniu  i sty‐
mulowaniu  rozwoju gron może być znaczące  [Strzelecki Z, 2008, s. 91]. 
Przejawia się  to w każdym z czterech obszarów  tego rombu,  tj. czynni‐
kach podażowych, czynnikach popytowych, przemysłach wspierających 
oraz strategiach firm. 
  W  zakresie  czynników  podażowych  wyróżnia  się:  wspomaganie 
rozwoju ogólnej  i wyspecjalizowanej  infrastruktury, organizowanie wy‐
specjalizowanej działalności oświatowej  i  szkoleniowej oraz wspieranie 
prac  badawczo‐rozwojowych.  W  przypadku  pomocy  edukacyjno‐ 
szkoleniowej chodzi m.in. o wsparcie skierowane na programy kształce‐
nia  ustawicznego  czy  programy  stażowe  dla  uczniów  szkół  średnich 
i studentów. Duże znaczenie mają również szkolenia dla przedstawicieli 
biznesu,  nauki  i  administracji  publicznej,  które  pokazywałyby  realne 
efekty współpracy oraz sposoby kształtowania relacji między tymi sekto‐
rami. Efekty  takich szkoleń będą większe, gdy  już od samego początku 
zaangażują  się w  nie  (na  poziomie  regionalnym) wszystkie  podmioty 
zaliczane do potrójnej helisy. Obok tych dotyczących podstawowej wie‐
dzy na temat klasteringu, w miarę rozwoju inicjatywy niezbędne są bar‐
dziej  specjalistyczne  warsztaty  traktujące  np.  o  możliwych  rozwiąza‐
niach  prawnych  czy  organizacyjnych  w  gronie. Wsparcie  edukacyjno 
szkoleniowe ze strony jednostek samorządowych musi być zatem dosto‐
sowane do etapu rozwoju klastra  [Staszewska J., 2009, s. 33]. To z kolei 
implikuje potrzebę  funkcjonowania w danej  jednostce osób kompetent‐
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nych, które służyłyby odpowiednią pomocą. Istotny punkt stanowić może 
również  realizacja projektów pilotażowych, które umożliwiają przetesto‐
wanie  wielu  potencjalnych  rozwiązań  oraz  zdobycie  praktycznego  do‐
świadczenia,  a ostatecznie  stworzenie dobrego wzorca do naśladowania 
przez  inne  inicjatywy. Władze samorządowe mogą ponadto, poprzez  in‐
stytucje  im podległe czy  inne wyspecjalizowane  jednostki, oferować spe‐
cjalistyczne usługi dla firm – członków klastra takie  jak księgowość, mar‐
keting, IT, usługi prawnicze. 
  Wsparcie prac  badawczo‐rozwojowych polega przede wszystkim na 
zwiększeniu nakładów na działania innowacyjne i B+R. Środki skierowane 
są na programy dotyczące kooperacji na poziomie biznes – nauka (inicja‐
tywy  transferu  technologii),  programy  technologii  na  uczelniach  wyż‐
szych,  programy wymiany  i współpracy między  firmami. Oprócz  tego 
wspierane są działania doradcze oraz  inwestycyjne w zakresie  innowacji 
produktowej, usługowej i procesowej w przedsiębiorstwach [Palmen, Ba‐
ron 2008, s. 37]. Pomoc władz samorządowych w zakresie rozwoju  inno‐
wacyjności może  polegać  również  na wspieraniu  inwestycji w  parkach 
i inkubatorach  technologicznych  stanowiących  fundament  potencjalnych 
infrastrukturalnych  i sieciowych platform współpracy na szczeblu biznes 
– nauka czy inwestycji w kluczową aparaturę badawczą. 
  W kontekście czynników popytowych działania władz winny skupić 
się  na  tworzeniu  skutecznych  przepisów  stymulujących  innowacyjność 
przedsiębiorstw, a także zamówieniach publicznych na produkty i usługi 
klastra. Można tu zaliczyć wszelkie ulgi podatkowe, inwestycyjne czy też 
takie,  które  są  poświęcone  tworzeniu  nowych  miejsc  pracy.  Jedna 
z głównych podkreślanych przez firmy barier w rozwoju  innowacyjności 
ma  charakter  organizacyjny.  Jest  ona  związana m.in.  z  trudną  i  czaso‐
chłonną  współpracą  z  administracją  państwową  i  urzędami,  zbytnim 
zbiurokratyzowaniem wszystkich procedur [Różycka 2008, s. 251]. Dlate‐
go  też niwelowanie wszelkich  barier dla  lokalnej przedsiębiorczości  jest 
jednym  z wyzwań  dla władzy  samorządowej.  Istotne  jest  również  pro‐
mowanie i wspieranie sieci współpracy oraz różnorodnych partnerstw, w 
tym publiczno‐prywatnych,  jako fundamentów rozwoju nowoczesnej go‐
spodarki w otoczeniu globalnym. 
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  W odniesieniu do przemysłów wspierających władze  samorządowe 
mogą organizować i finansować forum dla jego uczestników, promować 
i  zachęcać  do  działań  przyciągających  do  grona  kolejne  podmioty,  jak 
również tworzyć zinstytucjonalizowane formy wsparcia (np. parki tech‐
nologiczne lub przemysłowe nastawione na potrzeby klastra). Z pewno‐
ścią  istotne  znaczenie miałoby utworzenie  interdyscyplinarnych  zespo‐
łów roboczych w ramach poszczególnych gron. Taka zachęta do dialogu 
ze strony władz publicznych jest konieczna, gdyż prowadzi do likwidacji 
asymetrii  informacji  pomiędzy  podmiotami.  Jednocześnie  umożliwia 
wymianę  zasobów  i  rozwiązań konkretnych problemów oraz  zacieśnia 
więzi  między  uczestnikami  klastra.  Niezbędna  jest  również  pomoc 
w tworzeniu  systemu  wspomagającego  nawiązywanie  kontaktów  ze‐
wnętrznych. Nowi  inwestorzy mogą wypełnić  luki  istniejące w  łańcuchu 
wartości grona. W  tym miejscu należy wspomnieć o działaniach promo‐
cyjnych. Urzędy miast, powiatów, a w szczególności urzędy marszałkow‐
skie  winny  umieszczać  na  swoich  stronach  internetowych  informacje 
o klastrach, zapraszać  ich uczestników na konferencje, spotkania, organi‐
zować wizyty  zagranicznych delegacji u przedstawicieli poszczególnych 
inicjatyw  [Benchmarking…,  2010,  s.  134]. Niezbędne  jest  również promo‐
wanie dobrych praktyk poprzez kampanie medialne, konferencje, semina‐
ria  czy warsztaty. Władze  samorządowe powinny ponadto organizować 
klastrowe „one – stop – hub”, czyli kompleksowe punkty obsługi zaspokaja‐
jące specyficzne potrzeby i oczekiwania przedsiębiorstw stowarzyszonych 
w klastrze [Górzyński 2006, s. 17]. Zinstytucjonalizowane formy wsparcia 
są szczególnie ważne w  jednostkach, gdzie słabo występują zalążki gron, 
przed którymi widoczna  jest perspektywa  rozwoju. Warto podkreślić,  iż 
władze  publiczne winna  charakteryzować  orientacja  na  rozwiązywanie 
problemów identyfikowanych i zgłaszanych przez uczestników klastra. 
  W zakresie ostatniego obszaru – strategii  firm – obok działań elimi‐
nujących bariery konkurencji na danym terytorium, za szczególnie istot‐
ne należy uznać promowanie zdolności eksportowych grona. Zgodnie z 
najnowszymi  tendencjami  europejskimi,  klastry  powinny  dążyć  do 
umiędzynarodowienia  swojego  charakteru  [Köcker,  Müller,  Zombori 
2011,  s.  4]. Dlatego  też władze  samorządowe muszą wspierać poprzez 
działania doradcze  i  inwestycyjne promocję eksportu oraz  internacjona‐
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lizację. Niezbędne  jest stworzenie takiego otoczenia, które będzie sprzy‐
jało i ułatwiało nawiązywanie relacji przez firmy lokalne z rynkiem mię‐
dzynarodowym [Gorynia, Jankowska 2008, s. 184]. 
  W Polsce w ostatnich latach głównym źródłem finansowania działalno‐
ści inicjatyw klastrowych były fundusze Unii Europejskiej [Kaźmierski 2011, 
s. 253]. W perspektywie  finansowej 2007–2013 przedsiębiorstwa mogą ko‐
rzystać z takich programów jak: Program Operacyjny Innowacyjna Gospo‐
darka (PO IG) w ramach Działania 5.1 „Wspieranie rozwoju klastrów o zna‐
czeniu ponadregionalnym”  oraz Działania  5.2  „Wspieranie  sieci proinno‐
wacyjnych  instytucji  otoczenia  biznesu  o  znaczeniu  ponadregionalnym”, 
Program  Operacyjny  Kapitał  Ludzki  (PO  KL)  w  ramach  Działania  2.1 
„Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” i Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, 
Program Operacyjny  Rozwój  Polski Wschodniej  [Pander,  Stawicki,  2008, 
ss. 57–59]. Na poziomie regionów (samorządów) kluczowe znaczenie mają 
Regionalne Programy Operacyjne (RPO). Każde województwo miało moż‐
liwość opracowania własnego programu obejmującego takie zasady i formy 
wsparcia klastrów, które nie są uwzględnione w PO IG. Analizując zapisy 
przyjętych RPO można zauważyć,  iż w Polsce regiony przyjęły cztery po‐
dejścia w  zakresie wsparcia  gron  [Koszarek  2011,  s.  124]. W  pierwszym 
z nich dany region decyduje się na natychmiastowe uwzględnienie możli‐
wości wsparcia  i  przeznacza wybranym  inicjatywom  specjalne  działania, 
w ramach  których  mogą  się  one  starać  o  współfinansowanie  projektów 
związanych z działalnością klastrową. Niektóre województwa nie przewi‐
działy działań bezpośrednio przeznaczonych dla gron, ale umożliwiły  im 
aplikowanie  o  fundusze  przeznaczone  na wspieranie  przedsiębiorczości, 
innowacyjności czy współpracę na poziomie biznes – nauka. Część  regio‐
nów  zdecydowała  się  z kolei na  stosowanie preferencji dla  inicjatyw kla‐
strowych, przy dostępie do środków. Niestety spora grupa województw nie 
działa aktywnie na polu wsparcia klastrów z RPO, zmuszając je tym samym 
do aplikowania o środki krajowe. 
 

4. Zakończenie 
 

  W dzisiejszych czasach władze samorządowe coraz częściej dostrze‐
gają  potrzebę  wspierania  przedsiębiorczości.  Jednocześnie  zdają  sobie 
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sprawę,  że  kreowanie  odpowiednich warunków  do  jej  rozwoju może 
przyczynić  się  do  tworzenia  i wzrostu  klastrów.  Jest  to  istotne,  gdyż 
w dłuższej  perspektywie  stworzenie  fundamentów  współpracy  w  ra‐
mach  potrójnej  helisy  (biznes,  nauka,  administracja  lokalna)  stymuluje 
wzrost  konkurencyjności  danego  regionu.  Udział  władz  lokalnych 
w tworzeniu  i rozwoju gron może mieć wymiar organizacyjny, finanso‐
wy czy promocyjny. W dobie zwiększającej się konkurencji międzynaro‐
dowej  szczególnego  znaczenia  nabierają  działania  samorządów wyko‐
rzystujące w sposób efektywny ich endogeniczne zasoby. Autor artykułu 
przedstawił szereg instrumentów leżących w gestii władz lokalnych do‐
tyczących wspierania rozwoju klastrów. Należy  jednak pamiętać o tym, 
że ich wykorzystanie powinno mieć charakter wspomagający, a nie kreu‐
jący działanie grona. W dłuższej perspektywie istotne jest bowiem, żeby 
klastry funkcjonowały na rynku samoistnie, a nie poprzez ciągłe operacje 
wspierające ze strony władz lokalnych. 
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Fiskalne zachęty inwestycyjne dla przedsiębiorstw 
zagranicznych w jednostkach samorządu 
terytorialnego 
 

Tax incentives for foreign enterprises in local  
government bodies 

 

Abstract: The increasing globalizational changes cause entre-
preneurs to decide ever more often to directly invest in coun-
tries other than the one in which the enterprise is domiciled. 
Decision on where to locate the investment is taken after 
thorough analysis of the legal, political and economic condi-
tions. First, entrepreneurs select the country, and then choose 
the region and the city or town in which they would like to in-
vest. Which region is chosen depends to a large extent on the 
efforts of the local authorities. Involvement and openness to-
wards potential investors, as well the proposed investment in-
centives developed at the local or regional level, guarantee 
that an entrepreneur’s interest will be gained. This article dis-
cusses the definition of foreign direct investments and pre-
sents legal forms of operation of foreign enterprises in Poland. 
Further, it lays out the tasks of local self-government bodies 
as regards supporting and stimulating entrepreneurship. Par-
ticular emphasis is placed on tax incentives possible to imple-
ment at the local and regional level. Tax reliefs in respect of 
local levies, falling into the category of State aid, or enabling 
the enterprise to be located within a special economic zone 
are among the most desirable actions attracting investors. 
This study is supported by analysis of legal regulations and by 
available results of empirical research. 

Key words: foreign enterprise, foreign direct investments, tax 
incentives, tax relief, local government.  
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1. Wstęp 
 
  Przedsiębiorstwa  z  udziałem  kapitału  zagranicznego  są  stałym 
elementem krajobrazu gospodarczego  świata. Inwestorzy nieustająco 
poszukują nowych możliwości do inwestowania poza rodzimym ryn‐
kiem,  a  kraje  zarówno  rozwijające  się  jak  i  rozwinięte  rywalizują 
o przyciągnięcie inwestorów do siebie.  
  Polska, jako kraj na dorobku, bardzo potrzebuje nowych inwesty‐
cji.  Brak  krajowego  kapitału  sprawia,  że  duże  nadzieje  pokłada  się 
w inwestorach zagranicznych. Pomimo prowadzenia przez rząd poli‐
tyki mającej na celu przyciągnięcie inwestorów zagranicznych, w cią‐
gu  ostatnich  lat  bezpośrednie  inwestycje  zagraniczne  znacznie 
zmniejszyły się. Władze samorządowe mają ważną rolę do spełnienia 
w stymulowaniu przedsiębiorczości. To ich działania nakierowane na 
zainteresowanie  inwestorów  terenem  gminy  czy  powiatu  odnoszą 
najbardziej wymierne skutki.  
   
2. Przedsiębiorstwo z udziałem kapitału zagranicznego 
    jako szczególna forma bezpośrednich inwestycji 
    zagranicznych 
 
  Inwestycje zagraniczne mogą występować w dwóch  formach:  in‐
westycji portfelowych lub inwestycji bezpośrednich. 
   Inwestycje portfelowe są  lokatą kapitału za granicą  i zwykle po‐
legają  na  zakupie  papierów  wartościowych,  obligacji  państw,  akcji 
obcych przedsiębiorstw czy obligacji międzynarodowych.  Inwestycje 
portfelowe są kategorią wyłącznie finansową. 
  Inwestycje  bezpośrednie  (bezpośrednie  inwestycje  zagraniczne  – 
BIZ) definiowane są jako forma długoterminowych lokat za granicą wy‐
wołujących  trwały wpływ na zarządzanie  i osiąganie z  tego  tytułu zy‐
sków. Możliwość  sprawowania kontroli  i wywierania wpływu  na  za‐
rządzanie odróżnia bezpośrednie inwestycje zagraniczne od inwesty‐
cji portfelowych [Pilarska 2005, s. 6‐7]. 
  Organizacja Współpracy Gospodarczej  i  Rozwoju  (OECD)  opra‐
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cowała wzorcową definicję  bezpośrednich  inwestycji  zagranicznych, 
która   precyzuje,  że minimalny udział kapitałowy bądź prawa głosu 
powinien wynosić 10% [OECD, 2008, ss. 48–49]. 
  Przedsiębiorstwo zagraniczne, zgodnie z definicją OECD to firma 
powstała w wyniku bezpośrednich inwestycji zagranicznych.  
  J. Różański podaje  [2010,  s. 31],  że przedsiębiorstwo zagraniczne 
decydując  się  na  inwestycję  w  drugim  kraju  ma  do  wyboru 
następujące formy organizacyjno‐prawne: 
1. Powołanie spółki córki mającej osobowość prawną  i podlegającej 

ustawodawstwu kraju goszczącego.  
2. Utworzenie oddziału, nie mającego osobowości prawnej. 
3. Utworzenie wspólnie z podmiotem krajowym spółki joint venture. 
  Wskazany podział  jest spójny z obowiązującym w Polsce stanem 
prawnym  w  zakresie  możliwości  prowadzenia  działalności 
gospodarczej przez podmioty  zagraniczne  [Ustawa  z  2  lipca  2004  r. 
o swobodzie działalności gospodarczej].  
  Decyzja o podjęciu inwestycji zagranicznych wiąże się u inwestora 
najczęściej  z  celem  osiągnięcia  lepszych wyników  niż  konkurencja. 
Natomiast kapitał napływający do kraju zwłaszcza do  słabszych go‐
spodarczo obszarów, staje się siłą napędową rozwoju gospodarczego 
i działa jako katalizator działalności gospodarczej.  
 
3. Czynniki decydujące o lokalizacji − napływie 
    inwestycji zagranicznych do regionu 
 
  Napływ bezpośrednich  inwestycji zagranicznych w dużej mierze 
zależy od polityki danego państwa w zakresie przyciagania kapitału 
zagranicznego oraz od działań władz  lokalnych w zakresie  rozwoju 
społeczno‐gospodarczego. 
  Samorządowe władze  lokalne podejmują działania bezpośrednie 
i pośrednie  mające  na  celu  rozwój  społeczno‐gospodarczy  regionu. 
Działania  bezpośrednie  oznaczają  zadania  własne  gmin  i  zadania 
zlecone przez administrację rządową. Działania pośrednie to te, które 
związane  są  z  tworzeniem  warunków  do  rozwoju  i  obejmują 
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planowanie, stymulowanie i promowanie gospodarki. 
  Analiza  czynników  wpływających  na  decyzję  inwestora 
o wyborze miejsca  lokaty  inwestycji  pozwala  stwierdzić,  że  istnieją 
czynniki  zależne  od  działań  władz  samorządowych  oraz  takie,  na 
które samorządy lokalne nie mają wpływu [Stawicka 2011, s. 195].  
   
Tabela 1. Czynniki wpływające na wybor lokalizacji inwestycji przez inwestora 

zagranicznego zależne i niezależne od władz samorządowych 

Czynniki zależne od władz 
samorządowych 

Czynniki niezależne od władz 
samorządowych 

• jasne,  spójne, przejrzyste  przepisy 
prawa  działające  na  terenie 
działania samorządu, 

• lokalne zachęty inwestycyjne, 

• dobra infrastruktura, 

• właściwa promocja miasta, gminy, 
województwa  zachęcająca  do 
inwestowania, 

• kreowanie korzystnej opinii wśród 
inwestorów  zagranicznych  na 
temat inwestowania w regionie, 

• pomoc  inwestorom w  załatwianiu 
formalności  –  sprawność  i  jakość 
obsługi 

• położenie geograficzne, 

• instrumenty  makroekonomiczne 
wykorzystywane przez państwo, 

• opinie  na  świecie  na  temat 
inwestowania w danym kraju, 

• ogólnokrajowe  zachęty 
inwestycyjne 

Źródło: [Stawicka 2011, s. 195]. 

   

4. Jednostki samorządu terytorialnego w stymulowaniu 
    przedsiębiorczości  
     

   Pobudzanie przedsiębiorczości nie należy do zadań ustawowych 
wszystkich  JST. Władze  samorządowe  na  szczeblu  lokalnym,  czyli 
gminy  i  powiaty  nie muszą w  zakresie  zadań własnych  prowadzić 
działalności na rzecz wspierania przedsiębiorców w tym przyciągania 
i utrzymania inwestorów zagranicznych. Najwięcej uprawnień i moż‐
liwości ma w tym zakresie samorząd województwa. 
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  Z  kolei  ustawa  o  swobodzie  działalności  gospodarczej  zawiera 
kluczowe  sformułowania,  które  nakładają  określone  obowiązki  na 
administrację publiczną. Organy administracji publicznej mają wspie‐
rać rozwój przedsiębiorczości, załatwiać sprawy przedsiębiorców bez 
zbędnej zwłoki a także współdziałać z organizacjami przedsiębiorstw 
przy wykonywaniu swoich zadań. 
  Dla inwestorów zagranicznych istotne będą kompetencje powiatu 
w  zakresie  aktywizacji  zatrudnienia  i  przeciwdziałania  bezrobociu. 
Do zadań organów powiatu wykonujących politykę rynku pracy na‐
leżą:  udzielanie  pomocy  pracodawcom  w  pozyskiwaniu  pracowni‐
ków, organizowanie i finansowanie szkoleń, poradnictwo zawodowe 
oraz  realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Fun‐
duszu Społecznego i Funduszu Pracy.  
  Jednym  z  instrumentów  rynku  pracy  mającym  znaczenie  dla 
przedsiębiorców  jest  dofinansowanie wyposażenia miejsc  pracy  (do 
600%  średniego wynagrodzenia)  oraz  refundowanie kosztów ponie‐
sionych z  tytułu ubezpieczenia  społecznego w związku z zatrudnie‐
niem bezrobotnych (do 300% minimalnego wynagrodzenia).  
  Wspólnota samorządowa o zasięgu regionalnym to województwo. 
Do  zadań województwa należy m.in. pobudzanie  aktywności  gospo‐
darczej, podnoszenie poziomu konkurencyjności  i  innowacyjności go‐
spodarki województwa, kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzenne‐
go. Ponadto samorząd województwa realizuje politykę rozwoju regio‐
nu,  do  której  należy:  tworzenie  warunków  rozwoju  gospodarczego, 
w tym kreowanie rynku pracy, utrzymanie i rozbudowa infrastruktury 
społecznej  i  technicznej, wspieranie  rozwoju nauki  i współpracy mie‐
dzy  sferą  nauki  i  gospodarki,  popieranie  postępu  technologicznego 
oraz innowacji.  [Strużycki 2006, s. 76]. 
  JST mają do dyspozycji  instrumenty pomocy publicznej, którymi 
mogą wspierać i zachęcać inwestorów, w tym zagranicznych, do loka‐
lizacji działalności gospodarczej na ich terenie. 
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5. Pomoc publiczna 
 

  Pojęcie  pomocy  publicznej  jest  określone  w  ustawie  [Ustawa 
z dnia 30 kwietnia 2004  r. o postępowaniu w  sprawach dotyczących 
pomocy publicznej]. Pomoc może charakter pozytywny lub negatyw‐
ny. Pomoc pozytywna to m.in.: subwencje, dotacje, gwarancje kredy‐
towe. Pomoc o charakterze negatywnym  to np. umorzenie zobowią‐
zań lub zwolnienia z obciążeń publicznych.  
  Określone  formy pomocy publicznej zostały uznane przez Komi‐
sję Europejską za zgodne ze wspólnym rynkiem i nie wymagają noty‐
fikacji  i zgody Komisji. Są  tzw. wyłączenia grupowe  (blokowe) oraz 
pomoc de minimis [Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 
sierpnia  2008  r.  uznające  niektóre  rodzaje  pomocy  za  zgodne  ze 
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu].  
  Pomoc  de minimis  to  pomoc  o wartości  łącznej  do  200  tys.  euro 
brutto udzielona w okresie trzech  lat kalendarzowych. Uznaje się, że 
pomoc  taka nie powoduje  zakłóceń na  rynku Unii wobec  czego nie 
stanowi pomocy publicznej w rozumieniu przepisów unijnych. 
  Istnieje  zatem  wiele  możliwości,  które  mogą  być  wykorzystane  
w  celu  przyciągnięcia  i  utrzymania  inwestora  zagranicznego. Obecnie 
wszystkie samorządy wojewódzkie w Polsce udzielają pomocy publicz‐
nej m.in. w ramach regionalnych programów operacyjnych współfinan‐
sowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wiele sa‐
morządów korzysta  z możliwości przygotowania  i uruchomienia wła‐
snych programów pomocowych w ramach wyłączeń grupowych.  
  Programy pomocowe znajdują duże zainteresowanie u przedsiębior‐
ców mimo konieczności spełnienia wielu  formalności. Zaletą  tych  form 
wsparcia jest bezzwrotność pomocy oraz preferencje w stosunku do cen  
i warunków rynkowych [Dorożyński, Urbaniak 2011, ss. 146–155]. 
 
6. Podatki i opłaty lokalne 
 
  Szczególną  rolę  w  stymulowaniu  przedsiębiorczości  odgrywa 
gmina. Dochody gminy stanowią podstawę jej publicznej działalności. 
Głównym źródłem dochodów gminy są podatki i opłaty lokalne, czy‐
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li: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek  leśny, zryczał‐
towany  podatek w  formie  karty  podatkowej,  podatek  od  środków 
transportu  oraz  opłaty  targowe, miejscowe  i  administracyjne. Ocze‐
kiwania przedsiębiorców w zakresie oddziaływania władz  lokalnych 
dotyczą najczęściej zmniejszenia obciążeń  finansowych  i  rozbudowy 
istniejącej infrastruktury [Wożniak‐Miszewska 2012, s. 106]. 
  Rodzaje stosowanych podatków, wysokość stawek, ulg i zwolnień 
bezpośrednio oddziałują na zachowania przedsiębiorców, zachęcając 
ich lub zniechęcając do podejmowania określonego rodzaju działalno‐
ści  gospodarczej.  Władze  gminy  mogą  stosownie  do  określonych 
ustaw  zmniejszać  obciążenia  pozostającymi  w  ich  gestii  podatków 
opłat  kierując  się  własną  subiektywną  oceną  wynikających  z  tego 
skutków dla społeczności lokalnej. W zakresie podatku dochodowego 
od osób  fizycznych  i prawnych stymulacyjna rola przedsiębiorczości 
leży w gestii państwa [Strużycki 2006, s. 88].  
  Prezentując możliwości gminy w obszarze pobudzania przedsię‐
biorczości  należy  również  wspomnieć  o  narzędziu  jakim  są  ceny  
i opłaty za usługi komunalne, za dzierżawę i wynajem mienia komu‐
nalnego  oraz użytkowanie wieczyste  i  zarząd mienia komunalnego. 
Wyznaczanie  cen  i  wysokości  świadczeń  na  określonym  poziomie 
oraz stosowanie indywidulanych lub grupowych obniżek bądź nawet 
czasowych  zwolnień  jest  jednym  z  najprostszych  instrumentów  od‐
działywania na zachowanie przedsiębiorców.  
  Rady gminy powszechnie podejmują uchwały obniżające  i różni‐
cujące stawki podatku od nieruchomości. W przypadku przedsiębior‐
ców pod uwagę obowiązują takie kryteria jak rodzaj działalności, po‐
wierzchnia  nieruchomości  oraz  to  czy  działalność  jest  prowadzona 
sezonowo. W roku 2010  lokalne zwolnienia w podatku od nierucho‐
mości stosowało ok. 85% gmin, z czego ponad połowę stanowiły gmi‐
ny wiejskie  [Pogorszewska 2012]. Dla przykładu gmina Ujazd  (opol‐
skie)  stosuje  rozbudowany  system  ulg w  zakresie  podatków  lokal‐
nych. Dla inwestorów, którzy stworzą co najmniej trzy miejsca pracy, 
zostanie  obniżony  podatek  od  nieruchomości  o  25% w  pierwszym 
roku  funkcjonowania  zakładu  pracy.  Im  więcej  inwestor  stworzy 
miejsc pracy, tym większa ulga podatkowa. I tak np., gdy zatrudni 20 
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osób, to podatek zostanie obniżony o 90%. A gdy zatrudni co najmniej 
30 osób,  to w ogóle  zostanie  zwolniony  z  tego podatku. Zwolnienia 
takie funkcjonują przez okres czterech lat zatrudnienia nowych osób. 
Między  innymi z  tego powodu w gminnej strefie aktywności gospo‐
darczej  funkcjonuje obecnie  już kilka zakładów  [Okrasiński 2008,  ss. 
A5‐A8]. Gmina Karlino w  Zachodniopomorskiem  zwalnia  z  podat‐
ków  lokalnych  na  okres maksymalnie  7  lat,  gdy  firma  zainwestuje 
ponad 5 mln euro oraz zatrudni ponad 101 pracowników  [Wożniak‐
Miszewska 2012, s. 126]. 
  Obniżenie podatku od nieruchomości w powiązaniu z warunkiem 
utworzenia nowych miejsc pracy nie oznacza pozbawienia  się przez 
gminę wpływów budżetowych. Przedsiębiorstwo wprawdzie nie bę‐
dzie płacić wcale lub częściowo podatku od nieruchomości (w ograni‐
czonym  okresie)  lecz  zatrudniając nowych pracowników będzie  od‐
prowadzać podatek od osób  fizycznych, którego  część  (niemal 40%) 
poprzez redystrybucję dochodów budżetu państwa trafi i tak do gmi‐
ny. Wobec  powyższego,  z  punktu widzenia  budżetu  gminy  jest  to 
niezwykle  atrakcyjne połączenie  obniżenia podatku  z  instrumentem 
stymulującym wpływy do budżetu. Należy przy tym pamiętać, że po 
upływie okresu, na jaki ustanowiona była ulga podatkowa do budże‐
tu gminy trafi zarówno podatek od nieruchomości jak i część podatku 
dochodowego od osób fizycznych.  
  W  roku  2005  Instytut Rynku Wewnętrznego  i Konsumpcji prze‐
prowadził badania m.in. działań gmin  sprzyjających aktywności go‐
spodarczej. Z badań wynika, że gminy małe (do 20 tys. mieszkańców) 
częściej korzystają z narzędzi natury fiskalnej, których działanie pole‐
ga na  świadomej  rezygnacji przez gminę z  części dochodów budże‐
towych,  natomiast  gminy  duże  dodatkowo  uruchamiają  działania 
związane z wydatkami budżetowymi (powyżej 50 tys. mieszkańców) 
[Strużycki 2006, ss. 92−93]. 
 

7. Specjalne strefy ekonomiczne 
 

  Odrębną formą pomocy publicznej udzielanej przez samorządy są 
specjalne strefy ekonomiczne  i parki  technologiczne. Specjalne strefy 
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ekonomiczne  (SSE)  to wyodrębnione  terytorialnie obszary, oferujące 
przedsiębiorcom korzystniejsze niż gdzie  indziej warunki prowadze‐
nia działalności gospodarczej. Dostępne przykłady gmin, w których 
SSE przyczyniły się do  rozwoju gospodarczego, a w wielu przypad‐
kach  pozwoliły  na wyjście  z  zapaści  oddziałują  na władze  lokalne 
[Jarczewski 2007, ss. 89−95].  
  Tereny  uprzywilejowane  pod  względem  podatkowym  zorgani‐
zowane są w Polsce w 14 specjalnych strefach ekonomicznych. Strefy 
nie  są  przypisane do  obszarów województw. Korzystanie  z  upraw‐
nień wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej w strefie 
jest czasowo ograniczone do roku 2020. Obecnie trwają prace w spra‐
wie przedłużenia  tego  okresu do  roku  2026. Prowadząc działalność 
gospodarczą w  strefie przedsiębiorca ma  zapewnione ulgi podatko‐
we, możliwość rozpoczęcia działalności na przygotowanym, uzbrojo‐
nym terenie. 
  Badania przeprowadzone w  latach 1989–2005 wskazują,  że w  re‐
gionach o niewielkiej atrakcyjności inwestycyjnej, nowe przedsiębior‐
stwa typu greenfield lokowane były niemal wyłącznie na terenach spe‐
cjalnych stref ekonomicznych. Oznacza to, że SSE są istotnym elemen‐
tem sprzyjającym przyciąganiu nowych inwestycji do gmin. 
  Władze gmin chcące obecnie umieścić na swoim terenie podstrefę 
SSE muszą spełnić dwa warunki: mieć w dyspozycji atrakcyjną dział‐
kę oraz znaleźć  inwestora zainteresowanego daną  lokalizacją. Gmina 
nie musi posiadać praw własności do działki, ale  jej właściciel musi 
wyrazić zgodę na włączenie działki do SSE.  
  Posiadanie strefy w gminie  jest z pewnością wyróżnieniem  i po‐
woduje,  że  gmina  znajdzie  się wśród  samorządów  działających  na 
rzecz pozyskania nowych inwestorów. Umożliwienie tworzenia pod‐
stref praktycznie w dowolnym miejscu w Polsce, mimo  że krytyko‐
wane, stało się dla władz  lokalnych szansą do działania proinwesty‐
cyjnego [Jarczewski 2007, ss. 89−95].  
  Polsko‐Niemiecka  Izba  Przemysłowo‐Handlowa  [PNIPH,  2012] 
przeprowadziła w roku 2012 wraz sześcioma innymi izbami bilateral‐
nymi ankietę koniunkturalną 1323 przedsiębiorców  inwestujących w 
krajach  Europy  Środkowo‐Wschodniej.  Wśród  respondentów  było 
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186 przedsiębiorców inwestujących w Polsce. Oceniano m.in. czynniki 
inwestycyjne i atrakcyjność inwestycyjną. 
  W ocenie atrakcyjności  inwestycyjnej 15 krajów EŚW Polska zna‐
lazła się na drugim miejscu za Czechami  i przed Słowacją. Następne 
miejsca  zajmują  Estonia,  Słowenia  i  Chorwacja.  Z  kolei  na  pytanie 
„Czy zainwestowaliby Państwo ponownie w kraju lokalizacji firmy?” 
95%  respondentów  odpowiedziało  pozytywnie,  co  daje  Polsce  naj‐
wyższy odsetek w grupie krajów EŚW.  
  Inwestorzy przyznawali najwięcej punktów Polsce za członkostwo 
w Unii  Europejskiej  oraz  kwalifikacje, motywację  i  produktywność 
polskich  pracowników.  Najgorzej  oceniano  system  i  administrację 
podatkową oraz wysokość obciążeń podatkowych.  
  Mimo  że  Polska  jest  oceniana  przez  inwestorów  zagranicznych 
jako dość atrakcyjne miejsce lokalizacji inwestycji, nie należy zapomi‐
nać,  że w  rankingu Doing Business  2012 prowadzonym przez Bank 
Światowy zajmuje dopiero 62 miejsce wśród 183 krajów pod wzglę‐
dem łatwości prowadzenia interesów. Dla przykładu Estonia zajęła 24 
miejsce, Słowienia 37, Słowacja 48. W raporcie wskazano, że przedsię‐
biorca w  Polsce  jest  obciążony  43  tytułami  płatności  podatkowych 
i quasi‐podatkowych. W kategorii „Podatki” Polska zajmuje dopiero 
128 miejsce m.in. za Zimbawe. 
 
8. Podsumowanie 
 
    W procesie decyzyjnym  inwestor  często ma do wyboru kilka 
lokalizacji, które charakteryzują się podobnym położeniem czy kosz‐
tami produkcji. W takich przypadkach decydującym czynnikiem wy‐
boru miejsca może być  stosunek władz  lub  ludności do kapitału za‐
granicznego albo decydująca może być jakość świadczonej w urzędzie 
obsługi.  Instrumenty  służące  przyciąganiu  inwestorów  zagranicz‐
nych,  jakimi dysponują władze  samorządowe w Polsce,  są  znacznie 
ograniczone w porównaniu z krajami wysoko rozwiniętymi. Niemniej 
samorządy nie powinny zachowywać się biernie. Aktywne działania 
władz  lokalnych mogą  przyczynić  się  do  podjęcia  przez  inwestora 



Fiskalne zachęty inwestycyjne dla przedsiębiorstw….  221 

korzystnej dla gminy decyzji lokalizacyjnej [Budner 2003, ss. 232−233].  
  Zachęty  inwestycyjne  danego  regionu  nie  będą  z  pewnością 
głównym motorem podjęcia  inwestycji  zagranicznej na danym  tere‐
nie, mogą jednak przesądzić o wyborze konkretnej lokalizacji. 
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1. Wstęp 
 
  Przedsiębiorczość jest powszechnie uznawana za jeden z kluczowych 
warunków rozwoju gospodarczego. Rozumiana jest zazwyczaj jako swo‐
ista kompozycja cech osobowości, którymi odznaczają się osoby przed‐
siębiorcze.  Jednakowoż,  jak wynika  z  literatury  przedmiotu  przedsię‐
biorczość  indywidualna  to  jedna  strona medalu. Drugą  stroną  są uwa‐
runkowania tkwiące w kulturze społeczeństwa, które mogą stymulować 
albo ograniczać przedsiębiorczość  (Berger 1994). Przedmiotem artykułu 
są właśnie  owe  kulturowe  uwarunkowania  przedsiębiorczości,  prowa‐
dzące do  sformułowania pytań  i hipotez dotyczących  różnic pomiędzy 
kulturą przedsiębiorczości w USA  i Europie. Tezą artykułu  jest  stwier‐
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dzenie, że przedsiębiorczość  jest kulturowo uwarunkowana i a hipotezą 
jest stwierdzenie,  że główną wartością  różniąca obydwa  te kręgi kultu‐
rowe, która wpływa na przedsiębiorczość  jest gotowość do podejmowa‐
nia ryzyka.  
 
2. Istota przedsiębiorczości 
 
  B.  Berger  zauważyła,  iż  historia  kapitalistycznych,  przemysłowych 
społeczeństw  jest w dużym  stopniu historią nowoczesnej przedsiębior‐
czości [Berger 1994]. Przedsiębiorczość pomagała w przełamywaniu ba‐
rier  biurokratycznych w  działalności  gospodarczej  i  administracji  pań‐
stwowej [zob. Rosenberg, Birdzell 1986]. Te gospodarki narodowe i spo‐
łeczeństwa, które są otwarte na wszelkiego rodzaju innowacje i nie two‐
rzą sztucznych barier dla przedsiębiorczości rozwijają się dynamiczniej. 
  Na świecie istnieją znaczące nierówności w poziome dochodów. Sza‐
cuje  się,  iż w  skrajnym ubóstwie  żyje około 1,4 miliarda  ludzi  (poniżej 
1,25 USD na osobę dziennie) [Chen i Ravallion 2008]. Wielu z tych ludzi 
żyje w krajach gdzie dochód na mieszkańca wynosi mniej niż 905 dola‐
rów rocznie [Naude  i  inni 2008;. 2009]. Obecnie 53 państw klasyfikowa‐
nych  jest  jako  kraje  o  niskich  dochodach,  z  których  34  znajdują  się  
w Afryce  Subsaharyjskiej.  Rozmieszczenie  bogactwa  jest  geograficznie 
i kulturowo nierównomierne. Najbogatsze 10 procent dorosłych ludzi na 
świecie  posiada  85  procent  światowego  bogactwa  gospodarstw  domo‐
wych.  Z  tych  osób,  prawie  połowa mieszka w USA  i  Japonii  [Davies 
2008; Naude i McGee 2009]. 
  Nasuwa  się zatem następujące pytanie. Co może  tłumaczyć  różnice 
w  poziomie  dochodów  między  poszczególnymi  krajami?  Badacze  są 
przekonani,  iż  odpowiedź można  znaleźć w  sposobie  funkcjonowania 
„kapitalistycznego”  systemu  [Baumol  i  inni  2007],  a  w  szczególności 
w poziomie przedsiębiorczości. Potwierdza  to wielu badaczy. Anokhin 
i inni twierdzi,  iż „przedsiębiorczość  jest głównym narzędziem rozwoju 
gospodarczego”  [Anokhin  et  al.  2008,  p.  117].  Acs  i  inni  uważa,  iż 
„...przedsiębiorczości w coraz większym stopniu traktowana jako ważne 
narzędzie wzrostu gospodarczego i innowacji w gospodarce, niezależnie 
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od stadium  rozwoju gospodarczego”  (Acs  i  inni 2008, s. 265). Baumom 
[2008, s. 2] kwituje to stwierdzeniem „...wszystkie podręczniki ekonomii 
mówią o znaczeniu przedsiębiorczości”. 
  Analizując  teorie przedsiębiorczości zauważyć można,  iż  jest  to  ter‐
min stosunkowo pojemny i  jednocześnie multidyscyplinarny. Można go 
zatem  rozpatrywać  z  perspektywy  ekonomicznej,  psychologicznej, 
prawnej czy socjologicznej [Gruszecki 1994, s. 29] oraz w kontekście róż‐
norodnych  zjawisk  takich  jak  ryzyko,  innowacyjność  czy  procesy  ryn‐
kowe (Kraśnicka 2002; Kunasz 2008]. 
  W  teorii  ekonomii,  organizacji  i  zarządzania  spotkać można wiele 
definicji  przedsiębiorczości. Wspólnym mianownikiem wielu  z  nich  są 
takie  pojęcia  jak  kreatywność,  innowacyjność,  dynamizm,  stosunek  do 
ryzyka  oraz  ekspansywność.  Niemniej  jednak  ogół  ujęć  definicyjnych 
można przyporządkować do 3 kategorii (Piasecki 1997, s. 33): 
• efinicje w  znaczeniu  funkcjonalnym  (proces  inicjowania  i wprowa‐

dzania zmian po dostrzeżeniu pewnych możliwości), 
• definicje w znaczeniu podmiotowym (cechy osobowości), 
• definicje w znaczeniu menedżerskim  (dostrzeganie  i wykorzystanie 

szans ponad aktualnym, kontrolowanym poziomem zasobów). 
 
3. Proces vs. cecha 
 
  Przedsiębiorczość może być rozumiana  jako proces. Będzie to zatem 
zorganizowany proces działań ukierunkowany w danych warunkach na 
wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści na 
rynku. Czy też akt tworzenia i budowanie nowego przedsiębiorstwa lub 
przedsięwzięcia. W  ten  właśnie  sposób  szkoła  harwardzka    definiuje 
przedsiębiorczość.  „Jest  to  proces  tworzenia  lub  rozpoznawania  szans 
oraz wykorzystywania    ich bez względu na posiadane aktualnie zasoby 
(...) Jest ona aktem twórczym przedsiębiorcy, który znajduje w sobie i po‐
święca dość  energii,  aby  zainicjować  i  zbudować przedsiębiorstwo  lub 
organizację, zamiast  tylko obserwować, analizować  i opisywać  ją” [Tar‐
galski 2003, s. 7]. Przedsiębiorczość można również rozumieć jako zespół 
cech takich  jak np.: innowacyjność, ekspansywność, dynamizm i aktyw‐
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ność, kreatywność, otwartość na współpracę, gotowość do podejmowa‐
nia wyzwań, ryzyko i skłonność do działania w warunkach niepewności, 
wytrwałość  i  poświęcenie,  dociekliwość,  zachowanie  zorientowane  na 
cel, bycie wymagającym, niezależność, pewność siebie, umiejętność roz‐
wiązywanie  problemów,  rzetelność,  spójność,  tolerancja  dla  porażki, 
gotowość do ciężkiej pracy, chęć wywoływania zmian, umiejętność kon‐
solidowania zasobów. 
  Przedsiębiorczość  można  definiować  jako  pewien  rodzaj  postawy 
człowieka,  która  charakteryzuje  się  innowacyjnym  i  twórczym  podej‐
ściem do  rozwiązywania problemów, odwagą, umiejętnością wykorzy‐
stania swojej wiedzy i umiejętności dla osiągania sukcesu (zob. tab. 1). 
 

Tabela 1. Profil przedsiębiorcy 

 
Źródło: K. Safin (red.) 2002. 
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4. Teorie i funkcje przedsiębiorczości w systemie 
    ekonomicznym 
 

  Przedsiębiorczość w różnych okresach historycznych była definiowana 
w  różny  sposób. Podsumowuje  to  tabela  2. natomiast do podstawowych 
funkcji przedsiębiorczości można zaliczyć (Koźmiński 2004, s. 165−166): 
• intensywne  wykorzystanie  zasobów,  zwłaszcza  wiedzy  i  kapitału 

intelektualnego; 
• szybkość reakcji na sygnały rynku; 
• elastyczność reakcji na sygnały rynku; 
• kreowanie i testowanie innowacji; 
• bufor ochronny (ochrona wielkich przedsiębiorstw  i ważnych sekto‐

rów przed katastrofalnymi błędami); 
• zacieranie granic między organizacjami a otoczeniem. 
 

Tabela 2. Teorie przedsiębiorczości 

Twórca/przedstawiciel  Założenia/definicja 

Kinght (1921)  Za  przedsiębiorczość  uważa  korzyść  z  obcowa‐
nia/znoszenia niepewności i ryzyka 

Schumpeter (1934)  Przeprowadzanie nowych kombinacji w organizacji  firmy 
(nowe  produkty,  nowy  serwis,  nowe  źródła  surowców, 
nowe metody  produkcji,  nowe  rynki,  nowe  struktury  or‐
ganizacji 

Cole (1959)  Celowe działanie mające na  celu  rozpoczęcie oraz  rozwój 
biznesu ściśle zorientowanego na osiąganie zysków 

McClelland (1961)  Umiarkowane podejmowanie ryzyka 

Casson (1961)  Zdolności  do  podejmowanie  decyzji  i  ocen  dotyczących 
koordynacji rzadkich zasobów 

Gartnet (1985)  Umiejętność tworzenia nowych organizacji 

Stevenson, Roberts  
i Grousbeck (1989) 

Poszukiwanie nowych możliwości bez względu na aktual‐
nie zarządzane zasoby 

Berger (1994)  Kulturowe rozumienie przedsiębiorczości 

Hart,  Stevenson,  Dail 
(1995) 

Poszukiwanie nowych możliwości bez względu na aktual‐
nie zarządzane zasoby,  jednakże ograniczone przez wcze‐
śniejsze decyzje właścicieli 

Źródło: opracowanie własne. 
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  Modele i rodzaje działań przedsiębiorczych 
  Nie  istnieje  jeden uniwersalny model  czy  też  archetyp  skutecznego 
przedsiębiorcy. W zależności od cech osobowościowych przedsiębiorców 
jak  również  ich  podejścia  do  zmian  z  punktu widzenia  czasu,  ryzyka 
i tempa, można wyróżnić model przedsiębiorczości ewolucyjnej,  żywio‐
łowej, etycznej i systemowej. Modele podsumowuje tabela 3. 
1.   Przedsiębiorczość  niezależna  i  korporacyjna.  Przedsiębiorczość  nie‐

zależna stanowi proces, w którym osoba  lub grupa, działając nieza‐
leżnie od istniejącej organizacji, tworzy nową organizację. Natomiast 
przedsiębiorczość  korporacyjna  jest  to  proces, w  którym  osoba  lub 
grupa  osób, w  powiązaniu  z  istniejącą  organizacją wprowadza  do 
niej  innowację, albo  też  tworzy nową organizację. Przedsiębiorczość 
korporacyjna obejmuje trzy typy zjawisk: 
• przebudowę  istniejących  organizacji  (restrukturyzacja,  odnowa 

lub zmiana kluczowych idei ich funkcjonowania); 
• wprowadzenie innowacji; 
• utworzenie nowych  jednostek gospodarczych w ramach  istnieją‐

cej organizacji. 
 

Tabela 3.  Modele przedsiębiorczości 

Przedsiębiorczość 
ewolucyjna 

Stopniowe,  powolne, wieloetapowe wprowadzanie  zmian,  podej‐
mowanie  nowej  lub  zwiększania  dotychczasowej  działalności, 
profesjonalizm 

Przedsiębiorczość 
żywiołowa 

Wysoki  stopień  ryzyka,  silne  dążenie  do  osiągnięcia  sukcesu,  duża 
pomysłowość i innowacyjność 

Przedsiębiorczość 
etyczną 

Zgodna  z  obowiązującym  systemem  wartości  i  norm  zachowań, 
rzetelna i uczciwa praca 

Przedsiębiorczość 
systemową 

Charakterystyczna  dla  rozwiniętej  gospodarki  rynkowej  (państwo 
stwarza  warunki  dla  rozwoju  przedsiębiorczości),  pomysłowość, 
innowacja, instytucjonalna pomoc, działania zgodne z prawem 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Grudzewski, Hejduk i inni 2010].  
 

2.   Przedsiębiorczość indywidualna i zespołowa. W zależności od współ‐
działania  ludzi oraz sposobu prowadzenia biznesu można wyróżnić 
przedsiębiorczość  indywidualną,  a  jest nią  założenie  i prowadzenie 
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własnego przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorczość zespołową, grupu‐
jącą  indywidualnych przedsiębiorców, działających wspólnie dla za‐
łożonego celu.  

3.   Rodzaje przedsiębiorczości w zależności od  jej użyteczności dla spo‐
łeczeństwa to:  
• przedsiębiorczość społecznie obojętna − działania przedsiębiorcze 

konkretnej osoby  lub osób, czy przedsiębiorstw przyczyniają się 
tylko do poprawy ich bytu; 

• przedsiębiorczość  społecznie  użyteczna  − działania  przedsiębior‐
cze konkretnej osoby, osób, czy przedsiębiorstw przyczyniają się 
poprawienia zarówno ich bytu, jak i bytu innych; 

• przedsiębiorczość  egoistyczna  −  działania  przedsiębiorcze  kon‐
kretnej osoby, osób, czy przedsiębiorstw przyczyniają się popra‐
wienia ich bytu, jednakże odbywa się to kosztem innych; 

• przedsiębiorczość patologiczna −‐ działania przedsiębiorcze kon‐
kretnej  osoby,  osób,  czy  przedsiębiorstw mają  charakter  patolo‐
giczny i przyczyniają się poprawienia ich bytu kosztem innych. 

  Czynniki warunkujące przedsiębiorczość 
  Przedsiębiorczość warunkowana jest szeregiem czynników. Można je 
przyporządkować do trzech głównych grup uwarunkowań: ekonomicz‐
no‐instytucjonalnych,  społeczno‐kulturowych  i  osobowościowych.  Do 
czynników  ekonomiczno‐instytucjonalnych można  zaliczyć np.:  system 
prawny, wsparcie finansowe, politykę rządu, edukację i szkolenia, trans‐
fer  technologii,  infrastrukturę  handlowo‐usługową,  otwartość  rynku 
wewnętrznego i infrastrukturę techniczną 
  Do  czynników  społeczno‐kulturowych  można  zaliczyć  np.:  typy 
awansu  społecznego,  hierarchię  prestiżu,  dominujący  system wartości, 
stosunek do  ryzyka,  orientację  krótko/długo  terminową  oraz  gotowość 
akceptacji wzorów  zewnętrznych. Natomiast  do  czynników  osobowo‐
ściowych można zaliczyć np.:  wewnątrzsterowność, potrzebę osiągnięć,  
potrzebę niezależności, zdolność do współpracy, kreatywność, wytrwa‐
łość i kompetencje komunikacyjne. 
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5. Stany Zjednoczone vs Europa – Ryzyko jako bariera 
    rozwoju przedsiębiorczości 
 
  Badania przeprowadzone przez Accenture w 11 europejskich krajach 
pokazują,  że  główną  barierą  rozwijania  przedsiębiorczości  jest  awersja 
do ryzyka i porażki. Na drugim miejscu znajduje się powolne podejmo‐
wanie decyzji dopiero  na  szóstym miejscu  znajduje  się  legislacja,  a  na 
ósmym biurokracja (tabela 4). Zatem wniosek  jest taki,  iż to kultura po‐
wstrzymuje rozwój przedsiębiorczości w Europie. 
  Zatem  by  społeczeństwo  było  przedsiębiorcze  odpowiednie  uregu‐
lowania prawne, dostęp do technologii i środków na finansowanie dzia‐
łalności  to  jednak  nadal  zbyt mało. Niezbędny  jest  odpowiedni  grunt 
kulturowy, który pozwoli jednostkom wykorzystywać szanse pojawiają‐
ce  się  w  na  rynkach.  Czynniki  kulturowe  mają  charakter  trudniej 
uchwytny,  jednak  często  bardziej  trwały  od  uwarunkowań  prawnych, 
instytucjonalnych i gospodarczych.  
 

Tabela 4. Największe bariery przedsiębiorczości w Europie. 

Awersja do ryzyka i porażki  72%  Legislacja  62% 

Powolne podejmowanie decyzji  67%  Brak komunikacji  59% 

Brak wrodzonego instynktu  66%  Problemy strukturalne i biurokratyczne  58% 

Brak zasobów  65%  Brak bodźców (incentives)  58% 

Mała gotowość do zmian  63%     

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań Accenture. 
 
  Prowadząc  badania  wśród  przedsiębiorców  z  Afryki  Południowej 
G. Godsell stwierdził, że rozwój przedsiębiorczości jest w pewnym stop‐
niu  skorelowany  z  kwestią  prestiżu działalności  gospodarczej. Wysoki 
prestiż,  osiągany  przez  ludzi  biznesu  sprzyja  przedsiębiorczości,  nato‐
miast brak takiego prestiżu spowalnia rozwój procesów gospodarczych. 
„Społeczne odrzucenie może być ceną, jaką za swój sukces płacić muszą 
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indywidualistycznie  zorientowani  ludzie  interesu  z  murzyńskich 
miast”1.  
  Od  kilkudziesięciu  lat  Europa  próbuje  przeszczepić  amerykański 
klimat biznesu. W Europie brak  jest wyraźnego ducha przedsiębiorczo‐
ści. We Francji, Niemczech  czy Szwecji przedsiębiorcy nadal nie  cieszą 
się wystarczającym  prestiżem.  Badania  przeprowadzone w  2005  roku 
przez  IFOP  (ifop.com)  pokazały,  że  76% młodzieży  francuskiej  uważa 
posady rządowe za atrakcyjne. Natomiast badanie przeprowadzone prze 
Junior Achievement (ja.org) w 2006 roku ukazały, iż 70% amerykańskich 
nastolatków  chciałoby  otworzyć własny biznes. Ważną  rolę  odgrywają 
tu autorytety. W  rozwijaniu ducha przedsiębiorczości ważną  rolę pełni 
edukacja, niemniej  jednak gotowość do podejmowania  ryzyka  jest klu‐
czowym  elementem. W  USA  przedsiębiorcy  zazwyczaj  ponoszą  kilka 
porażek zanim ich biznes się rozwinie i umocni. Porażka traktowana jest 
jako część procesu stawania się przedsiębiorcą. W Europie a szczególnie 
w  takich  krajach  jak  Szwecja  czy Wielka Brytania  porażka  traktowana 
jest jako swego rodzaju zniewaga wymierzona rodzinie przedsiębiorcy.  
  Warto  zauważyć,  że ustrój krajów Unii Europejskiej  charakteryzuje 
się  stosunkowo  wysokim  poziomem  interwencjonizmu  państwowego 
oraz opieki socjalnej państwa. Interwencjonizm państwa silnie ogranicza 
konkurencję, chroni słabe, mało innowacyjne przedsiębiorstwa. Powstałe 
w ten sposób obciążenie budżetu państwa wydatkami socjalnymi stano‐
wi  ograniczenie  środków  na  inwestycje.  Nadopiekuńczość  państwa 
ogranicza motywację po podejmowania pracy i do prowadzenia działal‐
ności  na  własne  ryzyko.  Ameryka  pozostaje  swego  rodzaju  wzorcem 
kraju przedsiębiorców. W latach 1996−2004 średnio 550.000 małych firm 
powstawało każdego miesiąca2.  
  Ameryka  została  stworzona przez  innowatorów  i  ryzykantów, któ‐
rzy gotowi byli poświęcić to co stare i pewne  za nowe możliwości. Ame‐
rykańscy uczniowie są wychowywani   na opowieści o wynalazców,  ta‐
kich jak Benjamin Franklin, Thomas Edison a przedsiębiorcom, takim jak 
Andrew Carnegie czy Henry Ford stawia się pomniki. Książki o biznesie 
                                                           

1 G. Godsell, Gotowi  do walki:  bariery  przedsiębiorczości w Południowej Afryce,  [w:] B. 
Berger (red.), Kultura przedsiębiorczości, Oficyna Literatów Rój, Warszawa 1994. 

2 http://www.economist.com/node/13216037 
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sprzedają  się  w  milionowych  nakładach.  „Jak  twierdzi  Steve  Blank, 
współtwórca  Silicon  Valley,  istotną  rolę  odgrywają  również  instytucje 
edukacyjne  rozumiejące  istotę  innowacji.  A  wewnątrz  tych  instytucji 
kultura promująca podejmowanie ryzyka. Tworzą  ją profesorowie, któ‐
rzy nie tylko zachęcają studentów do starania się o doktorat, ale stają się 
także  członkami  zarządów  doradczych  w  start‐upach  ich  studentów. 
Takie  było  podejście  kadry  naukowej  Stanford  University,  kiedy  po‐
wstawała Dolina Krzemowa” [Samborski, Kultura przedsiębiorczości].  
  Amerykańskie  firmy mają niezwykłą  swobodę zatrudniania  i zwal‐
niania pracowników, a Amerykanie posiadają  niezwykłą wiarę w to, że 
ich los leży w ich własnych rękach. To co wydaje się być najważniejsze to 
gotowość do podejmowania  ryzyka, która  stanowi podstawę przedsię‐
biorczości. Nagroda za sukces może być ogromna, S. Brin jeden z założy‐
ciel Google był  już miliarderem przed 30 rokiem życia. Na  liście najbo‐
gatszych ludzi świata 2011, która bazuje na danych z lutego, znalazło się 
sześciu miliarderów  powiązanych  z  Facebookiem. Naturalne  najwyżej 
był Mark Zuckerberg, którego majątek wynosił 13,5 mld dol., co dało mu 
52. miejsce w  rankingu.  Pozostali miliarderzy  związani  z  serwisem  to 
Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, Sean Parker, Peter Thiel i Yuri Mil‐
ner3. Natomiast kary za porażkę są często banalne. W niektórych krajach 
zbankrutowanie  firmy głosi  społeczną  śmierć. W Ameryce,  szczególnie 
w Dolinie Krzemowej,  jest  oznaką  honoru.  Podobnego  zdania  są  sami 
przedsiębiorcy: „W Europie istnieje wiele talentów, ale czasami stosunek 
do ryzyka nie istnieje w ogóle4 − strach przed pozostawieniem bezpiecz‐
nej pracyʺ5.  
  W przypadku Europy  nagroda  jest  często mniejsza miedzy  innymi 
przez wysokie podatki. Ryzyko też wydaje się być większe. Dla przykła‐

                                                           
3  http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/zuckerberg‐bogatszy‐od‐google‐

a,16647,1. 
4 Kiedy w latach 80. Denis Pyre zastanawiał się nad odejściem z Oracle aby założyć 

własną  firmę,  jego  francuscy koledzy przedstawili mu 10 powodów aby  tego nie  robił,  
a koledzy amerykańscy 10 powodów dla których powinien to zrobić. Jego firma Business 
Objects została sprzedana niemieckiej firmie SAP za 4,8 miliarda euro.  

5  Zob.  http://www.telegraph.co.uk/finance/yourbusiness/8517372/Europes‐
entrepreneurs‐must‐take‐more‐risks‐says‐Playfish‐founder.html. 
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du w Niemczech prawo zabrania komuś kto doprowadził firmę do ban‐
kructwa objęcia funkcji CEO w przyszłości. 
  Europejski egalitaryzm również nie sprzyja rozwojowi przedsiębior‐
czości. UE  jest bardziej skupiona na promocji MŚP niż umacnianiu du‐
żych przedsiębiorstw. Polityka czasu pracy również nie działa tu na ko‐
rzyść rozwoju przedsiębiorczości.  
 
6. Podsumowanie 
 
  Ameryka odgrywa istotną rolę w szerzeniu kultury przedsiębiorczo‐
ści na całym świecie. Ludzie w każdym zakątku świata podziwiają zdol‐
ność Ameryki  do  kreowania  przedsiębiorców  zmieniających  świat,  ta‐
kich jak Bill Gates czy Steve Jobs, uniwersytetów generujących ogromne 
zyski  takich  jak: Harvard czy Stanford, czy  szczególnych miejsce zwią‐
zanych z  rozwojem przedsiębiorczości  takich  jak: Silicon Valley.  I wła‐
śnie w miejscach takich  jak Silicon Valley porażka przedsiębiorcy stano‐
wi oznakę honoru. Ci wielcy biznesu to innowatorzy i przede wszystkim 
ryzykanci,  którzy  gotowi  byli  poświęcić  to  co  stare  i  pewne  za  nowe 
możliwości i ponadprzeciętną nagrodę.  
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Abstract: Protection of the environment is one of the most im-
portant challenges for the modern world, especially for companies 
and economic enterprises. Today many firms advertise their 
products as adhering to ecological rules and the idea of sustain-
able development. The latter term was presented and defined in 
the UN report entitled “Our Common Future”. This document was 
accepted by the General Assembly on December 19, 1987. The 
report, which contains about 500 pages and was prepared by  
a special commission under the leadership of Norwegian prime 
minister Gro Harlem Brundtland, defines sustainable development 
as “development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own 
needs”. It contains two key concepts. The first one is the protec-
tion of the essential needs of the world’s poor, to which overrid-
ing priority should be given. The second one is the idea of con-
scious limitations implemented by highly developed societies on 
the use of resources. The realization of the idea of sustainable 
development presented in the UN report is a great challenge to 
every company and firm. 
Key words: ecology, sustainable development, protection of en-
vironment, the Brundtland Report, advertisement  
 

1. Wstęp 
 
  Bez dużej przesady możemy powiedzieć, że naszą współczesną  toż‐
samość,  zaangażowanie  gospodarcze,  codzienne  obowiązki  oraz  nasze 
rozrywki kształtują  troska o  środowisko naturalne oraz natarczywe  re‐
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klamy. O  ile drugi  z wymienionych  elementów  jest w  pełni  związany 
z działalnością gospodarczą  i  istnieje od  czasu, kiedy  ludzkość zajmuje 
się wymianą handlową (Bajka 2008, s. 182), o tyle pierwszy z nich – tro‐
ska o środowisko przyrodnicze – nie zawsze z ekonomią i rozwojem go‐
spodarczym bywa utożsamiany. Czy nie wolno nam  stwierdzić,  że dla 
wielu postronnych osób, a nawet liderów zajmujących się ochroną przy‐
rody rozwój gospodarczy bywa uważany za wroga środowiska, któremu 
należy się stanowczo przeciwstawić? Środki społecznego przekazu chęt‐
nie  relacjonują  spektakularne  działania  i  protesty  na  długie  lata  po‐
wstrzymujące inicjatywy przemysłowe, tworzenie nowych miejsc pracy, 
szlaków  komunikacyjnych  lub  po  prostu  –  budowę  zaprojektowanej 
wcześniej nowoczesnej urbanistyki. Po tych kilku zdaniach możemy za‐
uważyć, że nie padło jeszcze słowo „ekologia”, mimo że stało się ono sy‐
nonimem wszystkich działań pro‐środowiskowych, a  także skutecznym 
narzędziem dla producentów reklam. W niemal każdym dużym sklepie 
spotykamy masę produktów ekologicznych. Wydzielone spośród innych 
towarów zwykle są od nich droższe.  
  Termin  „ekologia”  dopadł  również  edukację. W minionych  latach 
pojawiły się ekologiczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i li‐
cea. Mam na myśli nie  tylko placówki prywatne,  lecz także obiekty pu‐
bliczne. Mimo że na niektórych uczelniach wyższych istnieją wyspecjali‐
zowane  jednostki zajmujące się edukacją ekologiczną,  to nie ma  jeszcze 
całych uniwersytetów wraz z wydziałami, katedrami  i zakładami, które 
w celu pozyskania studentów przekonywałyby, że prowadzą działalność 
naukową  i dydaktyczną w duchu ekologicznym. Tylko  jeszcze one, mi‐
mo wyraźnych zaleceń kolejnych oenzetowskich dokumentów, wyłamu‐
ją się z  tego wszechobecnego  imperatywu naszych czasów, którym  jest 
ekologia. Dla  przykładu  podajmy,  że w dokumencie  przyjętym  na  za‐
kończenie  drugiego  Szczytu  Ziemi,  który  odbył  się  w  Nowym  Jorku 
w 1997 r., uznano, że w celu rozwoju edukacji ekologicznej „należy ko‐
nieczne wesprzeć i wzmocnić uniwersytety oraz inne ośrodki akademic‐
kie dla promowania współpracy, szczególnie między państwami rozwi‐
jającymi  się  i  rozwiniętymi”  (Programme  for  the Future  Implementation  of 
Agenda 21, nr 106). Warto jednak w tym momencie zauważyć, że zarów‐
no  do  naszej  rodzimej,  jak  i  światowej  terminologii wdarło  się  kiedyś 
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pewne nieporozumienie. Ekologia w ścisłym znaczeniu jest bowiem jed‐
ną  z podstawowych nauk przyrodniczych, która  zajmuje  się badaniem 
wzajemnych  zależności między  organizmami,    na  różnych  poziomach 
organizacji,  relacjami,  jakie  zachodzą między nimi oraz  ich nieożywio‐
nym środowiskiem. Nauka ta nie ogranicza się w żadnym wypadku tyl‐
ko do opisu  istniejących zjawisk,  lecz  stara  się odpowiedzieć, dlaczego 
takie a nie inne zachodzą między nimi relacje. Możemy więc powiedzieć, 
że ekologia jest nauką o organizmach w powiązaniu z szeroko rozumia‐
nym  środowiskiem  (Wejner  1998, 127–129; Banaszak, Wiśniewski  2005, 
15–28; Strzałko 2006, s. 152–153; Krebs 2011, 4–17). Nauka ta rozwija się 
w sposób dynamiczny. Z  tego  też powodu w wielu publikacjach o cha‐
rakterze encyklopedycznym  i naukowym mówimy dzisiaj o ekologii na 
różnych poziomach organizacji biologicznej: behawioralnej, biochemicz‐
nej,  ewolucyjnej,  fizjologicznej,  rolniczej,  społecznej  i  systemowej. Na‐
ukowcy  wyodrębniają  również  ekologię  człowieka,  miasta,  populacji, 
roślin czy też  zwierząt (Ekologia 1999, s. 375–380; Łabno 2006, s. 77–79). 
Stosunkowo  niedawno  powstała  ekofilozofia,  a więc  filozofia  ekologii 
(Dołęga  1998,  s.  28–36;  Skowroński  2006,  s.  11–28). W  takim podejściu 
człowiek – będąc elementem przyrody – jest również ściśle z nią powią‐
zany; wpływa na nią a jednocześnie jest przez nią kształtowany.  
  Tymczasem życie codzienne kształtuje i weryfikuje nasz język i chce‐
my czy  też nie, musimy się z  tym  faktem pogodzić. Termin „ekologia” 
zmienił bowiem swoje pierwotne znaczenie  i na stałe określa się za po‐
mocą niego wiele organizacji,  ruchów  społecznych oraz partii politycz‐
nych, które stawiają sobie za cel ochronę środowiska. Ogólnie możemy 
powiedzieć, że inicjatywy podejmowane przez te instytucje, często poza‐
rządowe,  obejmują  zespół  środków  i wszelkiego  rodzaju działań, dość 
często  w  wymiarze  spektakularnym,  które  mają  na  celu  zachowanie 
w możliwie naturalnym i nienaruszonym stanie otaczające nas środowi‐
sko. Działania podejmowane w  tym zakresie koncentrują się na zapew‐
nieniu optymalnych warunków dla życia człowieka, które pozostawało‐
by w  zrównoważonej  harmonii  i  zgodzie  z  prawami  przyrody.  Partie 
polityczne,  określane  najczęściej  terminem  „zieloni”  oraz  ruchy  ekolo‐
giczne  podejmują  działania w  tym  celu,  aby  zapewnić  ochronę  przed 
skażeniem powietrza atmosferycznego, wód, gleb oraz  żywych organi‐
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zmów. Organizacje tego typu pojawiły się na początku lat siedemdziesią‐
tych ubiegłego wieku. Pierwsza na  świecie partia ekologiczna powstała 
w Wielkiej Brytanii w 1973 r. Następne zostały utworzone w Austrii, Ho‐
landii, Irlandii, Niemczech i Szwecji. Pod koniec lat osiemdziesiątych za‐
znaczyły swoją obecność w krajach Europy Wschodniej, również w Pol‐
sce (Saward 1995, 439–442).   
  Przymiotnik  „ekologiczny” pojawia  się  również w  zupełnie  innych 
okolicznościach, w przemysłowej  i gospodarczej działalności człowieka. 
Mówimy niekiedy o ekologicznej eksplozji, energetyce, genetyce, konku‐
rencji, kooperacji, a nawet wydajności. Oswoiliśmy  się z  takimi  stwier‐
dzeniami  jak  ekologiczne  czynniki,  modele,  rolnictwo,  rybołówstwo. 
W wielu  sklepach  spotykamy  żywność,  która  jest  reklamowana  jako 
„ekologiczna”.  Powyżej  zasygnalizowaliśmy,  że  termin  „ekologia”  jest 
często i – wolno sądzić – że skutecznie wykorzystywany w celach rekla‐
mowych. Wszystko, co można dzisiaj sprzedać jest przecież atrakcyjnym 
produktem  ekologicznym. Nie  jest  trudno kupić  ekologiczne wino, ka‐
wę, piwo i  herbatę; niemal wszystkie produkty żywnościowe mogą być 
ekologiczne,  co  znaczy  zdrowe  i  przyjazne  dla  naszego  organizmu. 
Z pewnym poirytowaniem możemy zaobserwować, że  istnieją  także re‐
klamy  ekologicznych  ubrań.  Powtórzmy,  termin  „ekologia”,  stał  się 
trwałym elementem reklamy, która promuje produkty niezbędne dla co‐
dziennego funkcjonowania człowieka.      
  Inaczej jest natomiast w szeroko rozumianej produkcji przemysłowej, 
w rolnictwie oraz w wytwarzaniu nawozów i środków chemicznych słu‐
żących wzrostowi  roślin. Wszyscy, którzy  są wrażliwi na  ochronę  śro‐
dowiska z łatwością dostrzegają bowiem, że kolejnym określeniem, które 
powoli, aczkolwiek  systematycznie, zadomawia  się w naszym codzien‐
nym  języku,  jest zwrot „zrównoważony rozwój”. W związku z tym po‐
stawmy kilka pytań. Po pierwsze, skąd się wziął i jakie są korzenie tego 
określenia? Kolejne zagadnienie możemy sformułować w ten oto sposób: 
czy – podobnie jak ekologia – zwrot ten nie nabrał nowego, komercyjne‐
go znaczenia? W obszernej literaturze poświęconej ochronie środowiska 
spotykamy opinię, że został on zdefiniowany w sławnym oenzetowskim 
dokumencie zatytułowanym „Nasza wspólna przyszłość”, znanym rów‐
nież  jako  „Raport  Brundtland”  (Równy  2006,  s.  679–678;  Piątek  2008,  
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s.  151–152). W  telegraficznym  skrócie  powiedzmy  zatem,  że  kwestia 
ochrony środowiska pojawia się w pracach ONZ dopiero w drugiej po‐
łowie lat sześćdziesiątych minionego wieku. Mianowicie w czerwcu 1968 
r.  Rada  Gospodarcza  i  Społeczna  (jeden  z  głównych  organów  ONZ) 
przyjęła rezolucję, w której wskazywała, że „ciągła  i wzrastająca degra‐
dacja  jakości  środowiska, w  którym  żyje  człowiek,  jest  spowodowana 
przez takie czynniki,  jak zanieczyszczenie powietrza  i wody oraz erozję 
podłoża  skalnego  i  gleby”.  Stwierdzono,  że wtórne  skutki  stosowania 
biocydów szkodzą i zagrażają środowisku. Wskazano na naglącą potrze‐
bę zintensyfikowanych  i naprawczych działań prowadzonych zarówno 
na poziomie krajowym,  jak  i międzynarodowym  (Question of Convening 
an International Conference). Dodajmy, mówiąc najogólniej, że biocydy, to 
wszelkie substancje – zarówno naturalne,  jak  i syntetyczne, które mogą 
być i są wykorzystywane do zwalczania szkodników i chorób o różnym 
pochodzeniu, w rolnictwie, leśnictwie oraz wszędzie tam, gdzie są prze‐
chowywane produkty rolne  i  leśne. Substancje  te działają niekorzystnie 
nie tylko na organizmy patogenne i szkodniki, ale, niestety, często także 
na zwierzęta i rośliny, a nawet na organizm ludzki. Do biocydów należą 
między innymi środki ochrony roślin (Mizgalski 2001, s. 489–490).  
  Pierwsza międzynarodowa  konferencja  zorganizowana  pod  auspi‐
cjami ONZ, która zajęła się kwestią ochrony środowiska odbyła się w Sz‐
tokholmie, w dniach od 5 do 16 czerwca 1972 r. Uczestniczyło w niej po‐
nad  stu  reprezentantów  poszczególnych  państw.  Pamiętamy,  że  obra‐
dowała ona pod hasłem  „Mamy  tylko  jedną Ziemię”. W  stolicy Króle‐
stwa  Szwecji  uchwalono Deklarację  Sztokholmską,  która  składa  się  ze 
stosunkowo  długiego  wprowadzenia  i  26  zasad.  Przyjęto  także  109. 
punktowy plan działań – zalecenia mające dopomóc w  realizacji posta‐
nowień  konferencji  (Omańczyk  2003,  s.  637–639;  Greene  2008,  s.  561–
562). Bodaj najważniejszą – z edukacyjnego  i promocyjnego punktu wi‐
dzenia  –  decyzją  podjętą w  Sztokholmie  było  przyjęcie  uchwały,  aby 
ONZ ustanowiło Światowy Dzień Środowiska. W dniu 13 czerwca 1972 
r. podczas  czwartego  zgromadzenia plenarnego,  a więc  trzy dni przed 
oficjalnym zamknięciem konferencji, zgromadzeni przywódcy i delegaci 
podkreślili: „Uznając, że wszystkie państwa uczestniczące w obradach są 
zdecydowane, aby pracować razem na rzecz ochrony  i poprawy  środo‐
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wiska człowieka, konferencja „zaleca, aby Zgromadzenie Ogólne Naro‐
dów Zjednoczonych ustanowiło 5 czerwca Światowym Dniem Środowi‐
ska […]”. Faktycznie, 15 grudnia 1972 r. Zgromadzenie Ogólne, powołu‐
jąc  się na deklarację konferencji  sztokholmskiej, potwierdziło odpowie‐
dzialność wspólnoty światowej za podjęcie działań mających na celu od‐
nowę  i poprawę  stanu  środowiska  oraz  stałą międzynarodową współ‐
pracę w  tej  dziedzinie;  przeanalizowało  raport  z  konferencji w  Sztok‐
holmie; wyraziło zadowolenie z  faktu,  że obrady sztokholmskie zakoń‐
czyły się sukcesem, ponieważ zwróciły uwagę rządów i opinii publicznej 
na konieczność podjęcia natychmiastowego działania w kwestii ochrony 
środowiska; wskazało rządom potrzebę podjęcia działań zgodnie z wy‐
tycznymi konferencji sztokholmskiej; ustanowiło 5 czerwca Światowym 
Dniem Środowiska i zaleciło rządom oraz instytucjom funkcjonującym w 
ramach ONZ podjęcie każdego roku w tym dniu odpowiednich działań 
o zasięgu ogólnoświatowym. Wszelkiego rodzaju inicjatywy – według tej 
samej  rezolucji – mają potwierdzić  troskę o zachowanie  i poprawę  śro‐
dowiska, pogłębić  świadomość  środowiskową  i kontynuowanie zdeter‐
minowanego  postępowania wyrażonego  na  konferencji w  Sztokholmie 
(United Nations Conference on the Human Environment). Oczywiście, wybór 
5  czerwca nie  jest przypadkowy. Właśnie wtedy  rozpoczęły  się obrady 
w Sztokholmie.  
  Kolejnym ważnym krokiem w pracach ONZ, który stopniowo przy‐
bliża  nas  do  opublikowania  „Raportu  Brundtland”,  było  ustanowienie 
Rady Nadzorczej Programu  Środowiskowego ONZ  (UNEP  –  skrót po‐
chodzi od angielskiej nazwy United Nations Environment Programme). 
Ta wyspecjalizowana agenda ONZ, która zajmuje się kwestią dotyczącą 
ochrony środowiska na poziomie światowym i regionalnym, została po‐
wołana do  życia na mocy decyzji Zgromadzenia Ogólnego  15 grudnia 
1972  r.  Dodajmy,  że  w  czasie  tych  samych  obrad  zapoznawano  się  
z uchwałami  i przebiegiem konferencji w Sztokholmie. Zadaniem Rady 
Nadzorczej  jest koordynowanie inicjatyw mających na celu ochronę śro‐
dowiska zarówno na poziomie państwowym,  jak  i międzynarodowym. 
Rada  jest odpowiedzialna za kontakty między państwami członkowski‐
mi ONZ. Szczegółowe zadania Rady zostały ustalone podczas grudnio‐
wego Zgromadzenia Ogólnego, a później doprecyzowane w trakcie spo‐
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tkania Rady Nadzorczej UNEP w Nairobi, 7  lutego 1992  r. Zostały one 
potwierdzone  w  Malmö,  podczas  obrad  ministrów  zajmujących  się 
ochroną środowiska (29–31  maja 2000 r.) W wymienionej powyżej rezo‐
lucji ONZ z grudnia 1972 r. czytamy, że Rada Zarządzająca będzie miała 
za  zadanie  zajmowanie  się wspieraniem międzynarodowej współpracy 
w dziedzinie ochrony środowiska. Raz do roku składa ona sprawozdanie 
ze  swojej działalności Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ  (Institutional  and 
Financial  Arrangements  for  International  Environmental  Cooperation).  To 
właśnie w  trakcie prac Programu  Środowiskowego powstała  Światowa 
Komisja do spraw Środowiska i Rozwoju (WCED – The World Commis‐
sion on Environment and Development), która w 1987  r. opublikowała 
wspomniany raport „Nasza wspólna przyszłość”. Dokładnie, została ona 
powołana do życia podczas Zgromadzenia Ogólnego, 19 grudnia 1983 r. 
Zapamiętajmy tę datę, ponieważ jest ważna dla naszych dalszych analiz. 
Tymczasem przypomnijmy, że w końcu 1983 r. Javier Pérez de Cuéllar – 
peruwiański dyplomata  i sekretarz generalny ONZ w  latach 1982–1991, 
poprosił panią Gro Haarlem Brundtland, premiera Norwegii, aby stanęła 
na  czele  nowej  oenzetowskiej  komisji. Była  ona dobrze przygotowana, 
aby sprostać temu zadaniu, ponieważ w  latach 1974–1979 pełniła urząd 
ministra ds. ochrony środowiska (Palmer 1998, s. 70). Po czterech latach 
pracy komisja zaprezentowała dokument zatytułowany „Nasza wspólna 
przyszłość”. W  literaturze  podejmującej  zagadnienie  ochrony  środowi‐
ska oraz edukacji ekologicznej bywa on często nazywany po prostu „Ra‐
portem  Brundtland”.  Byłoby  jednak  pewnym  nadużyciem,  gdybyśmy 
obszerne,  niemal  pięćsetstronicowe  dzieło  przypisywali  tylko  jednej, 
aczkolwiek zasłużonej osobie. W skład komisji wchodziły bowiem aż 22 
osoby. Jej wiceprzewodniczącym był sudański polityk Mansour Khalid.      
  W kolejnym kroku naszych analiz konieczne  jest zatrzymanie się na 
chwilę przy wspomnianej powyżej rezolucji ONZ z 19 grudnia 1983 r. To 
właśnie w  niej  odnajdujemy  po  raz  pierwszy w  oenzetowskich  doku‐
mentach  termin  „zrównoważony  rozwój”  (sustainable  development). We‐
dług  Zgromadzenia  Ogólnego  komisja miała  „opracować  długotermi‐
nową strategię dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju do roku 2000,  
a także w latach następnych”. W literaturze polskiej angielski termin su‐
stainable development  jest  tłumaczony  jako „stabilny  rozwój”  lub „zrów‐



Grzegorz Ignatowski 244 

noważony rozwój”. Pośród  innych propozycji  tłumaczenia angielskiego 
określenia wymieńmy  jeszcze „trwale podtrzymywany rozwój”  (Kiepas 
2007,  s.  5). Konieczność poprawnego  rozumienia  tego  terminu wynika 
chociażby z faktu, że w artykule piątym naszej Ustawy Zasadniczej czy‐
tamy:  „Rzeczpospolita Polska  strzeże  niepodległości  i  nienaruszalności 
swojego  terytorium, zapewnia wolności  i prawa  człowieka  i obywatela 
oraz  bezpieczeństwo  obywateli,  strzeże  dziedzictwa  narodowego  oraz 
zapewnia  ochronę  środowiska,  kierując  się  zasadą  zrównoważonego 
rozwoju”. 
  Dokument  końcowy,  który  w  finalnej  wersji  będzie  zatytułowany 
„Nasza wspólna przyszłość” – według tej samej rezolucji – powinien zo‐
stać opracowany w ciągu dwóch lat (Process of Preparation of the Environ‐
mental Perspective to the Year 2000 and Beyond). Wiemy, że prace zakończy‐
ły  się  dopiero w  1987  r.  Oceniając  raport,  Edmund  Omańczyk  (1983, 
s. 638) zauważa, że w dokumencie przedstawiono instytucjonalne, finan‐
sowe  i  prawne  środki,  które mogą  przyczynić  się  do  rozwiązania  po‐
wszechnych,  ekonomicznych  oraz  środowiskowych  problemów  doty‐
czących ochrony przyrody i realizacji zrównoważonego rozwoju. Okaza‐
ło  się  też  szybko,  że problemy  środowiskowe nie  są pojmowane w  ten 
sam sposób przez kraje zindustrializowane oraz rozwijające się. Pierwsze 
z nich podkreślały  konieczność podejmowania działań prewencyjnych. 
Drugie wskazywały,  że pewne zanieczyszczenia są do zaakceptowania, 
ponieważ wynikają z ekonomicznego i przemysłowego rozwoju.  
  Przygotowany  przez  komisję  raport  został  przyjęty  przez Zgroma‐
dzenie  Ogólne  19  grudnia  1987  r. W  niewiele  ponad  dwustronicowej 
oenzetowskiej  rezolucji  termin „zrównoważony  rozwój” pojawia  się aż 
szesnaście razy (Report of the World Commission on Environment and Deve‐
lopment). Popatrzmy więc, jak jest on rozumiany w samym dokumencie.  
  Komisja stwierdziła, że zrównoważony rozwój wymaga zaspokojenia 
najpierw podstawowych potrzeb w wymiarze  fizycznym, które  są nie‐
zbędnych dla wszystkich ludzi. Dostrzegamy, że sformułowania są bar‐
dzo ogólne. Uczestnicząc w procesie jego realizacji, wszyscy ludzie urze‐
czywistniają swoje aspiracje do prowadzenia lepszego życia. W tych zaś 
miejscach na świecie, gdzie nie są realizowane i zaspokajane fundamen‐
talne  potrzeby  człowieka,  zrównoważony  rozwój wymaga pobudzenia 
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wzrostu  gospodarczego. Mając więc  na  uwadze  ludzi  ubogich  i  kraje 
rozwijające  się państwa wysoko uprzemysłowione powinny  im zagwa‐
rantować dostęp do najnowszych  zdobyczy  techniki. Raport  stwierdza 
stanowczo, że  jest to taki „rozwój, który zapewnia zaspokojenie potrzeb 
obecnych  pokoleń,  nie  przekreślając możliwości  zaspokojenia  potrzeb 
pokoleń następnych”. Według raportu definicja taka obejmuje dwa pod‐
stawowe pojęcia. Po pierwsze, wymaga zaspokojenia podstawowych po‐
trzeb  ludzi ubogich na  świecie. Po drugie, domaga  się od  tych wszyst‐
kich, którzy  są zamożniejsi  świadomych ograniczeń, aby w przyszłości 
środowisko mogło  zaspokajać  potrzeby,  które  będą  realizowane  przez 
następne pokolenia (Nasza wspólna przyszłość, s. 68). Członkowie komisji 
nie wahali się wskazać, że wyrażona przez nich idea wymaga działań na 
wielu  płaszczyznach. Na  poziomie  edukacyjnym  realizacja  zrównowa‐
żonego  rozwoju  potrzebuje  zlikwidowania  analfabetyzmu w  tych  czę‐
ściach  świata, w których on występuje oraz wyrównania w  tym wzglę‐
dzie  szans kobiet  i mężczyzn. W perspektywie  rozwoju gospodarczego 
domaga się prowadzonego pod kontrolą  i stymulowanego wykorzysta‐
nia bogactw naturalnych. Dokument koncentruje się także na problemie 
demograficznym. Mianowicie, liczba ludności na świecie musi harmoni‐
zować z możliwościami produkcyjnymi ekosystemu (Nasza wspólna przy‐
szłość, s. 27, 83–88, 135–153).    
  Powyższe stwierdzenia pozwalają wyprowadzić wniosek, że realiza‐
cja  idei  zrównoważonego  rozwoju  wymaga  koordynacji  działań  na 
płaszczyźnie  światowej. Próby urzeczywistniania  i  rozwijania nakreślo‐
nych  zadań  w  „Raporcie  Brundtland”  podejmowały  kolejne  Szczyty 
Ziemi: W Rio de Janeiro – od 3 do 14 czerwca 1992, Nowym Jorku – od 
23 do  27  czerwca  1997,  Johannesburgu  – od  26  sierpnia do  4 września 
2002 oraz w Rio de Janeiro – od 20 do 22 czerwca 1012. Oczywiście, naj‐
ważniejszym  wydarzeniem  w  historii  światowych  zmagań  o  ochronę 
środowiska był pierwszy z wymienionych Szczytów Ziemi, w Rio de Ja‐
neiro  (Równy,  s.  699–702).  Mając  na  uwadze  brazylijską  konferencję  
i  terminologię, warto  zwrócić uwagę na  jeden  oenzetowski dokument, 
który wyznacza priorytety dla brazylijskich obrad. Według rezolucji z 22 
grudnia 1989 r., celem konferencji ma być powstrzymanie  i odwrócenie 
skutków  degradacji  środowiska w  kontekście wzrastających wysiłków 
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na rzecz „promowania zrównoważonego i bezpiecznego dla środowiska 
rozwoju we wszystkich krajach” (to promote sustainable and environmental‐
ly  sound development  in all  countries)1. Polscy  tłumacze Agendy 21 – naj‐
ważniejszego dokumentu dla całego międzynarodowego ruchu proeko‐
logicznego, który uchwalony został podczas pierwszego Szczytu Ziemi 
w Rio de Janeiro – napisali, że angielski termin environmentaly sound na‐
leży  tłumaczyć,  jako „środowiskowo zdrowy”  i  rozumieć, „jako  środo‐
wiskowo bezpieczny i zdrowy, zwłaszcza w odniesieniu do takich pojęć, 
jak  „źródła  energii”,  „użytkowanie  energii”,  „systemy  energetyczne” 
oraz „technologia  lub  technologie”  (Dokumenty końcowe konferencji Naro‐
dów Zjednoczonych, s. 22).  
  W naszym dalszym dyskursie wypada zwrócić uwagę na dwie rze‐
czy.  Pojęcie  zrównoważonego  rozwoju  nie  jest  łatwe  do  dokładnego 
sprecyzowania,  trudno  też  je  zrealizować,  zarówno  na  płaszczyźnie 
światowej,  jak  i  lokalnej. W  połowie  lat dziewięćdziesiątych  ubiegłego 
wieku  funkcjonowało  około  sześćdziesiąt  definicji  zrównoważonego 
rozwoju  (Winpenny, s. 19). Po drugie, co  jest w  tym kontekście  równie 
ważne, brak jednoznacznego rozumienia omawianego terminu wcale nie 
przeszkadza w posługiwaniu  się nim zupełnie  swobodnie w  celach  re‐
klamowych  przez  podmioty  gospodarcze.  Już  nie  tylko  działalność 
przemysłowa  i  rolnicza,  lecz  także  inicjatywy  podejmowane w  sferze 
wojskowej mają wymiar zrównoważonego rozwoju.  Jedna z wiodących 
na  naszym  rynku  firm  zajmujących  się  produkcją  i  sprzedażą  obuwia 
informuje,  że w  swojej  ofercie ma w  sprzedaży  „modele  ekologiczne”. 
Według  powszechnie  dostępnych  informacji  firma  przekonuje,  że 
„zrównoważony  rozwój  oznacza  dla  nas  takie  działanie  dziś,  abyśmy 
również  jutro mogli  zaoferować  naszym  klientom  buty  dobrej  jakości  
w  cenie  nie  do  pobicia”.  Inna  – międzynarodowa  firma  projektowa  – 
przekonuje  swoich  klientów,  że  zrównoważony  rozwój  stanowi  jedną 
z najważniejszych wartości  przyjętych w  jej  działaniu.  Promując  swoje 
usługi, wyraźnie nawiązuje do pojęć, które  zawarte  zostały w  raporcie 
„Nasza wspólna  przyszłość”. Czytamy więc,  że  „nasz  biznes,  poprzez 

                                                 
1  United  Nations  Conference  on  Environment  and  Development,  http://daccess‐dds‐

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/549/87/IMG/NR054987.pdf?OpenElement  (14 
lipca 2012).  
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naszą działalność  i świadczenie usług, odgrywa  istotną rolę w ochronie  
i poprawie jakości naszego środowiska, jak również w zapewnieniu jego 
długoterminowej  stabilności  dla  wszystkich  przyszłych  pokoleń”. 
W prospekcie  firmy  zajmującej  się  oprogramowaniem  komputerowym 
czytamy,  że zrównoważony rozwój stanowi  integralną część  jej działal‐
ności. Inicjatywy w tym zakresie – jak przekonują dostępne w Internecie 
materiały  –  stanowią  klucz  do  osiągnięcia  sukcesu w  jej  działalności. 
Podmiot gospodarczy – tym razem zajmujący się produkcją  i sprzedażą 
kawy w naszym kraju –  informuje, że prowadzi działalność o charakte‐
rze międzynarodowym. Fakt  ten stanowi zobowiązanie do bycia odpo‐
wiedzialnym zarówno za ekologiczne,  jak i społeczne skutki prowadzo‐
nej działalności. W ulotce promującej działalność firmy czytamy: „Anga‐
żujemy  się  w  zrównoważoną,  przyjazną  dla  środowiska  naturalnego 
oraz  odpowiedzialną  społecznie  uprawę  kawy.  Zwracamy  uwagę  na 
przestrzeganie  zasad  społecznej  odpowiedzialności  przez  dostawców 
i producentów, z którymi współpracujemy”.  
  Nie możemy wątpić,  że  firmy  prowadzą  taką właśnie  działalność. 
Należy jednak zapytać, czy nie jest to również „chwyt reklamowy”? Nie‐
zależnie  od  odpowiedzi  producenci  reklam  uważają,  że  potencjalni 
klienci znają w  jakimś stopniu pojęcie „zrównoważonego rozwoju”. Re‐
klama powinna bowiem zawierać zrozumiałe dla klienta terminy, posłu‐
giwać się chwytnymi sloganami. Czyżby więc wzrastała w naszym spo‐
łeczeństwie świadomość proekologiczna? Po drugie – co stanowi zwień‐
czenie  naszych  analiz  – wszyscy,  którzy  chcieliby  posługiwać  się  tym 
terminem, powinni pamiętać, że ma on wymiar uniwersalny wykracza‐
jący zdecydowanie poza granice poszczególnych państw, a nawet kon‐
tynentów. Nie znaczy to wcale, że nie należy go realizować w konkretnej 
rzeczywistości. Trzeba  jednak  uważać,  aby  nie  stał  się  pustym  hasłem 
reklamowym  pozbawionym  uniwersalnego  znaczenia,  które  zostało 
podkreślone w raporcie Gro Haarlem Brundtland.  
 
Podsumowanie  
 
  Ochrona  środowiska  jest  jednym  z  najważniejszych  wyzwań  dla 
współczesnego  świata, szczególnie dla  firm  i przedsięwzięć ekonomicz‐
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nych. Obecnie wiele  firm  reklamuje  swoje  produkty,  jako wytwarzane 
zgodnie z zasadami ekologii oraz ideą zrównoważonego rozwoju. Ostat‐
nie określenie,  idea zrównoważonego rozwoju, zostało zaprezentowane  
i zdefiniowane w oenzetowskim raporcie zatytułowanym „Nasza wspól‐
na  przyszłość”.  Dokument  ten  został  przyjęty  przez  Zgromadzenie 
Ogólne ONZ 19 grudnia 1987 r. Raport obejmujący około pięćset stron, 
został przygotowany przez  specjalną komisję, na  czele której  stała pre‐
mier Norwegii Gro Haarlem Brundtland; definiuje zrównoważony  roz‐
wój  jako  „rozwój,  który  zaspokaja  potrzeby  obecne,  nie  pozbawiając 
przyszłych pokoleń możliwości  zaspokojenia  ich potrzeb”. Zawiera  on 
w sobie dwa kluczowe elementy. Pierwszy z nich obejmuje zaspokojenie 
potrzeb  ludzi ubogich, którym powinien być nadany priorytet. Drugim 
elementem jest idea świadomych ograniczeń wysokorozwiniętych społe‐
czeństw w korzystaniu z bogactw naturalnych. Realizacja  idei zrówno‐
ważonego  rozwoju  zaprezentowana w  oenzetowskim  raporcie  stanowi 
wielkie wyzwanie dla każdego przedsiębiorstwa i firmy. 
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Age management in business entities  
and their competitiveness 

 
Abstract: The widening of the aging process of our country, of 
which we have specifically to do just the twenty-first century pre-
sents many challenges, which allow the use of the qualifications 
of this group, as some are people who still have from 15 to 20 
years the age, which allow for the transition into a state of inac-
tivity. These include the impact on businesses, which increasingly 
must recognize the need to invest in solutions that go beyond the 
standard tools of personnel management, in order to improve its 
competitive position in the security market.  
Therefore, the primary purpose of this paper is to show the 
courses of action which would result in such management per-
sonnel which will allow the use of policy tools, staff diversity. One 
solution, belonging to a diversity management strategy is the 
management of age. 
 

1. Wstęp 
 
  Na przestrzeni ostatnich  lat obserwowany  jest  zarówno w Polsce,  jak 
i na całym  świecie proces starzenia się społeczeństwa. Przyczyniają się do 
tego w  sposób  szczególny  dwa  zjawiska,  a mianowicie  poprawa  jakości 
opieki  zdrowotnej,  skutkująca  obniżaniem  się wskaźników  śmiertelności 
oraz tendencja ograniczania poziomu urodzeń [www.unic.un.org.pl]. Kon‐
sekwencją tego rodzaju przemian  jest rosnąca liczba i odsetek osób star‐
szych.  Proces  ten  –  zgodnie  z  opracowanymi  prognozami  –  może 
w przyszłości  ulec  natężeniu,  ponieważ  przewiduje  się,  że  liczba  osób 
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powyżej 60 roku  życia około 2020 r. może osiągnąć poziom 1 miliarda, 
zaś do 2025 r. – ich populacja może liczyć 1,2 miliarda osób. W porówna‐
niu do 1950 r. zbiorowość ta powiększy swoją liczebność od 8 do 10 razy, 
przy czym największy wzrost liczby osób starszych powinny zanotować 
kraje  słabiej  rozwinięte, w  których  stosunek  liczby  osób  starszych  do 
całej populacji może wynieść nawet 1 do 2, przy występującym obecnie 
stosunku  1 do  5  [www.unic.un.org.pl]. Oczekuje  się ponadto,  że  – po‐
dobnie,  jak dotychczas – większość tej populacji będą stawiły kobiety, co 
w sposób bezpośredni może wynikać z ograniczania zjawiska „nadumie‐
ralności” mężczyzn1. Przeważająca część populacji osób starszych będzie 
poza  tym mieszkała w miastach. Zależność  ta w przeważającym stopniu 
będzie dotyczyła krajów lepiej rozwiniętych, w których prawie 78% kobiet 
i ponad 75% mężczyzn będzie mieszkało na terenach zurbanizowanych.  
  W Polsce w końcu 2010 r. mieszkało 15,7 mln osób powyżej 45 roku 
życia. Stanowiły one 41,1% wszystkich mieszkańców naszego kraju [Stan 
2011]. W porównaniu do roku 1980 populacja ta zwiększyła się o prawie 
5 mln osób  (o  45,4%), przy  czym obserwowane  jest  systematyczne po‐
większanie  się  tempa wzrostu  liczebności  tej  populacji. O  ile  bowiem 
w latach 2005–2008 liczba mieszkańców Polski w tej kategorii wieku po‐
większyła się tylko o nieco więcej niż 40 tys. osób, to w latach 2009–2010 
już o około 100 tys. osób [Stan 2011; Rocznik 2010]. Wynikiem tych pro‐
cesów  jest zwiększenie udziału  tej grupy osób w ogólnej  liczbie miesz‐
kańców Polski. O  ile  na początku  okresu  badawczego,  czyli w  1980  r. 
tylko bez mała co trzeci mieszkaniec Polski był w tym wieku (30,3%), to 
już w 2005 r. odsetek  takich osób ukształtował się na poziomie bliskim 
40% (39,4%), zaś od 2008 r. – udział osób w wieku powyżej 45  lat prze‐
kroczył 40% i systematycznie wzrastał. W końcu 2010 r. udział tej popu‐
lacji osiągnął poziom 41,1%. 

                                                      
1 W badaniach prowadzonych nad  tym zjawiskiem pojawiały się następujące czyn‐

niki  „nadumieralności”  mężczyzn  [http://pl.shvoong.com/medicine‐and…]: (a)  wy‐
kształcenie, które determinuje sposoby odżywiania się, aktywność fizyczną, aktywność w 
poszukiwaniu  opieki medycznej, warunki  pracy,  skłonność  do  korzystania  z  używek 
(palenie papierosów, nadużywanie alkoholu);  (b)  stan  cywilny, który wpływa w więk‐
szym stopniu na bezpieczeństwo mężczyzn, co w znacznie większym stopniu wpływa na 
ich stan zdrowia po utracie partnera; (c) homeoreza (stabilność toru rozwojowego), która 
jest znacznie mniejsza wśród mężczyzn aniżeli kobiet. 
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  Wskazane  tendencje,  zgodnie  z prognozowanymi kierunkami  zmian 
struktury demograficznej mieszkańców Polski do 2035  r.  [Rocznik 2010], 
będą w dalszym ciągu ulegać nasileniu, ponieważ populacja osób w wie‐
ku  powyżej  45  lat  będzie  jedyną  zbiorowością,  która  powiększy  swoją 
liczebność w tym okresie (o 79,1%). W przypadku pozostałych grup wieku 
(0–17 lat oraz 18–44 lata) wystąpić powinno zmniejszenie liczby osób, przy 
czym będzie ono znacznie większe w przypadku tych, którzy ukończyli 18 
rok życia, a nie przekroczyli jeszcze wieku 44 lat [Prognoza…]. 
  Pogłębiający  się  proces  starzenia  się  społeczeństwa  naszego  kraju, 
z którym  możemy  mieć  w  sposób  szczególny  do  czynienia  właśnie 
w XXI wieku, stawia wiele wyzwań, które umożliwiłyby wykorzystanie 
potencjału kwalifikacyjnego  tej grupy, ponieważ  jej część stanowią oso‐
by, które mają jeszcze od 15 do 20 lat do osiągnięcia wieku, uprawniają‐
cego do przejścia w stan bierności zawodowej. Należy do nich także od‐
działywanie na podmioty gospodarcze, które w coraz większym stopniu 
powinny dostrzegać potrzebę inwestowania w rozwiązania, które wykra‐
czają poza standardowe narzędzia zarządzania personelem, w celu pod‐
wyższenia swojego bezpieczeństwa pozycji konkurencyjnej na rynku2. 
  W związku z powyższym podstawowym celem niniejszego opracowa‐
nia jest ukazanie kierunków działań, które wpłynęłyby na takie zarządzanie 
kadrami, które umożliwiłoby  stosowanie narzędzi polityki  różnorodności 
personelu. Jednym z rozwiązań, należących do strategii zarządzania różno‐
rodnością jest właśnie zarządzanie wiekiem [Schimanek 2010, s. 42].  
 
2. Zarządzanie wiekiem 
 
  Zarządzanie wiekiem można określić,  jako  rozwiązania, które mają 
na  celu  stały  rozwój,  aktualizowanie  wiedzy  i  umiejętności  starszych 
pracowników, podtrzymanie  ich zaangażowania w  realizację  celów  fir‐
my oraz utrzymanie  ich w dobrej kondycji  i zdrowiu  [Schimanek 2010, 
s. 42].  Polityka  zarządzania  wiekiem  (age  management  policy)  powinna 
z jednej strony przyczyniać się do tworzenia firmy przyjaznej pracowni‐

                                                      
2 W 1995 r. na zależność między sposobem zarządzania zasobami ludzkimi a konku‐

rencyjnością przedsiębiorstw zwrócił uwagę J. Story [1995], który w ten właśnie sposób 
zdefiniował to zagadnienie. 
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kom dojrzałym, zaś z drugiej – przyczyniać się do pełniejszego wykorzy‐
stania potencjału pracowników w starszych rocznikach wieku produkcyj‐
nego.  Zarządzanie  wiekiem  to  zarówno  zespół  metod  inwestowania 
w kapitał  ludzki,  jak  i  prewencja,  a  także  kompleksowe  spojrzenie  na 
ścieżki kariery zawodowej pracowników. Takie  różnokierunkowe podej‐
ście wymaga wielu działań, wiążących  się  z  elementami procesu  zarzą‐
dzania zasobami  ludzkimi3. W planowaniu i rekrutacji należy uwzględnić 
możliwość wykorzystania dla celów firmy pracowników w starszych rocz‐
nikach wieku produkcyjnego, zaś w  rozwoju  i planowaniu kariery zawo‐
dowej  powinny  zostać  uwzględnione  takie  kierunki  kształcenia,  które 
umożliwiałyby dostosowanie umiejętności starszych pracowników do dzia‐
łań realizowanych w  firmie. Poza  tym niezwykle ważne byłoby uwzględ‐
nienie w procesach adaptowania  tej kategorii pracowników działań, zwią‐
zanych z organizacją miejsca pracy (promocja zdrowia, ergonomia miejsca 
pracy, elastyczne godziny pracy  i  formy zatrudnienia). Niezbędne byłoby 
także zweryfikowanie funkcjonującego w firmie systemu ocen i nagród pod 
kątem  uwzględnienia  specyfiki  aktywności  zawodowej  takich  członków 
załogi. Mogłoby to bowiem wpływać motywująco na ich postawy w reali‐
zowaniu wyznaczonych w  firmie zadań. W  literaturze przedmiotu uznaje 
się również, że istotne znaczenie mają działania związane z procesem przy‐
gotowania przejścia pracownika na emeryturę oraz  identyfikacja  jego pla‐
nów emerytalnych [Adamiec, Kożusznik 2000, s. 24; Beck‐Krala 2009, s. 3].  
  Uwzględniając  powyższe  elementy  w  funkcjonowaniu  organizacji 
niezbędne  jest opracowanie strategii, której  realizacja pozwala na opty‐
malizację wykorzystania wiedzy, umiejętności, a przede wszystkim do‐
świadczenia  kapitału  ludzkiego  pracowników w  starszych  rocznikach 
wieku produkcyjnego, jak również umożliwia wpływanie na ich zaanga‐
żowaną  postawę  w  realizowaniu  jej  celów4.  Istotne  jest  przy  tym 
uwzględnienie działań ograniczających znaczenie różnicy pokoleniowej, 
której występowanie może  zostać wykorzystane,  jako  forma  coachingu 

                                                      
3 Do elementów tych zaliczamy: planowanie zasobów ludzkich, nabór pracowników 

(rekrutacja),  adaptację  pracowników  (wdrożenie),  ocenianie  efektów  pracy,  szkolenie 
pracowników (rozwój) oraz nagradzanie pracowników, związane z  ich motywowaniem 
[Armstrong, 2007, s. 23]. 

4Szerzej na ten temat pisał W. Tyc [http://mikroekonomia.net/...]. 
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menedżerskiego. Współpraca  realizowana w  takim zespole pozwala na 
transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi pokoleniami pracow‐
ników oraz uzupełnianie umiejętności i perspektyw. O ile bowiem z wie‐
kiem zmniejsza się  rola predyspozycji  fizycznych, a  także słabnie zdol‐
ność koncentracji (po 45. roku życia), o tyle nieustannie rośnie waga do‐
świadczenia  i kumulowanej przez  lata wiedzy „długoterminowej”. Ce‐
chy te można by nazwać „mądrością zawodową”, co daje dobre podsta‐
wy  do  coachingu, wewnętrznych  form  konsultacji,  prowadzenia młod‐
szych, itd. Pracodawca dostrzegający potencjał w zróżnicowanym zespo‐
le i stwarzający odpowiednie warunki dla jego funkcjonowania i rozwo‐
ju, niewątpliwie zyskuje w dzisiejszych czasach. 

Generalnie, jak wynika z powyższych uwag, znaczenie problematy‐
ki zarządzania wiekiem dla prawidłowego  i efektywnego funkcjonowa‐
nia podmiotów gospodarczych, ma  istotny wymiar  z punktu widzenia 
ich pozycji konkurencyjnej na rynku. Dlatego przyjrzyjmy się teraz temu, 
jak należałoby ocenić skalę dotychczasowej aktywności zawodowej zaso‐
bów pracy po przekroczeniu 45.  roku  życia. Tym bardziej  jest  to ważne, 
ponieważ dotychczasowe obserwacje wskazują na  to, że w Polsce  średni 
wiek przechodzenia na emeryturę  jest znacznie niższy w porównaniu do 
innych krajów Unii Europejskiej (EU 15, EU 25, EU 27). Jak wynika z da‐
nych  statystycznych,  średni  wiek  dezaktywizacji  zawodowej  w Polsce 
w latach 2003–2007 wzrósł o niecałe 2 lata i w końcu okresu badawczego 
wyniósł 59,3 roku. W Unii Europejskiej w tym samym czasie był o co naj‐
mniej 2 lata dłuższy. Było to przede wszystkim wynikiem zróżnicowania 
okresu przechodzenia do bierności zawodowej między kobietami a męż‐
czyznami (odpowiednio 57,5 roku oraz 61,4 roku) [Aktywność, 2011].  
 
3. Aktywność zawodowa osób po przekroczeniu 45 roku życia 
 
  W końcu 2010  r.  liczba osób pracujących w wieku powyżej 45  roku 
życia  ukształtowała  się  na  poziomie  5954  tys.  Stanowili  oni  37,0% 
wszystkich pracujących w gospodarce narodowej. W porównaniu do IV 
kwartału 2009  r.  liczba  takich osób zwiększyła  się o 106  tys.,  tj. o 1,8% 
[Dane statystyczne za: Aktywność ekonomiczna…, 2011].  
  Wśród wszystkich osób w wieku 45 i więcej lat dominowali ci, którzy 
nie weszli  jeszcze w wiek emerytalny. Ponadto zdecydowaną większość 
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wśród badanej kategorii osób w wieku niemobilnym stanowili mężczyź‐
ni, zaś w wieku poprodukcyjnym – kobiety, co  jest konsekwencją struk‐
tury demograficznej według płci,  jak  również pochodną występujących 
w  Polsce  tradycyjnych  uwarunkowań  aktywności  zawodowej  kobiet 
i mężczyzn, w których przede wszystkim mężczyźni są zobowiązani do 
zapewnienia rodzinie środków utrzymania, zaś praca kobiet jest stanowi 
dodatkowe  źródło  uzupełnienia  budżetu  domowego.  Kobiety  zatem 
częściej  są  bierne  zawodowo  nawet wówczas,  kiedy wiek  nie  stanowi 
decydującego czynnika dezaktywizacji zawodowej, ponieważ wpływają 
na  to  pełnione  przez  nie  funkcje  rodzinno‐opiekuńcze  [Zwiech, 
http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/41/20.pdf].  Decyduje  o  tym  także 
podział  życia  zawodowego,  zaproponowany  przez H. Worach‐Kardas 
[1988, s. 115], gdzie  istotną rolę w przypadku kobiet pełni okres domo‐
wy, który w ogóle nie występuje w przebiegu życia zawodowego męż‐
czyzn.  Jednym  z  czynników,  przyczyniających  się  do  zwiększenia  ak‐
tywności  zawodowej  kobiet  jest  to,  że  znacząca  część  społeczeństwa 
uważa,  iż  bardziej  szanowane  są  kobiety  pracujące  zawodowo  [Jamka 
2008, s. 178 i nast.]. Może on być podstawową przesłanką podejmowania 
pracy  również  po  przekroczeniu wieku  emerytalnego,  choć  na  ograni‐
czenie jego znaczenia może wpłynąć powszechnie występujące w Polsce 
zjawisko pomocy dzieciom w wychowaniu wnuków. Należałoby jednak 
podkreślić,  że mimo  to  liczba kobiet aktywnych zawodowo po 60  roku 
życia znacznie przekracza liczbę mężczyzn, reprezentujących ten status.  
  Większość pracujących w wieku  45+ w  latach  2009–2010 mieszkała 
w miastach. Odsetek takich osób wyniósł 62,6% w końcu 2009 r. i pozo‐
stał bez większych zmian w 2010  r.  (62,9%).  Jest  to zapewne pochodna 
struktury osób w  tej kategorii wieku według miejsca zamieszkania,  jak 
również zróżnicowania charakteru działalności gospodarczej prowadzo‐
nej  w  miastach  i  na  obszarach  wiejskich  oraz  dostępu  do  placówek 
kształcenia  ustawicznego5. Należałoby  równocześnie  podkreślić,  że  na 
obu  typach  obszarów  liczba  pracujących  ogółem  w  badanej  kategorii 
wieku zwiększała się, przy czym w większym stopniu dotyczyło to także 
miast aniżeli obszarów wiejskich [Aktywność 2010; Aktywność 2009].  

                                                      
5 Poziom aktywności zawodowej jest wprost proporcjonalniy do poziomu wykształ‐

cenia [Miś, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/100/6.pdf]. 
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  Wśród  ogółu  pracujących  powyżej  45  roku  życia w  końcu  2010  r. 
zdecydowaną większość  stanowili pracownicy  najemni  (70,6%,  tj.  4204 
tys. osób). Równocześnie większość spośród  tych pracowników zatrud‐
nionych  było  w  sektorze  prywatnym.  Tylko  co  czwarta  osoba,  która 
przekroczyła  45  rok  życia  prowadziła własną  działalność  gospodarczą 
(1507  tys.  osób),  przy  czym dominowali w  tej  grupie mężczyźni. Tym 
niemniej na przestrzeni badanych lat dało się zauważyć wzrost zaintere‐
sowania kobiet  tą  formą aktywności zawodowej  (chęć przeciwdziałania 
dyskryminacji,  oczekiwania  płacowe,  przeciwdziałanie  wykluczeniu 
społecznemu [Jarmołowicz, Kalinowska 2008, s. 221 i nast.].  
  Analizując strukturę pracujących w wieku 45+ według wybranych sekcji 
PKD  zauważamy,  że  w  końcu  2010  r.  17,7%  tej  grupy  osób  pracowało 
w sekcji rolnictwo, leśnictwo i rybactwo. Poza tym 16,7% zatrudnionych było 
w sekcji przetwórstwo przemysłowe, zaś 10,6% − w sekcji handel, naprawa 
pojazdów  samochodowych. Najmniejszy  ich  odsetek  pracował w sekcjach: 
transport  i gospodarka magazynowa  oraz  opieka  zdrowotna  i pomoc  spo‐
łeczna (odpowiednio w końcu 2010 r. 6,3% i 7,3%) [Aktywność 2011]. 
  Większość pracujących w wieku 45+ stanowiły osoby, które pracowa‐
ły w pełnym wymiarze czasu pracy. W niepełnym wymiarze czasu pracy 
pracowała  tylko  co dziesiąta osoba w  tej kategorii wieku. Może  to być 
przesłanką do zwiększenia wykorzystania nietypowych form zatrudnie‐
nia i organizacji pracy dla podwyższenia aktywności zawodowej katego‐
rii osób w wieku niemobilnym, jak również ponownej aktywizacji zawo‐
dowej tych, którzy przekroczyli wiek emerytalny.  

O generalnie niewielkiej aktywności zawodowej osób w wieku 45+ 
należałoby  świadczą  także  współczynniki  aktywności  zawodowej,  jak 
również wskaźniki zatrudnienia.  
  W  latach  2008–2011  pierwsze  z  nich  przekraczały  poziom  60% 
w przedziale wieku 45/59/64  lata oraz poziom 6% wśród osób powyżej 
60/65  roku  życia  [Kwartalna  2011]. Warto  jednak  zauważyć,  że współ‐
czynniki  te  cały  czas w  niewielkim  tempie  rosną. W  celu  zwiększenia 
udziału tej kategorii zasobów pracy w funkcjonowaniu gospodarki nale‐
żałoby poważnie potraktować wytyczne Strategii 2020, w której w  trze‐
cim obszarze priorytetowym, nazwanym „Wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu”  (ang.  inclusive growth), wymagane  jest wspieranie gospo‐
darki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewnia‐
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jącej  spójność gospodarczą,  społeczną  i  terytorialną  i w związku z  tym 
określającej  poziom  stopy  aktywności  zawodowej  w  wysokości  50%. 
Wskazywane  w  tym  obszarze  działania,  a  mianowicie  kontynuacja 
wdrażania modelu  łączącego  elastyczność  i  bezpieczeństwo w  zatrud‐
nieniu (ang. flexicurity), z uwzględnieniem uwarunkowań specyficznych 
dla każdego państwa członkowskiego, ułatwienie mobilności zawodowej 
siły  roboczej w UE oraz wsparcie dla długookresowej polityki migracji 
zarobkowych,  stałe  monitorowanie  systemu  podatkowego  i  wsparcia 
socjalnego, dążące do eliminacji bodźców zmniejszających chęć do pod‐
jęcia pracy, powinny znaleźć odzwierciedlenie w prowadzonej w Polsce 
polityce  społeczno‐ekonomicznej  [Strategia  2010,  s.  3,  9].  W  sposób 
szczególny  postępowanie  takie  powinno  dotyczyć  kobiet,  ponieważ 
w badanych latach współczynniki te w każdej grupie wieku niemobilne‐
go były wśród nich niższe od około 10 pkt. proc. do ponad 20 pkt. proc. 
od tych, które zaobserwowano w populacji mężczyzn [Aktywność 2011]. 
Dotyczyło to również wieku poprodukcyjnego, w którym różnica sięgała 
jednak zaledwie 2,5 pkt. proc.  i systematycznie zmniejszała się. Kobiety 
zatem coraz rzadziej pozostają w domu  i potrafią godzić życie zawodo‐
we z pozazawodowym. Przyczyniła się do tego zmiana modelu rodziny, 
która umożliwiła  im realizację planów rozwoju zawodowego, ale gene‐
ralnie  nie  zmniejszyła  ich  obowiązków  związanych  z  prowadzeniem 
domu i wychowaniem dzieci [Feliniak, Ratajczyk 2008, s. 244].  
  Podobne uwagi należałoby odnieść do oceny poziomu wskaźników za‐
trudnienia. Osiągnięcie przyjętego w Strategii poziomu 75% może bowiem 
okazać  się wysoce nierealne6, ponieważ w  I kwartale 2011  r. wskaźnik za‐
trudnienia dla całej ekonomicznej kategorii wieku produkcyjnego kształtował 
się na poziomie 64,4%, zaś w końcu 2010 r. dla osób w wieku niemobilnym 
i poprodukcyjnym wyniósł odpowiednio 60,1% i 6,3% [Aktywność 2011].  
  Przyjrzyjmy się w związku z  tym dotychczas proponowanym dzia‐
łaniom, które miały na celu wspomaganie aktywności zawodowej osób 
w  starszych  rocznikach wieku  produkcyjnego.  Sugestie  takie wynikają 
z realizowanych w  całej  Polsce  lub w  poszczególnych województwach 
programów, ukierunkowanych właśnie na tę kategorię zasobów pracy. 

                                                      
6 Taki poziom wskaźnika zatrudnienia przyjęty został w pierwszym celu głównym 

Strategii [Strategia 2010, s. 4].  
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Działania wspomagające aktywność zawodową zasobów  
    pracy w wieku 45+ 
 
  W skali całego kraju realizowane dotąd były dwa projekty, a miano‐
wicie  „Program  45/50+”  oraz  „Solidarność pokoleń”. Działania pierw‐
szego z nich są odzwierciedleniem założeń zawartych w Krajowej Stra‐
tegii Zatrudnienia na  lata 2007–2013, będącego  integralną częścią Naro‐
dowego Planu Rozwoju na  lata 2007–2013  [Krajowa 2005]. Program  ten 
koncentruje się w szczególności na szkoleniach zawodowych i ogólnych, 
w tym głównie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, szkoleniach 
połączonych z programami przygotowania zawodowego w miejscu pra‐
cy,  szkoleniach połączonych z przyznaniem  środków na podjęcie dzia‐
łalności  gospodarczej  lub  założeniem  spółdzielni  socjalnej,  szkoleniach 
połączonych  z  utworzeniem  miejsca  pracy  u  pracodawcy,  udzielaniu 
pożyczek  na  sfinansowanie  kosztów  szkolenia,  w  celu  umożliwienia 
podjęcia zatrudnienia  lub  innej pracy zarobkowej wymagających szcze‐
gólnych  kwalifikacji  oraz  refundacji pracodawcy  kosztów  zatrudnienia 
bezrobotnego,  jako  narzędziach  wspomagania  aktywności  zawodowej 
osób w starszych rocznikach wieku produkcyjnego [Program 2008]. 
  W  przypadku  drugiego  z  programów,  podstawowym  celem  było 
podniesienie wskaźnika  zatrudnienia osób w analizowanej grupie wie‐
ku, przy czym  jako działania przyczyniające się do osiągnięcia  tego pa‐
rametru  wskazane  zostały  [Sprawozdanie  2011]:  poprawa  równowagi 
w systemie zachęt  finansowych do zatrudniania osób po 50  roku  życia 
i wydłużania okresu pracy przez  te osoby, przeciwdziałanie dyskrymi‐
nacji ze względu na wiek, pomoc osobom niepełnosprawnym, w szcze‐
gólności powyżej 50  roku  życia, promocja  szkoleń w  celu poprawy za‐
trudnialności i produktywności pracowników po 45 tym roku życia, po‐
prawa atrakcyjności  i warunków pracy, promowanie aktywnego starze‐
nia się oraz promowanie równouprawnienia płci. Do głównych efektów 
tego programu, które zostały osiągnięte w latach 2008–2010,  należałoby 
zaliczyć  zarówno  te,  które  należą  do  tzw.  rezultatów  twardych,  jak 
i miękkich, a przede wszystkim [Sprawozdanie 2011]: wydłużenie o nie‐
cały rok przeciętnego wieku przechodzenia kobiet na emeryturę, zwięk‐
szenie o więcej niż 1 pkt. proc. wskaźnika zatrudnienia osób w badanej 
grupie wieku  (konsekwencja wzrostu zatrudnialności kobiet), podwoje‐
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nie odsetka tych, którzy podwyższali swoje kwalifikacje, przy czym sta‐
nowili oni i tak 2,8% całej populacji, zmniejszenie klina podatkowego dla 
osób w badanej kategorii wieku,  jak  również zmianę postaw osób star‐
szych na rynku pracy z biernej (wycofanej) na bardziej aktywną, zwięk‐
szenie asertywności i kreatywności osób uczestniczących w formach ak‐
tywizacji  zawodowej,  zmianę postrzegania  osób  starszych  oraz przeła‐
mywanie panujących stereotypów, upowszechnianie wiedzy o potrzebie 
i sposobach aktywizacji osób 50+ podczas konferencji i w ramach innych 
działań informacyjnych, wzrost wydajności i jakości pracy pracowników 
45/50+, które może się przekładać na wydłużenie możliwości  świadcze‐
nia pracy, podniesienie  świadomości zdrowotnej pracowników, promo‐
wanie  rozwiązań  legislacyjnych,  wspierających  aktywizację  osób  50+, 
podniesienie  lub  zmiana  kwalifikacji  i  kompetencji  osób w wieku  50+ 
oraz dostosowanie ich do potrzeb lokalnych rynków pracy, doskonalenie 
umiejętności  językowych  i aktywnego poszukiwania pracy,  jak również 
wzrost poczucia własnej wartości osób 50+.  
  Przedstawione programy ukierunkowane były przede wszystkim na 
wspomaganie tych, którzy z różnych powodów, będąc z starszych rocz‐
nikach wieku produkcyjnego, nie mogli kontynuować lub podjąć aktyw‐
ności zawodowej. Podstawowym  instrumentem były w  tym przypadku 
szkolenia,  umożliwiające  przystosowanie,  zmianę  lub  podwyższenie 
posiadanych kwalifikacji, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców.  

Inne  grupy  beneficjentów  były  adresatami  działań,  realizowanych 
w wybranych projektach systemowych. W projekcie „Aktywny Emeryt” 
odbiorcami byli pracownicy w wieku około emerytalnym i emerytalnym, 
wśród których promowano wiedzę w zakresie korzyści płynących z po‐
zostawania aktywnym zawodowo na rynku pracy, jak również postawy 
kreatywne  i przedsiębiorcze na  rynku pracy. Projekt  ten  stawiał  za  cel 
podniesienie wśród pracowników z grupy docelowej świadomości i wie‐
dzy w zakresie korzyści płynących z pozostawania aktywnym zawodo‐
wo na rynku pracy, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności z zakresu 
kompetencji miękkich  oraz  zwiększenie  ich wiedzy  na  temat  elastycz‐
nych  form zatrudnienia, a  także wolontariatu  i zakładania oraz prowa‐
dzenia działalności gospodarczej, jako alternatywy dla pracy najemnej. 

Szczególnie ważnym, z punktu widzenia niniejszego opracowania, 
jest projekt  systemowy „Z wiekiem na plus  –  szkolenia dla przedsię‐
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biorstw”.  Jego  celem  jest podniesienie wśród właścicieli  i kadry zarzą‐
dzającej przedsiębiorstw świadomości i wiedzy w zakresie korzyści pły‐
nących  z  utrzymywania  w  zatrudnieniu  osób  45/50+  oraz  wdrożenie 
modelowych systemów zarządzania wiekiem w firmach uczestniczących 
w projekcie. Rezultatem  tego projektu powinno być wydłużenie aktyw‐
ności zawodowej osób w wieku okołoemerytalnym zatrudnionych w fir‐
mach  uczestniczących w  projekcie  poprzez wdrożenie  standardów  za‐
rządzania  wiekiem,  zwiększenie  wiedzy  i  praktycznych  umiejętności 
z zakresu  zarządzania wiekiem  u  pracowników  działów  personalnych  
i kadry zarządzającej w 350 przedsiębiorstwach, jak również wzrost wie‐
dzy  i umiejętności u uczestników projektu (pracowników w wieku 45+)  
z zakresu partnerskich relacji między nowymi pracownikami a starszymi 
wiekiem  lub  stażem  (mentoring),  jak  również  intermentoringu,  który 
stanowi zmodyfikowaną wersję  tradycyjnego mentoringu, umożliwiają‐
cego szkolenie starszych pracowników w dziedzinach przez nich znacz‐
nie mniej znanych przez nowego pracownika (np. funkcja mentora tech‐
nologicznego w zakresie rozwiązań informatycznych).  
  Podobne znaczenie ma realizowany projekt systemowy „Wyrówny‐
wanie  szans  na  rynku  pracy  50+”,  którego  celem    jest wypracowanie 
katalogu  rekomendacji  na  temat  kierunków  działań  podejmowanych 
dotychczas w tym zakresie, jak również upowszechnione w nim zostaną 
dobre praktyki wspierania osób z tej kategorii wieku, realizowane przez 
instytucje rynku pracy i pomocy społecznej w Polsce i Unii Europejskiej.  

Analiza wybranych  projektów, wspierających  aktywność  zawodową 
zasobów pracy w starszych rocznikach wieku produkcyjnego, wskazuje na 
to, że beneficjentami tych projektów są zarówno sami zainteresowani (w ta‐
kim samym stopniu pracownicy, jak i bezrobotni), a także pracodawcy, in‐
stytucje pozarządowe i instytucje rynku pracy. Tego rodzaju ukierunkowa‐
nie działań, wynika z tego, że działania zwiększające aktywność zawodową 
tej kategorii osób powinny mieć bardzo wszechstronny charakter i dotyczyć 
powinny wszystkich aktorów rynku pracy. Niemałą rolę w tym przypadku 
powinno też odgrywać państwo,  jako kreator zmian systemowych, umoż‐
liwiających powrót do aktywności zawodowej lub utrzymanie pracy przez 
badana populację. Niepodważalne zalety pracowników, którzy przekroczy‐
li  wiek  45  lat,  sprawiają  bowiem,  że mogą  oni  stać  się  wartościowymi 
uczestnikami procesów gospodarowania. 
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  Z uwagi na to, że zarządzanie wiekiem znalazło  już odzwierciedlenie 
w praktyce gospodarczej, przyjrzyjmy się tym działaniom, które – jak po‐
kazują  przykłady  „dobrych  praktyk” w  tej  dziedzinie  – mogą  stanowić 
swego rodzaju katalog, możliwy do wykorzystania przez pracodawców. 
 
Przykłady działań umożliwiające aktywizację zawodową 
    zasobów pracy w wieku 45+ w procesach gospodarowania 
 
  Podstawą opracowania katalogu były zaprezentowane przez eksper‐
tów przykłady „dobrych praktyk” w zakresie aktywizacji osób w wieku 
niemobilnym i poprodukcyjnym, występujące zarówno w Polsce, jak i za 
granicą.  Badania w  tej  dziedzinie  przeprowadzone  zostały  przez Aka‐
demię  Rozwoju  Filantropii  [Zarządzanie  2010]  oraz Uniwersytet War‐
szawski w  partnerstwie  z  Polską Agencją  Rozwoju  Przedsiębiorczości 
[Liwiński, Sztanderska 2010]. 
  Działanie  1.  Przeprowadzanie  warsztatów  w  lokalnych  centrach 
pośrednictwa pracy 
  Działanie takie umożliwia upowszechnienie aktywności zawodowej, 
jako  alternatywnego  źródła dochodu. Z uwagi  na  to,  że w przypadku 
niektórych rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej  (np. sprze‐
daż detaliczna) może wystąpić potrzeba zatrudnienia starszego pracow‐
nika,  determinowana  zapotrzebowaniem  klientów,  tego  rodzaju  postę‐
powanie przyczynia się do zwiększenia akceptowalności tej działalności, 
a tym samym podwyższenia pozycji konkurencyjnej firmy. Pracodawcy 
mogą także samodzielnie organizować programy, umożliwiające skorzy‐
stanie z pomocy doradców emerytalnych  i zawodowych oraz psycholo‐
gów  i prawników, służących pomocą w zaplanowaniu optymalnej stra‐
tegii aktywności zawodowej i emerytalnej. 
  Działanie 2. Oferowanie atrakcyjnych świadczeń 
  Tego  typu działanie  jest bezpośrednio uzależnione od kondycji eko‐
nomicznej podmiotu gospodarczego, tym niemniej ze względu na ocze‐
kiwania potencjalnych pracowników w starszych rocznikach wieku pro‐
dukcyjnego  lub w wieku  poprodukcyjnym, może  istotnie wpływać  na 
ich decyzje o podjęciu zatrudnienia. Z przeprowadzonych badań wyni‐
ka,  że  tego  rodzaju  świadczeniem mogą być urlopy udzielane w okre‐
sach zwiększonych trudności z dojazdami do pracy (okres zimowy)  lub 
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związane z urodzinami wnuków (urlopy mogą być bezpłatne),  jak rów‐
nież  ubezpieczenia  zdrowotne  opłacane  przez  pracodawcę.  Przedmio‐
tem oferty mogą być również świadczenia prozdrowotne (masaże leczni‐
cze,  kursy  zdrowego  stylu  życia,  czy  rzucania  palenia).  Świadczenia 
o tym  charakterze wpływają  bezpośrednio  na wizerunek  firmy,  ponie‐
waż niewykluczonym ich skutkiem  jest ograniczenie współczynnika ab‐
sencji, jak również poprawa elastyczności pracy i wydajności pracy.  
  Działanie 3. Finansowanie aktywności edukacyjnej 
  Działanie takie umożliwia osobom powyżej 45 roku życia dostosowa‐
nie swoich umiejętności i kwalifikacji do wykonywanych w firmie zadań, 
szczególnie w warunkach występującej bariery finansowej. Jest ono szcze‐
gólnie ważne w przypadku podmiotów gospodarczych o charakterze  in‐
nowacyjnym,  wykorzystujących  nowoczesne  technologie  informacyjne 
i telekomunikacyjne w  realizacji swoich celów.  Istotnym bowiem ograni‐
czeniem aktywności zawodowej osób starszych jest wykluczenie cyfrowe, 
czyli brak umiejętności posługiwania się sprzętem z zakresu ICT7.   
  Działanie 4. Utworzenie stanowiska ds. zarządzania wiekiem 
  Działanie  to  jest  czytelnym  sygnałem dla pracowników w  starszych 
rocznikach wieku produkcyjnego,  że pracodawca zdaje sobie sprawę za‐
równo z tego, jaka jest skala zatrudnionych w tym wieku w jego przedsię‐
biorstwie,  jak również z tego,  jakie mogą być  ich oczekiwania. Zadaniem 
pracownika  (menedżera)  powołanego  na  to  stanowisko  powinno  być 
prowadzenie ścisłej współpracy z zespołem do spraw zróżnicowania grup 
oraz  opracowanie  i  realizowanie  strategii  różnorodności wiekowej.  Pro‐
ponowane  jest w  tym  przypadku  także  opracowanie  zestawu wskaźni‐
ków, umożliwiających zweryfikowanie dopasowania stanowiska pracy do 
oczekiwań pracownika,  jego wieku  i stażu pracy. Dzięki  takiemu działa‐
niu może ulec poprawie zarówno wizerunek wewnętrzny, jak i zewnętrz‐
ny firmy, co wpływa na poprawę jej pozycji konkurencyjnej.  
  Działanie 5. Aktywne uczestnictwo w projektach 
Uczestnictwo  w  projektach może mieć  znaczenie  poznawcze. Wspólne 
wypracowywanie rozwiązań służących zaspokojeniu potrzeb rynku pracy 
przez badaczy i praktyków może pozwolić na doprecyzowanie rozwiązań 

                                                      
7 Por. badania przeprowadzone przez ekspertów z  Instytutu Pracy  i Spraw Socjalnych  

w Polsce i na Mazowszu [Kryńska, Arendt (red.), 2010; Sobocka‐Szczapa (red.) 2011]. 
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korzystnych z punktu widzenia kształtowania aktywności zawodowej za‐
równo dla osób powyżej 45 roku życia,  jak  i samych pracodawców. Dużą 
rolę w tym przypadku może odgrywać upowszechnienie informacji o sytu‐
acji na lokalnym, czy regionalnym rynku pracy, szczególnie wówczas, kiedy 
mamy do czynienia ograniczonym napływem osób młodych na te rynki.  
  Działanie 6. Wdrożenie nietypowych form zatrudnienia 
  Umożliwienie pracownikom w starszych rocznikach wieku produk‐
cyjnego skorzystania z nietypowych form zatrudnienia powinno wiązać 
się z możliwością braku utraty emerytury w całości lub w części. Szcze‐
gólnie dotyczy to wymiary czasu pracy lub wykonywania jej na umowę 
cywilno‐prawną. Tego  rodzaju  rozwiązanie pozwala dotychczasowemu 
pracownikowi przechodzić płynnie w stan bierności zawodowej, co  jest 
zwłaszcza  istotne w przypadku  tych, których  kondycja  fizyczna  i psy‐
chiczna nie stanowi bariery aktywności zawodowej. Do „dobrych prak‐
tyk” z tego zakresu należałoby również zaliczyć proponowanie pracow‐
nikom zatrudnionym w firmie od co najmniej 10 lat zredukowanie czasu 
pracy na pół roku przed odejściem na emeryturę, przy zachowaniu peł‐
nego  wynagrodzenia,  co  pozwala  na  płynną  zmianę  przyzwyczajeń 
i daje czas na znalezienie nowych form aktywności, które zastąpią pracę.  
  Działanie 7. Przekazywanie specjalistycznej wiedzy technicznej 
  Działanie  takie  polegać  powinno  na  organizowaniu  zespołów  pra‐
cowniczych,  składających  się  z  osób  zróżnicowanych wiekowo, w  któ‐
rych pracownicy w wieku 45+ odgrywać mogą rolę trenerów. Ich wiedza 
i doświadczenie zawodowe mogą stanowić element sprzyjający podwyż‐
szaniu  efektywności działania zespołu, a  równocześnie przyczyniać  się 
do utrwalania więzi między  różnymi wiekowo grupami pracowników. 
Najważniejszą  korzyścią  jest w  tym  przypadku możliwość  pozyskania 
i/lub  utrzymania w  firmie  doświadczonych  pracowników,  poprzez  co 
firmy poprawiają wizerunek wewnętrzny i atmosferę pracy (zwiększenie 
lojalności  i wydajności),  jak  również wizerunek  zewnętrzny  firmy,  co 
przekłada się wprost na pozycję konkurencyjną firmy na rynku.  
  Opisane  rodzaje działań nie wykorzystują niewątpliwie wszystkich 
sposobów,  które  można  uznać  za  przejawy  zarządzania  wiekiem 
w podmiotach  gospodarczych.  Tym  niemniej  wydaje  się,  że  stanowią 
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one  jedne  z ważniejszych  elementów  takiego  postępowania, wynikają‐
cych z obszarów zarządzania wiekiem8.  
 
Podsumowanie 
 
 Postępujące  zmiany  demograficzne,  których  efektem  jest  starzejąca 
się populacja – to nie   tylko wyzwanie gospodarcze, lecz także zjawisko 
społeczne,  zmieniające wszystkie  aspekty  naszego  życia  –  prywatnego 
i zawodowego. W związku z  tym  firmy powinny być zdeterminowane 
do stworzenia otoczenia pracy, które byłoby przyjazne dla różnych grup 
pracowników, niezależnie od  ich wieku. Tym bardziej  jest  to ważne, że 
tego  typu uwarunkowania mogą wpływać na  zwiększenie  ich  efektów 
ekonomicznych. Niezbędne jest zatem powiązanie wewnętrznych strate‐
gii  firm, odnoszących  się do kapitału  ludzkiego, z analizami demogra‐
ficznymi. Pozwoliłoby to bowiem na oszacowanie efektów biznesowych, 
wynikających z odpływu wiedzy i umiejętności w wybranym przedziale 
czasu, a tym samym wpływałoby na kształtowanie przewagi konkuren‐
cyjnej. Istotne jest zatem korzystanie przez pracodawców z systemu pro‐
gnozowania  popytu  na  pracę,  który  stanowi  podstawową  informację 
o zmianach struktury zapotrzebowania na pracowników według zawo‐
dów, co przy konieczności wydłużania okresu, w którym planują zmiany 
kadrowe ma niemałe znaczenie. Jak wynika jednak z innych badań, zain‐
teresowanie zarówno procesami prognozowania, jak i sporządzania pla‐
nów zatrudnienia, czy szkoleń w populacji przedsiębiorców  jest bardzo 
ograniczone. Należy  zatem uznać,  że  również procesy,  związane  z  za‐
rządzaniem wiekiem będą miały w  rzeczywistości wymiar krótkookre‐
sowy. Poza  tym,  jak wynika  z  badań, w  rzeczywistości  inicjatywy po‐
dejmowane w tej dziedzinie przez pracodawców są często w najlepszym 
razie fragmentaryczne [Jaworska 2010]. 
  Rozwiązanie problemów zarządzania wiekiem wiąże się z podjęciem 
prac, mających na  celu  stworzenie odpowiednich warunków  sprzyjają‐

                                                      
8 Klasyfikację obszarów przyjęto za J. Liwińskim i U. Sztanderską [2010, s. 9]. Wśród zi‐

dentyfikowanych obszarów wyróżniono: rekrutację i selekcję, kształcenie ustawiczne, rozwój 
kariery zawodowej, elastyczne formy zatrudnienia, ochronę i promocję zdrowia, przesunięcia 
między stanowiskami oraz kończenie zatrudnienia i przechodzenie na emeryturę. 
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cych wydłużaniu aktywności zawodowej. Inicjatywa w tym zakresie leży 
zarówno po  stronie  firm,  jak  i  samych pracowników, a  także  instytucji 
rynku  pracy,  a  zwłaszcza  publicznych  służb  zatrudnienia.  Po  stronie 
pracodawców konieczne  jest podkreślenie w  tym kontekście  znaczenia 
takich kwestii, jak: organizacja pracy, uczciwe zasady pracy, eliminujące 
możliwość  wystąpienia  przejawów  dyskryminacji  oraz  opracowanie 
strategii  zatrudnienia  i  podnoszenia  kwalifikacji. Natomiast  po  stronie 
pracowników istotne  jest zwrócenie w tym przypadku uwagi na: skłon‐
ność do podnoszenia kwalifikacji i przekazywania wiedzy, dbałość o sie‐
bie  i swoje zdrowie, dostępność do usług opieki, związana z poziomem 
dochodów w  gospodarstwach domowych,  jak  również  nastawienie do 
pracy  [Jaworska  2010]. Publiczne  służby  zatrudnienia, które dysponują 
wieloma  instrumentami wspierania aktywizacji zawodowej  i zatrudnia‐
nia,  jak  również  posiadają  odpowiedni  potencjał  kadrowy  (pośrednicy 
pracy, doradcy zawodowi, specjaliści do spraw  rozwoju zawodowego), 
powinny zarządzanie wiekiem realizować poprzez opracowanie pakietu 
instrumentów, skierowanych do osób 45/50+. Obecnie można uznać,  że 
dla  tej kategorii zasobów pracy podstawowe znaczenie dla aktywizacji 
zawodowej w dalszym  ciągu mają: prace  społecznie użyteczne, będące 
szansą na  zdobycie doświadczenia  zawodowego  i uzyskania dochodu, 
roboty publiczne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodar‐
czej oraz szkolenia (również te, które są organizowane przez pracodaw‐
ców  i  współfinansowane  lub  w  całości  finansowane  z  ich  środków). 
Pewną rolę pełni  także rotacja pracy, odbywająca się między pracowni‐
kami w starszym wieku, dodatek aktywizacyjny, będący  świadczeniem 
finansowym  o  charakterze  motywacyjnym  oraz  program  specjalny  – 
trudny i nietypowy instrument aktywizacji, adresowanych do określonej 
grupy społecznej [Rogowski 2010].  
  Generalnie, zarządzanie wiekiem będąc  elementem zarządzania za‐
sobami  ludzkimi, umożliwiającym bardziej  racjonalne  i  efektywne wy‐
korzystanie  zasobów  ludzkich w  organizacjach,  dzięki  uwzględnianiu 
potrzeb  i możliwości pracowników w  różnym wieku  [Liwiński,  Sztan‐
derska 2010] wymaga współdziałania wszystkich aktorów rynku pracy. 
Tym niemniej największe  znaczenie ma ono dla podmiotów gospodar‐
czych, ponieważ niezależnie od ich wielkości, czy branży, w której dzia‐
łają przyczynia się do widocznej poprawy kondycji ekonomicznej. Stałe 
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bowiem  utrzymywanie  pracowników  w  aktywności  i  innowacyjności 
(często maksymalnej) w działaniu, wywołuje  efekt  synergii w procesie 
osiągania celów organizacji, jak również wpływa na wzrost skuteczności, 
niemożliwy do osiągnięcia w innym przypadku [Czernecka i inni 2011]9. 
Równocześnie  należy  podkreślić,  że  możliwość  zarządzania  wiekiem 
istnieje w każdej firmie, nawet takiej, która z racji niewielkich rozmiarów 
nie  ma  działu  zajmującego  się  zarządzaniem  kadrami.  Jednak  i  tam 
można stosować reguły postępowania, które nie dyskryminują starszych 
osób, a wykorzystują  ich potencjał ku pożytkowi obu stron,  tzn. praco‐
dawcy (dysponowanie zespołem pracowników o odpowiednich kompe‐
tencjach,  motywacji  i  w  rezultacie  ograniczenie  kosztów  działalności 
i zwiększenie szans rozwoju)  i pracowników (dłuższa aktywność  i osią‐
gane dzięki niej zarobki). 
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Regionalizm jako wartość prawno-gospodarcza. 
Oznaczenie geograficzne, jego rejestracja i ochrona 
− wybrane zagadnienia praktyczne 
 

Regionalizm as a legal – economic value.  
Geographical indication, the registration and protection  

– selected practical issues 

 

Abstrakt: Procesy globalizacyjne powodują dychotomię w podej-
ściu do “lokalności”, w tym również w zakresie usług i wytwórczo-
ści. Dyskurs publiczny, w tym prawny, toczy się między dwoma 
skrajnymi stanowiskami, które można określić jako stanowisko 
globalistyczne i regionalistyczne. Stosownie do założeń zwolenni-
ków pierwszego ze stanowisk, wskutek rozwoju wymiany między-
narodowej „lokalność” zostaje wypierane przez homogeniczność 
produkcji oraz sposobu świadczenia usług przez korporacje mię-
dzynarodowe. Stosownie do drugiego ze stanowisk, koniecznym, 
dla zrównoważonego rozwoju społecznego jest zapewnienie trwa-
nia wytwórczości lokalnej, dla odbiorców której miejsce pocho-
dzenia ma istotne znaczenie dla konsumentów. Celem artykułu 
jest zarysowanie instytucji oznaczenia geograficznego, jako formy 
własności intelektualnej opartej na związku między pochodzeniem 
geograficznym towaru czy usługi a jakością. W ocenie autora in-
stytucja ta, tak poprzez możliwość wykorzystywania jej poprzez 
poszczególnych przedsiębiorców, ich zrzeszeń czy organy admini-
stracji publicznej – w tym samorządu terytorialnego, stanowić 
może skuteczny środek w działaniach na rzecz zapewnienia róż-
norodności produkcji a tym samym poszerzania swobody wyboru 
konsumenta. W artykule zostały przedstawione kwestie związane 
z samą rejestracją, określeniem uprawnionych podmiotów, 
wreszcie społeczną kontrolą, poprzez możliwość inicjowania sto-
sownego postępowania, oznaczenia geograficznego. Syntetyczne 
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ujęcie tej instytucji z uwzględnieniem potencjalnego kontekstu 
społecznego ma, w zamyśle autora, przybliżyć problematykę jej 
stosowania w obrocie gospodarczym.  

 

1. Wstęp 
 
  Zachodzące w wieku XX  i XXI zmiany w  światowej gospodarce uj‐
mowane  jako porces globalizacji  są  zjawiskiem nie  li  tylko  ekonomicz‐
nym,  ale  również  społecznym1  i  prawnym. W  tym  ostatnim  aspekcie 
wiążą się chociażby z ideą multicentryczności prawa, jak i uniwersalnym 
charakterem  instytucji  prawnych,  związanych min.  z  działalnością  go‐
spodarczą2, w tym prawem własności przemysłowej stanowiącym punkt 
wyjścia do poniższych rozważań.   
  Swobodny  przepływ  towarów  i  usług,  stanowiący  obecnie  jeden 
z podstawowych  warunków  rozwoju  gospodarczego,  w  tym  krajów 
wchodzących w  skład Wspólnoty Europejskiej, prowadzi  niewątpliwie 
do homogenizacji  sposobu wytwarzania produktów dla masowego od‐
biorcy.  Umowy  franchisingu,  know‐how  itp.  umożliwiają  organizację 
produkcji i sprzedaży w ten sam sposób, niezależnie od szerokości geo‐
graficznej.  Proces  homogenizacji  poszczególnych  gałęzi  wytwórczości 
i dystrybucji  związany  jest  ze  stosowaniem  instytucji  prawa własności 
przemysłowej – w  tym przede wszystkim znakami  towarowymi  i wła‐
śnie  oznaczeniem pochodzenia  geograficznego produktu. W wymiarze 
ekonomicznym pojęcia  te składają się na  termin „logo”, który  to  termin 
nie  jest  jednakże  terminem  prawnym.  Uniwersalizacja  oznaczeń  po‐
szczególnych producentów prowadzi do  tego,  że  sam  znak  towarowy, 
który,  stosownie np. do prawa polskiego może być wyrażone  słowem, 
                                                 

1 Globalizacja w ujęciu społecznym oznacza nasilenie postaw atomistycznych w ana‐
lizie funkcjonowania społeczeństw. Regionalizm, pojmowany, z punktu widzenia socjo‐
logii  jako swego rodzaju „lokalność” oznaczać będzie postawy wspólnotowe,  tak w za‐
kresie  organizacji wspólnot  lokalnych, wobec  rozluźnienie więzi  ponadlokalnych,  jak 
i popierania  lokalności wytwórczej – w zakresie prezentacji stanowiska atomistycznego 
i indywidualistycznego w tradycyjnym ujęciu liberalnym por. np. Chmieliński (2004). 

2 Pomijam w tym momencie uniwersalizm prawny związany z osadzeniem europej‐
skich porządków prawnych w prawie  rzymskim  i co za  tym  idzie  tożsamym  rozumie‐
niem  pojęć  takich  jak własność  czy  posiadanie w  tychże  porządkach  prawnych  [por. 
Nowacki, Tobor 1995].   
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znakiem, itp. niesie ze sobą znaczny przekaz informacji dla konsumenta 
związanych  z  jakością  produktu,  jego  cechami,  wreszcie  znaczeniem 
posiadania produktu dla, używając  języka socjologii, grupy odniesienia, 
poszczególnego konsumenta. Proces ten, znajdujący odbicie w głębokich 
zmianach  kulturowych  zachodzących  na  przełomie  XX  i  XXI  wieku3, 
prowadzi do skrystalizowania dwóch przeciwstawnych stanowisk, któ‐
re, na potrzeby dyskursu konferencji, określić możemy  jako stanowisko 
globalistyczne  i  regionalistyczne.  Przez  globalizm  rozumieć  będziemy 
zatem kierunek związany z tendencją do homogenizacji rynku towarów 
i usług, kierunek regionalistyczny przedstawiać będzie stanowisko prze‐
ciwne,  promując  wszelkiego  rodzaju  produkty  lokalne  itp.  Instytucje 
prawne związane z ochroną własności intelektualnej mogą być wykorzy‐
stywane przez realizatorów obu kierunków w różnym jednakże stopniu; 
znak towarowy oznacza to samo w odniesieniu do korporacji międzyna‐
rodowej,  jak  i małego producenta  lokalnego  (abstrahując oczywiście od 
siły  tychże  znaków, wyrażających  się przede wszystkimi  ich wartością 
rynkową),  w  przypadku  jednak  oznaczeń  geograficznych  siłą  rzeczy 
w większym stopniu łączą się one z „lokalnością”.  
  W niniejszym  artykule  chcę przedstawić, w  zarysie,  ostatnią  z wy‐
mienionych instytucji prawnych, która w mojej ocenie może służyć pod‐
trzymywaniu produkcji  lokalnej  charakterystycznej dla poszczególnych 
regionów czy wręcz miejscowości. Autor niniejszego artykułu w  żaden 
sposób nie rości sobie prawa do oceny wartości aksjologicznej obu w/w 
kierunków, stojąc na stanowisku, że oba te kierunki, w rzeczy samej sta‐
nowią  dialektyczną  jedność  i  są  papierkiem  lakmusowym  szerszego 
dyskursu  społecznego,  dla ważności,  którego  zwolennicy  obu  kierun‐
ków,  stosownie  do  teorii  komunikacji  społecznej, muszą  traktować  się 
„poważnie”, co w tym przypadku oznacza brak wartościowania danego 
podejścia  jako  lepszego  czy  gorszego  [Habermas  1999]. W  pierwszym 
rzędzie  zatem  przedstawię  zarys  charakteru  prawnego  tej  instytucji 

                                                 
3 W zakresie kulturowego wymiaru „logo”, rozumianego, w nurcie analitycznym so‐

cjologii,  jako właściwej  samodzielnej, wyalienowanej  płaszczyzny  rzeczywistości  spo‐
łecznej. W  tym zakresie por.  [Zizek 2006]. S. Zizek poddaje wnikliwej analizie zjawisko 
właściwie  samoistnego  funkcjonowania  „logo” w obiegu  społecznym, w  ramach  argu‐
mentacji ad absurdum – w oderwaniu od zawartości towarowej, jakości produkcji itp. 
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prawnej, następnie zaś procedurę uzyskania ochrony oraz sposób reali‐
zacji  tej ochrony,  również  z punktu widzenia wspólnot  lokalnych oraz 
ich emanacji to jest organów samorządu terytorialnego.   
 
2. Oznaczenia geograficzne w prawie polskim 
 
  Stosownie do art. 174 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej 
(dalej u. p.w.p, Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.) oznaczeniami 
geograficznymi  są  oznaczenia  słowne  odnoszące  się  bezpośrednio  lub 
pośrednio  do  nazwy miejsca, miejscowości,  regionu  lub  kraju  (teren), 
które identyfikują towar  jako pochodzący z tego terenu,  jeżeli określona 
jakość,  dobra  opinia  lub  inne  cechy  towaru  są  przypisywane  przede 
wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru. 
  Zgodnie zaś z art. 175 ust. 1 u. p. w. p. znaczeniami geograficznymi są: 
1)  nazwy regionalne jako oznaczenia służące do wyróżniania towarów, 

które: 
  a)  pochodzą  z  określonego  terenu  oraz  posiadają  szczególne wła‐

ściwości, które wyłącznie  lub w przeważającej mierze zawdzięczają 
oddziaływaniu  środowiska  geograficznego  obejmującego  łącznie 
czynniki naturalne oraz ludzkie ‐ których wytworzenie lub przetwo‐
rzenie następuje na tym terenie; 

2)  oznaczenia  pochodzenia  jako  oznaczenia  służące  do  wyróżniania 
towarów: 

  a)   pochodzących z określonego terenu oraz b) posiadających pewne 
szczególne  właściwości  albo  inne  cechy  szczególne  przypisywane 
pochodzeniu geograficznemu, czyli  terenowi, gdzie zostały one wy‐
tworzone lub przetworzone. Zgodnie z ust. 2 i 3 cytowanego przepi‐
su przez oznaczenia geograficzne  rozumie  się  także oznaczenia  sto‐
sowane dla towarów, które są wytworzone z surowców  lub półpro‐
duktów  pochodzących  z  określonego  terenu,  większego  niż  teren 
wytworzenia  lub  przetworzenia  towaru,  jeżeli  są  one  przygotowy‐
wane w szczególnych warunkach i istnieje system kontroli przestrze‐
gania  tych warunków  i za oznaczenia geograficzne uznaje  się  rów‐
nież,  z  zachowaniem  warunków  określonych  powyżej,  określenia 
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o charakterze geograficznym nieodpowiadające dosłownie  terenowi, 
z którego  towar pochodzi,  lub  inne określenia używane  tradycyjnie, 
jeżeli są one stosowane dla towarów pochodzących z danego terenu. 

  Widzimy zatem, że oznaczenia geograficzne odnoszą się do towarów 
[Kępiński  2002,  s  1–12],  jeżeli  ich  pochodzenie  łączy  się  z  elementami 
wskazanymi powyżej, w tym jakością produktu i jego dobrą marką.  
 
3. Rejestracja i ochrona prawna oznaczenia geograficznego 
 
  Postępowanie w  przedmiocie  rejestracji  oznaczenia  geograficznego 
toczy się przed Urzędem Patentowym. Stosownie do przepisów u. p. w. 
p. zgłoszenie oznaczenia geograficznego powinno zawierać: 
1)  dokładne określenie zgłaszanego oznaczenia geograficznego; 
2)  wskazanie towaru, dla którego jest ono przeznaczone; 
3)  dokładne określenie granic terenu, do którego się ono odnosi; 
4)  określenie szczególnych cech lub właściwości towaru, w szczególno‐

ści obejmujące główne fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne lub or‐
ganoleptyczne cechy charakterystyczne towaru oraz określenie szcze‐
gółów, z których wynika związek tych cech ze środowiskiem geogra‐
ficznym lub pochodzeniem geograficznym; 

5)  warunki korzystania z oznaczenia geograficznego obejmujące sposób 
wytwarzania,  szczególne  cechy  lub właściwości  towaru,  inne  prze‐
słanki, które muszą być spełnione przez osoby chcące używać takie‐
go oznaczenia, oraz, jeżeli jest to wymagane, metody ich kontroli; 

6)  wskazanie przedsiębiorców,  którzy  używają  lub  będą  używać  tego 
oznaczenia. 

  Zgłoszenia  oznaczenia  geograficznego  może  dokonać  organizacja 
upoważniona do reprezentowania interesów producentów, działająca na 
danym terenie, jak też dokonać może tego także organ administracji rzą‐
dowej  lub samorządu terytorialnego, właściwy ze względu na teren, do 
którego odnosi się oznaczenie geograficzne. Podmioty wskazane w zgło‐
szeniu, w przypadku  jego przyjęcia przez Urząd Patentowy korzystają  
z tzw. prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego. 
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  Ochrona oznaczenia geograficznego jest bezterminowa i trwa od dnia 
dokonania wpisu  do  rejestru  oznaczeń  geograficznych,  prowadzonego 
przez Urząd  Patentowy.   Oznaczenie  geograficzne,  na  które  udzielono 
prawa z rejestracji, nie może być używane na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej przez osoby, których  towary nie spełniają warunków będących 
podstawą udzielenia prawa  z  rejestracji,  również w wypadku posługi‐
wania  się  określeniami  „naśladownictwo”,  „rodzaj”,  „sposób”,  jak  też 
w wypadku posługiwania się tłumaczeniami oznaczenia geograficznego, 
w tym ewentualnie na języki lokalne czy dialekty. 
  Uprawnieni do oznaczania  towarów  zarejestrowanym oznaczeniem 
geograficznym mogą wskazać,  że oznaczenie  to zostało zarejestrowane 
poprzez umieszczenie na  towarze określenia: „Zarejestrowane oznacze‐
nie geograficzne” albo  litery „G” wpisanej w okrąg w sąsiedztwie  tego 
oznaczenia. 
  Uzyskanie zatem prawa z  rejestracji oznaczenia geograficznego  sta‐
nowić może, z punktu widzenia poszczególnego przedsiębiorcy, zwięk‐
szenie  atrakcyjności  produkowanych  przez  siebie  towarów.  Stanowiąc 
atut  jednego przedsiębiorcy może dane oznaczenie geograficzne stać się 
przedmiotem gry rynkowej w dwóch jej aspektach – legalnym, gdy pra‐
wo  z  rejestracji  oznaczenia geograficznego może, w  ramach kooperacji 
być  wykorzystywane  przez  innych  lokalnych  przedsiębiorców,  jak  
i w aspekcie nielegalnym. W  tym ostatnim aspekcie  łączyć  to może  się 
tak  z próbą  nielegalnego wykorzystywania  oznaczenia  geograficznego 
dla oznaczenia produktów innych przedsiębiorców,  jak też wykorzysty‐
waniem oznaczenia geograficznego dla oznaczenia produktów nie speł‐
niających  kryteriów  przyznania  oznaczenia  geograficznego,  to  jest  nie 
pochodzących w  sensie wytwarzania  lub przetwarzania w  rozumieniu 
jak wyżej, na danym terenie, w danym regionie. W przypadku legalnego 
wykorzystywania  oznaczenia  geograficznego,  nie  koliduje  ono  z  pra‐
wem,  tym  samym,  co  oczywiste,  pozostaje  poza  sferą  zainteresowania 
prawa.  Odmienna  sytuacja  dotyczy  dwóch  wskazanych  przypadków 
naruszeń, to jest 1) dokonania naruszenia prawa z rejestracji przez osoby 
trzecie oraz 2) wykorzystywanie oznaczenia geograficznego przez same‐
go  uprawnionego w  sposób  niezgodny  z  przepisami  prawa własności 
przemysłowej,  w  szczególności  swoistego  sprzeniewierzenia  swego 
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prawa  i wykorzystywania oznaczeń geograficznych dla produktów nie 
wytwarzanych na danym terenie. Przedstawiane poniżej stany faktyczne 
zostaną ujęte odrębnie.  
 
4. Ochrona oznaczeń geograficznych przed naruszeniem 
    przez osoby trzecie      
 
  Ochrona  oznaczeń  geograficznych  jest  określona  tak w  przepisach 
prawa własności  przemysłowej,  jak  i  przepisach  ustawy  o  zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz 1503 ze zm.).  
  Stosownie do pierwszej z wymienionych regulacji poszkodowanemu 
przysługują roszczenia tożsame jak osobie, której prawo do znaku towa‐
rowego zostało naruszone, a zatem, stosownie do art. 302 ust. 1 cytowa‐
nej  ustawy  prawo własności  przemysłowej, może  on  żądać  od  osoby, 
która naruszyła to prawo zaniechania naruszania, wydania bezpodstaw‐
nie  uzyskanych  korzyści4,  a w  razie  zawinionego  naruszenia  również 
naprawienia wyrządzonej  szkody na  zasadach  ogólnych5  albo poprzez 
zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej 
albo  innemu  stosownemu wynagrodzeniu. Niewątpliwie umożliwienie 
poszkodowanemu  alternatywnego  sposobu  dochodzenia  roszczeń  jest 
elementem wzmocnienia  jego pozycji procesowej,  a  jednocześnie prze‐
jawem  pragmatyzmu  ustawodawcy w  poszukiwaniu  rozwiązań  praw‐
nych umożliwiających usprawnienie biegu procesu cywilnego. Ochrona 
przysługuje tak osobie uprawnionej z tytułu prawa z rejestracji oznacze‐
nia,  jak i każdemu podmiotowi prawnemu, który  jest ujawniony w reje‐
strze  jako  uprawniony  do  używania  oznaczenia  geograficznego.  Ten 
ostatni aspekt może mieć duże znaczenie dla lokalnych przedsiębiorców, 
w przypadku występowania o wpis prawa z rejestracji oznaczenia geo‐
graficznego  przez  organy  samorządu  terytorialnego  czy  organizację 
przedsiębiorców właśnie.  

                                                 
4 Co należy rozumieć w ujęciu szerszym niż „dochód”, przyp. P. S.  
5 Z  punktu widzenia  prawa  cywilnego  tak pojmowana  szkoda  obejmuje  zarówno 

szkodę  bezpośrednio poniesioną  (damnum  emergens),  jak  i utraconych  korzyści  (lucrum 
cessans) [Komentarz do ustawy o zwalczaniu… 2010]. 
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  Drugim źródłem ochrony oznaczeń geograficznych w ramach szero‐
ko pojmowanego prawa cywilnego i gospodarczego są przepisy ustawy 
o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji6.  Stosownie  do  art.  3  tej  ustawy 
„Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub 
dobrymi obyczajami,  jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsię‐
biorcy  lub klienta, w  szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie 
przedsiębiorstwa,  fałszywe  lub  oszukańcze  oznaczenie  pochodzenia 
geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie 
towarów  lub usług, naruszenie  tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie 
do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, 
pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, 
przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną…..” Pomijając niekonse‐
kwencje ustawodawcy, co do rozumienia usług w odniesieniu do ozna‐
czeń geograficznych  [Kępiński 2002], które odnosić  się mają,  stosownie 
do definicji legalnej, do towarów, oszukańcze oznaczenie geograficzne są 
przejawem nieuczciwej konkurencji,  tym samym sprzecznej z zasadami 
wolnego rynku. Zgodnie z art. 18 tejże ustawy w razie dokonania tako‐
wych  naruszeń  przedsiębiorca,  którego  interes  został  naruszony może 
żądać podjęcia, niezależnie od  zawinienia po  stronie naruszyciela w/w 
świadczeń oraz, w wypadku zawinionego naruszenia, może żądać zasą‐
dzenia  odpowiedniej  sumy  na  określony  cel  społeczny  związany  ze 
wspieraniem kultury polskiej  lub ochroną dziedzictwa narodowego. Co 
jest istotnym elementem różniącym, ciężar dowodu (onus probandi) w po‐
stępowaniu  opartym  na  roszczeniu wynikającym  z  przepisów  ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, spoczywa na osobie, której zarzu‐
ca  się  czyn  nieuczciwej  konkurencji  związany  z  wprowadzeniem 
w błąd7.    
  Widzimy zatem, że poszkodowany korzysta z szerokiej ochrony wy‐
nikającej z przepisów w/w ustaw, włącznie ze specyficznym rozłożeniem 
                                                 

6 Aczkolwiek przyjmuje się,  że prawo własności przemysłowej stanowi  lex  specialis 
do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie wyklucza to jednak zbiegu rosz‐
czeń – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 sierpnia 2008 
roku, VI SA/Wa 817/08, nie publ. 

7 Z tym jednak zastrzeżeniem, że w wypadku wniesienia powództwa oczywiście bez‐
zasadnego, pozwany może żądać nałożenia na powoda obowiązku złożenia oświadczenia 
odpowiedniej treści lub też naprawienia szkody na zasadach ogólnych – przyp. P. S.  
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ciężaru dowodu na gruncie przepisów prawa o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.  Jednocześnie  nie  należy  zapominać,  że  naruszenie  prawa 
z rejestracji może stanowić czyn zabroniony również w rozumieniu prze‐
pisów karnych – art. 25 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku‐
rencji,  zgodnie,  z którym  to przepisem przestępstwo  stanowi wprowa‐
dzanie klientów w błąd poprzez nieprawidłowe oznaczanie towarów, jak 
też art. 307 prawa własności przemysłowej8, w przypadku wprowadza‐
nia do obrotu towarów oznaczonych niezgodnie z w/w przepisami. 
  Naruszenie  prawa  z  rejestracji  oznaczenia  geograficznego  stanowić 
może zatem delikt  tak prawno‐cywilny  jak  i prawno‐karny, przy czym 
naruszenie  to, będzie, stosownie do zasad wynikających z założeń pro‐
ceduralnych, badane w odniesieniu do przeciętnego odbiorcy9, co w za‐
myśle ustawodawcy  eliminować ma  sytuację  legalności „niezgodności” 
mierzonej znaku itp. mierzonej w tysięcznych częściach metra itp.  
  Wszystkie omówione przypadki dotyczą naruszenia praw z  rejestracji 
przez osoby inne niż przedsiębiorca, któremu takie uprawnienie przysługu‐
je. Co jednakże w sytuacji, gdy osoba korzystająca z prawa z rejestracji, wy‐
korzystuje  je w sposób sprzeczny z warunkami, na których mu  to prawo 
zostało udzielone, w szczególności wytwarza produkty w sposób sprzeczny 
z lokalna tradycją, której istnienie stanowiło ratio udzielenia mu ochrony.  
 

                                                 
8  Por.  postanowienie  Sądu  Najwyższego  z  dnia  4  lipca  2007  roku,  VKK  361/06, 

OSNKW 2007/10/73; należy za SN zauważyć, iż stosownie do art. 309 cytowanej ustawy 
odpowiedzialność za czyn z art. 307 ponoszą osoby zajmujące stanowiska kierownicze w 
zakresie odpowiedzialności za ten zakres działalności, przy czym odpowiedzialność tych 
osób jest wyłączona w przypadku innego rozkładu kompetencji.  

9 Stosownie do orzecznictwa – „omyłkę co do pochodzenia towarów… rozumieć na‐
leży  jako  oznaczenie  towaru…  cudzym  znakiem  towarowym  lub  innym  oznaczeniem 
odróżniającym,  zaś  o  tym  czy  użyte  oznaczenia  towarów…  mogą  wywołać  omyłki  
u  odbiorców  decydują  okoliczności  sprawy.  Ocena  dokonywana  jest  z  jednej  strony  
z punktu widzenia przeciętnego klienta towaru lub usługi a z drugiej strony czy chodzi  
o oznaczenie podobne w odniesieniu do podobnych towarów….” (wyrok Sądu Okręgo‐
wego w Lublinie z 12 września 2006 roku, IXGC 144/06, nie publ, podobnie wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach  z  27  lutego  2009  roku, VACa  308/08,  nie publ.,  gdzie  SA 
relatywizuje ocenę do przeciętnego lecz uważnego klienta).  
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5. Ochrona oznaczenia geograficznego w przypadku 
    naruszeń dokonywanych przez uprawnionego 
 
  Tytuł  zamieszczony  powyżej może wydawać  się  objęty  błędem  lo‐
gicznym contradicto  in adiecto – sprzeczności w założeniu, bo, na pierw‐
szy  rzut  oka, w  jaki  sposób  osoba  uprawniona może  naruszać  swoje 
uprawnienia. Sprzeczność  ta  jest  jednakże pozorna, albowiem w odnie‐
sieniu do oznaczeń geograficznych nadanie prawa z rejestracji wiąże się 
jednocześnie z nałożeniem swoistego obowiązku, oznaczania tym ozna‐
czeniem  geograficznym  jedynie  towarów  wytworzonych  w  sposób 
wskazany przez Urząd Patentowy. To rodzi po stronie innych osób moż‐
liwość ubiegania  się o weryfikację prawidłowości wykonywania prawa 
z rejestracji z warunkami jego udzielenia. Zgodnie z art. 191 ustawy pra‐
wo własności przemysłowej − prawo z rejestracji na oznaczenie geogra‐
ficzne może być unieważnione na wniosek każdej osoby, która ma w tym 
interes  prawny,  jeżeli wykaże  ona,  że  nie  zostały  spełnione  ustawowe 
warunki wymagane do uzyskania tego prawa. Jednocześnie osoba, która 
ma w  tym  interes prawny, może, na zasadach wskazanych w ustawie, 
żądać wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa z rejestracji na 
oznaczenie  geograficzne,  które  przestało  spełniać  ustawowe  warunki 
przewidziane dla uzyskania ochrony albo nie było używane przez okres 
pięciu lat i nie istnieją ważne powody jego nieużywania. W tym ostatnim 
przypadku obowiązek wykazania używania oznaczenia geograficznego 
lub  istnienia  przyczyn  usprawiedliwiających  nieużywanie  oznaczenia 
spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa z rejestracji. 
  Uprawnienia  powyższe  są  w  mojej  ocenie  bardzo  istotne  właśnie 
z uwagi na szeroko pojmowane dobro lokalnej wytwórczości. W przypadku 
gdy przedsiębiorca oznacza oznaczeniem geograficznym, do którego przy‐
sługuje mu prawo z rejestracji, produkty uzyskiwane niezgodnie chociażby 
z tradycją lokalną, w swoisty sposób „psuć” może cały rynek lokalny, a co 
za  tym  idzie  naruszać  uprawnienia  innych  podmiotów  [Stefanicki  2002, 
s. 39].  Z  drugiej  strony  jako wysoce  niepożądaną  należy  postrzegać  taką 
sytuację, w której przedsiębiorca „wyłącza” używanie oznaczenia geogra‐
ficznego na długi termin, powodując właściwie jego zanik w obrocie gospo‐
darczym, co również naruszać może interes innych przedsiębiorców. W sa‐
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mym postępowaniu uczestniczyć mogą  również  organy publiczne, mogą 
postępowanie w przedmiocie unieważnienia prawa  z  rejestracji  inicjować 
lub do niego się włączyć. Organami tymi są Prokurator Generalny Rzeczpo‐
spolitej polskiej lub Prezes Urzędu Patentowego, działający w interesie pu‐
blicznym. Oczywistym  jest,  że zaangażowanie  tych podmiotów może być 
inicjowane  informacjami uzyskanymi od osób  fizycznych  i prawnych  lub 
organów administracji, w tym kontrolnych.  
 
6. Oznaczenia geograficzne – tytułem podsumowania 
 
  Celem powyższego artykułu jest przedstawienie czytelnikowi w spo‐
sób, siłą rzeczy, syntetyczny podstawowych założeń prawnych dotyczą‐
cych oznaczeń geograficznych i ich funkcjonowania w polskim systemie 
prawnym, tak przy uwzględnieniu aspektu prawno‐karnego jak i cywil‐
no‐prawnego.  Przedsiębiorca,  zrzeszenie  przedsiębiorców  czy wreszcie 
samorząd  terytorialny,  który,  dla  dobra  społeczności  lokalnej  chciałby 
uzyskać prawo z  rejestracji,  stawać będzie w pierwszym  rzędzie przed 
dylematem  czy  zaproponowane  oznaczenie  nie  stanowi  już  elementu 
języka potocznego oraz, o czym była mowa powyżej nie naruszy upraw‐
nień  innych  przedsiębiorców.  Z  jednej  zatem  strony  dla  możliwości 
ubiegania się o uzyskanie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego 
koniecznym  jest wykazanie,  że oznaczenie  to nie  jest  już elementem  ję‐
zyka potocznego, jak chociażby słowo zdrój10, z drugiej strony ma dosta‐
tecznie silny składnik odróżniający. Nie oznacza to  jednakże niemożno‐
ści uzyskania prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne obejmujące 
nazwę miejscowości,  regionu  itp. nawet w przypadku gdy  jest  ten ele‐
ment wykorzystywany przez innego przedsiębiorcę do oznaczenia innej 
rodzajowo grupy towarów. Wydaje się, iż wręcz przeciwnie – to właśnie 
szerokie stosowanie przez przedsiębiorców  lokalnych oznaczeń geogra‐
ficznych może stanowić element wspierania lokalnej produkcji w możli‐
wie szerokim zakresie branż. Jednocześnie uprawnienia poszczególnych 
przedsiębiorców do  kwestionowania  legalności posługiwania  się przez 
innych  przedsiębiorców  oznaczeniami  geograficznymi,  tak w  aspekcie 

                                                 
10 Wyrok SN z 12 maja 2004 roku, IIICK 16/03, nie publ; 
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prób ich kopiowania, nadużywania itd., z drugiej zaś silnego związania 
oznaczenia geograficznego z jakością produkcji powoduje, że to właśnie 
oznaczenie geograficzne a nie znak towarowy, którego związek ze wska‐
zanymi aspektami jest dużo słabszy może stanowić odpowiedni element 
strategicznej polityki  regionalnej. Nie należy zapominać,  że „pochodze‐
nie  geograficzne  zawiera w  sobie  dwa  czynniki  –  naturalny  i  ludzki” 
[Kępiński 2002]. Oznaczenie geograficzne łączy te dwa elementy, powo‐
dując  powstania  swoistego  związku  praw  i  obowiązków. Uprawniony 
z tytułu prawa z rejestracji korzysta z renomy11 oznaczenia związanego 
z pochodzeniem  geograficznym,  z  drugiej  zaś  zobowiązany  jest  do 
utrzymywania  tej  renomy,  albowiem  ustawodawca  w  sposób  szeroki 
wskazał  listę  osób  uprawnionych  do  kwestionowania  prawidłowości 
wykonywania prawa z rejestracji.   
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wanie  ‐ nowy model  komunikowania dokonań,  zrównoważonego  rozwoju  i  odpowie‐
dzialności wyzwaniem  dla  polskich  przedsiębiorstw”.  Projekt  został  sfinansowany  ze 
środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC‐
2011/01/B/HS4/04993. 
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1. Wstęp 
 
  Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Corpora‐
te  Social  Responsibility, CSR)  pojawiła  się  i  sukcesywnie  rozwijała  od 
końca  XIX  wieku.  Można  przyjąć,  że  proces  kształtowania  definicji 
i rozwoju teorii CSR oraz poszukiwania optymalnego sposobu włączenia 
koncepcji CSR do procesu zarządzania w poszczególnych przedsiębior‐
stwach trwa do dnia dzisiejszego, jest bowiem odpowiedzią na nieustan‐
nie zmieniające się otoczenie biznesu.  
  Najnowsza definicja CSR zawarta jest w dokumencie przedstawiającym 
strategię UE na  lata 2011−2014 w zakresie CSR  i  jest  to odpowiedzialność 
przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo (KE, 2011). Konsekwencją 
rozwoju koncepcji CSR  jest ujmowanie kwestii  środowiskowych,  społecz‐
nych i z zakresu ładu korporacyjnego w raportach biznesowych, znane jako 
raportowanie CSR  (raportowanie zrównoważonego  rozwoju). Obecnie  ra‐
portowanie CSR  jest niezwykle  istotne w środowisku biznesowym  i coraz 
bardziej w nim zauważalne. Dąży bowiem do zwiększania tak oczekiwanej 
przez  interesariuszy  transparentności  i całościowego spojrzenia na działal‐
ność gospodarczą poszczególnych jednostek oraz porównywalność w czasie 
i przestrzeni. Staje  się podstawą do budowania opinii  i postaw otoczenia 
wobec przedsiębiorstw, a samym przedsiębiorstwom pozwala dostrzec ich 
słabe i mocne strony oraz obszary ryzyka decydujące o szansach i zagroże‐
niach w prowadzeniu działalności. 
  Celem niniejszego opracowania  jest wykazanie, że społeczna odpowie‐
dzialność  implikuje szeregiem korzyści dla przedsiębiorstwa  i  jego otocze‐
nia, a jednostki, które stosują się do zasad CSR i zarządzają obszarami CSR 
oraz o tym raportują, zyskują szansę na rozwój własny i swojego otoczenia. 
W niniejszym artykule, dla poparcia powyższej  tezy dokonano przeglądu 
literaturowego oraz powołano się na najnowsze badania z niniejszej tema‐
tyki. W opracowaniu zastosowano metodę normatywną. 
 
2. Korzyści społecznej odpowiedzialności 
 
  Społecznie  odpowiedzialne  postępowanie  implikuje  bez  wątpienia 
szeregiem korzyści. W perspektywie długookresowej korzyści te można 
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rozpatrywać  z  punktu widzenia  przedsiębiorstwa  i  jego  otoczenia  ze‐
wnętrznego (Greser 2003). 
  Do korzyści zewnętrznych przedsiębiorstwa zaliczamy: 
• pozytywny wizerunek i wiarygodną misję, 
• sprawne  i bezkonfliktowe prowadzenie działalności w  społeczności 

lokalnej, 
• pozyskanie nowych klientów i wzrost lojalności klientów dotychcza‐

sowych, 
• wzrost efektywności prowadzonej działalności gospodarczej, 
• konkurencyjność na rynku, 
• wzrost zainteresowania inwestorów, 
• możliwość odliczenia darowizn na cele społeczne od podstawy opo‐

datkowania. 
  Wśród korzyści wewnętrznych można wyróżnić: 
• redukcję wydatków, 
• postrzeganie przedsiębiorstwa jako atrakcyjnego pracodawcy, 
• wzrost motywacji i zaangażowania pracowników, 
• lepsza kultura organizacyjna i wewnętrzna koordynacja, 
• wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa, 
• rozpoznanie  negatywnego  i  pozytywnego  szeroko  rozumianego 

wpływu  działalności  przedsiębiorstwa  jako  kluczowych  obszarów 
zarządzania w perspektywie długookresowej. 

  Natomiast do korzyści płynących dla społeczeństwa należą: 
• uczestnictwo  przedsiębiorstw  w  rozwiązywaniu  problemów  spo‐

łecznych; 
• aktywizacja społeczności lokalnych; 
• możliwość  skorzystania  z  zasobów  przedsiębiorstw  (finansowych, 

materialnych, wiedzy, umiejętności i czasu pracowników); 
• stymulacja  rozwoju  gospodarczego  i  przyczynianie  się  do wzrostu 

zamożności danej społeczności lokalnej; 
• edukacja społeczeństwa; 
• poprawa stanu środowiska naturalnego; 
• popularyzacja postaw dobroczynnych. 
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  Powyższe pozytywne implikacje CSR znajdują potwierdzenie w sze‐
regu  przeprowadzonych  badań.  Kilka  z  nich  znalazło  swoje  miejsce 
w poniższym zestawieniu. 
 

Tabela 2. Pozytywne implikacje CSR i potwierdzające je badania 

Autor badania  Pozytywne implikacje CSR 
Freeman, 1984  CSR minimalizuje koszty transakcyjne i potencjalne konflikty 

z interesariuszami 
Soloman i Hansen,  
1985 

Koszty prowadzenia działań CSR są pokrywane korzyściami 
ze wzrostu morale i produktywności pracowników 

Pava i Krausz, 1996  CSR i dokonania finansowe są pozytywnie skorelowane 
Stanwick i Stanwick, 
1998 

Uznanie CSR przez interesariuszy jest znaczące dla wzrostu 
wielkości finansowych 

Verschoor, 1998  Pozytywny związek pomiędzy dokonaniami przedsiębior‐
stwa a stosunkami z interesariuszami 

Ruf i in., 2001  W kilku przypadkach zaobserwowano utrzymujący się przez 
pewien czas związek CSR ze wzrostem sprzedaży 

Orlitzky i in., 2003  Występuje pozytywna relacja pomiędzy społeczną odpowie‐
dzialnością a dokonaniami finansowymi  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Fernández‐Fejóo Souto, 2009, s. 42. 

 
  Koncepcja CSR wciąż  jeszcze znajduje przeciwników.  Jednak wobec 
wyników badań, które potwierdzają  istnienie znaczącego pozytywnego 
wpływu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa na  jego rozwój, 
nie można  zarzucić  zwolennikom CSR braku  argumentów  za  inkorpo‐
rowaniem jej do organizacji. 
 
3. Zarządzanie CSR a szanse przedsiębiorstw na rozwój 
 
  Wobec nieustannych przemian w środowisku biznesowym, uczestni‐
cy gry rynkowej stają permanentnie przed nowymi globalnymi wyzwa‐
niami na poziomie zarządzania.  Jako  że koncepcja CSR ma do zaofero‐
wania  szereg korzyści zewnętrznych  i wewnętrznych dla przedsiębior‐
stwa  oraz  dla  jego  otoczenia,  słuszne  jest  uwzględnienie  tej  koncepcji 
w strategii przedsiębiorstwa, a  tym samym ujęcie CSR w strategicznym 
zarządzaniu. 
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  Obecnie rekomenduje się podejście do zarządzania ryzykiem prowa‐
dzenia  działalności  gospodarczej  rozpatrywanym  w  aspekcie  ekono‐
micznym, środowiskowym, społecznym i w zakresie ładu korporacyjne‐
go, które umożliwia identyfikację szans i zagrożeń, a nawet podejmowa‐
nie działań wyprzedzających. Kluczowe dla zarządzania ryzykiem w ta‐
kim rozumieniu  jest rozpoznanie obszarów CSR, w czym pomocna oka‐
zuje się norma ISO 26000.  
  Wyniki ekonomiczne  i wskazane w normie  ISO 26000 obszary CSR 
można powiązać  z  obszarami    ryzyka, które poprzez  odpowiednie  za‐
rządzanie mogą stać się szansą dla przedsiębiorstwa na rozwój i wzrost. 
Oczekiwania  interesariuszy, które są poza kontrolą zarządczą przedsię‐
biorstwa    stanowią zagrożenie dla  jego  funkcjonowania, ale odpowied‐
nio  zarządzane  są  szansą  rozwoju  przedsiębiorstwa  i  dają możliwość 
wywierania wpływu na  otoczenie zewnętrzne. Stąd też niezwykle waż‐
ne  jest  prowadzenie  dialogu  pomiędzy  różnymi  grupami  interesariuszy, 
mającego  na  celu  uzyskanie  kompromisu  w  zakresie  ich  oczekiwań,  
a w konsekwencji budowanie wspólnej wartości społeczno‐ekonomicznej. 
  Punktem wyjścia w dialogu przedsiębiorstwa z jego interesariuszami 
jest  identyfikacja pozornie  rozbieżnych  oczekiwań właścicieli,  inwesto‐
rów  i  zarządzających  z  jednej  strony  i pracowników, dostawców, pod‐
wykonawców i społeczności lokalnych – z drugiej. Następnie należy do‐
prowadzić do dialogu na linii interesariusze wewnętrzni i poszczególne 
grupy  interesariuszy  zewnętrznych. W  efekcie  można  uzyskać  dobre 
wyniki  ekonomiczne,  na  których  zależy  bezpośrednio  interesariuszom 
wewnętrznym oraz wspomóc nimi  spełnianie oczekiwań  interesariuszy 
zewnętrznych. Kluczem do sukcesu jest dobry dialog. 
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Tabela 3. Powiązanie szans z wynikami ekonomicznymi i obszarami  
ryzyka wskazanymi w normie ISO 26000 

WYNIKI EKONOMICZNE ORAZ KLUCZOWE OBSZARY  
WSKAZANE W NORMIE ISO 26000 

 

Wyniki 
ekono‐
miczne 

Ład 
or‐

ganiz
a‐

cyjny 

Prawa 
człowieka

Aspekty 
pracownicze

Środowisko Etyka 
biznesu

Zagadnienia 
konsumenckie 

Rozwój 
społeczny 

SZANSE 
Innowacyjność X        X    X  X 
Poprawa wize‐
runku 

X      X    X  X  X 

Niska energo‐
chłonność 

X        X    X  X 

Niska materia‐
łochłonność 

X        X    X   

Stabilne łań‐
cuchy dostaw 
(ciągłość dzia‐
łania) 

X    X    X  X  X  X 

Mniejsze od‐
działywanie 
na środowisko

X  X      X      X 

Motywacja 
pracowników 

X  X  X  X    X    X 

Sprawne przy‐
ciąganie talen‐
tów i kadr 

X      X    X    X 

Ułatwiony 
dostęp do 
kapitału 

X  X        X    X 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Gasiński, Pijanowski 2011, s. 20]. 
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4. Raport CSR jako forma dialogu z interesariuszami 
 
  Przedsiębiorstwa mają do wyboru wiele sposobów prowadzenia dia‐
logu  z  interesariuszami.  Jednym  z  głównych  sposobów  informowania  
o  odpowiedzialnych  działaniach  podejmowanych  przez  przedsiębior‐
stwo  jest  komunikowanie  o  nich w  formie  raportów  społecznych,  śro‐
dowiskowych czy zintegrowanych, ogólnie nazywanych  raportami biz‐
nesowymi (raportami CSR). Raporty te powinny być „nawiązaniem dia‐
logu przedsiębiorstwa z otoczeniem, a przekaz powinien być kompletny, 
wiarygodny, użyteczny i porównywalny z okresu na okres” (Fijałkowska 
2012, s. 148). 
  Praktyka przedsiębiorstw w zakresie raportowania CSR nie  jest zbyt 
długa, a raporty uwzględniające równocześnie aspekt ekonomiczny, spo‐
łeczny  i  środowiskowy  działalności  jednostek  gospodarczych  zaczęły 
powstawać dopiero po 1997 r., kiedy to J. Elkington przedstawił opraco‐
waną przez siebie koncepcję triple bottom line (Elkington, 1997). Dziś wi‐
doczny  jest  nieustający  wzrost  zainteresowania  tą  formą  komunikacji  
z otoczeniem. 
  W roku 2011 odsetek przedsiębiorstw raportujących CSR spośród 100 
największych w badanych 34 krajach2 wynosił 64%, a wśród 250 najwięk‐
szych  przedsiębiorstw  na  świecie3  kształtował  się  na  poziomie  95 
(KPMG, 2011, s. 7).  
  O dość  znacznej popularności  raportów CSR,  szczególnie w gospo‐
darkach rozwiniętych i wśród przedsiębiorstw dysponujących względnie 
dużym kapitałem, otwartych na  zmiany, nowości,  a przede wszystkim 
świadomych  społecznej  odpowiedzialności,  przesądzają  szanse,  jakie 
stwarzają te raporty: 
• pozwalają  organizacjom wykazać  zainteresowanie  stanem  środowi‐

ska naturalnego, kwestiami społecznymi i swoimi pracownikami; 
• sprzyjają  ogólnej  gotowości  i  podejmowanym  działaniom  związa‐

nym ze zrównoważonym rozwojem; 
• wzmacniają przejrzystość działania; 

                                                            
2 Chodzi o 100 największych globalnych przedsiębiorstw (N100). 
3 Chodzi o 250 przedsiębiorstw wybranych spośród 500 zamieszczonych w rankingu 

Fortune Global 500 List (G250). 
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• budują  i podtrzymują  zaufanie otoczenia, w  tym  zwiększają  atrakcyj‐
ność organizacji jako pracodawcy (przyciągają wysoko wykwalifikowa‐
nych pracowników), przekonują  społecznie odpowiedzialnych kontra‐
hentów (budują społecznie odpowiedzialny łańcuch dostaw), wzbudza‐
ją zainteresowanie społecznie odpowiedzialnych inwestorów; 

• pozwalają uzyskać  informację  zwrotną  z otoczenia na  temat podej‐
mowanych działań; 

• stwarzają możliwość dokonywania porównań organizacji raportujących; 
• uwidaczniają powiązania pomiędzy  osiąganymi wynikami  finanso‐

wymi i niefinansowymi; 
• napędzają innowacje i promują uczenie się organizacji; 
• dają  szansę na odkrywanie nowych możliwości poprawy procesów 

biznesowych  i wdrożenia programów  ciągłego doskonalenia bizne‐
sowego, w  tym  budowania  i wykorzystywania  efektu  synergii  po‐
przez  wzmożoną  współpracę  różnych  działów  zaangażowanych  
w realizację strategii CSR; 

• pomagają rozpoznać, zrozumieć i pokonać zagrożenia. 
  Należy zwrócić uwagę na fakt, że generalnie raporty CSR wciąż nie 
są doskonałym narzędziem transparentnej komunikacji z ich użytkowni‐
kami. Głównie zarzuca się im subiektywność doboru informacji, koncen‐
trowanie  się  jedynie  na  sukcesach  z  pomijaniem  ujawniania  ewentual‐
nych błędów, potknięć, wyników negatywnych  (tzw. „greenwashing”);. 
Ponadto  raporty  te generalnie nie podlegają weryfikacji biegłego nieza‐
leżnego audytora. Z tym wiąże się również częste oskarżenie, że są one 
głównie  narzędziem  gry marketingowej,  a  nie wiarygodnym  źródłem 
informacji. Dowolność zakresu  i szczegółowości raportów CSR oraz  ich 
generalnie narracyjny charakter powoduje również trudności z dokony‐
waniem  porównań.  O  wskazanych  tu  słabościach  decyduje  przede 
wszystkim to, iż w przeważającej liczbie krajów, w tym w Polsce, rapor‐
towanie CSR nie jest obligatoryjne, stąd nie istnieją prawne wymogi spo‐
sobu  sporządzania  i  zawartości  raportu  CSR.  W  usystematyzowaniu 
tych  kwestii  bardzo  pomocne  są  jednak  rekomendacje  czy  wytyczne 
opracowywane przez  różnego  rodzaju organizacje, które mogą być sto‐
sowane przez przedsiębiorstwa na zasadach dobrowolnych4.  
                                                            

4 Szerzej patrz: [Fijałkowska, Sobczyk, 2012; Fijałkowska 2012, ss. 141−154]. 
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  Raz jeszcze należy podkreślić, że w związku z tym, że rekomendacje 
czy  wytyczne  stanowią  dobrowolne,  ogólne  ramy  raportowania  CSR, 
o końcowym kształcie  i zawartości  raportów CSR decydują  raportujący 
i ich  interesariusze.  Tabela  6  przedstawia  wpływ,  jaki  interesariusze 
wywierają na  raportowanie w  celu  jego udoskonalenia oraz wpływ  sa‐
mych  raportujących  na  raportowanie, w  odpowiedzi  na  zgłaszane  po‐
trzeby interesariuszy. 
 

Tabela 6. Wpływ interesariuszy i raportujących na raportowanie biznesowe 

Wpływ interesariuszy  
na raportowanie 

Wpływ raportujących na raportowanie 

1  2 
Intereasriusze wykorzystują raporty 
do podejmowania decyzji inwesty‐
cyjnych, zakupowych, czy nawią‐
zywania współpracy. 

Raportujący uwzględniają w swojej strategii 
potrzeby interesariuszy związane z podejmowa‐
niem przez nich decyzji inwestycyjnych, zaku‐
powych, czy nawiązywania współpracy.  

Interesariusze nie odnajdują siebie 
wśród zaangażowanych w proces 
raportowania. 

Zaangażowanie interesariuszy w raportowanie  
i samo raportowanie nie są pojęciami odrębnymi 
czy wymiennymi. Raportujący tworzą więc stra‐
tegię włączania interesariuszy w raportowanie 
tak, by była ona komplementarna wobec strategii 
raportowania. 

Zaufanie interesariuszy do raportów 
opiera się na wiarygodnym, transpa‐
rentnym obrazie dokonań. 

Raportujący wykorzystują doświadczenie nabyte 
przy sporządzaniu sprawozdań finansowych do 
sporządzania innych raportów biznesowych. 
Przenoszą obraz dokonań zaprezentowany w 
sprawozdaniach finansowych do innych rapor‐
tów. Najlepszą praktyką jest zaś łączenie spra‐
wozdań finansowych z raportami zrównoważo‐
nego rozwoju w jeden obszerny wyczerpujący 
raport.  

Interesariusze nie darzą zaufaniem 
raportów, które nie przedstawiają 
zgodnego i wyważonego obrazu 
dokonań. 

Raportujący biorą w raportach pod uwagę tak 
samo niepowodzenia, jak i sukcesy biznesowe. 
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Tabela 6 (cd.) 

1  2 
Interesariusze konfrontują ze sobą to, 
czego dowiedzieli się z raportów na 
temat jednostki raportującej. 

Raportujący przekazują informacje w sposób 
zapamiętywalny dla odbiorców, przy użyciu 
wszelkich dostępnych kanałów informacji. 

Interesariusze są globalni.  Raportujący doceniają i uwzględniają w rapor‐
tach różnice kulturowe interesariuszy.  

Źródło: [Sobczyk 2012, ss. 161–162] na podstawie: Futerra Sustainability Communication 
Ltd et al. 2010, s. 27.  

 
7. Wnioski końcowe 
 
  Niezmiene  jest  to,  że  najważniejszym  celem  przedsiębiorstwa  jest 
jego sukces finansowy. Jego osiągnięcie i utrzymanie zależne  jest  jednak 
w dużej mierze od jego interesariuszy, którzy w ostatnim czasie zgłasza‐
ją rosnące zapotrzebowanie na działania przedsiębiorstw w zakresie spo‐
łecznej odpowiedzialności, upatrując w niej szereg korzyści dla samych 
przedsiębiorstw  i  ich otoczenia, oraz na komunikowanie o  tym. Odpo‐
wiedzialne przedsiębiorstwa powinny wobec tego zarządzać działaniami 
CSR w  taki  sposób, aby  stanowiły one  szanse na  ich  rozwój, a  raporty 
CSR  traktować  jako  formę dialogu z otoczeniem w celu budowy pozy‐
tywnych z nim relacji. 
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1. Wprowadzenie  
 
  W końcu lat 90. istotnie zmieniono sposób funkcjonowania zakładów 
opieki zdrowotnej. Stało się to za pośrednictwem wielu reform jakie po‐
czyniono w zakresie administracji, finansów publicznych, a  także w za‐
kresie ich organizacji i finansowania. Zmiany dotyczyły także uprawnień 
organów  założycielskich,  jakie  otrzymały  jednostki  samorządu  teryto‐
rialnego. Zmianie uległ ich status prawny, a także sytuacja ekonomiczna. 

                                                 
* Pracownik Katedry Rachunkowości w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. 
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  Ideą zmian było dążenie do efektywności ekonomicznej  i  skupienie 
się na dostosowywaniu świadczeń medycznych do potrzeb społecznych 
a  także możliwości  finansowych państwa. Te zmiany nie wprowadziły 
jednak  istotnych zmian w zakresie  ich funkcjonowania. Do chwili obec‐
nej ich finansowanie  jest nieadekwatne do ponoszonych kosztów. Wiele 
zakładów  opieki  zdrowotnej nie  znalazło  odpowiedniej  recepty na po‐
prawę  sytuacji  finansowej,  pomimo  wielu  odważnych,  konkretnych, 
a także wręcz  niepopularnych  decyzji  zarządczych.  Doraźne  działania 
w tej  kwestii  dotyczą  szukania  nowych  rozwiązań   w  zakresie  źródeł 
finansowania, które to zgodnie z ustawą o działalności medycznej przy‐
nieść mogą tylko niewielkie korzyści. 
  Przekształcenie  jednostek  budżetowych  w  samodzielne  publiczne 
zakłady  opieki  zdrowotnej  odkryło  ich nowe wyzwania  oraz  inne kie‐
runki  funkcjonowania. Ta  zmiana  spowodowała  szerszy  zasięg  świad‐
czonych usług medycznych, nowe cele ekonomiczne a w  szczególności 
społeczne. W  związku  z  powyższym  powstały  przesłanki  do  zmiany 
kierunku ich zarządzania. Ważną rolę, niezbędną w ich funkcjonowaniu 
pełni  rachunkowość poprzez  system  informacyjny. Wszelkiego  rodzaju 
informacje medyczne przetwarzane ekonomicznie pozwalają na porów‐
nania i analizę efektywności poszczególnych usług. 
  W zakładzie opieki zdrowotnej, tak jak w każdej jednostce gospodar‐
czej, bardzo ważne są informacje finansowe niezbędne do podejmowania 
wszelkiego  rodzaju decyzji. Takich  informacji dostarcza  szeroko pojęta 
rachunkowość. Wielu autorów  tworzących definicje rachunkowości bie‐
rze pod uwagę  „złożone  aspekty przedmiotu  tej  rozwijającej  się  ciągle 
i doskonalonej  dziedziny  teorii  i  praktyki  gospodarczej”  [Olchowicz 
2004, s. 13]. Z  literatury wynika,  iż rachunkowość może być rozumiana 
jako system ewidencji zdarzeń i procesów gospodarczych,  język działal‐
ności gospodarczej, system informacyjny, system pomiaru, środek służą‐
cy do przedstawiania bieżącej ekonomicznej rzeczywistości, działalność 
usługowa oraz ideologia [Szychta 1996, s. 19−22]. 
  Najistotniejszą  funkcją  rachunkowości  jest  niewątpliwie  informacja 
na temat wyników ekonomicznych związanych z działalnością jednostki. 
W systemie  rachunkowość pełni  funkcje poznawcze zlokalizowane we‐
wnątrz  jednostki. Na zewnątrz zaspokaja potrzeby dla wielu odbiorców 
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zewnętrznych.  Informacje  te dotyczą głównie wielkości majątku, źródeł 
jego pochodzenia i efektywności zastosowania. Ponadto w sposób szcze‐
gółowy  przedstawia  sytuację  finansową  jednostki,  wynik  finansowy, 
a także relację pomiędzy przychodami i kosztami oraz poziom zobowią‐
zań  i  należności. Tego  rodzaju  informacje  służą  głównie menedżerom, 
a w tym przypadku dyrektorom zakładów opieki zdrowotnej.  
  Wykorzystanie powyższych  informacji  jest niezbędne w celu podej‐
mowania większości decyzji zarządczych. Tego rodzaju wiedza pozwala 
również  na  dokonanie  analizy  pozycji  zakładu  opieki  zdrowotnej  na 
rynku, a także planowanie  jego dalszego rozwoju. Rachunkowość służy 
zatem  celom poznawczym  i decyzyjnym w występujących w  jednostce 
zjawiskach  i  procesach  gospodarczych.  Ponieważ  rachunkowość  pełni 
wiele funkcji, jej zastosowanie jest niezbędne w osiągnięciu celu główne‐
go, a więc  świadczenia usług medycznych. Sprawia, że  jednostka może 
dokonać wyboru zastosowania różnych technik i form ewidencji.  
  Specyficzną, szczególną rolę zaczął pełnić  jeden z obszarów rachun‐
kowości  a mianowicie  rachunek  kosztów.  Jego  zastosowanie  pozwala 
zmierzyć  się  z wyceną  tak  trudno mierzalnych  usług  jakimi  są  usługi 
medyczne pomimo faktu, iż wspomagał on zawsze system zarządzania.  
 
2. Specyficzne aspekty rachunkowości zakładu opieki 
    zdrowotnej 
 
  Na  podstawie  funkcjonowania  zakładu  opieki  zdrowotnej  można 
wyróżnić  czynniki  zewnętrzne  i  wewnętrzne  obiegu  informacyjnego 
(patrz rysunek 1). 
  W zależności od potrzeb  informacyjnych zarówno zewnętrznych,  jak  
i wewnętrznych kształtuje się w zoz politykę rachunkowości. Jedną z naj‐
ważniejszych informacji jest informacja finansowa, trafiająca głównie do: 
– organów założycielskich jednostek (Urząd Marszałkowski); 
– płatników (NFZ), nielicznie do innych płatników; 
– kontrahentów (dostawców materiałów i usług); 
– banków  (banki  obsługujące w  jednostce  rachunki  bankowe  bieżące 

i kredytowe); 



Maria Leszkiewicz 300 

– RCPM (Regionalne Centrum Pomocy Rodzinie) − w zakresie dotacji; 
– WCZP  (Wojewódzkie  Centrum  Zdrowia  Publicznego)  −  sprawoz‐

dawczość; 
– Ministerstwo Zdrowia − sprawozdawczość w zakresie rachunku wyników; 
– pracowników −  raporty o sytuacji  finansowej  jednostki oraz o moż‐

liwościach zatrudnienia; 
– pacjentów − koszty  jednostkowe świadczonych usług oraz możliwo‐
ści wykonywania świadczeń osobom ubezpieczonym poza NFZ; 

– kierownictwa zakładu informacje niezbędne do zarządzania jednost‐
ką  takie  jak:  płynność  finansowa,  wynik  ekonomiczny,  informacje 
o kosztach i przychodach oraz ocena zdolności zakładu do kontynu‐
owania działalności. 

 
Rysunek 1. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające 

 na specyfikę rachunkowości ZOZ 
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Źródło: Opracowanie własne na przykładzie Specjalistycznego Rehabilitacyjnego ZOZ. 

 
  Z uwagi na to, iż zapotrzebowanie na informację w tym zakresie jest 
ogromne, kształtowanie rachunkowości jest niezbędne. Ewidencja w zoz 
musi być prowadzona bardzo szczegółowo by sprostać wszystkim zain‐
teresowanym. Zauważyć w  tym miejscu należy, że zapotrzebowanie na 
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informację jest coraz większe. Zaobserwować można również wzmożoną 
częstotliwość jej przekazywania. Wyznacznikiem są tutaj przede wszyst‐
kim  czynniki  zewnętrzne,  a  więc  wymienione  powyżej  najważniejsze 
organy i instytucje. 
  Istotną zmianą z jaką mamy obecnie do czynienia w zoz jest popyt na 
informację, głównie finansową, kierowników tych  jednostek. To właśnie 
oni,  zgodnie  ze  statutem  zostali  powołani  do  reprezentowania  zoz  na 
zewnątrz. W  zarządzaniu  jednostką posiadają  obecnie większe upraw‐
nienia  do  podejmowania  samodzielnych  decyzji,  niektóre  tylko  z  nich 
ogranicza ustawa o działalności  leczniczej (art. 54 pkt. 1−7). Kierownicy 
jednostek  są  również,  inaczej  niż  kiedyś,  rozliczani  z  efektywnego  lub 
mniej  efektywnego  poziomu  gospodarowania.  Stąd  obserwuje  się  ich 
wzmożone  zainteresowanie  kosztami,  przychodami  i wynikiem  finan‐
sowym  jednostki oraz konkurencji. W związku z tym, za bardzo istotne 
zaczęto postrzegać informacje wynikające z zastosowania w zoz rachun‐
kowości zarządczej. Stosowanie rachunkowości zarządczej w zoz pozwa‐
la na zmierzenie rentowności jednostki, a także poszczególnych jej obiek‐
tów. Jej niezbędną rolę należy dostrzec również w planowaniu  i budże‐
towaniu,  pełni  również  szeroko  pojęte  funkcje  kontrolne. Wszystko  to 
pomaga  jednostce  zastosować  odpowiednią  strategię  funkcjonowania 
w krótkim, a także dłuższym okresie. Specyfikę każdej jednostki określa 
forma  działania,  rodzaj  i  rozmiar  świadczonych  usług.  Zakład  opieki 
zdrowotnej nie jest nastawiony na generowanie zysku, działa non‐profit. 
Działalność  tych  jednostek o  szerokim zasięgu działania,  świadczących 
różne usługi medyczne z zastosowaniem różnorodnej  i wysokospecjali‐
stycznej aparatury medycznej nie sprowadza się głównie do zysku.  Ich 
powołanie w celu społecznym sprawia, że zysk nie może kształtować ich 
osiągnięć. Priorytetowe  zadania  tych  jednostek,  aczkolwiek niemierzal‐
ne, to wysoka jakość świadczonych usług poprzez wykorzystanie wyso‐
kokwalifikowanych  zasobów  ludzkich,  sprzętu  i  technologii w  celu  ra‐
towania życia i rehabilitacji pacjentów. 
  Jak wynika z przedstawionych faktów, wynik finansowy nie  jest ce‐
lem działania zoz, ale fakt iż jest to jednostka samodzielna, samofinansu‐
jąca  się  sprawia  że  odgrywa  on ważną  rolę, biorąc pod uwagę  obecne 
coraz większe kłopoty finansowe jednostek. Jak wynika z ustawy o dzia‐
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łalności  leczniczej  zoz  sam  pokrywa  ujemny wynik  finansowy  (art.  59 
pkt.  1),  co  oznacza,  że powinien pokryć  swoje  koszty przychodami  ze 
swojej działalności. Jak wynika z doświadczeń zawarte kontrakty z NFZ 
są niedoszacowane  i nieadekwatne do ponoszonych kosztów  jednostki, 
a dodatkowe  przychody  są  niewielkie. Dlatego  też,  biorąc  pod  uwagę 
fakt,  że  należy w  leczeniu  stosować współczesną wiedzę  i  technologię 
medyczną można mieć wątpliwości co do  jakości  tych usług przy obec‐
nym systemie finansowania. 
  Specyfikę  rachunkowości  zakładów  opieki  zdrowotnej  kształtują 
w szczególności następujące regulacje prawne: Ustawa o rachunkowości 
z dnia  29 września  1994  r., Ustawa  o  finansach publicznych  z dnia  27 
sierpnia 2009 r., Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., 
Ustawa o podatku od towarów  i usług z dnia 11 marca 2004 r., Ustawa 
o podatku  dochodowym  od  osób  prawnych  z  dnia  15  lutego  1992  r., 
Ustawa  o  podatkach  i  opłatach  lokalnych  z  dnia  12  stycznia  1991  r., 
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r., 
Ustawa  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób 
niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
  Bardzo ważne zmiany dla funkcjonowania zoz wprowadziła ustawa 
o działalności leczniczej, a zwłaszcza: 
1. Art.  56 ustawy, nie  zawierający  szczególnych  regulacji dotyczących 

zwiększania  funduszu  założycielskiego  tak  jak  to  miało  miejsce  
w ustawie o zoz  (art. 57). „Oznacza  to, że do otrzymanych przez sp 
zoz od 1 lipca 2011 r. środków pieniężnych z budżetu państwa w po‐
staci dotacji przeznaczonych na  remonty,  inwestycje, w  tym  zakup 
aparatury i sprzętu medycznego, a także środków pieniężnych w po‐
staci  dotacji  z  budżetów  jednostek  samorządu  terytorialnego  prze‐
znaczonych na cele rozwojowe sp zoz oraz darowizn mających cha‐
rakter aktywów trwałych lub darowizn przeznaczonych na cele roz‐
wojowe  sp  zoz, będą mieć  zastosowanie  zasady  ogólne wynikające 
z ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.). 
Nie będą one już odnoszone na fundusz założycielski, lecz – zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 41 ustawy o rachunkowości – zostaną 
zaliczone  do  rozliczeń  międzyokresowych  przychodów.  Na  takie 
rozwiązanie  sp  zoz  oczekiwały  od wielu  lat,  bowiem  funduszowe 
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rozliczanie dotacji  i darowizn przyczyniało się do generowania strat 
bilansowych” [Biuletyn informacyjny, 2011, s. 57−58]. 

2. Art.  59  ustawy  ust.  2−4 wprowadzający  istotne  zmiany w  sprawie 
pokrywania ujemnego wyniku  finansowego  jednostek. Z  treści w/w 
art. wynika, że organ założycielski może w terminie 3 miesięcy po za‐
twierdzeniu  sprawozdania  finansowego  pokryć  za  rok  obrotowy 
ujemny  wynik  finansowy  jednostki,  jeżeli  wynik  ten  po  dodaniu 
kosztów  amortyzacji ma wartość ujemną,  co  jest  zmianą korzystną. 
Mniej  korzystne  jest  już  zastosowanie  ust.4  w/w  ustawy  zgodnie 
z którym w przypadku nie pokrycia ujemnego wyniku finansowego 
organ  założycielski może  podjąć  decyzję w  sprawie  zmiany  formy 
organizacyjno prawnej lub likwidacji podległej jednostki. 

3. Art.  60−62  określające  zasady  likwidowania  jednostek  podległych 
organowi założycielskiemu ze  ściśle określonym czasem  trwania  ta‐
kiej likwidacji. Ten zapis jest mniej korzystny dla jednostek, ale chro‐
ni  interesy wierzycieli zoz. Chodzi tutaj o zaspokojenie  ich roszczeń 
w krótkim czasie. 

4. Art. 70–83 ustawy dotyczący przekształcenia zoz w spółkę kapitało‐
wą bez zastosowania uprzedniej  likwidacji  jednostki. Tutaj zgodnie 
z postanowieniami  ustawy  ważnym  elementem  jest  wyliczenie 
wskaźnika  zadłużenia  jednostki  zgodnie  z  którym  organ  tworzący 
pokrywa w  sposób  ściśle  określony    zobowiązania  zakładu  opieki 
zdrowotnej. 

  Poza wymienionymi artykułami ustawy o działalności  leczniczej na 
szczególną uwagę zasługuje art. 25 ust. 1–4, wprowadzający dla szpitali 
dodatkowe  ubezpieczenie  od  zdarzeń medycznych.  Zgodnie  z  ustawą 
posiadanie polisy w tym zakresie jest dla zoz obowiązkowe. Niespełnie‐
nie  tego wymogu  jest  podstawą do wykreślenia  z  rejestru  podmiotów 
wykonujących działalność medyczną, po przeprowadzeniu przez woje‐
wodę procedury wynikającej z tej ustawy.  
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Tabela 1. Przykład wyliczenia wskaźnika zadłużenia na podstawie jednostki 
w przekroju 2010–2011 r. 

Zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych  
Specjalistycznego Rehabilitacyjnego  ZOZ w latach 2011−2010 

Nazwa Jednostki: Specjalistyczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokolnikach 

Wykonanie na  Lp.  Treść 
31.12.2010 r.  31.12.2011 r. 

% dyn. 
(kol. 4/3) 

1.  2.  3.  4.  5. 
  PRZYCHODY OGÓŁEM  2 229 446,88 2 226 124,36  99,85 
I.  Przychody na działaln. bieżącą, z tego:  2 216 783,01 2 212 327,72  99,80 
1.  z odpł. świadcz. zdrowotnych, w tym:  2 216 938,98 2 212 816,76  99,81 
  a) uzyskanych z NFZ zgodnie  z umo‐

wami (z limitami)  2 214 560,52 2 210 463,40  99,81 
  b) ponadlimit. świadcz.– zafakturow. do 

przedłoż. do NFZ  0,00 0,00  0,00 
  c) uzyskanych z innych żródeł  2 378,46 2 353,36  98,94 
2.  na realizację progr.  zdrowotnych  0,00 0,00  0,00 
3.  pozostałe przychody  0,00 0,00  0,00 
II.  Przychody finansowe  81,97 0,12  0,15 
III.  Pozostałe przychody operacyjne,  

w tym: 
12 581,90 13 796,52  109,65 

1.  dotacje  0,00 0,00  0,00 
2.  świadcz. ponadlimit. z lat ubiegłych 

uznane przez NFZ  0,00 0,00  0,00 
IV.  Pokrycie amortyzacji  0,00 0,00  0,00 
V.  Zyski nadzwyczajne  0,00 0,00  0,00 
VI.  KOSZTY OGÓŁEM  2 302 442,96 2 419 374,59  105,08 
VII.  Koszty w układzie rodzajowym:  2 294 698,54 2 413 019,72  105,16 
1.  zużycie materiałów  313 332,53 366 982,18  117,12 
  w tym: leki  20 027,79 19 036,91  95,05 
2.  zużycie energii  33 409,75 36 684,97  109,80 
3.  usługi obce  134 223,29 137 560,03  102,49 
  w tym: medyczne obce  1 429,32 1 157,25  80,97 
4.  podatki i opłaty  33 190,60 37 414,50  112,73 
5.  wynagrodzenia (um. o prace, zlec)  1 436 376,94 1 463 885,00  101,92 
6.  składki ZUS od wynagrodzeń  238 246,10 237 966,32  99,88 
7.  świadczenia na rzecz pracowników  5 707,73 4 887,97  85,64 
8.  amortyzacja  78 611,56 113 152,20  143,94 
9.  pozostałe koszty  21 600,04 14 486,55  67,07 
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Tabela 1 (cd.) 

1.  2.  3.  4.  5. 
10.  wartość sprzedanych towarów i mate‐

riałów  0,00 0,00  0,00 
VIII. Koszty finansowe  6 862,49 6 353,69  92,59 
IX.  Pozostałe koszty operacyjne  881,93 1,18  0,13 
  w tym: odpis aktualiz. należności z NFZ 

za świadcz. ponadlimit.  0,00 0,00  0,00 
X.  Środki przyznane innym podmiotom  0,00 0,00  0,00 
XI.  Straty nadzwyczajne  0,00 0,00  0,00 
         

XII.  Wynik (przychody – koszty)  –72 996,08 –193 250,23  264,74 
XIII. Obciążenia wyniku finansowego  2 873,00 21,00  0,73 
XIV. Wynik netto  –75 869,08 –193 271,23  254,74 
     

 Wykonane do Lp.  Treść 
31.12.2010 r.  31.12.2011 r.  

 różnica    
(kol. 4–3)  

1.  2.  3.  4.  5. 
I.  Świadczenia ponadlimitowe, w tym:  7 745,52 35 242,80  –35 242,80 
 1.   zafakturowane (w roku, w którym wy‐

kon. usługę med.) – oddz. wykon. wy‐
łącznie procedury med. ratujące życie  0,00 0,00  0,00 

 2.   zafakturowane (w roku, w którym wy‐
kon. usługę med.)  oddz. wykon. pozo‐
stałe procedury med.  0,00 0,00  0,00 

 3.   niezafakturowane (w danym roku ka‐
lendarzowym, którego dot. usługa me‐
dyczna)   7 745,52 35 242,80  –35 242,80 

  Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia 

Lp.  Treść   Stan na 
31.12.2010 r. 

 Stan na 
31.12.2011 r.  

 zmiana 
(kol. 4–3)  

1.  2.  3.  4.  5. 
I.  Zatrudnienie ‐ etaty  42,73 43,54  0,81 
II.  Zatrudnienie ‐ kontrakty  0,00 4,00  4,00 
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Tabela 1 (cd.) 

  Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów 

Lp.  Treść   Stan na 
31.12.2010 r.  

 Stan na 
31.12.2011 r.  

 zmiana  
(kol. 4‐3) 

1.  2.  3.  4.  5. 
I.  Należności ogółem (bez ZFŚS), w tym:  186 431,68 187 682,35  1 250,67 
       wymagalne  0,00 0,00  0,00 
1.  od NFZ z tyt. usług wyk. w ramach 

limitów z umów  186 431,68 187 682,35  1 250,67 
2.  od NFZ z tyt. świadcz. ponadlimit. ‐ 

oddz. wykon. wyłącznie procedury 
med. ratujące życie  0,00 0,00  0,00 

3.  od NFZ z tyt. świadcz. ponadlimit. ‐ 
oddz. wykon. pozostałe procedury med. 0,00 0,00  0,00 

         
II.  Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS),  

w tym:  277 711,35 395 309,07  117 597,72 
   wymagalne  0,00 49 459,21  49 459,21 
1.  Zobowiązania finansowe  55 391,00 79 864,83  24 473,83 
         

 III.  Środki pieniężne (bez ZFŚS i r‐ku 
wadiów i inw.)   3 000,00 82,32  –2 917,68 

     
  Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej 
         

Wykonanie na  Lp.  Treść 
31.12.2010 r.  31.12.2011 r. 

 Zmiana 
(kol. 4–3)  

1  2  3  4  5 
1.  Wynik finansowy netto – pokrycie 

amortyzacji + koszty amortyzacji  2 742,48 –80 119,03  398,68 
2.  art. 59 ust. 2. Ujemny wynik finans. do 

pokrycia  przez organ założ. (jeżeli 
poz.1.<0)  0,00 –80 119,03  0,00 

3.  art. 71. Wskaźnik zadłużenia (zobowią‐
zania – środki pieniężne/do przycho‐
dów ogółem)  0,12 0,18  1 206,95 

4.  art. 72 ust. 1 p. 1. zobowiązania do po‐
ziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5 * 
przych.ogół.+ śr.pienięż.)  1 117 723,44 1 113 144,50  –2 867,75 
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Tabela 1 (cd.) 

1.  2.  3.  4.  5. 
5.  art.72 ust.1 p.1. zobowiązania powyżej 

poziomu wsk.zadłużenia =0,5 (zobo‐
wiąz.ogół.– poz.4)  –840 012,09 –717 835,43  120 465,47 

6.  art.72 ust.1 p.1.zobowiąz. do przejęcia 
przez organ założ. gdy 
wsk.zadłuż.>0,5(poz.3>0,5 to poz.5)  0,00 0,00  120 465,47 

         
  2010 r. Zmiana stanu produktów   – 155,97   
  2011 r. Zmiana stanu produktów   – 489,04   

Źródło : dokumentacja jednostki. 

 
  Z  ogólnie dostępnych  informacji wynika,  że ubezpieczenie  od  zda‐
rzeń medycznych  jest  problemem  dla  zoz‐ów  z  uwagi  na  propozycję 
ubezpieczyciela,  przekraczającą  możliwości  finansowe  tych  jednostek. 
Analizując wszelkie informacje mówiące o tym, że „stawka została skal‐
kulowana przy uwzględnieniu wszelkich  ryzyk: polski  rynek  charakte‐
ryzuje  się wysokim  stopniem niepewności  oszacowań  ryzyka,  co  spra‐
wia, że ubezpieczyciel bierze pod uwagę wszystkie scenariusze. Wobec 
przyjęcia  takiej  konstrukcji  prawnej  PZU  (tylko  on  pierwotnie wyraził 
gotowość ubezpieczenia szpitali) winduje stawki do poziomu niedostęp‐
nego dla większości szpitali” [Rotaub 2012], w tym także dla naszej  jed‐
nostki.  Po  przeprowadzeniu  postępowania  przetargowego  okazało  się, 
że  jedyna oferta PZU wyniosła 1/12  rocznych kosztów utrzymania  jed‐
nostki. W związku  z  powyższym,  jednostka  analogicznie  do wielu  in‐
nych szpitali z powodu braku  środków  finansowych nie zdołała dopeł‐
nić  tego  obowiązku. Ogólnie  rzecz  ujmując  zoz‐y  czekają  na  zapowie‐
dzianą przez resort zdrowia nowelizację tej ustawy. Zgodnie z zapowie‐
dzią nowelizacja ma zmienić ustawę  tak, aby nowe ubezpieczenie było 
dla szpitali fakultatywne, a nie obligatoryjne. W związku z tym, urzędy 
wojewódzkie do  chwili obecnej nie  stosowały  sankcji wobec zoz, które 
nie wykupiły dodatkowej polisy. 
  Przekształcenie  jednostek  budżetowych  w  samodzielne  publiczne 
zakłady  opieki  zdrowotnej  spowodowało  obligatoryjność  zastosowania 
wymienionych aktów prawnych, a w szczególności ustawy o rachunko‐
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wości. W tym miejscu w ramach specyfiki zoz należy zwrócić uwagę na 
zastosowanie art. 32 ust. 6 tej ustawy, zgodnie z którym można zgodnie 
z ustawą o rachunkowości „dla środków trwałych o niskiej jednostkowej 
wartości  początkowej  ustalić  odpisy  amortyzacyjne  lub  umorzeniowe 
w sposób  uproszczony,  przez  dokonywanie  zbiorczych  odpisów  dla 
grup  środków  zbliżonych  rodzajem  i  przeznaczeniem”.  Taki  sposób 
ewidencji  pozwala  na  sterowanie  kosztami  amortyzacji  wielokrotnie 
wpływającej na ujemny wynik finansowy  jednostki, co  jest bardzo istot‐
ne podczas prowadzonych  inwestycji wraz z  ich pierwszym wyposaże‐
niem.  Prowadzenie  inwestycji  natomiast  jest  niezbędne w  działalności 
zoz zarówno dla poprawy bazy  lokalowej,  jak również  jej wyposażenia. 
Zastosowanie prawa bilansowego pozwoliło na wyodrębnienie określo‐
nych  zasad  rachunkowości. Wszelkie  informacje wynikające  z  rachun‐
kowości muszą zatem być wiarygodne, rzetelne i sprawdzalne. Spośród 
wszystkich  zasad  rachunkowości  najistotniejszą  jest  zasada  wierności 
i rzetelności  obrazu.  Prawo  bilansowe  pozwala  nam  przyjąć  takie  roz‐
wiązania,  których  zastosowanie  pokaże  rzetelnie  majątek  jednostki 
i źródła  jego  finansowania,  a  zatem bieżącą działalność  zakładu  opieki 
zdrowotnej. Instrukcję pisemną w spawie przyjętych rozwiązań rachun‐
kowości, zwaną dalej  (polityką  ) rachunkowości wydaje Kierownik  jed‐
nostki. 
  Zgodnie z polityką rachunkowości określić można w szczególności: 
• rok obrotowy z podziałem na okresy sprawozdawcze, 
• metody wyceny majątku  firmy oraz  źródeł  jego pochodzenia  tj. ak‐

tywów i pasywów, 
• sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
• treść oraz specyfikę zakładowego planu kont, 
• system i funkcjonowanie ochrony danych. 
  Biorąc  pod  uwagę  rozporządzenie  dotyczące  szczególnych  zasad 
rachunku kosztów uwzględniamy system ewidencji kosztów w taki spo‐
sób,  by można  było  dokonać  kalkulacji  jednostkowych  kosztów  usług 
zdrowotnych.  Zgodnie  z  rozporządzeniem,  zakład  opieki  zdrowotnej 
prowadzi  ewidencję  w  układzie  rodzajowym  oraz  podmiotowo‐
przedmiotowym z wyodrębnieniem działalności: 
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• podstawowej  (osobodzień  opieki  oraz  pacjent  z  przypisanymi mu 
lekami i innymi procedurami medycznymi), 

• pomocniczej medycznej (procedury medyczne), 
• pomocniczej nie medycznej (świadczone usługi), 
• kosztów zarządu.  
  W rachunku kalkulacyjnym obiektami kosztów mogą być [Kulis i in. 
1999, s. 75]: 
• konkretny pacjent, 
• konkretna  jednostka  chorobowa według Międzynarodowej Klasyfi‐

kacji ICD‐10, rozumiana jako całkowity proces leczenia w danym za‐
kładzie opieki zdrowotnej, 

• przypadek mieszany (case mix). 
  Kalkulacją  nazywamy  szereg  czynności  obliczeniowych,  wykona‐
nych na potrzeby ustalenia kosztów przypadających na przedmiot kal‐
kulacji.  Odpowiednio  sporządzona  kalkulacja  kosztów  pokazuje  nam 
cenę usługi medycznej przyjętej za przedmiot kalkulacji. Do najważniej‐
szych funkcji kalkulacji zaliczamy: 
1) ustalenie kosztu jednostkowego wytworzonych usług medycznych; 
2) pozyskanie informacji pomocniczych niezbędnych dla ustalenia cen; 
3) dostarczenie  wiadomości  potrzebnych  do  sporządzania  planów 

i analizy w jednostce; 
4) określenia rentowności sprzedawanych usług; 
5) dostarczenie informacji na potrzeby kontroli i oceny działalności jed‐

nostki. 
  Kalkulacji  kosztów w  zakładzie  opieki  zdrowotnej podlegają  różne 
usługi medyczne wytwarzane dla odbiorców zewnętrznych i wewnętrz‐
nych.  Aby  dobrze  skalkulować  świadczenia  medyczne  należy  prawi‐
dłowo określić przedmiot kalkulacji. Należy zwrócić szczególną  uwagę 
na  technologię  wytworzenia  usług,  aparaturę  i  sprzęt medyczny.  Za‐
uważyć należy, że prowadzenie polityki rachunkowości, w tym rachun‐
ku kosztów i kalkulacji, jest w zakładzie opieki zdrowotnej bardzo istot‐
ne  z  finansowego  punktu widzenia. Wszystkie  informacje wynikające 
z takiej  ewidencji  są wykorzystywane  podczas  kontraktowania  świad‐
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czeń z NFZ, kiedy to chcemy otrzymać jak najwyższą cenę. Obecnie NFZ 
jako  monopolista  −  płatnik  wykorzystuje  swoją  pozycję  i  proponuje 
świadczeniodawcom  ceny poniżej kalkulacji, dostosowując  je do wyso‐
kości środków finansowych jakie postanowił przeznaczyć na ten cel. 
  Z  informacji wynika,  że  ta  sytuacja może  się  zmienić. W Minister‐
stwie Zdrowia powołano  specjalny zespół, który ma przygotować pro‐
jekt  nowego  rozporządzenia w  sprawie  szczególnych  zasad  rachunku 
kosztów w zakładach opieki zdrowotnej. Zaproponowany w  rozporzą‐
dzeniu nowoczesny model kalkulacji kosztów ma spowodować ustalenie 
realnego kosztu usług medycznych oraz prawidłowość wyceny kosztów 
leczenia,  za  jakie  płaci NFZ. Celem wprowadzenia  tych  zmian  jest  ra‐
chunek  ekonomiczny  postrzegany  przez  świadczeniodawcę  i  płatnika, 
a mianowicie ZOZ i NFZ. Warunkiem realizacji celu o którym mowa jest 
wprowadzenie zmian w art. 97 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadcze‐
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgod‐
nie z obecnym brzmieniem przepisu analiza kosztów usług medycznych 
niezbędnych do prawidłowego zawierania umów o  ich udzielanie  leży 
po  stronie NFZ,  stąd negocjacje dla  zoz  są  tylko  formalnością. Dlatego 
też, każdy zawierany kontrakt kończy  się konsekwencją  finansową dla 
zakładów  opieki  zdrowotnej,  bowiem  cena  otrzymana  za  usługę me‐
dyczną jest nieadekwatna do wytworzenia świadczeń, drogich i w wielu 
przypadkach  skomplikowanych.  Obecnie  Fundusz  nie  przeprowadza 
analizy kosztów w zakresie zapewniającym wiarygodną wycenę świad‐
czeń. Wraz  z nowym  rozporządzeniem ma pojawić  się  obligatoryjność 
w tym zakresie. Podstawą takiej wyceny mają być koszty usług medycz‐
nych, których kalkulacja zostanie w  tym rozporządzeniu określona. Za‐
daniem rachunku kosztów wynikającym z rozporządzenia będzie  infor‐
macja w  sprawie  efektywnego  zarządzania  swoimi  zasobami  Przyjęte 
rozwiązania dostarczą kierownictwu  jednostek szczegółowych  informa‐
cji na  temat powstawania kosztów oraz osób odpowiedzialnych  za  ich 
powstawanie. Wiedza w tym zakresie przedstawiana na podstawie spe‐
cjalnych załączników do rozporządzenia pozwoli Ministerstwu Zdrowia 
na  porównanie  występujących  kosztów  wykorzystywanych  zasobów 
w różnych  zakładach opieki  zdrowotnej. Tak ujednolicona metoda kal‐
kulacji kosztów pozwoli na porównanie kosztów tych samych świadczeń 



Rola polityki rachunkowości w zarządzaniu… 311 

udzielanych przez różne podmioty. Jeżeli rozporządzenie wejdzie w ży‐
cie, zakłady opieki zdrowotnej będą musiały  je stosować, oby na miarę 
lepszej  sytuacji materialnej  skutkującej  lepszym  kontraktem.  Biorąc  to 
wszystko pod uwagę należy szukać  także  innych priorytetów w zarzą‐
dzaniu zakładem opieki zdrowotnej. Sam fakt, iż jednostka jest w danym 
okresie nierentowna nie musi  oznaczać deficytu,  a więc powstania  zo‐
bowiązań  wymagalnych.  Należy  dążyć  do  nadwyżek  finansowych 
w celu wykorzystania  ich  na  systematyczny  rozwój  zakładu. Aby  tego 
rodzaju zadania były realizowane, niezbędna jest umiejętność zarządcza 
kadry  kierowniczej  wykorzystująca  wszystkie  dostępne  informacje 
o przychodach, kosztach  i wyniku  finansowym. Poza wynikiem ekono‐
micznym,  istotną  rolę  w  zarządzaniu  zoz  odgrywa  konkurencyjność 
świadczonych usług kreująca  jego pozycję na  rynku. To pacjent  swoim 
wyborem decyduje bowiem o przychodach jednostki w kwestii wykona‐
nia zawartego z NFZ kontraktu. Wysoka  jakość oraz bogata oferta  jed‐
nostki zaowocuje także zainteresowaniem na przyszłość. Rachunkowość 
w tym zakresie powinna w sposób szczególny wykorzystywać informa‐
cje  niezbędne w  celu wyodrębnienia  efektów  jednostki.  „Efekty  te  po‐
winny  być mierzone  ilościowo  i wartościowo  za  pewien  okres w celu 
uzyskania możliwie wszechstronnych informacji potrzebnych do ustale‐
nia wyników i kierowania zakładem” [Kulis i in., 1999, s. 9]. 
 
3. Istota i funkcje rachunku kosztów w zarządzaniu jednostką 
 
  W związku z  tym,  że zoz podlegają obecnie prawom  rynku, szansę 
na konkurencyjność w  tym zakresie mają  te, które  świadczą usługi me‐
dyczne wysokiej  jakości przy optymalnej, umiarkowanej cenie. Nie bez 
znaczenia jest ich orientacja w sprawie wielkości wytworzenia i sprzeda‐
ży  usług.  Warto  też  znać  strukturę,  poziom  i  zmieniające  się,  bądź 
utrzymujące  trendy  w  zakresie  przychodów  i  kosztów.  Tego  rodzaju 
wiedza istotna jest zarówno w odniesieniu do jednostki, jak również całej 
gospodarki. Biorąc pod uwagę ten fakt stwierdzić należy, że prowadze‐
nie  rachunku kosztów  odgrywa bardzo ważną  rolę w  funkcjonowaniu 
zakładu opieki zdrowotnej. 
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  Rachunek kosztów posiada wiele definicji, np.: 
• według Naumiuka  [2000,  s.  30]  „rachunek kosztów  oznacza  zespół 

działań zmierzających do ustalenia w  różnych aspektach wysokości 
wyrażonego w pieniądzu wkładu pracy  żywej, uprzedmiotowionej, 
zaangażowanego przez daną  jednostkę, w powiązaniu z efektami  jej 
działalności  np.  z  wytworzonymi  produktami,  przychodami  z  ich 
sprzedaży itp.”; 

• według Matuszewicza  [1994, s. 5] „pod pojęciem rachunku kosztów 
należy  rozumieć  ogół  czynności  zmierzających do ustalenia w  róż‐
nych przekrojach  i  zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wyso‐
kości nakładów dokonanych w jednostce gospodarczej w określonym 
czasie i z określonym przeznaczeniem”;  

• według Moszczyńskiego  [1961, s. 205] „rachunek kosztów obejmuje 
ogół  czynności  zmierzających  do  ustalenia w  różnych  przekrojach 
wysokości opłaconych nakładów pracy  żywej  i pracy uprzedmioto‐
wionej,  dokonanych  w  przedsiębiorstwie  w  określonym  czasie  
i  z  określonym przeznaczeniem”. Dlatego  też, w  kontekście przed‐
stawionych powyżej definicji bardzo ważna jest analiza przychodów 
i kosztów, dochodów i wydatków, a także rachunku ekonomicznego. 
W  tym miejscu należy wyciągnąć wnioski zarówno w ujęciu  synte‐
tycznym, jak i analitycznym. 

  W praktyce  zoz wyróżnić możemy następujące  elementy  rachunku 
kosztów: 
a) dokumentowanie i ewidencję, 
b) kalkulację na potrzeby ustalenia kosztu jednostkowego usługi, 
c) sposoby rozliczania, 
d) planowanie i analizę kosztów w celach zarządczych, 
e) prezentację  dla  celów  sprawozdawczych  tj.  zewnętrznych  i  we‐

wnętrznych odbiorców. 
  Rachunek  kosztów  ma  w  systemie  informacyjnym  zoz  szerokie 
i wiodące  zastosowanie.  Umożliwia  on  podejmowanie  odpowiednich 
decyzji w prowadzeniu efektywnej i racjonalnej działalności. Jego zasto‐
sowanie  jest bardzo ważne, bowiem wiedza na  temat wysokości pono‐
szonych kosztów bezpośrednio wpływa na wynik  ekonomiczny. Z do‐
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świadczenia wynika,  że każda błędna  informacja ma negatywne  skutki 
w  zakresie  podejmowanych  w  jednostce  krótkookresowych,  a  także 
w dłuższym  horyzoncie  czasowym  decyzji  i  może  zakłócić  właściwe 
kierunki działalności jednostki. 
 

Tabela 2. Struktura kosztów rodzajowych za lata 2010−2011 

Lp.  Nazwa 
Kwota 
za 2010 r. 

Kwota 
za 2011 r. 

% 
2010

% 
2011 

Różnica 

1.  Amortyzacja  78 611,56 113 152,20 3,4 4,7  + 1,3 

2.  Zużycie materiałów  
gospodarczych  131 281,68 172 613,47 5,7 7,2  + 1,5 

3.  Zużycie artykułów  
żywnościowych  161 369,77 174 664,19 7,0 7,2  + 0,2 

4.  Zużycie leków  20 681,08 19 704,52 0,9 0,8  – 0,1 

5.  Zużycie energii  
i wody  40 165,74 44 454,85 1,8 1,8  – 

6.  Usługi obce  122 410,80 126 622,69 5,3 5,2  – 0,1 

7.  Podatki i opłaty  33 190,60 37 414,50 1,5 1,6  + 0,1 

8.  Wynagrodzenia  1 436 376,94 1 463 885,00 62,6 60,7  – 1,9 

9.  Ubezpieczenie społ. i inne świad. 243 953,83 242 854,29 10,6 10,1  – 0,5 

11.  Usługi i opłaty bankowe  5 056,50 3 167,46 0,2 0,1  – 0,1 

12.  Pozostałe koszty  21 600,04 14 486,55 1,0 0,6  – 0,4 

Źródło: dokumentacja jednostki.   

 
  Z  uwagi  na  fakt,  iż  Zakład  opieki  zdrowotnej  jest  osobą  prawną, 
a więc samobilansującą się o pełnym rozrachunku gospodarczym, moż‐
na przyjąć, że rachunek kosztów pełni funkcje analogiczne  jak w przed‐
siębiorstwie (patrz rysunek 2). 
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Rysunek 2. Funkcje rachunku kosztów 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sawicki (red.) [1996, s. 37]. 

 
  Jak  wynika  z  przedstawionych  wyżej  funkcji  rachunku  kosztów 
w zakładzie  opieki  zdrowotnej  można  wykorzystywać  je  zarówno  
w  skali mikro–,  jak  i makroekonomicznej.  Jak wynika z doświadczenia 
jednostki  dostarcza  on  wszelkich  informacji,  niezbędnych  dla  decyzji 
zarządczych,  a  także  jej  funkcjonowania  na  rynku. Wraz  z  rozwojem 
rachunku kosztów można w jednostce odważniej podejmować wszelkie‐
go  rodzaju decyzje związane z  taktyką  i strategią  firmy. O  tym,  iż  jego 
rola  jest ogromna  świadczy  fakt,  iż organ  założycielski  jednostki  coraz 
bardziej uszczegóławia sprawozdawczość w zakresie jego zastosowania. 
Dla  jednostki zasadniczą rolę pełni  rachunek kosztów planowanych, co 
jest  niezbędne w  ocenie  rzeczywistego  kontraktu  z NFZ. W  zakładzie 
opieki zdrowotnej, tak  jak w każdej innej firmie, proces planowania  jest 
konieczny w  szeroko pojętym  zarządzaniu. Wśród planów  zoz  „szcze‐

FUNKCJE RACHUNKU KOSZTÓW W ZOZ 

ANALITYCZNA KONTROLNA 

DOWODOWA

INFORMAC. – STATYST.

CENOWA

EWIDENCYJNA

PLANISTYCZNA

OPTYMALIZACYJNA
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gólne miejsce zajmuje plan kosztów będący bazą porównawczą dla kosz‐
tów  rzeczywistych  i  umożliwiający  tym  samym  w  obszarze  kosztów 
kontrolę i motywowanie” [Szydełko 2004, s. 7]. 
  Z  doświadczenia  jednostki  wynika,  że  powszechnie  stosuje  się 
w zarządzaniu odchylenia od kosztów planowanych. Ich ustalanie stosu‐
je się systematycznie za każdy miesiąc, co jest niezbędne w ocenie płyn‐
ności finansowej biorąc pod uwagę fakt, że NFZ płaci za wykonywanie 
świadczeń do wysokości 1/12 zawartego kontraktu. Należy zauważyć, że 
stosowanie  rachunku kosztów planowanych  spełnia  tutaj  odpowiednie 
wymogi a mianowicie: 
1. Planuje się koszty z uwzględnieniem występowania ich w rachunku 

kosztów rzeczywistych. 
2. Ustala się jednoznacznie sposób pomiaru ich odchyleń. 
3. Określa się wzory, terminy oraz ustala się odpowiednie komórki or‐

ganizacyjne  do  których  kieruje  się  sprawozdawczość  wynikającą  
z ewidencji kosztów. 

4. Tego  rodzaju  rachunek  kosztów  uznaje  się  za  stały  i  powszechny 
system zarządzania zoz. 

  Dobra  organizacja  rachunku  kosztów  planowanych  oraz  sprawne 
jego  funkcjonowanie powoduje,  że zoz posiada ogromną wiedzę o od‐
chyleniach kosztów  rzeczywistych od planowanych  tj. niezbędną  infor‐
mację  o  kosztach  w  całokształcie  informacji  zarządczej.  Zastosowanie 
tego elementu zależy od wielu działań  i specyficznych warunków dzia‐
łalności jednostki, jaką jest niewątpliwie zakład opieki zdrowotnej. Poni‐
żej zamieszczony został przykład zastosowania  rachunku kosztów pla‐
nowanych (odchyleń kosztów rzeczywistych od planowanych). 
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Tabela 4. Wykonanie planu rzeczowo‐finansowego na dzień 31.07.2012  r.  
Specjalistycznego Rehabilitacyjnego zoz1 

Lp.  WYSZCZEGÓLNIENIE 
Plan  

finansowy 
 na 2012 r.  

Plan na 
VII/2012

Wykonanie 
na dzień 
31.07.2012 

Odchylenia 

I  PRZYCHODY OGÓŁEM  2 463,4  1 437,0  1 393,7  – 43,3 

1. 
Przychody z Narodowego  
Funduszu Zdrowia 

2 425,5  1 414,9  1 351,0  – 63,9 

2. 
Pozostała sprzedaż usług 
medycznych 

0,0  0,0  0,9  + 0,9 

3. 
Pozostałe przychody  
operacyjne 

37,9  22,1  41,8  + 19,7 

4.  Przychody finansowe  0,0  0,0  0,0  0,0 
II  KOSZTY OGÓŁEM  2 612,3  1 523,8  1 527,7  + 3,9 

1. 
Koszty działalności  
operacyjnej, w tym: 

2 605,3  1 519,8  1 521,4  + 1,6 

1.1  Amortyzacja  161,4  94,2  100,3  + 6,1 
1.2  Zużycie materiałów i energii 274,0  159,8  184,6  + 24,8 
1.3  Usługi obce  344,6  201,0  165,5  – 35,5 
1.4  Podatki i opłaty  39,6  23,1  20,8  – 2,3 
1.5  Wynagrodzenia  1 499,8  874,9  876,4  + 1,5 

1.6 
Ubezpieczenia społeczne 
 i inne świadczenia  

267,6  156,1  161,2  + 5,1 

1.7  Pozostałe koszty rodzajowe  18,3  10,7  12,6  + 1,9 
2.  Pozostałe koszty operacyjne  0,0  0,0  1,5  + 1,5 
3.  Koszty finansowe  7,0  4,0  4,8  + 0,8 
III  WYNIK BRUTTO  – 148,9  – 86,8  – 134,0  – 39,4 

Uwagi: 

1. Wykazane przychody uwzględniają zmiany stanu produktów. 

2. Odchylenia ujemne w przychodach planowanych za m‐c VII/2012 w wysokości  (‐) 
43,3 tys. zł. wynikają głównie z: a) braku środków z NFZ w wysokości (‐) 63,9 tys. zł.; 
b) dodatnich  odchyleń w  przychodach  operacyjnych w wysokości  (+)  20,6  tys.  zł. 
(dotacja na program zdrowotny  i pozostała  sprzedaż w  ramach pozostałych przy‐
chodów operacyjnych jednostki). 

  Na dzień 31.07.2012  r.  jednostka planowała poniesienie straty w wysokości  (‐) 86,8 
tys. zł. natomiast osiągnęła wynik  finansowy ujemny w wysokości  (‐) 134,0  tys. zł. Od‐

                                                 
1 Powyższy plan rzeczowo‐finansowy sporządzono w oparciu o poniesione koszty 

w 2011 r. z uwzględnieniem struktury jaka występuje w jednostce. Wykonanie planu jest 
dostosowane  do  przychodów  na  2012  r.,  tj.  kontraktu  otrzymanego  od  NFZ/ŁOW 
w Łodzi. 
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chylenia dodatnie kosztów rzeczywistych w stosunku do kosztów planowanych kształtu‐
ją się na poziomie (+) 41,7 tys. zł., z czego najwyższe odchylenia wystąpiły w grupie zu‐
życia materiałów  i energii (+) 24,8 tys. zł. Z kolei odchylenia ujemne kosztów rzeczywi‐
stych w stosunku do kosztów planowanych kształtują się na poziomie (‐) 37,8 tys. zł., z 
czego najwyższe odchylenia wystąpiły w grupie usług obcych  (‐) 35,5  tys. zł. Powstałe 
znaczne  odchylenia w  grupach materiały  i  energia  oraz  usługi  obce wynikają  z  faktu 
reorganizacji kuchni od 01.04.2012 r. i przekazaniu jej w drodze przetargu nieograniczo‐
nego  firmie cateringowej.  Jak wynika z przedstawionego przykładu, rachunek kosztów 
planowanych, stosowany w jednostce w sposób skuteczny i prosty wspomaga zarządza‐
nie przez pryzmat kosztów. 

 

4. Rachunkowość zarządcza – priorytetowy kierunek 
    zarządzania zakładem opieki zdrowotnej 
 
  Rachunkowość  zarządcza  to  „proces  generowania  informacji  finan‐
sowych  i  niefinansowych  odpowiednio do potrzeb  zarządzania przed‐
siębiorstwem a w szczególności w celu ułatwienia podejmowania decyzji 
operacyjnych i strategicznych przez pracowników i menedżerów przed‐
siębiorstwa” [Jaruga i in. 2010, s. 22].  
  Rachunkowość  zarządczą  wykorzystujemy  w  celu  nowoczesnego 
zarządzania w  zakładzie  opieki  zdrowotnej. Wszystkie  przygotowane 
informacje  zestawione  w  szczegółowe  analizy  można  wykorzystać 
w planowaniu, ocenie i kontroli, a także szeroko pojętym systemie rozli‐
czeń.  Celem  rachunkowości  zarządczej  jest  dostarczanie menedżerom, 
czyli kierownictwu zoz  informacji przydatnych  i wielokrotnie niezbęd‐
nych w zarządzaniu  jednostką, a co za tym idzie podejmowaniu decyzji 
takich jak: ustalanie i różnicowanie cen, rozwój, kierunki sprzedaży, czy 
też kierunki inwestowania. Stosowanie narzędzi rachunkowości zarząd‐
czej winno przyczyniać się do ciągłej poprawy efektywności w realizacji 
założonych celów jednostki. Rachunkowość zarządcza w zakładzie opie‐
ki zdrowotnej dotyczy: 
1. Zbioru danych niezbędnych w procesie planowania. 
2. Zestawu  informacji  na  potrzeby  opracowywania  planów  krótko 

i długookresowych. 
3. Pakietu analiz potrzebnych do podejmowania decyzji. 



Maria Leszkiewicz 320 

4. Zestawienia  korzystnych  i  niekorzystnych  zjawisk  w  działalności 
jednostki, wymuszając w ten sposób motywacje wśród kierownictwa 
oraz pracowników. 

5. Niezbędnych w zarządzaniu funkcji kontrolnych. 
 

Rysunek 3. Rachunkowość zarządcza w planowaniu i kontroli kierowniczej 

Sterowanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprzężenie 
zwrotne 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planowanie 
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Ocena dokonań 

Budżety jako 
finansowa 

reprezentacja planu 
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rachunkowości 
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ewidencja transakcji, 
zdarzeń, 

sprawozdania)
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o dokonaniach. 

Aktualne rezultaty a 
budżety 

Przewidywana 
sprzedaż, koszty, 

przychody 

Odwzorowanie 
faktycznych 

transakcji, procesów, 
wyników, itd. 

Informacje o 
odchyleniach według 

ośrodków 
odpowiedzialności, 

poziomów 
zarządzania, etc. 

 
Źródło: [Jaruga A. i in., 2001, s. 26]. 

 
  Podstawowym  celem  rachunkowości  zarządczej  jest  zgromadzenie 
informacji dla  jej użytkowników. Rachunkowość zarządcza  funkcjonuje 
w  oparciu  o  rachunek  kosztów, wchodzi w  skład  rachunkowości  jed‐
nostki  i wykorzystywana  jest głównie przez wewnętrznych użytkowni‐
ków  takiej  informacji. Wśród  takich  informacji można wyróżnić  rachu‐
nek  finansowy,  rachunek  kosztów  sporządzony  i  nakierowany  na  po‐
dejmowanie  decyzji  zarządczych  oraz  rachunek  efektywności  ekono‐
micznej. Analizując powyższe fakty stwierdzić należy, że rachunkowość 
zarządcza  jest nowym  i rozwijającym się tematem w zakresie zarządza‐
nia zakładem opieki zdrowotnej. 
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5. Controlling jako nowoczesna forma zastosowania 
rachunkowości w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej 

 
  Controlling  to  „obejmujący  całe  przedsiębiorstwo,  skoordynowany 
i zintegrowany, wspierany komputerowo system wspomagania w proce‐
sie  strategicznego  i  operacyjnego  zarządzania  przedsiębiorstwem  po‐
przez koordynację planowania  (ustalania celów przedsiębiorstwa), kon‐
troli (porównania stanu faktycznego z zamierzeniami; analiza odchyleń) 
oraz  kierowania  (przeprowadzenia  działań  korygujących). W  krótkim 
okresie controlling przybiera postać zysku, zaś w okresie długim przed‐
stawia  się  on  jako pewność  istnienia  i  rozwoju przedsiębiorstwa”  [Ka‐
niecki 2012]. 
  Z doświadczenia  jednostki samodzielnej  i samofinansującej się (zoz) 
wynika, że kadra kierownicza musi dużą uwagę skierować na planowa‐
nie, kontrolę  i sterowanie. Opracowanie  i nieustanne ulepszanie obiegu 
informacyjnego  jest najważniejszym warunkiem  jej efektywnego działa‐
nia. Aby obraz jednostki był przejrzysty należy zastosować szczegółowo 
sporządzane  analizy,  a  także wszelkie  instrumenty  sterowania. Wpro‐
wadzenie instrumentów controllingu pozwoli na skuteczniejsze ogarnię‐
cie  procesu  zarządzania,  sprostanie  coraz  większym  problemom  jed‐
nostki  funkcjonującej na rynku związanych z konkurencją. Coraz więk‐
sze wymogi NFZ – płatnika monopolisty w  tym zakresie powodują,  że 
zachodzące w  zoz  nieustanne  zmiany  zakłócają  poszczególne  procesy 
w jednostce. Dlatego  też,  zakład  opieki  zdrowotnej powinien wprowa‐
dzać coraz skuteczniejsze instrumenty controllingu aby kadra kierowni‐
cza zarządzała  jednostką skutecznie. To oznacza również, że przychody 
i koszty, a co za  tym  idzie rachunek wyników był planowany  i kontro‐
lowany  coraz  lepiej.  Stwierdzić należy,  że  ”zarządzanie nastawione na 
rynek wymaga od  jego pracowników większej elastyczności i zaangażo‐
wania. O tym, kto wygra w walce z konkurencją, zadecyduje motywacja 
pracowników” [Vollmuth 1997, s. 5].  
  W oparciu o szybsze, bardziej dokładne i prawdziwe informacje po‐
dejmuje  się  szybciej  i  lepiej  decyzję. Optymalne  i  prawidłowo  podjęte 
decyzje  zapewnić mają  funkcjonowanie  zoz na dłuższy  czas. Wprowa‐
dzenie  instrumentów controllingu sprawia, że  jednostka  jest przejrzysta  
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i dyrektor wie, w którym miejscu działalność  jednostki  idzie w dobrym 
kierunku, a w którym źle. Zadania controlingu: 
1. Rozpoznanie celów strategicznych i operatywnych jednostki. 
2. Opracowanie misji jednostki. 
3. Wprowadzenie i zastosowanie kalkulacji kosztów. 
4. Określenie jakości i wydajności świadczonych usług. 
5. Kontrolowanie wskaźników oceny sytuacji finansowej. 
6. Sporządzenie planu działania i jego aktualizacja. 
7. Wprowadzenie systemu  informacyjnego (porównanie celów z wyni‐

kami). 
8. Eliminowanie powstających negatywnych barier pomiędzy jednostką 

a otoczeniem. 
9. Wypracowanie odpowiednich postaw pracowników dla działalności 

zgodnej z racją ekonomiczną i interesem jednostki. 
  Cele controllingu: 
1. Zabezpieczenie jednostki przed samoregulacją. 
2. Centralizacja wszelkich informacji mających związek z planowaniem 

i kontrolą. 
3. Zapewnienie elastycznego procesu działalności jednostki. 
4. Potrzeba podejmowania wspólnych działań. 
  W  literaturze  za  treść  controllingu  przyjmowane  są  [Mann, Mayer 
1998, s. 198−201]: 
• „orientacja na cele –  jest to główne założenie controllingu polegające 

na  trzyetapowym  podejściu  do  sterowania  strategicznego  (wyzna‐
czanie celu, sterowanie przez cel oraz osiągnięcie celu); 

• orientacja na przyszłość – stabilny rozwój przedsiębiorstwa oraz za‐
pewnienie zatrudnienia; 

• orientacja  na wąskie  gardła  –  umożliwia  działania  korygujące,  na‐
prawcze; 

• orientacja na rynek  i klienta – kształtowanie cen oferowanych klien‐
tom oraz procesów gospodarczych przedsiębiorstwa; 

• orientacja na wynik – efekt końcowy działalności, realizowany przez 
planowanie, kontrolę i sprawozdawczość”. 
W  teorii  literatury  istotne  znaczenie  odgrywa  controlling  jako  in‐
strument  zarządzania,  który powinien wspierać dyrekcję  zakładów 
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przy podejmowaniu decyzji. Hilman J. Vollmuth [1996, s. 15] wyraża 
pogląd,  że  tylko  „poprzez  bieżącą  kontrolę  i porównywanie  zapla‐
nowanych �rlów z faktycznie osiągniętymi wynikami można na czas 
wykryć  wszelkie  uchybienia  występujące  w  przedsiębiorstwie”. 
Z kolei M. Walczak [1998, s. 3] wskazuje, że przedsiębiorstwo „musi 
mieć przede wszystkim wolę ustawicznej zmiany obszarów  i sposo‐
bów  działania”,  a  zwłaszcza  efektywnego wykorzystania  zasobów. 
Szczególnie  podkreśla  rolę  �rzycho�cynego  zarządzania  finansami 
jako  najważniejszego  czynnika  rozwoju  gospodarczego  [Walczak 
1998, s. 41]. Poprawność analizy warunkuje  jednakże podejściem ex 
post  i  ex  ante.  Jednym  z  istotnych  obszarów  analizy  powinna  być 
analiza wyniku finansowego, a zwłaszcza: 

• jego tendencji kształtowania się w czasie; 
• określenia najważniejszych kierunków wpływu składników, tj. przy‐

chodów, kosztów, obciążenia wyniku finansowego, itp.; 
• zmian  wskaźników  rentowności  [Leszczyński,  Skowronek‐Mielczarek 

2000, s. 15]. 
  Wymienieni autorzy wychodzą z założenia,  że  to wynik  finansowy 
jest  czynnikiem  rozstrzygającym  w  funkcjonowaniu  firmy.  Z  kolei 
A. Jaruga  [2001,  s. 116]  stawia  tezę,  że „w procesach decyzyjnych krót‐
kiego i średniego okresu są wymagane informacje o przyszłych kosztach 
i przychodach  oraz  zaangażowaniu  przyszłych  środków  pieniężnych”. 
Jednocześnie  uznaje  się  kontrolę  kosztów  jako  najistotniejszy  czynnik 
kształtujący wynik  finansowy.  Tylko  efektywne  zarządzanie  kosztami 
(bieżące  i strategiczne) poprzez controlling zwiększy efektywność orga‐
nizacji. 
  W zakładzie opieki zdrowotnej zasadniczą  funkcję w postaci zadań  
i celów controllingu pełni kontrola zarządcza, wprowadzona Ustawą z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240). 
  Celem kontroli  zarządczej  jest zapewnienie  realizacji  celów  statuto‐
wych  i  zadań  realizowanych przez  jednostkę w  sposób  zgodny  z pra‐
wem, efektywny, oszczędny i terminowy. Powyższe cele są realizowane 
poprzez odpowiednie narzędzia zapisane w „Planie kontroli zarządczej” 
na bieżący rok. W tym zakresie plan zawiera szczegółowy zakres kontro‐
li w  tym  instrumenty wykonawcze, podstawy prawne oraz przewiduje 
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doraźne  kontrole,  wynikające  z  potrzeb  zarządczych.  Funkcjonująca 
zgodnie z ustawą kontrola zarządcza ma zapewnić skuteczną i efektyw‐
ną kontrolę zarządczą. Celem kontroli zarządczej zgodnie z ustawą o fi‐
nansach publicznych jest zapewnienie w szczególności: 
1) zgodności  działalności  z  przepisami  prawa  oraz  procedurami we‐

wnętrznymi; 
2) skuteczności i efektywności działania; 
3) wiarygodności sprawozdań; 
4) ochrony zasobów; 
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;  
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji; 
7) zarządzania ryzykiem. 

Podstawowe funkcje kontroli zarządczej to: 
1. Sprawdzenie czy wydatki są dokonywane: 

• w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego dobo‐
ru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; 

• w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 
• w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań. 
2. Porównywaniu stopnia realizacji podjętych zadań z przyjętymi zało‐

żeniami np. Planem rzeczowo‐finansowym jednostki. 
3. Ocenianie prawidłowości pracy. 
4. Wydawanie zaleceń i wniosków pokontrolnych. 

Zgodnie z Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 
2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finan‐
sów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84), opracowano mi‐
nimalne wymogi kontroli zarządczej dla  jednostki, zawarte w pięciu 
obszarach  standardów  i  odpowiadających  im  poszczególnym  ele‐
mentom kontroli zarządczej: 

• środowisko wewnętrzne, 
• cele i zarządzanie ryzykiem, 
• mechanizmy kontroli, 
• informacja i komunikacja, 
• monitorowanie i ocena. 
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  Kontrolę  zarządczą  w  jednostce  wykonuje  obiektywnie,  zgodnie 
z powołaną ustawą osoba  fizyczna  (na zasadzie umowy cywilno praw‐
nej, upoważniona przez dyrektora  jednostki, a  także dyrektor  i główny 
księgowy). Koordynację  oraz  bezpośredni  nadzór  nad  stanem  kontroli 
zarządczej  w  zakładzie  opieki  zdrowotnej  sprawuje  dyrektor.  Sposób 
oraz plan  i wykonywanie kontroli zarządczej w zakładzie opieki zdro‐
wotnej nadzoruje organ założycielski. Każdego roku kierownik jednostki 
składa  na  jego  zlecenie  oświadczenie  o  stanie  kontroli  zarządczej  oraz 
plan działania wraz z jego wykonaniem za dany rok. 
 
6.  Podsumowanie 
 

  W warunkach obecnego systemu funkcjonowania na rynku zakładów 
opieki  zdrowotnej  i  nadal  postępującym  zmianom w  tym  zakresie  nie‐
zbędne  jest  zastosowanie wszelkich metod  z  dziedziny  rachunkowości 
w szeroko  pojętym  zarządzaniu. Wymienić  tutaj można  takie  narzędzia 
zarządzania jak rachunkowość zarządcza, controlling i rachunek kosztów. 
Są  to  niewątpliwie  instrumenty  wspierające  zarządzanie  w  zakładach 
opieki  zdrowotnej. Wszystkie wyżej wymienione  narzędzia  zarządzania 
wykorzystuje  się  obecnie  w  celu  poprawy  efektywności  świadczonych 
usług. W praktyce natomiast dostrzega się nieustanny postęp w zakresie 
ich stosowania nie tylko na potrzeby zarządcze, ale także informacyjne dla 
organów założycielskich zakładów opieki zdrowotnej.  
  Reasumując, można dostrzec,  że  rachunkowość  spełnia w  systemie 
informacyjnym  tych  jednostek  bardzo  dużą  rolę.  Dostarcza  bowiem 
i przetwarza  wszystkie  informacje  związane  z  działalnością  zakładu. 
Z uwagi  na  ciągłe  zmiany  w  zakresie  warunków  ich  funkcjonowania 
najistotniejsza  jest  skuteczność  efektywnego  zarządzania.  W  związku 
z tym wzrasta popyt na informację o wysokiej  jakości wśród odbiorców 
szczególnie  tych  wewnętrznych.  Podkreślić  w  tym miejscu  należy,  iż 
informacje  przetwarzane w  celach  zarządczych muszą  być  ex  post  i  ex 
ante.  Zastosowanie  narzędzi  z  dziedziny  rachunkowości  w  zakładach 
opieki zdrowotnej poprawi efektywność gospodarowania zasobami oraz 
przyczyni  się  do  wypracowania  dodatniego  wyniku  ekonomicznego 
(nadwyżki  finansowej). Należy  zatem podkreślić,  że do poprawy  efek‐
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tywności  w  zarządzaniu  zakładów  opieki  zdrowotnej  niezbędne  jest 
sprawne i prawidłowe wykorzystanie wcześniej wymienionych narzędzi 
z dziedziny rachunkowości. 
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show the difference in financial condition of companies using a 
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1. Wstęp 
 
  Zjawiska kryzysowe odczuwalne  są w większości dziedzin działal‐
ności gospodarczej, zarówno w skali makro  jak  i na poziomie pojedyn‐
czych  jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Konkurowanie 
w niestabilnych warunkach gospodarczych  staje  się  szczególnie  trudne 
nie tylko w sferze zarządzania produkcją czy w marketingu, ale również, 
jeśli  nie  przede wszystkim, w  sferze  zarządzania  finansami  przedsię‐
biorstw. Dotyczy to zarówno długiej perspektywy, jak i działalności bie‐
żącej, stąd zasadnym wydaje się prześledzenie mechanizmów,  jakie sto‐
sują  przedsiębiorcy  w  zakresie  zarządzania  majątkiem  obrotowym 
w kryzysie.  
  Celem artykułu  jest ukazanie  różnic w kondycji  finansowej   przed‐
siębiorstw stosujących spójny system zarządzania majątkiem obrotowym 
i zobowiązaniami bieżącymi w warunkach kryzysu a kondycją  finanso‐
wą firm, które nie podchodzą systemowo do tego zagadnienia i nie wy‐
pracowują  działań  ochronnych.  Realizacja  celu ma miejsce w  oparciu 
o studium przypadku dwóch przedsiębiorstw będących reprezentantami 
każdej  z grup. Obserwacja  firm  i  analiza  ich  sprawozdań  finansowych 
pozwala bowiem dostrzec różnice w kondycji finansowej,  jeśli przedsię‐
biorstwo stosuje spójną politykę  lub  jeśli  jej nie stosuje. W artykule po‐
służono  się  studium przypadku w  celu  zobrazowania  zjawiska,  rozpa‐
trywanie zagadnienia w oparciu o szerszą grupę przedsiębiorstw wyma‐
ga oddzielnego opracowania. Do analizy wybrano więc po  jednej firmie 
reprezentującej wspomniane wyżej grupy. Oznaczono  jako (T) przedsię‐
biorstwo  stosujące  spójną  strategię  zarządzania majątkiem  i  kapitałem 
obrotowym.  Jest  to  średnie  przedsiębiorstwo  produkcyjno  –  handlowe 
branży tekstylnej. Symbolem (P) oznaczono firmę nie realizującą spójnej 
polityki  finansowej  i  jest  to  średnie  przedsiębiorstwo  produkcyjno‐
handlowe branży motoryzacyjnej.  
  W  opracowaniu  postawiono  hipotezę,  że  głównym  czynnikiem  za‐
rządzania majątkiem i kapitałem obrotowym jest kształtowanie konwer‐
sji gotówki na poziomie zbliżonym do zera, co przekłada się na stabiliza‐
cję najważniejszych wskaźników finansowych badanych firm.  
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  Do weryfikacji posłużono  się  analizą dokumentów  (sprawozdań  fi‐
nansowych) badanych firm oraz wywiadem. Do wnioskowania zastoso‐
wano narzędzie  rachunkowości – analizę podstawowych wskaźników1. 
Posłużono się także literaturą przedmiotu. 
 
2. Konwersja 
 
  Jako  potwierdzenie  słuszności  podjętych  przez  przedsiębiorców 
działań,  służyć może kształtowanie  się konwersji gotówki, która  infor‐
muje o  skuteczności obrotu  środkami pieniężnymi. Konwersja gotówki 
jest  sumą  rotacji  zapasów  i  należności pomniejszonych  o  rotację  zobo‐
wiązań. Całość mierzona  jest w dniach i  jeżeli dąży do zera, to oznacza, 
że przedsiębiorstwo w  takim samym okresie, w  jakim odzyskuje środki 
pieniężne  zamrożone w materiałach,  a  potem w  sprzedanych  produk‐
tach lub towarach, spłaca swoje zobowiązania (Gabrusewicz 2007, s. 269). 
Konwersja na poziome zero  lub ujemna,  świadczy o prawidłowym za‐
rządzaniu rotacją majątku i zobowiązań. Na poniższym wykresie (patrz 
rys. 1) zaprezentowano konwersję gotówki badanych przedsiębiorstw: 
  Jak widać na wykresie rysunku 1, przedsiębiorstwo tekstylne, stosu‐
jące w kryzysie spójną politykę zarządzania majątkiem obrotowym i zo‐
bowiązaniami bieżącymi, posiada konwersję na poziomie zbliżonym do 
zera (3 dni w pierwszym z badanych okresów oraz po dwa dni w okre‐
sach następnych). Drugie przedsiębiorstwo ma o wiele wyższą, dodatnią 
konwersję (od 11 dni w roku 2009 do 53 dni w roku 2011). Taka tenden‐
cja  jest niekorzystna  i świadczy z  jednej strony o pogarszającej się sytu‐
acji  finansowej,  z  drugiej  strony  wymusza  konieczność  finansowania 
bieżącej działalności poprzez zaciąganie kolejnych zobowiązań.  
 

                                                           
1 Do analizy przyjęto: CR = aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące, QR =  (aktywa 

obrotowe  –  średni  poziom  zapasów)/zobowiązania  bieżące,  MR  =  środki  pienięż‐
ne/zobowiązania bieżące, DSO = średni poziom należności*365 dni/przychody ze sprze‐
daży, DIO=  średni  poziom  zapasów*365  dni/  przychody  ze  sprzedaży, DLO  =  średni 
poziom  należności*365  dni/przychody  ze  sprzedaży,  TDR  =  zobowiązania/suma  pasy‐
wów, EDR= zobowiązania/kapitał własny. 
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Rysunek 1. Konwersja gotówki badanych firm  
w latach 2009– 2011 (w dniach) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych badanych jednostek. 

 
  Podsumowując,  zaprezentowana  konwersja  potwierdza,  że  firma 
stosująca  spójną  politykę  we  wspomnianym  zakresie,  ma  lepszą, 
a przede wszystkim stabilniejszą sytuację finansową, co zbadano poniżej.  
 
3. Zarządzanie w kontaktach z kontrahentami 
 
  Przed przystąpieniem do  oceny  sytuacji  finansowej  badanych  firm, 
należy przybliżyć działania,  jakie podejmują przedsiębiorcy w  celu mi‐
nimalizacji ryzyka partnera w interesach, co przekłada się na omówioną 
wyżej konwersję gotówki oraz, co opisano w dalszej części opracowania, 
stabilniejszą sytuację finansową. 
  Przedsiębiorcy wyróżnili następujące działania niezbędne w warun‐
kach kryzysu: 
• Monitoring finansowy stałych partnerów, polegający przede wszyst‐

kim na bieżącej analizie sytuacji ekonomiczno‐finansowej kontrahen‐
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tów. Zjawisko, które w ciągu ostatnich lat jest coraz częstsze. Monito‐
rowanie stałych partnerów znacząco ogranicza ryzyko nieuzasadnio‐
nego zwiększenia zaufania wobec nich, szczególnie w kryzysie. 

• Ograniczenie płatności wyłącznie do gotówki dla mniejszych partii 
towarów i produktów, szczególnie dla partnerów nie sprawdzonych, 
dokonujących zakupów po raz pierwszy. Choć wydaje się to oczywi‐
ste, to w istocie nie jest tak do końca, ponieważ wiele firm ratując się 
w  kryzysie,  sprzedaje  każdemu,  często  kredytując  kontrahenta,  co 
jest ryzykowne  i niejednokrotnie prowadzi do powstania należności 
przeterminowanych.  

• Zaliczki na poczet dostaw. Jest to postępowanie typowe dla branż usłu‐
gowych, jednak również przedsiębiorstwa produkcyjne stosują tę formę 
płatności,  szczególnie  w  przypadku  serii  produktów  pod  konkretne 
zamówienie. Jedynym mankamentem tego rozwiązania jest to, że zapła‐
ta  po  sprzedaży  pozwala  przedsiębiorcy  zagospodarować  środki  pie‐
niężne według własnego uznania,  a w przypadku  zaliczki nie  jest  to 
możliwe, choć z drugiej strony dyscyplinuje producenta. 

• Ograniczenia zakupów w przypadku opóźnień w płatnościach. Ten 
sposób postępowania niesie ze  sobą pewne  ryzyko, bowiem przed‐
siębiorcy sami ograniczają w ten sposób poziom utargu. Obie strony 
jednak mogą w takim przypadku negocjować, co najczęściej przynosi 
pożądane efekty. Kupujący koncentruje się na częściowej spłacie za‐
ległości, a  sprzedający  częściowo uchyla ograniczenia kolejnych za‐
kupów. Okazuje  się,  że  takie  postępowanie  jest  bardzo  skuteczne, 
szczególnie w  firmach handlowych  i nawet  jeśli poziom  sprzedaży 
zmniejsza się,  to  firma  jest o wiele bardziej wypłacalna  i w dłuższej 
perspektywie wychodzi na tym dużo lepiej.  

• Ubezpieczanie  transakcji. Rynek ubezpieczeń  transakcji w ostatnich 
latach  ulega  dynamicznemu  rozwojowi  i  przedsiębiorcy  coraz  czę‐
ściej skłonni są ponosić koszty takiego ubezpieczenia. 

• Rezygnacja  z wątpliwych  kontrahentów.  Z  doświadczeń  przedsię‐
biorców wynika, że w poprzednich  latach każdy klient czy przetarg 
był na tyle cenny, że pozwalał zwiększyć udział w rynku danej firmy. 
W  chwili  obecnej  coraz  bardziej  popularne  staje  się  rezygnowanie 
z klientów, zamówień lub przetargów, jeśli wydają się one wątpliwe.  
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• Precyzyjne  przewidywanie  wpływów  i  wydatków.  Przedsiębiorcy 
(również  firmy  małe)  coraz  poważniej  podchodzą  do  planowania 
wpływów  i wydatków w czasie, zgodnie z cyklami sprzedażowymi 
i rotacją należności, co przynosi pozytywne efekty. 

  Zaprezentowane powyżej działania stosowane są tylko w niektórych 
jednostkach,  ale  właśnie  te  firmy,  które  wypracowały  systematyczne 
postępowanie  w  warunkach  podwyższonego  ryzyka,  mogą  liczyć  na 
stabilniejszą sytuacją  finansową, co przedstawiono w następnym punk‐
cie artykułu.  
 
4. Sytuacja finansowa 
 
I. Rotacja 
  Na początku przedstawiono wskaźniki rotacji, które wspólnie tworzą 
konwersję gotówki. Na poniższym wykresie (patrz rys. 2) przedstawiono 
kształtowanie się inkasa w badanych jednostkach. Wskaźnik ten pokazu‐
je sprawność rozrachunków (Bednarski 2001). 
 

Rysunek 2. Rotacja należności badanych firm w latach 2009–2011 (w dniach) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych badanych jednostek. 
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  Wskaźnik obrotu należnościami w firmie T wykazuje tendencję male‐
jącą, co jest zjawiskiem korzystnym i świadczy o zwiększonej sprawności 
działania, czyli skróceniu  terminów płatności,  jakich  firma udziela kon‐
trahentom. Pomimo korzystnej tendencji, wskaźnik ten pozostaje na dość 
wysokim poziomie  i powinien ulec zmniejszeniu,  jednak najważniejsze 
jest  to, że mierzona rotacja rośnie stabilnie (czyli wskaźnik maleje)  i nie 
występują wahania  charakterystyczne dla  zjawisk  kryzysowych,  jak  to 
ma miejsce w firmie, do której porównano badaną.   
  Na pierwszy  rzut oka wydaje  się,  że  firma P znajduje  się w  lepszej 
sytuacji, ponieważ występuje  tu krótszy czas rotacji należności.  Jednak, 
jak widać na wykresie, rotacja waha się z okresu na okres i nie wykazuje 
tendencji. Może to więc świadczyć o tym, że firma nie kontroluje termi‐
nów  płatności.  Należy  jednak  prześledzić  dalsze  wskaźniki,  aby  po‐
twierdzić to przypuszczenie. 
  Na rysunku 3 przedstawiono wskaźniki rotacji zapasów dla obu po‐
równywanych firm. 
 

Rysunek 3: Rotacja zapasów badanych firm w latach 2009–2011 (w dniach) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych badanych jednostek. 

 
  Wskaźnik obrotu zapasami w przedsiębiorstwie T uległ znaczącemu 
obniżeniu w  roku  2010  i  niewielkiemu  podwyższeniu w  roku  następ‐



Łukasz Prysiński 336 

nym. Firma P w całym badanym okresie utrzymuje rotację zapasów na 
poziomie  bardziej  stabilnym.  Dodatkowo,  jak widać,  szybkość  obrotu 
zapasami  jest większa w  firmie P  (bo wskaźnik ma mniejszą wartość). 
W oderwaniu od innych wskaźników, sytuacja w firmie P wydaje się tu 
korzystniejsza,  jednak  są  to  tylko  pozory,  ponieważ  zaprezentowana 
powyżej konwersja jest dla firmy P niekorzystna. 
  Następny wykres prezentuje wskaźnik  rotacji  zobowiązań dla  oby‐
dwu  firm. Wskaźnik  ten  informuje o  tym, po  ilu  średnio dniach przed‐
siębiorstwo reguluje swoje zobowiązania krótkoterminowe.   
 

Rysunek 4: Rotacja zobowiązań badanych firm w latach 2009–2011 (w dniach) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych badanych jednostek. 

 
  Jak widać  na wykresie  (patrz  rys.  4), wskaźnik w  całym  badanym 
okresie utrzymuje się  firmie T na podobnym poziomie, obniżając się w 
tempie kilku dni z okresu na okres. Oznacza to, że firma ma ugruntowa‐
ną pozycję  i układ  z dostawcami oraz  świadczy o  stabilności, która  tu 
akurat jest bardzo ważna, a której brakuje w firmie P. Zaobserwować tu 
można dwa istotne zjawiska: po pierwsze, brak jest stabilności w płatno‐
ści  zobowiązań w  poszczególnych  latach,  co  jest  zjawiskiem  negatyw‐
nym, po drugie, rotacja należności  jest większa niż w przedsiębiorstwie 
T. To zjawisko również jest niekorzystne i jest to główna przyczyna wy‐
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sokiej dodatniej konwersji gotówki w firmie P, co było omówione wyżej 
jako  czynnik  negatywny.  Firma  T  z  kolei,  świadomie  pilnuje  długich 
terminów  spłat zobowiązań, więc  cykl konwersji gotówki zbliża  się do 
zera, co jest zjawiskiem pożądanym. 
  Podsumowując,  dzięki  umiejętnemu  sterowaniu  poziomem  obrotu 
należnościami i zapasami, firma T ma zamknięty cykl konwersji gotówki, 
podczas gdy firma P odnotowuje silne wahania w poszczególnych rota‐
cjach i nie kontroluje konwersji. Należności spływają tu średnio w ciągu 
20 dni, natomiast zobowiązania firma reguluje w terminie odpowiednio 
83 dni, 49 dni oraz 58 dni. Firma P powinna wykorzystując omówione 
wyżej działania, jakie wdraża firma T, dostosowywać poszczególne rota‐
cje, w przeciwnym  razie zachwianiu ulegnie płynność  finansowa. Wła‐
śnie temu zagadnieniu poświęcono punkt następny.  

II. Płynność 

  Płynność,  czyli  zdolność do  terminowego  regulowania  zobowiązań 
bieżących (Skowronek 2004, s. 237) analizowanych przedsiębiorstw prze‐
badano  stosując podstawowe mierniki, czyli wskaźnik płynności bieżą‐
cej, szybkiej oraz płynności gotówkowej. Dane ujęto w wartościach bez‐
względnych. Jako pierwszą wyliczono płynność bieżącą, którą prezentu‐
je rys. 5. 
  W całym badanym okresie oba przedsiębiorstwa posiadają płynność 
bieżącą. Wartości  wskaźników  dla  firmy  T  wykazują  jednak  o  wiele 
większą  stabilność.  Płynność  bieżąca  w  2009  pozostaje  na  poziomie 
uznawanym za wystarczający  i z  roku na  rok zwiększa się. W  firmie P 
również płynność pozostaje na zadowalającym poziomie, występują jed‐
nak znaczące wahania w kolejnych okresach (z 2,18 w roku 2009, przez 
2,98 w 2010 roku, wreszcie do 1,52 w roku 2011). W badanym okresie w 
firmie  P  rosły  zarówno  aktywa  obrotowe  i  zobowiązania  krótkotermi‐
nowe, przy  czym zobowiązania krótkoterminowe  rosły bardzo  szybko, 
co spowodowało spadek płynności bieżącej 2011.  
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Rysunek 5. Płynność bieżąca badanych firm w latach 2009–2011 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych badanych jednostek. 

 
  W  celu  potwierdzenia  zdolności  jednostki  do  spłaty  zobowiązań, 
należy porównać płynność bieżącą i szybką. Wskaźniki szybkiej płynno‐
ści zawiera poniższy rysunek 6.  
 

Rysunek 6. Płynność szybka badanych firm w latach 2009–2011 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych badanych jednostek. 
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  Dane zawarte na wykresie rysunku 6 wyraźnie pokazują, że firma T 
posiada bardzo dobrą płynność szybką, wręcz na granicy nadpłynności 
(optymalny  poziom  tego wskaźnika  powinien  oscylować w  przedziale 
1,0–1,2  i  oznacza  wtedy  równowagę  pomiędzy  szybko  wymagalnymi 
zobowiązaniami, a środkami obrotowymi na ich pokrycie. Przedsiębior‐
stwo T w  latach 2010  i 2011 ma  lekko niższą płynność niż w roku 2010, 
jednak  zostało  to  osiągnięte na  skutek  świadomej polityki  zwiększenia 
zapasów. Dzięki  temu  firma była w stanie realizować krótkie serie róż‐
norodnych  wyrobów,  zapewniając  ciągłość  dostaw.  To  skutkuje  ko‐
niecznością utrzymywania wyższego poziomu zapasów materiałowych 
oraz  produktów  gotowych,  jednak  nie  pływa  negatywnie  na  poziom 
płynności.  
  Firma  P  ma  wskaźnik  szybki  na  odpowiednim  poziomie  jedynie 
w roku 2010, a w pozostałych okresach  jest on na zbyt niski. Wynika to 
z poziomu  zapasów,  które w  ostatnim  okresie  zwiększyły  się  o ponad 
40% w stosunku do roku poprzedniego. Kolejnym czynnikiem negatyw‐
nie  kształtującym płynność  szybką  firmy P  jest  znaczący wzrost  zobo‐
wiązań krótkoterminowych (ponad 180%) w ostatnim okresie. 
  Podsumowując − różnica pomiędzy płynnością bieżącą  i szybką po‐
kazuje nie  tylko  średni poziom zapasów, ale przede wszystkim  rzeczy‐
wistą zdolność do regulacji zobowiązań. Jak widać, w firmie T różnica ta 
jest niewielka, pomimo wzrostu zapasów (od 0,36 do 0,81), podczas gdy 
w  firmie P występują wyraźne  różnice pomiędzy obydwoma wskaźni‐
kami ( od 0,97 do 1,68). 
  Na koniec kilka słów na temat płynności gotówkowej badanych firm, 
która  zaprezentowana  została  na  poniższym  wykresie. Wskaźnik  ten 
informuje,  jaką  część  zobowiązań  bieżących  firma  jest w  stanie  spłacić 
natychmiast, używając do tego celu jedynie środki pieniężne (Sierpińska 
2001, s. 61). 
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Rysunek 7. Płynność gotówkowa badanych firm w latach 2009–2011 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych badanych jednostek. 

 
  Wskaźnik płynności gotówkowej w przedsiębiorstwie T pozostaje na 
dość  niskim poziomie, nie przekraczając wartości  0,3.  Jednak w  całym 
badanym okresie wskaźnik wykazuje daleko  idącą stabilność, co należy 
uznać  za  zjawisko pozytywne. Z kolei  firma P pomimo dość wysokiej 
płynności w  roku  2010,  po  pierwsze wykazuje  znaczące wahania,  po 
drugie, w  roku  2011 wskaźnik  zmniejszył  się, mimo  że  stan  środków 
pieniężnych uległ zwiększeniu, ale zobowiązania zwiększały się w  tym 
okresie ponad trzy razy szybciej. W roku 2011 płynność gotówkowa jest 
na dramatycznie niskim poziomie, co  jest oczywiście konsekwencją złej 
konwersji gotówki.  
  W  podsumowaniu  płynności  badanych  firm  należy  stwierdzić,  że 
wskaźnik bieżącej płynności  jest w normie, natomiast pozostałe wskaź‐
niki  świadczą o stabilnej sytuacji  jedynie  firmy T. Przedsiębiorstwo po‐
równywane  (P)  ma  zagrożoną  zdolność  do  regulacji  zobowiązań. 
Wskaźniki płynności szybkiej  i gotówkowej  firmy P mają bardzo niskie 
wartości,  co  spowodowane  jest  niekontrolowanym wzrostem  zapasów 
magazynowych  oraz  zwiększeniem  zobowiązań  krótkoterminowych. 
Widoczne  jest  to  szczególnie w drastycznym obniżeniem płynności go‐
tówkowej. 
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III. Zadłużenie 

  Ostatnią  determinantą  sytuacji  finansowej,  jaką wzięto  pod  uwagę 
w analizie, jest struktura zadłużenia badanych przedsiębiorstw. Pozwala 
ona określić zależność jednostki od obcych źródeł finansowania. W ana‐
lizie posłużono  się dwoma wskaźnikami  struktury pasywów, wskaźni‐
kiem  zadłużenia  ogólnego  oraz wskaźnikiem  zadłużenia  kapitału wła‐
snego  (Szczęsny  2007,  s.  282).  Zadłużenie  ogólne  zaprezentowano  na 
poniższym wykresie (patrz wykres rys. 8). Wskaźnik zadłużenia ogólne‐
go  określa,  jaka  część  sumy  bilansowej  finansowana  jest  środkami  ze‐
wnętrznymi.  
 
Rysunek 8: Wskaźnik zadłużenia ogólnego badanych firm w latach 2009–2011 (w %) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych badanych jednostek. 

 
  Zadłużenie w firmie T charakteryzuje się wysoką stabilnością i oscy‐
luje wokół 30%, co jest poziomem oczekiwanym, wręcz wzorcowym dla 
firm  produkcyjnych  (Waśniewski,  Skoczylas  2002,  s.  468).  Sytuacja 
w przedsiębiorstwie  porównywanym wykazuje  symptomy  zagrożenia, 
ponieważ w roku 2011 zadłużenie ogólne wynosi 51% co oznacza prze‐
kroczenie przyjętych norm. Jest to oczywiście konsekwencją znaczącego 
wzrostu zobowiązań, których  firma nie  spłaca, nie mając odpowiedniej 
ilości środków pieniężnych.  
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  Następny  rysunek 9 zawiera poziom zadłużenia kapitału własnego, 
liczony jako stosunek zobowiązań do kapitału własnego.  
 

Rysunek 9. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego badanych firm  
w latach 2009–2011 (w %) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych badanych jednostek. 

 
  Prawidłowy  poziom  tego  wskaźnika  mieści  się  w  przedziale  50− 
100%. Należy dodać, że obniżanie się poziomu zadłużenia kapitału wła‐
snego  świadczy  o wzroście wartości  jednostki. W  przypadku  firmy  T 
widać stabilność zadłużenia, firma P natomiast podobnie jak w przypad‐
ku  zadłużenia  ogólnego,  znajduje  się  w  gorszej  sytuacji. W  ostatnim 
okresie  zadłużenie  kapitału  własnego  wynosi  106%,  co  jest  naturalną 
konsekwencją tego, że zadłużenie ogólne w tym okresie przekracza 50%.  
 
5. Wnioski 
 
  Z przeprowadzonej analizy firmy wynika, że: 
• Przedsiębiorstwo stosujące opisane w artykule systemowe działania 

mające poprawić jej sytuację finansową w kryzysie (firma T), posiada 
korzystniejszą konwersję gotówki; 
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• Firma T posiada korzystniejszą sytuację ekonomiczno finansową; 
• Wskaźniki obliczone dla  firmy T wykazują w badanych  latach  ten‐

dencje  korzystne,  a  zmiany wartości wskaźników  są  niewielkie,  co 
oznacza, że sytuacja finansowa jest nie tylko korzystna w danym cza‐
sie, ale także stabilna; 

• Wspomniana wyżej  stabilność wskaźników  pozwala  przypuszczać, 
że następne okresy będą dla firmy T, pomimo kryzysu, podobne; 

• Firma porównywana  (firma P) znajduje się w gorszej sytuacji  finan‐
sowej we wszystkich analizowanych grupach wskaźników; 

• Firma P nie ma wypracowanej polityki finansowej wobec kontrahen‐
tów, co skutkuje mniejszą stabilnością finansową; 

• Niska  stabilność oznacza dla  firmy P mniejszą przewidywalność  co 
do sytuacji finansowej przyszłych okresów. 

 
6. Podsumowanie  
 
  Celem artykułu było ukazanie różnic w kondycji finansowej   przed‐
siębiorstw stosujących spójny system zarządzania majątkiem obrotowym 
i zobowiązaniami bieżącymi w warunkach kryzysu a kondycją  finanso‐
wą firm, które nie podchodzą systemowo do tego zagadnienia i nie wy‐
pracowują działań ochronnych. Realizacja celu miała miejsce w oparciu 
o studium przypadku dwóch przedsiębiorstw będących reprezentantami 
każdej z grup.  
  Z  przeprowadzonej  analizy wynika,  że  przedsiębiorstwo  stosujące 
opisane w  artykule  systemowe  działania mające  poprawić  jej  sytuację 
finansową w kryzysie posiada korzystniejszą konwersję gotówki, lepszą 
sytuację ekonomiczno finansową i stabilne wskaźniki w kolejnych latach, 
co pozwala przypuszczać, że następne okresy będą dla tej firmy pomimo 
kryzysu przewidywalne i finansowo stabilne.  
  Firma  porównywana,  nie  stosująca  mechanizmów,  znajduje  się 
w gorszej  sytuacji  finansowej  we  wszystkich  analizowanych  grupach 
wskaźników,  nie ma wypracowanej  polityki  finansowej wobec  kontra‐
hentów, co skutkuje mniejszą stabilnością finansową. 
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  Zaprezentowane w  artykule  przedsiębiorstwa  są  tylko  przedstawi‐
cielami wyróżnionych grup, ale dobrze prezentują mechanizmy  i  sytu‐
ację finansową innych firm, temat wydaje się więc wart rozszerzenia, na 
przykład w ujęciu branżowym.  
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Abstract: The main purpose of submitted article is to present the 
pension system in Poland after the reform. The analysis concerns 
the importance of pension funds in the financial system on the 
market and institutional investors in Poland. 

Assessment will also be implications for the retirement market 
legislative changes that have been in force since May 2011. 
Efforts will attempt to analyze changes in the financial capacity of 
pension funds as a result of reduction in the amount transferred 
to their portfolios tracking the pension contributions and impact 
of statutory regulations on the level of future retirement benefits 
for men and women, paid from the second pension pillar. 

 

1. Architektura systemu emerytalnego po reformie 

 
  Punktem  wyjścia  reformy  systemu  zabezpieczeń  społecznych 
w Polsce  było podzielenie  społeczeństwa na  trzy  grupy,  zaś  kryterium 
podziału był wiek [Olszewski 1999, s. 24]:  
• 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;  

                                                 
* Wydział Zarządzania, Katedra Finansów. 
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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 emerytal‐
nych [Sas Kulczycka (red) 1999, ss. 35–36]: 
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 ograniczania poziomu 
ryzyka inwestycyjnego [Szturo M., 2010, s. 86].  

  Wysokość  wypłacanej  emerytury  jest  uzależniona  od  wysokości 
zgromadzonego kapitału, uwzględnienia zmniejszającego  się pozio‐
mu  zasobów  wraz  z  wypłacaniem  świadczenia  oraz  statystycznej 
długości życia. 

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.  
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Tabela 1. Charakterystyka zasilania kapitałowych filarów emerytalnych w Polsce 

FILAR 
X 

II  III 

Przynależność 

Obowiązkowa  dla  osób  uro‐
dzonych  po  31  grudnia  1968 
roku. Osoby urodzone przed 1 
stycznia  1949  roku  nie  mają 
prawa udziału w tym filarze. 

Dobrowolna. Każdy obywatel 
ma prawo przystąpić do III fila‐
ru. 

Metody zwięk‐
szania poziomu 
aktywów 

Pozyskiwanie  nowych  człon‐
ków,  przejmowanie  członków 
od konkurencji wpłaty dotych‐
czasowych członków,  skutecz‐
ność polityki inwestycyjnej 

Pozyskiwanie nowych członków, 
wpłaty dotychczasowych człon‐
ków, skuteczność polityki inwe‐
stycyjnej. 

Początek  
uczestnictwa 

W  momencie  podjęcia  pracy 
zawodowej  i  rozpoczęcia opłaca‐
nia składek ubezpieczeniowych. 

Dowolny. Potencjalny klient sam 
decyduje, kiedy rozpocznie opła‐
canie dodatkowych składek. 

Wysokość  
składki  2,3 % wynagrodzenia brutto.* 

Sam uczestnik deklaruje wyso‐
kość wpłacanej kwoty. 

Regularność  
wpłat 

Zgodna  z wypłacanym wyna‐
grodzeniem  i  opłacaniem 
składek. 

Uczestnik ma prawo decyzji, co 
do częstotliwości opłacania skła‐
dek. 

Instytucje dzia‐
łające w ramach 
filara. 

Otwarte Fundusze  
Emerytalne. 

Banki, Biura Maklerskie. Towarzy‐
stwa Ubezpieczeniowe, Towarzy‐
stwa Funduszy Inwestycyjnych.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Dybał 2008, s. 46]. 

* szczegóły, dotyczące poziomu składek w kolejnych  latach są zawarte w dalszej części 
opracowania. 

 
3. Istota zmian regulacji prawnych na rynku emerytalnym 
    w Polsce 
 
  Aktem prawnym, który reguluje działalność PTE oraz OFE w Polsce 
jest  „Ustawa  z dnia  27  sierpnia  2003  r.  o  organizacji  i  funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych”1. Część jej zapisów w zakresie poziomu składek 
przekazywanych do OFE została zmieniona w wyniku, czego od 1 maja 

                                                 
1 Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1651. z późniejszymi zmianami. 
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2011 roku obowiązuje nowy porządek prawny. W życie weszła Ustawa 
z dnia  25  marca  2011 r.  o zmianie  niektórych  ustaw  związanych 
z funkcjonowaniem  systemu  ubezpieczeń  społecznych2.  Najważniejsza 
zmiana  dotyczy  poziomu  przekazywanych  do  OFE  składek.  Do  30 
kwietnia jej poziom wynosił 7,3%, zaś od 1 maja 2,3% (jej poziom corocz‐
nie będzie wzrastał do 3,5% w 2017 roku). Pozostała część jest zapisywa‐
na na subkontach przyszłych emerytów w Zakładzie Ubezpieczeń Spo‐
łecznych. Stany prawne obowiązujące przed  i po zmianach zaprezento‐
wane zostały na poniższych rysunkach. 
 
Rysunek 1. Konstrukcja systemu emerytalnego w Polsce – stan prawny do 30.04.2011. 

 

 
Źródło: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emery‐
talnych [Dz. U. z 2003 r., nr 170, poz. 1651. ze zm.]. 

 

                                                 
2 Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 398 

I FILAR – ZUS II FILAR – OFE  III FILAR 

System emerytalny w Polsce 

7,3% płacy brutto 
Indywidualna decyzja 
o poziomie lokowane-

go kapitału 
12,22% płacy brutto 
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Rysunek 2. Konstrukcja systemu emerytalnego w Polsce – stan prawny od 01.05.2011. 

 

 
Źródło:  Ustawa  z dnia  25  marca  2011 r.  o zmianie  niektórych  ustaw  związanych 
z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych [Dz. U. nr 75, poz. 398]. 

 
Rysunek 3. Konstrukcja systemu emerytalnego w Polsce – stan docelowy od 01.01.2017. 

 

 
Źródło:  Ustawa  z dnia  25  marca  2011 r.  o zmianie  niektórych  ustaw  związanych 
z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych [Dz. U. nr 75, poz. 398]. 

 

I FILAR – ZUS II FILAR – OFE  III FILAR 

System emerytalny w Polsce 

3,8% płacy brutto 3,5% płacy brutto 12,22% płacy brutto 

I FILAR – ZUS II FILAR – OFE  III FILAR 

System emerytalny w Polsce 

5,0% płacy brutto 2,3% płacy brutto 12,22% płacy brutto 
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  Z dniem 1 maja 2011  roku nastąpiły zasadnicze zmiany w zakresie 
poziomu przekazywanych składek do OFE. Do końca kwietnia z wyna‐
grodzenia  brutto  przekazywane  było  7,3%,  zaś  obecnie  jest  to  2,3%. 
W poniższej  tabeli  zaprezentowany  został  poziom  składek  do  OFE w 
kolejnych latach. Zgodnie z zapisami Ustawy, docelowy poziom składek 
zostanie osiągnięty w 2017 roku. 
 

Tabela 2. Składka do OFE i na subkonto w ZUS w latach 2011–2017 

ROK  OFE  Subkonto 

2011  2,3%  5,0% 

2012  2,3%  5,0% 

2013  2,8%  4,5% 

2014  3,1%  4,2% 

2015  3,3%  4,0% 

2016  3,3%  4,0% 

2017  3,5%  3,8% 

    Źródło: Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych 
                z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych [Dz. U. nr 75, poz. 398]. 

 
  Drugim aktem prawnym, którego zmiana ma zasadniczy wpływ na 
funkcjonowanie systemu emerytalnego jest Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. 
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo‐
łecznych oraz niektórych innych ustaw3.   
  Zgodnie  z  jej  zapisami wiek  emerytalny  kobiet  i mężczyzn  został 
zrównany i wydłużony do 67 lat. Obecnie funkcjonuje okres przejściowy, 
zaś docelowymi datami wejścia w życie nowego wieku emerytalnego jest 
2020 rok dla mężczyzn oraz 2040 rok w przypadku kobiet. 
 

                                                 
3 Dz. U. z 2012 Nr 0, poz. 637 
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4. Wpływ zmian ustawowych na potencjał finansowy 
    funduszy emerytalnych 
 

Rysunek 4. Poziom środków przekazanych do OFE (mld. PLN) 
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  Źródło: obliczenia własne na podstawie www.knf.gov.pl 

 

  Dane na powyższym  rysunku w  sposób  czytelny  informują,  o wy‐
raźnym spadku potencjału  finansowego  funduszy emerytalnych w wy‐
niku wprowadzonych zmian ustawowych. W ciągu ostatnich 12 miesię‐
cy,  gdy  obowiązywały  stare  regulacje  prawne  do  portfeli  funduszy 
wpłynęło blisko 24 mld. PLN składek. Natomiast w kolejnych 12 miesią‐
cach, gdy weszły w  życie obecne  rozwiązania poziom  ten nie przekro‐
czył  10 mld.  PLN.  Oznacza  to  spadek  o  ponad  58%,  i  jest  sygnałem 
o znacznym  obniżeniu  potencjału  finansowego  funduszy  emerytalnych 
w przyszłości. 
  Efektem będzie znaczny spadek potencjału  finansowego OFE w ko‐
lejnych  latach. Według  szacunków Komisji Nadzoru Finansowego  i  in‐
nych  ekspertów  do  2017  roku  potencjał  ten  będzie  niższy  o  ponad  90 
mld. PLN co, spowoduje  istotne zmniejszenie zaangażowania na rynku 
kapitałowym. Przy obecnej strukturze portfeli  inwestycyjnych funduszy 
emerytalnych można  szacować,  iż w  latach  2011–2017  zaangażowanie 
w skarbowe  dłużne  papiery  wartościowe  będzie  mniejsze  o  około  53 
mld. PLN, zaś w akcje spółek giełdowych o około 34 mld. PLN.  
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Rysunek 5. Szacowany poziom składek przekazanych do OFE  
w latach 2011–2017 (mld. PLN) 
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Źródło: www.knf.gov.pl. 

 
Rysunek 6. Szacowany spadek zaangażowania OFE na rynku kapitałowym  

w latach 2011‐2017 (mld. PLN) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie www.bankier.pl. 
 
  Wpłynie to w sposób negatywny na siłę strony popytowej na rynku 
kapitałowym, co może oznaczać trudności przy przeprowadzaniu emisji 
akcji na  rynku pierwotnym oraz na spadek popytu na notowanie akcje 
na rynku wtórnym. 
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  W odniesieniu do  skarbowych papierów dłużnych, można  się  rów‐
nież  spodziewać  spadku  popytu  na  oferowane  przez Ministerstwo  Fi‐
nansów papiery  
  Przedmiotem kolejnej części analizy jest ocena potencjału finansowe‐
go  instytucji obowiązkowego kapitałowego  filara emerytalnego. Zbada‐
ny  został udział OFE w  rynku  inwestorów  instytucjonalnych w Polsce 
oraz relacja posiadanych przez nie aktywów do PKB Polski. 
 

Rysunek 7. Udział aktywów OFE w aktywach inwestorów finansowych  
w Polsce w latach 1999–2011 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie www.knf.gov.pl oraz www.izfa.pl.  

 
  Podmiotami  tworzącymi rynek  inwestorów zbiorowych w Polsce są 
banki,  towarzystwa  ubezpieczeniowe,  fundusze  inwestycyjne  oraz 
otwarte fundusze emerytalne. Te ostatnie są najmłodszą kategorią inwe‐
storów na rynku, stąd na koniec 1999 roku  ich udział nie przekraczał 1 
procenta.  Jednakże w kolejnych  latach, w wyniku ustawowego zapew‐
nienia  funduszom emerytalnym strumienia kapitału, napływającego do 
ich portfeli pozycja na rynku regularnie wzrastała. Na koniec 2007 roku 
ich udziały osiągnęły poziom 19 % (najwyższy jak dotąd w historii). Rok 
2008 na  skutek negatywnych  tendencji na  rynku giełdowym  spowodo‐
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wał spadek udziałów o 1 punkt procentowy (średnio fundusze w swoich 
portfelach posiadały ponad 30 % akcji, dlatego też obniżenie ich cen zna‐
cząco wpłynęło na zmniejszenie wartości posiadanych przez nie aktywów 
netto). Ostatnie dwa lata przyniosły przekroczenie przez fundusze emery‐
talne granicy 20% udziału w rynku inwestorów zbiorowych w Polsce. 
  Natomiast rok 2011 oznaczał zmniejszenie udziału funduszy emery‐
talnych na rynku instytucji finansowych o 1,3 punktu procentowego. Był 
to  efekt  wspomnianych  już  wcześniej  ustawowych  zmian  w  zakresie 
poziomu  przekazywanych  składek  do OFE. Należy  się  spodziewać,  iż 
w kolejnych latach udziały te spadną poniżej granicy 20%. 
 

Rysunek 8. Relacja aktywów OFE do PKB Polski w latach 1999–2011 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie www.knf.gov.pl oraz www.stat.gov.pl. 

 
  W zakresie relacji aktywów OFE do PKB Polski zaobserwowane zo‐
stały  podobne  tendencje  jak  te,  zaprezentowane  na  rysunku  7. Koniec 
1999 roku, czyli początek funkcjonowania funduszy emerytalnych ozna‐
czał  ich  śladowe  znaczenie  w  systemie  finansowym  państwa  (udział 
w PKB  na  poziomie  0,4  %).  Następnie  obserwowany  był  regularny 
i szybki  wzrost  roli  funduszy  emerytalnych  w  systemie  finansowym. 
Najwyższy jak dotąd udział w PKB zanotowano na koniec 2007 roku (12 
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%). Rok 2008 przyniósł spadek tej relacji do poziomu niecałych 11 %, zaś 
przyczyną ponownie były spadki cen akcji spółek, notowanych na Gieł‐
dzie Papierów Wartościowych w Warszawie  (w ciągu  roku wartość  in‐
deksu WIG – 20 uległa obniżeniu o ponad 48 %). Kolejne lata oznaczały 
istotną  poprawę  relacji  aktywów  do  PKB,  która  na  koniec  2010  roku 
przekroczyła poziom 15%. 
  Zaś w  roku 2011 zaobserwowana została  identyczna  sytuacja  jak  ta 
zaprezentowana  na  rysunku  4.  Udział  aktywów  OFE  w  PKB  Polski 
zmniejszył  się  o  0,8  punktu  procentowego,  zaś  przyczyną  było  po  raz 
kolejny zmniejszenie poziomu przekazywanych funduszom składek.  
 
5. Symulacja zmiany poziomu świadczeń emerytalnych  
    w wyniku ustawowych zmian na rynku OFE  
 
  Ostatnia część analizy dotyczy społecznych konsekwencji zmian  re‐
gulacji  w  systemie  emerytalnym  w  Polsce.  Oceniony  zostanie  wpływ 
zmian w zakresie wysokości składek  i poziomu wieku emerytalnego na 
poziom wypłacanych w przyszłości świadczeń emerytalnych. 
  Do przeprowadzonych symulacji autor sformułował następujące za‐
łożenia  (patrz  tab.  3). Na  poniższych  rysunkach  zaprezentowane  zostały wyniki 
przeprowadzonych symulacji. 
 

Tabela 3. Dane do przeprowadzonych symulacji 

Element  Mężczyzna  Kobieta 

Moment rozpoczęcia pracy  24 lata  24 lata 

Średnie wynagrodzenie brutto  3 500 PLN  2 500 PLN 

Realna stopa zwrotu OFE  4 %  4 % 

Średnia długość życia  78 lat  83 lata 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 9. Wysokość miesięcznej emerytury dla mężczyzny w wieku 65 lat 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tabeli 3. 

 

  Efektem obniżenia  składki do OFE o  3,8 punktu procentowego  jest 
zmniejszenie  się  potencjalnego  świadczenia  emerytalnego  dla mężczy‐
zny,  przechodzącego  na  emeryturę w wieku  65  lat  o  ponad  950  PLN, 
czyli  o  około  52%.  Jest  to konsekwencją przesunięcia  części  składki na 
subkonto w ZUS. 
 
Rysunek 10. Wysokość miesięcznej emerytury dla mężczyzny w wieku 65 i 67 lat 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tabeli 3. 

 
  Wydłużenie wieku emerytalnego wpłynęło na dwa elementy, decy‐
dujące o wysokości emerytury, a mianowicie wydłużony został o 2  lata 
okres płacenia i inwestowania składek, skrócony został natomiast o 2 lata 
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czas pobierania świadczenia. W wyniku miesięczne świadczenie emery‐
talne wzrosło o, ponad 260%, czyli blisko 30%. 
  Podsumowując,  zdecydowanie  najwyższy  poziom  świadczenia  dla 
mężczyzny  byłby  w  przypadku,  nie  wprowadzania  żadnych  zmian 
w systemie,  czyli  przy  pozostawieniu  składki  na  poziomie  7,3%  płacy 
brutto oraz wieku emerytalnego na poziomie 65 lat. 
 

Rysunek 11. Wysokość miesięcznej emerytury dla kobiety w wieku 60 lat 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tabeli 3. 

 
  Obniżenie poziomu składki spowodowało, iż kobieta w wieku 60 lat 
otrzymywałaby świadczenie z II filaru nieprzekraczające 300 PLN brutto. 
Jest to o ponad 300 PLN mniej, niż gdyby składka została na starym po‐
ziomie. Oznacza to spadek poziomu świadczenia o ponad 52%. 
 

Rysunek 12. Wysokość miesięcznej emerytury dla kobiety w wieku 60 i 67 lat 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tabeli 3. 
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  Zwiększenie wieku emerytalnego u kobiet do 67  lat, spowodowało, 
że 7 lat dłużej są płacone i inwestowane składki, zaś o ten sam okres kró‐
cej  jest  pobierane  świadczenie.  Dzięki  temu  poziom  potencjalnej mie‐
sięcznej emerytury zwiększył się około 280 PLN, co oznacza wzrost o po‐
nad  100%.  Jednakże  świadczenie  to  i  tak  jest niższe, niż w przypadku 
braku zmian w systemie emerytalnym. 
  Należy również podkreślić,  że miesięczne  świadczenie kobiety przy 
założeniach autora stanowi zaledwie 49% emerytury mężczyzny. 
 
Zakończenie 
 
  Na podstawie przeprowadzonych w opracowaniu analiz można wy‐
ciągnąć kilka istotnych z punktu widzenia funkcjonowania rynku emery‐
talnego wniosków. 
  W wyniku decyzji rządu, podyktowanej koniecznością zmniejszenia 
długu  publicznego  od  1  maja  2011  jedynie  2,3%  płacy  brutto  będzie 
transferowana do OFE,  reszta zaś będzie zapisywana na kontach ubez‐
pieczonych w ZUS. Docelowo od 2017 roku relacja  ta ma wyglądać na‐
stępująco: 3,5% płacy brutto do OFE, zaś 3,8% na subkonto w ZUS. 
  Wprowadzenie ustawowych zmian było podyktowane koniecznością 
przetransferowania  części  środków  z  rynku OFE do  systemu  finansów 
publicznych, czyli do ZUS. Powodem była groźba przekroczenia konsty‐
tucyjnej granicy zadłużenia państwa, czyli 55% granicy relacji długu pu‐
blicznego do poziomu Produktu Krajowego Brutto. 
  Negatywnym efektem może być spowolnienie tempa rozwoju rynku 
kapitałowego w Polsce, zmniejszenie popytu na skarbowe papiery dłuż‐
ne, co może spowodować kłopoty z  ich sprzedażą  i konieczność ponie‐
sienia ich oprocentowania, co może wywołać kłopoty z obsługą odsetek, 
co obecnie jest obserwowane w Grecji i w krajach półwyspu iberyjskiego. 
  Zmiany w  systemie  emerytalnym w  sposób  negatywny wpłyną  na 
poziom wypłacanych świadczeń z II filara emerytalnego, w szczególno‐
ści w przypadku mężczyzn, gdzie wydłużenie wieku emerytalnego, nie 
zrekompensowało obniżenia poziomu składki emerytalnej. W przypad‐
ku kobiet poziom  świadczenia  jest bliski wysokości emerytury w przy‐
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padku braku zmian w systemie. Odbyło się to jednak kosztem wydłuże‐
nia okresu pracy zawodowej kobiet o 7 lat, co jest i w przyszłości będzie 
dużym problemem społecznym dla kolejnych rządów, które powinny się 
spodziewać,  protestów  społeczeństwa,  związanych  z wprowadzonymi 
zmianami w systemie emerytalnym.  
  Ostatnią konkluzją jest to, że jakość polityki inwestycyjnej będzie miała 
coraz większe znaczenie, w sytuacji zmniejszonych  transferów składek do 
funduszy, a co za  tym  idzie wolniejszego wzrostu posiadanych przez nie 
aktywów.  Efektywne  zarządzanie  powierzonymi  funduszom  środkami, 
staje się w tej sytuacji niezwykle istotne z punktu widzenia poziomu świad‐
czeń, które będą wypłacane przyszłym emerytom. 
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1. Wstęp 
 

  Celem opracowania  jest ukazanie  istoty współczesnej analizy  finan‐
sowej w przedsiębiorstwach z różną formą własności i rodzajem prowa‐
dzonej działalności. Analiza ta jest powiązana z etapami myślenia strate‐
gicznego  i procesu decyzyjnego. Opracowanie powstało na bazie  litera‐
tury fachowej i wniosków wynikających z badań empirycznych. 
 

2. Przegląd dominujących obecnie poglądów na istotę 
   analizy finansowej 
 

  W  literaturze współczesnej występuje wiele  definicji  analizy  finan‐
sowej. Na przykład D.W. Olszewski  [1992,  s.  6]  stwierdza,  iż  „Podsta‐
wowym celem analizy  finansowej  jest przedstawienie przeszłego, obec‐

                                                            
* Przy przygotowywaniu opracowania korzystano z artykułu: [Walczak 2000, ss. 75‐95]. 
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nego  i  przyszłego  obrazu  przedsiębiorstwa  z  określeniem  najistotniej‐
szego aspektu jego funkcjonowania, tzn. finansów”. Definicja ta, chociaż 
nie  określa  szczegółowo  przedmiotu  analizy  finansowej,  zasługuje  na 
uwagę,  ponieważ  akcentuje  jego  aspekt  finansowy,  determinujący 
wszystkie pozostałe rodzaje działań przedsiębiorstwa.  
  Z bardziej wyczerpującymi, a  jednocześnie podobnymi poglądami na 
istotę analizy finansowej można się spotkać w opracowaniach L. Bednar‐
skiego,  J.  Szczepaniaka  i  T.  Waśniewskiego.  Według  L.  Bednarskiego 
[1997, s. 7], „Treścią analizy finansowej są wielkości ekonomiczne w wyra‐
żeniu pieniężnym, w  tym stan majątkowo‐kapitałowy, wyniki finansowe 
oraz  ogólna  sytuacja  finansowa przedsiębiorstwa”.  J.  Szczepaniak  [1969, 
s. 6]  natomiast  stwierdza:  „Analiza  finansowa  zajmuje  się  badaniem  za‐
gadnień  ogólnych  dotyczących  całokształtu  działalności  gospodarczej 
przedsiębiorstwa. Przedmiotem tej analizy są wielkości syntetyczne, które 
dają  ogólny  obraz  efektów  ekonomicznych  działalności  gospodarczej 
przedsiębiorstwa  jako  całości  oraz  efektów  ekonomicznych  osiągniętych 
na  różnych  odcinkach  jego  działalności,  a  także wyposażenie  przedsię‐
biorstwa w  składniki majątkowe  i  sposób  ich  finansowania,  osiągnięta 
nadwyżka i jej podział, rozliczenia finansowe z innymi przedsiębiorstwa‐
mi,  instytucjami, organem założycielskim  i z budżetem państwa. Analiza 
finansowa zajmuje się zatem finansową stroną działalności, a więc takimi 
zagadnieniami,  jak: koszty, dochody, wyniki  finansowe oraz gospodarka 
i sytuacja  finansowa  jednostki gospodarczej”. Niemal  identyczny pogląd na 
istotę  analizy  finansowej  wyraża  T.  Waśniewski  [1996,  s.  37],  pisząc: 
„W obecnej praktyce analiza finansowa  jest tą częścią analizy ekonomicznej, 
która  stanowi najwyższy  stopień  jej uogólnienia. Obejmuje bowiem zagad‐
nienia związane z całokształtem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. 
Przesądza o  tym wybitnie  syntetyczny  charakter wskaźników będących  jej 
przedmiotem. Do  zagadnień  leżących w  sferze  zainteresowania  analizy  fi‐
nansowej  trzeba przede wszystkim zaliczyć: wynik  finansowy  i związaną z 
tym ocenę efektywności gospodarowania – rentowność, koszty  i przychody 
ze sprzedaży, sytuację majątkową i finansową (położenie i pewność finanso‐
wa), analizę wzrostu i pozycji finansowej przedsiębiorstwa”. 
  Przedstawione  poglądy,  chociaż  nawiązują  do  tradycyjnego  rozu‐
mienia analizy finansowej (analizy sprawozdań finansowych), różnią się 
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od niego w sposób dość istotny. Akcentują bowiem nie źródła, a przed‐
miot, którym jest analiza efektywności ekonomicznej działalności i anali‐
za sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (zob. rys. 1). Podział ten wynik‐
nął przede wszystkim z ogólnego wzrostu zapotrzebowania na informa‐
cje, pochodzące z analizy finansowej oraz z różnicy potrzeb wyrażanych 
przez kierownictwo przedsiębiorstwa,  akcjonariuszy, wierzycieli, banki 
itd. Akcjonariusze są zainteresowani głównie rentownością kapitału wła‐
snego oraz wielkością osiąganych dywidend,  a więc  efektywnością  za‐
angażowanego kapitału i opłacalnością  jego lokaty. Wierzyciele koncen‐
trują  się na ocenie płynności  finansowej  i wypłacalności, a ogólnie mó‐
wiąc  na  sytuacji  finansowej  przedsiębiorstwa.  Banki  zwracają  uwagę 
głównie  na  ryzyko  finansowe  związane  z  udzielaniem  kredytu  i  jego 
zabezpieczeniem. Kierownictwo przedsiębiorstwa  troszczy  się o  interes 
pracowników, firmy, jak i własny. 
 

Rys. 1. Współczesne ujęcie analizy finansowej 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
  Te  zróżnicowane potrzeby powodują,  że  całkowicie odmienny  cha‐
rakter mają analizy zewnętrzne, wykorzystujące najczęściej standardowe 
wskaźniki, ustalane na podstawie danych  z bilansu oraz  rachunku  zy‐
sków  i  strat,  a  także  analizy  wewnętrzne,  opierające  się  również  na 
szczegółowych danych ewidencji księgowej, statystyki, rachunku opera‐
tywnego  i planowania. Zmienny  jest  tym  samym  zakres  analizy  finan‐
sowej,  co  powoduje,  że współczesna  analiza  nie ma  jednolitej  postaci. 
Według L. Perridona  i M. Steinera  [1988,  s.  327],  zakres  i podstawowe 
cele  analizy  finansowej,  zorientowanej  na  potrzeby  wewnętrzne  (kie‐
rownictwa przedsiębiorstwa), powinny obejmować: 
• inwestycje (strukturę majątku, obrót środków, politykę inwestycyjną); 

Analiza finansowa 

Analiza efektywności ekonomicznej 
działalności przedsiębiorstwa 

Analiza sytuacji finansowej  
przedsiębiorstwa 
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• finansowanie (zmiany kapitału, jego źródła i strukturę); 
• zysk (ocenę wielkości absolutnych i względnych – analizę rentowności). 
  Zdaniem C. Helbinga [1986, s. 14], celami  tymi powinno być poszu‐
kiwanie  „prawdziwego obrazu  firmy” oraz ustalenie decyzji wynikają‐
cych z przeprowadzonej analizy,  jej zakres natomiast powinien obejmo‐
wać:  płynność,  efektywność  gospodarowania  (zysk,  cash  flow,  rentow‐
ność), majątek i zdolność kredytową, wzrost firmy, aktywność gospodar‐
czą, ryzyko, inflację, politykę socjalną itp. 
  Przyjmując,  że  przedmiotem  analizy  finansowej  powinna  być  rów‐
nież polityka  inwestycyjna  i  związane  z nią  ryzyko oraz  że w  firmach 
obecnie funkcjonujących coraz częściej przeprowadzana jest zintegrowa‐
na  analiza  obejmująca  zarówno  zjawiska  już  zaistniałe,  jak  i  przyszłe, 
można wyrazić pogląd, że współczesna analiza finansowa to już nie tyl‐
ko analiza retro‐, ale prospektywna – zorientowana również na potrzeby 
planowania. Analiza  ta powinna uczyć umiejętności metodycznych bu‐
dowy modeli wykrywających prawidłowości rządzące funkcjonowaniem 
i  rozwojem przedsiębiorstwa  (zob.  rys. 2). Takiej  też analizy wymagają 
współczesne  szkoły  zarządzania,  które  żądają  od  analityków  coraz  to 
nowych sposobów myślenia strategicznego  (zob.  rys. 3). Wymagania  te 
są  następstwem  dynamicznego  charakteru  zmiennych  strategicznych 
dotyczących zarówno przedsiębiorstwa, jak i jego otoczenia. 
 

Rys. 2. Analiza finansowa jako system retro‐ i prospektywny. 

 
Źródło: Jak dla rys. 1. 
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  Do  stosunkowo  dobrze  znanych,  również w  Polsce,  należy  analiza 
słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa, jego szans i zagrożeń. 
  Rozwój rynku kapitałowego i rosnąca liczba biorących w nim udział 
spółek  powodują,  że  coraz większe  uznanie  u  podejmujących  decyzje 
strategiczne znajduje  również analiza portfelowa  i korzyści akcjonariu‐
szy. Podejście to eksponuje wzrost cen akcji firm uczestniczących w rynku. 
Wzrost ten jest przyjmowany za główny cel przedsiębiorstwa i uwypukla 
znaczenie analiz finansowych w formułowaniu strategii rozwojowej. 
 

Rys. 3. Etapy rozwoju myślenia strategicznego 

 
Źródło: Opracowano na podstawie: Management stratégique methodogique, (1991), s. 14. 

 
  Specyficzny  sposób  myślenia  strategicznego  stanowi  tzw.  wpływ 
japoński, który  jest wynikiem zafascynowania społeczeństw zachodnich 
sukcesami  gospodarczymi  Japonii,  a  sprowadza  się  do  eksponowania 
strategii funkcjonalnych, które mają zapewnić wysoką jakość produktów, 
odpowiednią technologię ich produkcji oraz organizację pracy. Strategie 
te wymagają zejścia z analizą do poziomu szczebla operacyjnego  i pod‐
kreślają  precyzję  oraz  punktualność,  przyjmowane  są  za  podstawowe 
czynniki  sukcesu. Nawiązują  też  do  podejścia  eksponującego wyprze‐
dzenie czasowe, określanego jako wyścig z czasem. 
  Wyprzedzanie  czasowe  jest  przyjmowane  za  główne  kryterium 
przewagi konkurencyjnej i wymaga przede wszystkim badania dynami‐
ki zjawisk. Pomocne mogą być w nim metody porównań, modele portfe‐
lowe, jak i metody logistyczne. 
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  Podejściem do myślenia  strategicznego, nadającym mu w  znacznym 
stopniu postać analiz finansowych, jednakże w najnowocześniejszym wy‐
daniu jest nurt określany jako cel i umiejętności strategiczne. W podejściu 
tym  akcentuje  się  prawidłowe  określenie misji  i  najważniejszych  celów 
przedsiębiorstwa  oraz  wykorzystanie  jego  umiejętności  strategicznych. 
Przydatne mogą  być w  nim wspomniane modele  portfelowe,  rachunek 
kosztów działań,  rachunek kosztów docelowych  [zob.  również np.  Jaru‐
gowa, Nowak, Szychta 1997; Nogalski, Rybicki, Gacek‐Bielec, 1996, s. 15). 
  Podejściem  stosunkowo  najnowszym  jest  tzw.  zmiana  strategiczna. 
Zaleca ono bezustanne poddawanie ocenie otoczenia  i  samego przedsię‐
biorstwa,  ponieważ  ulegają  one wciąż  nasilającym  się  przeobrażeniom. 
Nadmierna jednak koncentracja uwagi na dostosowaniu się np. do zmian 
otoczenia może doprowadzić do utraty z pola widzenia celu zarządzania 
strategicznego,  jakim  jest  racjonalna  strategia  rozwoju  przedsiębiorstwa. 
Dlatego zdaniem H. Mintzberga  [1990],  lepszym rozwiązaniem w rozpa‐
trywaniu  strategii  przedsiębiorstwa  byłoby  zintegrowanie  wszystkich 
możliwych podejść obejmujących całość problemów. Podejście to oznacza 
globalne (systemowe,  integrujące) myślenie strategiczne, które  jest też ce‐
chą  nowoczesnej  analizy  strategicznej  [zob.  np.  Ellis,  Williams  1997)], 
a wyraża się w dążeniu do uwzględnienia w  jednakowym stopniu czyn‐
ników zewnętrznych  i wewnętrznych,  także niewytłumaczalnych  i  trud‐
nych do zmierzenia. Jego cechą jest też odejście od gotowych rozwiązań i 
przepisów w kierunku umiejętnego interpretowania zjawisk stosownie do 
sytuacji, przy zastosowaniu analiz uwzględniających również tzw. „mięk‐
kie” elementy przedsiębiorstwa,  jak kultura, kwalifikacje  i motywacje za‐
łogi, poczucie misji strategicznej, aspekt ekologiczny zarządzania1. 
  Cechą  globalnego  myślenia  jest  też  szeroki  zakres  wykorzystania 
analiz finansowych. Analizy te znajdują zastosowanie nie tylko w ocenie 

                                                            
1 Tak też rozumie się „myślenie strategiczne” w opracowaniu: Management stratégique 

methodogiqe (1991, s. 12), według którego, „myśleć strategicznie” tzn.: dążyć do poznania 
sytuacji, badania szans, wyboru celów i zasad wykorzystania zasobów, wybiegając myślą 
wiele lat naprzód; stosować zespół technik oraz metod analizy i syntezy umożliwiających 
realizację tych dążeń oraz gromadzić niezbędne do tego informacje, charakteryzować się 
wolą ustawicznej zmiany obszarów oraz sposobów działania przedsiębiorstwa, zgodnie 
ze zmianą wizji tego przedsiębiorstwa i stanu jego otoczenia. 
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portfela produktów, strategii kosztowych, ale także kondycji finansowej 
i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 
 
2. Analiza finansowa a potrzeby procesu decyzyjnego 
 
  Przedstawione  etapy  myślenia  strategicznego  utwierdzają  nas 
w przekonaniu,  że nie ma  jednego uniwersalnego  jego  sposobu. Liczba 
tych sposobów i ich kombinacji zależy od konkretnych potrzeb, umiejęt‐
ności ich stosowania oraz możliwości czasowych i finansowych. Nie wy‐
starcza  zatem  posługiwanie  się  jednym  systemem  analizy  finansowej, 
choć zadania wszystkich jej systemów można sprowadzić do: 
1) oceny  strony  finansowej  działalności  gospodarczej  i  wykrywania 

niedociągnięć wpływających na koszty, przychody  i  sytuację  finan‐
sową przedsiębiorstwa; 

2) poszukiwania niewykorzystanych  rezerw  i  środków poprawy  efek‐
tywności ekonomicznej oraz sytuacji finansowej; 

3) przygotowania podstaw do  formułowania kolejnych wariantów de‐
cyzji i wyboru decyzji najbardziej uzasadnionych ekonomicznie. 

  Analiza  finansowa ma  służyć  opracowaniu  rozwiązań  zwiększają‐
cych rezultaty działalności gospodarczej w każdych warunkach. Wymóg 
ten  stawia  jednak  przed  kierownictwem  przedsiębiorstw wiele  proble‐
mów, z których do najważniejszych można zaliczyć: 
1) ścisłą  integrację  analizy  finansowej  z  pozostałymi  podsystemami 

rachunkowości; 
2) ścisłą integrację analizy finansowej z zarządzaniem finansami przed‐

siębiorstw i jego celami, zwłaszcza monetarnymi; 
3) uściślenie zadań analizy retro‐ i prospektywnej (krótko‐ i długookre‐

sowej) w świetle teorii inwestowania. 
  Miejsce analizy finansowej w zintegrowanym systemie rachunkowości 
oraz w systemie zarządzania przedsiębiorstwem ilustrują rysunki 4 i 5. 
  Z rys. 4 wynika, że rachunkowość, a w ramach niej analiza finansowa 
mogą  być  zorientowane  na  funkcje  zarządzania  kontrolno‐oceniające, 
sprawozdawcze jak i planistyczne. O realności tych funkcji decydują kate‐
gorie, wskaźnik i metody, wynikające z teorii informacji ekonomicznej. 
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  Szczególne  znaczenie dla  integracji  analizy  finansowej  z  rachunko‐
wości i systemem zarządzania ma przestrzeganie wymogów określonych 
w konceptualnych ramach rachunkowości, koncepcjach i konwencjach2. 
 Wymogi  te, aczkolwiek adresowane są przede wszystkim do sprawoz‐
dań finansowych, mogą  i powinny mieć zastosowanie również w anali‐
zach  finansowych. Wpływają  bowiem  na  ich  jakość  i  przydatność  za‐
równo w rozliczeniach z otoczeniem, jak i w procesie decyzyjnym. 
 

Rys. 4. Model ogólny zintegrowanego systemu rachunkowości 

 
Źródło: [Burzym 1990]. 

 

                                                            
2 Zob. też Czwarta Dyrektywa EWG z dnia 25 lipca 1978 roku o rocznych zamknięciach ra‐

chunkowych spółek o określonych formach prawnych, (1990, nr 3 (290)). 
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Rys. 5. Analiza finansowa w systemie zarządzania przedsiębiorstwem 

 
Źródło: [Brzezin 1995, s. 25]. 
 

  Jeżeli przyjąć, że istotą zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest ste‐
rowanie pozyskiwaniem niezbędnego kapitału oraz lokowaniem go w od‐
powiednich składnikach majątkowych w sposób pozwalający na realizację 
strategicznego  celu,  którym  jest  maksymalizowanie  korzyści  właściciela 
(współwłaścicieli) przedsiębiorstwa [zob. np. Bień 1997, s. 12], co w aspekcie 
rynkowym można  rozumieć  jako podnoszenie wartości  firmy,  a w przy‐
padku spółek giełdowych – dążenie do zwiększenia cen akcji,  to wszelkie 
metody i kryteria, jakie zamierzamy zastosować w analizie finansowej, po‐
winny  być  tak  dobrane,  aby  analiza  ta  była  nie  tylko  narzędziem  oceny 
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stopnia realizacji  tego celu, ale  i  jednym ze „sposobów  liczenia” na etapie 
planowania zadań z nim związanych. W analizie  tej należy  liczyć  tak,  jak 
zakłada to działanie przyjętego modelu zarządzania finansami (zob. rys. 6). 
 

Rys. 6. Miejsce analizy finansowej w modelu zarządzania  
finansami przedsiębiorstwa 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

  Informacje otrzymywane z analizy finansowej powinny stymulować 
lub  sugerować  kierownictwu  przedsiębiorstwa  podjęcie  decyzji  nie‐
sprzecznej z założeniami modelu zarządzania. Osiągnięcie tego jest moż‐
liwe, gdy między sposobem liczenia w sferze przewidywania i sposoba‐
mi liczenia w analizie finansowej będzie występować pełna synchroniza‐
cja.  Zgodność  ta wystąpi,  jeżeli  sposoby  liczenia w  analizie  finansowej 
będą  odpowiadały  założeniom modelu wyrażonym  przez  poszczególne 
jego  człony,  tj.  cele,  zmienne,  parametry  i  sposoby  liczenia.  Zbieżność 
działania  pozwala  uznać  analizę  finansową  za  integralną  część modelu 
zarządzania finansami poprzez jej człon określany jako „sposoby liczenia”. 
  Trzeba  też podkreślić,  że wszelkie odchylenia między modelem za‐
rządzania a „sposobami  liczenia” w analizie  finansowej mogą powodo‐
wać, że uzyskane z niej informacje będą w części zbędne lub (co gorsze) 
nie pozwolą jej na właściwe spełnianie swoich funkcji i zadań ani odpo‐
wiednio oceniać innych sposobów liczenia, a tym samym wpłynąć na ich 
wybór  (np.  w  statystyce,  rachunku  operatywnym). W  dalszym  ciągu 
jednak  system  zarządzania  finansami  polskiego  przedsiębiorstwa  się 
krystalizuje. Proces  ten utrudnia  stosunkowo duża  inflacja,  będąca ha‐
mulcem sprawnego stosowania mechanizmów rynkowych. W tych oko‐
licznościach  analizę  finansową  powinna  cechować  elastyczność metod 
rachunku  i prezentacji wyników. Musi przede wszystkim  lepiej niż do‐
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tychczas kalkulować działalność przedsiębiorstwa. Sposób określania tej 
działalności,  charakteryzowanej  za  pomocą  wielkości  nazywanych 
zmiennymi objaśnianymi, powinien zależeć  również od celów  szczegó‐
łowych,  jakie  stawia  sobie  przedsiębiorstwo. Cele  te  powinny  być  po‐
wiązane z odpowiednimi działaniami, jak na rys. 7 i 8. 
 

Rys. 7. Hierarchiczna struktura celów w przedsiębiorstwie 

 
Źródło: [Brzezin 1995, s. 25]. 
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Dlatego dążeniom do maksymalizacji zysków, czy też innych kategorii, przy‐
jętych  za  cel  działalności  przedsiębiorstwa,  powinna  towarzyszyć  świado‐
mość wielkości ponoszonego ryzyka i określanie jego granic uznanych przez 
decydenta za rozsądne i możliwe do sfinansowania w przypadku niepowo‐
dzenia. Świadomość tę można w znacznym zakresie zdobyć poprzez: 
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1) rozszerzenie  tradycyjnej analizy  finansowej  (retrospektywnej) o oce‐
nę różnych wariantów decyzji związanych z pozyskiwaniem kapita‐
łów własnych  i obcych oraz ze sterowaniem wynikiem  finansowym  
i angażowaniem wolnych kapitałów przedsiębiorstwa; 

2) ścisłą integrację tych badań z badaniami wchodzącymi w zakres ana‐
lizy techniczno‐ekonomicznej; 

3) większe  niż  dotychczas wykorzystywanie  informacji  o  otoczeniu  – 
płynności  finansowej, wypłacalności  i  innych wskaźnikach  osiąga‐
nych przez podobne podmioty gospodarcze krajowe i zagraniczne. 

  Ściślej  powinny  być  także  określane  podstawowe  zadania  analizy 
finansowej  jako  narzędzia  poznawczego  zagadnień  stanowiących 
przedmiot  zarządzania  finansami  przedsiębiorstwa. Analiza  finansowa 
powinna wypełniać tu następujące zadania: 
1) badać związki między rodzajem i rozmiarami działalności gospodar‐

czej a niezbędnym wyposażeniem w kapitały; 
2) wypracowywać racjonalne zasady finansowania; 
3) badać rozmiary, kierunki i uwarunkowania strumieni pieniężnych; 
4) wypracowywać zasady sterowania strumieniami pieniężnymi. 

 
Rys. 8. Analiza finansowa jako system informacyjno‐oceniający  

z punktu widzenia realizacji celów przedsiębiorstwa. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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  Analiza  pełniąca  funkcję  narzędzia  zarządzania  gospodarką  finan‐
sową powinna przede wszystkim: 
1) dostarczać  kierownictwu  przedsiębiorstwa  odpowiednich  opraco‐

wań ułatwiających osiąganie  racjonalnej  struktury majątku  i  fundu‐
szów;  pomocne mogą  tu  być  opracowania  dotyczące  podziału  zy‐
sków i funduszów, zasad zaciągania kredytów oraz długoterminowe 
prognozy kształtowania się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 

2) ułatwiać  racjonalne kształtowanie  rozrachunków  i  strumieni pienięż‐
nych  poprzez  opracowanie  ich  prognoz  oraz  nadzór  umożliwiający 
przeprowadzanie  odpowiednich  zabiegów  regulacyjnych:  pomocny 
może być  tu  rachunek oparty na dynamicznym ujęciu procesów go‐
spodarczych, traktowanych jako przepływy pieniężne (cash flow); 

3) okresowo oceniać gospodarkę finansową i sytuację finansową przed‐
siębiorstwa na podstawie bilansu, rachunku zysków i strat oraz spra‐
wozdania z przepływów środków pieniężnych. 

  Propozycje  te wychodzą naprzeciw potrzebom zarządzania  finanso‐
wego współczesnym przedsiębiorstwem  i jego przeobrażeniom. Wyma‐
gają  jednak znacznych umiejętności i wiedzy, wykraczającej często poza 
problematykę  finansową,  co powoduje,  że  analiza  finansowa musi być 
systemem odnoszącym  się do  całego przedsiębiorstwa  i  jego otoczenia 
oraz danych  ilościowych  i  jakościowych. Dotyczy  to  zwłaszcza analizy 
prospektywnej, która przejawia się w ciągu czynności oceniających spo‐
soby pozyskiwania kapitału  i  jego  lokaty w  składnikach majątkowych, 
mające zabezpieczać realizację przyjętego celu działalności. Czynności te 
obejmują ustalenia niezbędnego stanu i struktury kapitału, zjawisk towa‐
rzyszących  ich  gromadzeniu,  powiązań  między  nimi,  porównania 
z wzorcami  (normami prawnymi  i  technicznymi, danymi z  innych  firm 
i szeroko rozumianego otoczenia)  i zmierzają do wykrycia prawidłowo‐
ści  rządzących  funkcjonowaniem  przedsiębiorstwa  i  jego  rozwojem. 
Wyniki  tej  analizy  powinny  stwarzać  podstawę  do  zbudowania  kilku 
wariantów  decyzji. Czynności  dotyczące  decyzji  strategicznych,  podej‐
mowanych zwykle przez menedżerów najwyższego  szczebla zarządza‐
nia, wiążących się z dużymi nakładami mającymi największy wpływ na 
sytuację  konkurencyjną  i  finansową  przedsiębiorstwa,  powinny wcho‐
dzić w zakres prospektywnej analizy finansowej długookresowej. Czyn‐
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ności analityczne związane z decyzjami dotyczącymi bieżących proble‐
mów, podejmowanymi na szczeble kierownictwa operacyjnego  i zabez‐
pieczającymi realizację decyzji strategicznych, powinny być wykonywa‐
ne w  ramach prospektywnej analizy  finansowej krótkookresowej. Kon‐
trola osiągniętych wyników realizacji podjętych decyzji powinna stano‐
wić przedmiot analizy retrospektywnej (zob. też rys.9). 
 

Rys. 9. Związek analizy finansowej z procesem decyzyjnym 

 
Źródło: [Szczepaniak 1980, s. 8]. 
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trzeby  z  zakresu  informacji  pochodzącej  z  analizy  finansowej.  Punktem 
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decyzji, wynikający z modelu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, jego 
części  parametrycznej  i  nieparametrycznej,  oraz  kierunki  prowadzonej  
i planowanej działalności. Im niższy szczebel zarządzania  i bardziej szcze‐
gółowe decyzje, tym mniej zagregowane powinny być informacje. 
  Na szczeblu operacyjnym kierownictwo potrzebuje informacji służą‐
cych  do  kontroli  przebiegu  procesów  gospodarczych  i  podejmowania 
decyzji  korekcyjnych.  Pomocne  mogą  tu  być  odpowiednie  zestawy 
wskaźników i metod ułatwiających rozpoznanie współzależności między 
zjawiskami w danej dziedzinie działalności i ich wpływu na efektywność 
ekonomiczną w tej dziedzinie oraz sytuację finansową przedsiębiorstwa. 
Pomocne mogą być też krótkookresowe prognozy wybranych procesów 
i zjawisk umożliwiające podjęcie działań zapewniających ciągłość proce‐
sów  wykonawczych.  Prognozy  te  powinny  służyć  określaniu  potrzeb 
i możliwości  dodatkowych  działań,  uściślaniu  problemów  i  kryteriów 
decyzyjnych. Jeżeli rzeczywistość działania przekracza granice tolerancji, 
decyzja powinna być badana powtórnie, co powinno się odbywać w cza‐
sie, w którym moment uzyskania informacji byłby jak najbliższy momen‐
towi podjęcia nowej decyzji. Wymóg ten przesądza o przydatności pro‐
spektywnej  analizy  finansowej krótkookresowej. Krótkie  terminy  opra‐
cowania tej analizy powodują  jednak, że gruntowniejsze zbadanie przy‐
czyn  zagrożeń  i nieprawidłowości w  realizacji decyzji oraz  znalezienie 
konkretnych  sposobów  przeciwdziałania  zjawiskom  negatywnym  po‐
winno  stanowić  zadanie  krótkookresowej  analizy  finansowej,  proble‐
mowej. Analiza  ta potwierdza prawidłowość decyzji  lub  też  jej nie po‐
twierdza. Zmieniają się bowiem warunki ekonomiczne i społeczne, które 
powinny  być  przedmiotem  badań. Wnioski wypływające  z  tej  analizy 
mogą wskazywać na korektę decyzji  lub nawet wstrzymanie  jej realiza‐
cji. Zmiana warunków może  być  niekiedy  tak duża  i dalekosiężna,  że 
rzutuje nie tylko na bieżącą realizację podjętych już decyzji, ale i na dal‐
szy rozwój działalności gospodarczej. 
  W tej sytuacji wspomniane warunki powinny stać się przedmiotem za‐
interesowania  kadry  kierowniczej  szczebla naczelnego,  którego  zadaniem 
jest organizowanie  systemów zapewniających  regulację wykonywania za‐
dań na szczeblach niższych i niezbędną elastyczność umożliwiającą adapta‐
cję przedmiotu gospodarczego do zmieniających  się warunków działania. 
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Jednak aby regulacja ta była skuteczna i prowadziła do realizacji przyjętych 
celów, kierownictwo powinno uwzględnić również  to, co może wydarzyć 
się  jeszcze w uregulowaniach prawnych,  finansowych, podatkowych  itd., 
jak też w otoczeniu związanym z zasileniem w podstawowe czynniki pro‐
dukcji oraz ze sprzedażą wytworzonych produktów. 
  Współczesne przedsiębiorstwo powinno  rozważać  również możliwość 
wpływu na otoczenie ze względu na zajmowaną w nim pozycję, przyjęte 
cele oraz sposoby ich osiągania. Dlatego niezbędna  jest też analiza w kate‐
goriach szans i zagrożeń, które mogą wystąpić w przyszłym otoczeniu, a nie 
w  rozpatrywaniu  tylko  tych zjawisk, które wydarzyły się w przedsiębior‐
stwie i które mogą się więcej nie powtórzyć. W analizie tej dobrze  jest kie‐
rować się pewnymi regułami postępowania badawczego, takimi jak: 
• przechodzenie od statycznego do dynamicznego traktowania zjawisk 

i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie; 
• traktowanie  przedsiębiorstwa  jako  systemu  otwartego,  mogącego 

realizować szeroki zakres funkcji; 
• traktowanie przedsiębiorstwa  jako podmiotu  samodzielnego, nasta‐

wionego na rozwój; 
• wykorzystanie w jego badaniu zarówno danych ilościowych, jak i ja‐

kościowych; 
• odchodzenie od analiz  i opisów konstatujących postrzeganą  rzeczy‐

wistość do ocen wyjaśniających  i przewidywania przyszłych zmian, 
głównie w otoczeniu przedsiębiorstwa. 

  Regułom  tym  powinny  być  podporządkowane  zadania  analizy  fi‐
nansowej  jako  narzędzia  poznawczego  na  szczeblu  kierownictwa  na‐
czelnego. Zadnia te można ująć w następujące grupy: 
1) rozpoznanie  współzależności między  zjawiskami  zachodzącymi  w 

danym  przedsiębiorstwie  z  uwzględnieniem  powiązań  z  otoczenia 
dla potrzeb analizy przyczynowej oraz budowy modeli stosowanych 
w analizie i zarządzaniu; 

2) określenie zakresu, stopnia agregacji, sposobu opracowania informa‐
cji niezbędnych dla bieżących potrzeb kierownictwa; 

3) opracowanie zasad i metod analiz przeddecyzyjnych; 
4) opracowanie zasad  i metod okresowej oceny działalności gospodar‐

czej i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa. 
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  Do  zadań  analizy  finansowej  jako  narzędzia  zarządzania  na  tym 
szczeblu można zaliczyć: 
1) ocenę  tendencji  rozwojowych wybranych, najistotniejszych dla  rozwoju 

danego przedsiębiorstwa zjawisk i procesów zachodzących na zewnątrz; 
2) ocenę  rozwoju  badanego  przedsiębiorstwa  na  tle  zmieniającego  się 

otoczenia; 
3) ocenę  sytuacji  przeddecyzyjnych  przedsiębiorstwa  z  uwzględnie‐

niem  otoczenia  oraz  tendencji  rozwojowych  gospodarki  krajowej 
i zagranicznej  w  celu  ułatwienia  opracowania  wariantów  decyzji, 
a następnie ocenę tych wariantów pod kątem spodziewanej efektyw‐
ności i pozycji finansowej przedsiębiorstwa. 

  Badania te wymagają przede wszystkim analizy prospektywnej dłu‐
gookresowej.  Istotne znaczenie ma  także analiza  retrospektywna, nato‐
miast  rola analizy krótkookresowej  jest niewielka. Na  szczeblu kierow‐
nictwa naczelnego przeważają bowiem decyzje strategiczne, często nie‐
powtarzalne, dla których  trudno przewidzieć konkretne skutki, zwłasz‐
cza gdy  rozciągają  się one w dłuższym okresie. Decyzje  te  są w  istocie 
inwestycyjnymi, wymagającymi  indywidualnego podejścia  ze względu 
na  zdeterminowanie  stosunkowo  dużą  liczbą  czynników.  Zmienia  się 
bowiem  otoczenie  przedsiębiorstwa,  koniunktura w  kraju  i  na  świcie, 
warunki  rynkowe  oraz  powiązania  gospodarcze  i  handlowe  przedsię‐
biorstwa, ceny  i sytuacja na rynku kapitałowym, które mogą utrudnić do‐
stęp do kapitału. Niepewnością  jest  też postęp  techniczny  i organizacyjny 
oraz moda,  które w  krótkim  czasie mogą  spowodować  zużycie moralne 
inwestycji. Ważna jest sytuacja polityczna kraju, polityka podatkowa, mone‐
tarna i otoczenie prawne. Czynniki te należy przewidzieć z dużym wyprze‐
dzeniem, zwłaszcza gdy dotyczą rynku zaopatrzeniowego i zbytu. 
  Wiedza potrzebna do podjęcia  trafnej decyzji  inwestycyjnej  jest  za‐
tem bardzo obszerna, przy czym trzeba podkreślić, że w krajach wysoko 
rozwiniętych nowoczesna  teoria  inwestowania  jest powszechnie wyko‐
rzystywana  przez  rachunkowców,  analityków  i  doradców  gospodar‐
czych. Uczy  bowiem  sposobów  przetrwania  na  rynku,  konstruowania 
nowych  portfeli  inwestycyjnych  pozwalających  osiągnąć  maksimum 
zysku, prognozowania wartości stóp procentowych, opanowania ryzyka 
poszczególnych  inwestycji  itd.,  choć  nie  brak  ostrzeżeń przed  nieprze‐
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myślanym  jej  stosowaniem  [zob.  np. Haugen  1996;  Brechocka, Gajęcki 
1997]. Ostrzeżenia te adresowane są właściwie do wszystkich  jej propo‐
zycji, począwszy od prostych metod oceny  finansowej projektów  inwe‐
stycyjnych  (stopy zwrotu, okresu zwrotu, analizy płynności  finansowej, 
analizy  struktury  kapitału),  a  skończywszy  na modelach  służących  do 
oceny szeroko rozumianej efektywności ekonomicznej, takich  jak model 
analizy portfelowej, model wyceny dóbr kapitałowych (CAPM – Capital 
Asset Pricing Model), model arbitrażu cenowego  (APT – Arbitrage Pri‐
cing Model)  itd.  Ich  autorzy  nie  odrzucają  zasygnalizowanych metod  
i modeli. Zalecają natomiast krytyczne spojrzenie na nie. 
  Niewątpliwe  jest,  że aby móc dokonać  trafnego wyboru  inwestycji, 
należy przede wszystkim: 
• pilnie  obserwować  otoczenie  przedsiębiorstwa,  zwłaszcza  rynki, 

z którymi zamierzamy współdziałać; 
• uwzględnić na rynku fazy rozwojowe produktów, które zamierzamy 

wytwarzać; 
• określić optymalną wielkość inwestycji; 
• uwzględnić niezbędną elastyczność inwestycji, pozwalającą zmieniać 

strukturę produkcji; 
• ustalić czas realizacji inwestycji, czas wejścia na rynek z produktami 

i zwrotu zainwestowanego w nie kapitału; 
• określić efektywność ekonomiczną inwestycji. 
  W analizie efektywności inwestycji szczególną uwagę należy zwrócić 
na  czynnik  czasu  i  ryzyka. W działalności  inwestycyjnej występuje bo‐
wiem duża rozbieżność w czasie między wyłożonymi kapitałami a osią‐
gniętymi efektami. Czas trwania inwestycji wiąże się także z odpowied‐
nim oprocentowaniem nakładów. Uwzględnić należy oprocentowanie co 
najmniej wyższe od  efektów, a więc  tzw. dyskonto. Najistotniejszy  jest 
jednak zakres inwestycji, a ściślej mówiąc liczba problemów, które z niej 
wynikają i stopień ich szczegółowości. 
  Z natury rzeczy, przy przygotowywaniu się do decyzji inwestycyjnych 
(opracowywaniu planu strategicznego), jako wywołujących długookresowe 
skutki  finansowe, musimy dążyć do  objęcia  ich  zakresem  całości podsta‐
wowych zagadnień przedsiębiorstwa, z należytym zaakcentowaniem pro‐
blematyki  ich  powiązań  z  gospodarką  innych  przedsiębiorstw  i  z  całym 
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otoczeniem.  Równocześnie  jednak  zakres  i  liczba  podstawowych  spraw 
objętych  analizą  i  ustaleniami  planu muszą  być  stosunkowo  niewielkie, 
ponieważ  ta  sama  problematyka,  ujmowana  następnie w  planach  opera‐
tywnych (np. kwartalnych czy miesięcznych), powinna być – niezależnie od 
pogłębiania prac w dziedzinie koordynacji szczegółowej – znacznie bardziej 
rozbudowana, jakkolwiek i tu należy podkreślić konieczność koncentrowa‐
nia się wokół podstawowych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa. 
  Zbyt  duży  zakres  zagadnień  uwzględnionych w  planie  strategicz‐
nym może  doprowadzić  do  nadmiernego  jego  rozbudowania. Dlatego 
formułując  go,  trzeba dążyć do wyraźnego  zróżnicowania długiej  listy 
zagadnień z punktu widzenia ich hierarchii i pilności. 
  W planowaniu strategicznym  i  jego podstawie,  jaką  jest prospektywna 
analiza  finansowa, należy unikać  też zbyt schematycznego ujmowania za‐
gadnień. W  każdym  bowiem  przedsiębiorstwie  proces  kształtowania  się 
wielu  zjawisk przebiega  różnie w  związku  z bardziej  zindywidualizowa‐
nym  lub  specjalnym  traktowaniem  wielu  zagadnień.  Planowanie  strate‐
giczne i analiza finansowa powinny być przede wszystkim bardzo elastycz‐
ne  i mieć charakter stale pogłębianego studium, zmierzającego do uchwy‐
cenia optymalnego tempa i racjonalnych kierunków rozwoju przedsiębior‐
stwa.  Zmieniają  się  bowiem  wewnętrzne  możliwości  przedsiębiorstwa  
i warunki zewnętrzne. Zmianom tym powinny być podporządkowane cele, 
które mają być osiągnięte i zadania, które muszą być zrealizowane, a także 
sposoby i metody, dzięki którym działalność przedsiębiorstwa będzie połą‐
czona z możliwie najmniejszym nakładem kapitałowym. 
  Z planowaniem strategicznym wiążą się nieuniknione zjawiska pole‐
gające  na  „luźniejszym”  ujmowaniu  założeń  i  zadań  gospodarczych, 
a przede wszystkim  zarysowuje  się  konieczność    przyjmowania wielo‐
wariantowych  rozwiązań.  Ten  sam  cel,  czy  zespół  celów, można  osią‐
gnąć za pomocą różnego zestawu środków działania albo też różnorod‐
nych  dróg  postępowania. Chcąc wybrać  rozwiązanie  optymalne  a  da‐
nych warunkach,  trzeba  zawsze dość precyzyjnie opracować kilka wa‐
riantów  i w  celu dokonania wyboru posłużyć  się odpowiednimi meto‐
dami  gwarantującymi  krytyczne  zestawienie  i  możliwość  sumowania 
szeregu  zalet  i wad  poszczególnych wariantów.  Potrzeb  tych  nie wy‐
czerpują metody ilościowe, ponieważ planowanie strategiczne to przede 
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wszystkim  planowanie  przemian  jakościowych.  Metody  te  mogą  być 
wystarczające przy planowaniu operatywnym. Jednakże i przy tej formie 
planowania musimy  zwracać  uwagę  na  czynniki  jakościowe,  np.  przy 
planowaniu produkcji na odpowiednią poprawę  jej  jakości, asortyment 
itd. Oznacza to, że decyzja inwestycyjna nie może opierać się tylko na bada‐
niach  jej  strony materialnej. Musi  uwzględniać  również  czynniki  niemie‐
rzalne,  które  niekiedy mogą  konkurować  z  czynnikami  ekonomicznymi  
i powodować, że trzeba dokonać odpowiedniej modyfikacji przyjętego celu 
nadrzędnego, zadań z nim związanych oraz działań (zob. rys.10). 
 

Rys. 10. Wpływ czynników jakościowych na ostateczny cel nadrzędny 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

  Wspomniane  czynniki  rodzą  dodatkowe  zadania  dla  analizy  efek‐
tywności  ekonomicznej,  często  niedoceniane,  która  aby  stać  się  narzę‐
dziem  projekcji  przyszłych  działań  przedsiębiorstwa,  musi  objąć  cały 
ciąg czynności,  jaki dokonuje się na osi czasu, poczynając od oceny wa‐
runków rozwoju, poprzez sposób ich wykorzystania przez przedsiębior‐
stwo,  a  kończąc  na  ocenie  rezultatów  również  jakościowych,  które  są 
wykładnikami  dotychczasowego  działania  przedsiębiorstwa,  a  także 
zapowiedzią możliwości do dalszego rozwoju. 
  Ocena decyzji  inwestycyjnej, przy zastosowaniu analizy efektywno‐
ści  ekonomicznej,  powinna  być  poprzedzona  rozpoznaniem  wnętrza 
przedsiębiorstwa, a nade wszystko otoczenia. W związku z tym, że oto‐
czenie kreuje warunki  rozwoju, ocena  ta powinna wychodzić od oceny 
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otoczenia,  jego  powiązań  z  przedsiębiorstwem, miejsca,  jakie  zajmuje 
w nim  ten  podmiot,  jego  pozycji  konkurencyjnej  itd.  Szczególna  rola 
w tym procesie przypada prospektywnej analizie długookresowej, gdyż 
obiektywizuje ona ocenę wnętrza przedsiębiorstwa  i otoczenia, ułatwia 
określenie  niezbędnych  przedsięwzięć,  opracowanie wariantów  ich  re‐
alizacji oraz ocenę spodziewanych następstw. Czyni też analizę finanso‐
wą systemem bardziej zintegrowanym, obejmującym zarówno rachunek 
ex post (badanie przeszłości), jak i rachunek ex ante (planowanie). 
  System  ten pozwala nie  tylko na okresową ocenę wyników  realizo‐
wanych decyzji  i kontrolę bieżącą  ich  realizacji, ale  także na udzielenie 
odpowiedzi na pytania: 
• jak osiągnąć równowagę finansową, 
• jak zapewnić planowaną rentowność sprzedaży, 
• jak poprawić zyskowność zaangażowanego kapitału. 
  Rachunek ex post i rachunek ex ante charakteryzuje też ścisła współza‐
leżność, ponieważ nie  jest możliwe prospektywne ujęcie  rachunku bez 
oparcia  go  na  odpowiednich  informacjach  wynikowych.  Prowadzenie 
rachunku  skierowanego prospektywnie ma  sens wtedy,  gdy  oparte na 
tym rachunku decyzje, wyrażone w normach, planach i budżetach, będą 
nie  tylko wyznaczały  kierunki  i  sposoby działania,  ale  będą  następnie 
porównywane także z wielkościami rzeczywistymi. 
  Rachunek ex post wyznacza – również poprzez porównania i badania 
przyczynowe oraz ujawnione nieprawidłowości – zakres przedmiotowy, 
treść i strukturę rachunku ex ante. Oznacza to, że główne kryteria klasy‐
fikacji przedmiotu rachunku stosowane w analizie prospektywnej  i pla‐
nowaniu strategicznym,  takie  jak: ruch okrężny  środków, czynniki pro‐
dukcji, komórki organizacyjne traktowane jako ośrodki odpowiedzialno‐
ści, przedmiot działalności, powinny być  adekwatne do kryteriów  sto‐
sowanych a analizie retrospektywnej i kontroli. 
  W  analizie  finansowej  prospektywnej,  jak  i  retrospektywnej,  wspólne 
powinny być też podstawowe metody, zwłaszcza wpływające na jej wartość 
poznawczą  i wiarygodność dostarczanych  informacji. Mamy  tu na uwadze 
przede wszystkim metody porównawcze  i metody badań przyczynowych. 
Wśród  tych  ostatnich,  szersze  niż dotychczas  zastosowanie  powinny mieć 
jednak różne metody matematyczne  i statystyczne. Metody te są niezbędne 
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głównie w analizie prospektywnej. Warunkują również możliwość przebudo‐
wy analizy  finansowej z  instrumentu kontrolnego w decyzyjno‐planistyczny. 
Przebudowa  ta  jest  jednak  zależna  od woli  kierownictwa  przedsiębiorstwa. 
Jeżeli  kierownictwo pragnie mieć  aktywny  system  analizy  finansowej, musi 
docenić  potrzeby  związane  z przeorganizowaniem  planowania,  bieżącą  ob‐
serwacją realizacji ustalonych zadań  i kontrolą ich wykonania. Można sądzić, 
że taka przebudowa analizy finansowej będzie się odbywała w każdym przed‐
siębiorstwie, gdyż zmuszają do tego warunki gospodarki rynkowej. 
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Alternatywny rynek NewConnect jako stymulator  
przedsiębiorczości i innowacyjności 
 

Alternative Stock Market  NewConnect as a stimulus 
entrepreneurship and innovation 

 

Abstract: tock Exchange in Warsaw, followed by other European 
exchanges in 2007, created an alternative stock market under 
the name of NewConnect. It is intended mainly for small and 
medium-sized companies to help them raise relatively cheap 
capital necessary for development. Since small and medium 
enterprises shall be considered as a carrier of entrepreneurship 
and innovation can be no exaggeration to assume that the 
emergence of alternative market by supporting development of 
small and medium-sized companies also indirectly stimulate 
entrepreneurship and innovation in the economy is improving. 
The article presents the assumptions and principles of operation 
of NewConnect, an analysis of basic statistics attesting to its 
potential and trends of development and demonstrated that it 
stimulates the development of entrepreneurship and innovation 

 
1. Wprowadzenie 
 
  Jednym  z  najszybciej  rozwijających  się  segmentów  rynku  kapitało‐
wego w Polsce jest rynek NewConnect. Jest to alternatywny w stosunku 
do  Giełdy  Papierów  Wartościowych  rynek,  który  został  stworzony 
w celu ułatwienia spółkom, zwłaszcza  małym i krótko działającym, po‐
zyskanie  niezbędnych  do  rozwoju  kapitałów.  Przedsiębiorstwo,  które 
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pragnie  zadebiutować na NewConnect nie musi mieć dużych  zysków, 
długiej historii, dużych kapitałów czy ugruntowanej renomy. Wymagane 
są za to pomysł na prowadzenie biznesu oraz rzetelne, choć stosunkowo 
skromne informacje o firmie. W zamian rynek oferuje korzyści takie jak, 
dostęp do dość taniego kapitału, wycena rynkowa czy notowania akcji.  
  Ponieważ NewConnect z założenia  jest przeznaczony dla powstają‐
cych  bądź młodych  przedsiębiorstw  o  stosunkowo  niewielkiej  przewi‐
dywanej kapitalizacji (do około 20 mln zł) działających w sektorach tzw. 
nowych technologii, bez przesady można uznać, że stanowi on stymula‐
tor przedsiębiorczości i innowacyjności. Celem artykułu jest syntetyczna 
charakterystyka  dotychczasowych  tendencji  rozwoju    rynku NewCon‐
nect  i  jego  pozycji  na  rynku  kapitałowym,  a  także  ocena  rentowności 
notowanych na nim instrumentów.  
 
2. Rys historyczny rynków  alternatywnych 
 
  Rynki alternatywne nie posiadają  tak długiej historii,  jak  tradycyjne 
giełdy  papierów wartościowych.  Ich  powstanie  i  rozwój  jest  ściśle  po‐
wiązany z rozwojem sieci informatycznych zapoczątkowanym po koniec 
lat 60 ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. Pierwszą samodzielnie 
funkcjonującą  siecią  była  ARPANET  przez  departament  Obrony  USA 
(Pentagon). [Niedzielska, 2003, s. 79] Jako pierwszy alternatywny system 
obrotu  powstał  w  lutym  1978  r.  Automatyczny  System  Notowań 
NASDAQ,  umożliwiający  swobodny  handel  papierami wartościowymi 
rozproszony po całym świecie [Dziuba, 2004, s. 74]. Ponieważ koszt wej‐
ścia  spółki  do  systemu  NASDAQ  był  o  wiele  niższy  w  porównaniu 
z tradycyjna  giełdą,  rynek  alternatywny  zyskał  szybko  dużą  popular‐
ność. W pierwszych latach funkcjonowania tego rynku notowane były na 
nim tylko spółki sektora nowoczesnych technologii (IT). Jednak z czasem 
zaczęto dopuszczać do obrotu  także spółki z  innych sektorów. Czynni‐
kiem  sprzyjającym  jego  popularyzacji  stała  się  rosnąca  komercjalizacja 
dostępu do sieci Internet, dzięki której aktywnymi inwestorami stały się 
osoby fizyczne. W 1999 roku obroty na NASDAQ przekroczyły wartość 
obrotów na NYSE  (New York Stock Exchange)  i aktualnie  jest on  jednym 
z największych rynków papierów wartościowych na  świecie. Na koniec 
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2010  r. notowane były na nim 2872 spółki, co  stanowi prawie  trzykrot‐
ność liczby spółek notowanych na NYSE.1 Pod względem wartości kapi‐
talizacji rynek NASDAQ zajmuje trzecie (po NYSE i Tokyo Stock Exchan‐
ge) miejsce 2,8 mld USD  (stan na koniec  2010  r.). Obroty na NASDAQ 
w 2010 r. wyniosły 2,4 mld USD (na NYSE 1,4 mld USD).2 
  W  Europie  pierwsza  alternatywna  platforma  powstała  w  1995  r. 
z inicjatywy London Stock Exchange (AIM – Alternative Investment Mar‐
ket). Ideą powstania tego rynku było udostępnienie mniejszym przedsię‐
biorcom kapitału pozyskiwanego przez giełdowe parkiety, przy o wiele 
mniejszych wymogach niż w przypadku rynku regulowanego. Miało to 
być swego rodzaju pomostem pomiędzy młodymi spółkami a głównym 
parkietem londyńskiej giełdy. Dynamiczny rozwój tej platformy wpłynął 
na  zmianę  tego  założenia  –  niektóre  spółki  przestały  traktować  rynek 
alternatywny  jako drogę do debiutu na LSE, a  jako punkt docelowy. Co 
więcej – zaobserwowano zjawisko przechodzenia z rynku głównego na 
rynek alternatywny. Po piętnastu latach funkcjonowania rynek AIM  jest 
największym rynkiem alternatywnym w Europie [Pastusiak 2011, s. 296].  
  Fascynacja  alternatywnego  systemu  obrotu w  Europie  zapoczątko‐
wała uruchomienie podobnych platform w  innych krajach europejskich 
(m.  in. w 2002  r. Dritter Markt przy Wiener Borse w Wiedniu, w 2005  r. 
Alternext  dzięki  sojuszowi  giełd  francuskiej,  holenderskiej,  belgijskiej 
i portugalskiej oraz Entry Standard  przy Deutsche Borse, w 2007 r. norwe‐
ski Oslo Axess stworzony przez Oslo Bors oraz włoski MAC uruchomiony 
przez Borsa Italiana). Na koniec 2010 r. w Europie funkcjonowały 24 rynki 
o  statusie  alternatywnym  [Tomaszewski  2011,  s.  515;  Feder‐Sempach 
2010, s. 36]. Jest wśród nich również  powstały w końcu sierpnia 2007 r. 
wzorujący się na London Stock Exchange rynek NewConnect.  
  Opóźnienie rozwoju platform alternatywnych w Europie w stosunku 
do rynku amerykańskiego wynikało głównie z braku regulacji prawnych 
określających status takich instytucji. Dopiero w 2002 r. Komisja Europej‐
ska dokonała nowelizacji ówczesnej Dyrektywy w sprawie usług  finan‐
sowych  wprowadzając  możliwość  tworzenia  alternatywnego  systemu 

                                                            
1 NASDAQ Composite [w:] http//finance.yahoo.com (13.03.2011) 
2 http// gieldyswiata.wordpress.com (15.03.2011). 
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obrotu papierami wartościowymi. Aktualnie kwestie  te  reguluje dyrek‐
tywa Unijna w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dyrektywa 
MiFID), której przepisy weszły w życie w 2007 roku. Zawarta w niej dość 
ogólnikowa definicja stanowi,  że „wielostronne platformy obrotu ozna‐
czają wielostronny  system,  obsługiwany  przez  przedsiębiorstwo  inwe‐
stycyjne  lub podmiot gospodarczy, który kojarzy transakcje strony trze‐
ciej w dziedzinie kupna  i sprzedaży  instrumentów  finansowych w sys‐
temie i zgodnie z regułami innymi niż uznaniowe – w sposób skutkujący 
zawarciem kontraktu”3. 
  Jak  wspomniano,  główna  różnica  między  rynkiem  podstawowym 
a rynkiem  alternatywnym  dotyczy  mniejszych  wymagań  formalnych 
i informacyjnych stawianych emitentom, a co za tym idzie tańsze pozyska‐
nie kapitału. Najczęściej  stosowane ustępstwa oferowane przez platformy 
europejskie  zorganizowane  w  formie  alternatywnych  systemów  obrotu 
należą: brak wymogu przedłożenia prospektu  emisyjnego, brak wymogu 
składania  raportów  kwartalnych,  nieokreślona  minimalna  kapitalizacja 
rynkowa spółki, niższe dopuszczalne ceny akcji [Feder‐Sempach 2010, s. 37]. 
     
3. NewConnect – organizacja i rozwój 
 
  Rynek NewConnect  (NC)  prowadzony  jest  przez Giełdę  Papierów 
Wartościowych w Warszawie w formie Alternatywnego Systemu Obrotu 
(ASO). Pomysł zorganizowania mniej rygorystycznego rynku dla małych 
innowacyjnych  spółek wynikał nie  tylko z chęci ułatwienia dostępu do 
kapitału małym firmom. Również inwestorzy zgłaszali zapotrzebowanie 
na ponad przeciętne zyski przy wyższym  ryzyku niż w przypadku  in‐
westowania w spółki rynku regulowanego. Nie mniej  jednak ten pierw‐
szy  aspekt  ma  większe  znaczenie.  Uruchomienie  rynku  NewConnect 
sprawiło,  że dla wielu spółek, które nie spełniają kryteriów dopuszcze‐
niowych rynku regulowanego realnym stał się debiut na rynku publicz‐
nym. Jest to rynek dla spółek [Rocznik Giełdowy 2012, s. 218]: 
• zarówno w początkowej fazie rozwoju, jak i firm z ugruntowana po‐

zycją na rynku; 
                                                            

3 Art.  4  (1)  (15) Dyrektywy  2004/39/WE  Parlamentu  Europejksiego  i  Rady  z  dnia 
21.04.2004 w sprawie rynków instrumentów finansowych. 
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• poszukujących kapitału rzędu od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu 
milionów złotych; 

• o potencjalnie dużej dynamice wzrostu, również reprezentujące sek‐
tory innowacyjne; 

• które  NewConnect  traktują  jako  etap  w  drodze  na  główny  rynek 
GPW. 

  Do  czynników decydujących o wyborze  finansowania poprzez wej‐
ście na rynek NewConnect należą [Mikołajczyk, Kurczewska 2010, s. 66]: 
• dostęp do źródeł finansowania  umożliwiających rozwój. 
• prestiż spółki publicznej, ekspozycja firmy, 
• możliwość obiektywnej oceny wartości spółki, 
• zwiększona możliwość fuzji, 
• większa przejrzystość firmy, 
• wzmocnienie kontaktów z klientami i dostawcami, 
• wzmocnienie wizerunku spółki publicznej. 
  Atutem NewConnect  jest możliwość  sprzedaży akcji poprzez ofertę 
prywatną, kierowaną do maksimum 99 podmiotów – inwestorów insty‐
tucjonalnych  i prywatnych  oraz w drodze  oferty publicznej. W pierw‐
szym przypadku, niezależnie od wielkości emisji, wprowadzenie do ob‐
rotu odbywa się na podstawie przygotowanego dokumentu informacyj‐
nego  i  zatwierdzonego  przez  Autoryzowanego  Doradcę.  Natomiast 
spółka decydująca się na ofertę publiczną podlega  takim samym proce‐
durom,  jakie stosowane są dla  rynku  regulowanego. Konieczne  jest za‐
tem sporządzenie prospektu emisyjnego i zatwierdzenie go przez Komi‐
sję Nadzoru Finansowego. W  tym przypadku, dla oferet nie większych 
niż 2,5 mln euro rolę dokumentu informacyjnego może pełnić memoran‐
dum, podlegające kontroli KNF. Niemal wszystkie spółki debiutujące na 
NewConnect  wykorzystują  pierwszy  z  przedstawionych  sposobów, 
między innymi z tego powodu, że okres od decyzji do pierwszego noto‐
wania  jest  bardzo  krótki  –  trwa  od  2  do  4 miesięcy  [Rocznik Giełdowy 
2012, s. 218]. 
  Ważną  rolę na    rynku NewConnect pełnią Autoryzowani Doradcy. 
Każdy  podmiot  zamierzający  debiutować  na  tym  rynku  zobowiązany 
jest do podjęcia współpracy z Autoryzowanym Doradcą – firmą dorad‐
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czą,  której  GPW  udzieliła  autoryzacji.  Funkcje  doradcze  pełnią  firmy 
inwestycyjne, kancelarie prawne,  firmy audytorskie oraz  firmy doradz‐
twa finansowego. Muszą one posiadać wiedzę i doświadczenie obsłudze 
małych  i  średnich przedsiębiorstw  i  zatrudniające  co  najmniej  2  osoby 
posiadające certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (cer‐
tyfikat uzyskuje się po zaliczeniu specjalistycznego egzaminu, sprawdza‐
jącego wiedzę  i praktyczną  znajomość przepisów  regulujących  alterna‐
tywny system obrotu) [Krasucki 2012, s. 16].  
  Pierwsza sesja na polskim alternatywnym rynku odbyła się 30 sierp‐
nia 2007 roku   i notowane były wówczas akcje pięciu spółek. Na koniec 
2007  r. notowanych było  już 25 spółek. W  roku 2008 zadebiutowało na 
NewConnect 61 spółek, w 2009 – 26 spółek, w 2010 – 86 spółek. Rekor‐
dowy pod względem debiutów był 2010 rok, kiedy zdecydowały się sko‐
rzystać  z  tej  formy  pozyskiwania  kapitału  aż  172  spółki.  Na  koniec 
czerwca 2012 r. notowane są akcje 397 spółek4.  
  Można więc uznać,  że  rynek NewConnect spełnia oczekiwania  jego 
twórców. Dotychczas na tym rynku (koniec czerwca 2012) zadebiutowa‐
ło  418  spółek. Nie  oznacza  to  jednak,  że  równie dużym  zainteresowa‐
niem cieszy się on ze strony  inwestorów. Wybrane  informacje charakte‐
ryzujące rozwój rynku NewConnect przedstawiono w tabeli 1.   
 

Tab 1. Wybrane wskaźniki charakteryzujące rozwój rynku NewConnect  
w latach 2008‐2011 

Wyszczególnienie  2008  2009  2010  2011 

Wartość obrotów akcjami (mln zł)  826,4  1.079,4  3.506,7  1.858,5 

Liczba transakcji (tys.)  247,6  323,7  877,9  1.082,1 

Średnia wartość transakcji na sesję (zł)  1.669,1  1.667,1  1.997,1  1.717,4 

Kapitalizacja (mln zł) – stan na 31.12.  1.396,2  2.457,2  4.971,0  8.383,5 

Liczba spółek (stan na 31.12)  84  107  185  351 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rocznik Giełdowy 2012, s. 264. 

 

                                                            
4 Na  podstawie  Biuletyn  Statystyczny NewConnect  za  lata  2008‐2012  –  Podstawowe 

wskaźniki rynku NewConnect. 
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  Wartość  obrotów  akcjami  nie  wzrasta  w  takim  tempie,  jak  liczba 
spółek,  a  2012  roku  odnotowano nawet  ich  gwałtowny  spadek  (w po‐
równaniu z rokiem poprzednim były niższe aż o 47%). Znalazło  to od‐
zwierciedlenie  również w  obniżeniu  się  średniej wartości  transakcji na 
sesję. Niewątpliwie  istotną  rolę w  tym przypadku  odgrywają uwarun‐
kowania makroekonomiczne  i  utrzymujący  się  stan  spowolnienia  go‐
spodarczego, zniechęcający inwestorów do zakupu akcji. W stopniu zbli‐
żonym do wzrostu liczby spółek zwiększa się natomiast kapitalizacja. Na 
koniec  2011  r.  wartość  rynkowa  notowanych  na  NewConnect  spółek 
przekraczała 8 mld zł.  
Oznacza to, że rynek ten rozwija się szybciej niż główny rynek giełdowy 
i umacnia swoją pozycję na rynku kapitałowym. O ile relacja kapitalizacji 
rynku NewConnect  do  kapitalizacji  spółek  krajowych  notowanych  na 
głównym parkiecie w 2008 roku wynosiła 0,5 % to w 2010 roku wzrosła 
do 0,9% a w 2011 roku wyniosła aż 1,9%. Liczba spółek w  latach 2009–
2011 na rynku NewConnect zwiększyła się ponad 3‐krotnie, tymczasem 
na głównym parkiecie wzrosła zaledwie o 12%  [Rocznik Giełdowy 2012, 
s. 78 i 264]. 
 
4. NewConnect  a  przedsiębiorczość i innowacyjność  
    w świetle wskaźników rynku kapitałowego 
 
  Nie wnikając  zbyt  szczegółowo w definicje przedsiębiorczości  i  in‐
nowacyjności na ogół przyjmuje  się,  że przedsiębiorczość  rozpatruje w 
dwóch wymiarach, a mianowicie [Strużycki (red.), 2002, s. 110]: 
• jako zorganizowany proces działań ukierunkowany na wykorzysta‐

nie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści na rynku, 
• jako zespół cech opisujących sposób postępowania człowieka (przed‐

siębiorcy). 
  W  pierwszym  przypadku  przedsiębiorczości  przypisuje  się  takie 
atrybuty  jak:  kreatywność  i  innowacja,  umiejętność wykorzystania  po‐
mysłów, ryzyko. W drugim przypadku  tymi atrybutami są: dynamizm, 
aktywność, skłonność do podejmowania ryzyka, postrzeganie szans i ich 
wykorzystywanie,  innowacyjność  i motoryka. W obu podejściach wska‐
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zuje się na  innowacyjność  jako cechę przedsiębiorczości. Reasumując  te 
dwa  podejścia można wskazać,  że  głównymi  atrybutami  przedsiębior‐
czości  są:  ekspansywność  (chęć  dorównywania  najlepszym  i  najsilniej‐
szym,  stawianie  sonie  ambitnych  celów  z  zamiarem  osiągnięcia więk‐
szych korzyści) oraz  innowacyjność (ciągłe poszukiwanie  i wprowadza‐
nie  twórczych ulepszeń, zdolność zastosowania aktu kreatywności, no‐
wych  idei, wynalazków). Niektórzy autorzy wręcz wskazują,  że przed‐
siębiorczość  i  innowacyjność  są dwiema drogami  tego  samego procesu 
zmian [Bratnicki, Strużyna (red.) 2001, s. 47]. 
  Jeżeli  odniesiemy  przedstawioną  charakterystykę  rynku  NewCon‐
nect do atrybutów przedsiębiorczości, to bez przesady można uznać, że 
powstanie tego segmentu rynku giełdowego sprzyja głównie rozwojowi 
przedsiębiorczości,  a  pośrednio  także  innowacyjności.  Przekonanie  to 
wynika  z  faktu,  że  NewConnect  przeznaczony  jest  dla  firm  małych 
i średnich, które uważane są za nośniki przedsiębiorczości  i  innowacyj‐
ności.  Jak widać  doceniają  one możliwość  pozyskania  kapitałów,  jaką 
stwarza  im NewConnect, o czym  świadczy dynamicznie  rosnąca  liczba 
debiutów.  
  W definicji przedsiębiorczości zawarty  jest również element ryzyka. 
Ryzyko  to ponoszą  zarówno  emitenci  (niepewność  znalezienia nabyw‐
ców na akcje w ofercie publicznej), jak i nabywcy tych akcji (inwestorzy), 
dla których ważne  jest kształtowanie się kursów akcji  i możliwość wyj‐
ścia z inwestycji. O tym, czy NewConnect sprzyja innowacyjności może 
przesądza struktura branżowa notowanych na nim spółek. Obecność na 
rynku  spółek  zaliczanych do  przemysłów wysokiej  techniki, wykorzy‐
stujących  nowe  technologie,  produkujących  nowe  wyroby  oznacza, 
stworzona została atmosfera sprzyjająca  innowacyjności. Z kolei dla  in‐
westorów  za  przejaw  innowacyjności można  uznać  pojawienie  się  no‐
wych możliwości  angażowania  kapitałów,  zwłaszcza,  gdy  nabywcami 
akcji są  inwestorzy  indywidualni. Okazuje się,  że ponad 70%  transakcji 
zawierana  jest  przez  inwestorów  indywidualnych  (na  rynku  głównym 
jedynie kilkanaście procent).   
  Przedstawione w tabeli 2 i na rysunku 1 charakterystyki liczbowe są 
dowodem na  to,  że  rynek NewConnect  stymuluje  rozwój przedsiębior‐
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czości i innowacyjności, a to z kolei  przekłada się na  umacnianie pozycji 
konkurencyjnej polskiej gospodarki. 
 

Tab. 2.   Liczba spółek i wartość rynkowa w układzie sektorowym (stan na 21. 11.2011) 

Sektor 
Ilość 
spółek 

Wartość 
rynkowa 
mln zł  

Wiodące spółki (o najwyższej kapi‐
talizacji w sektorze) 

Sektory reprezentujące 
innowacyjność: 

108  3.709,7 
 

• Eco‐energia  9  149,7  BGSENERGY, PHOTON,   

• E‐handel  8  44,1  ORZLOPONY 

• Informatyka  27  308,1  SMT, BLOOBER,WINDMOBIL 

• Recykling  8  420,3  MOBRUK,BLACKPOIN, EZO 

• Technologie  26  612,6  SCOPAK,MEDICALG, SUNEX 

• Telekomunikacja  10  117,6  TPH, TELESTER, 

• Ochrona zdrowia  20  2.057,3  PCZ, BIOMEDLUB, PHARMENA 

Sektory tradycyjne  226  4.334,4   

• Budownictwo  29  799,0  BUDUS, TAMEX, INTERNITY, 

• Handel  55  940,4  DAAH, BALTONA,BRIJU 

• Inwestycje  24  677,2  TMSBROKER, COPERNIC, NOVIAN 

• Media  22  267,9  GRAPHIC, CODEMEDIA, ASTRO 

• Nieruchomości  14  117,6  RELIGADEV‐PDA,GCINVEST 

• Usługi finansowe  30  456,25  CFBPS,EKACELAR,PROGRES 

• Wypoczynek  12  87,8  URLOPYPL,FABRFORMY 

• Usługi inne  40  626,3  AQUABB, DRUKPAKBALTICON 

Razem  334  8.044,1   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Almanach polskiego… 2012, s.144]. 

 
  W  tabeli 2 zaprezentowano dane dotyczące przynależności  sektoro‐
wej (branżowej) spółek rynku NewConnect. Jako sektory reprezentujące 
innowacyjność  przyjęto  eco‐energię,  e‐handel,  informatykę,  recykling, 
technologie, telekomunikację oraz ochronę zdrowia (nazewnictwo zgod‐
ne  z  systematyzacją  obowiązującą  na  rynku  NewConnect).  Również 
część spółek należących do sektora  inwestycje można zaliczyć do  inno‐
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wacyjnych  (np.  Inno‐Gene, Nova‐Invest, Venturein, Blumerang). To  sa‐
mo można powiedzieć o mediach (np. Digital, Virtual Vizjon, Tromedia). 
  Liczba spółek w sektorach zaliczanych do „innowacyjnych” wynosiła 
226, co stanowiło 66,7% ogólnej zbiorowości spółek obecnych na  rynku 
21  listopada 2011 r.. Wartość rynkowa  tych spółek wyniosła pomad 3,7 
mld  zł  (46,1%  całości).  Spółkami  o największej kapitalizacji  były wów‐
czas  reprezentujące  sektor  ochrony  zdrowia  PCZ  (978,8 mln  zł),  BIO‐
MEDCLUB (192,8 mln zł), PHARMENA (174,5 mln zł) oraz  zaliczana do 
sektora technologie spółka SCOPAK (179,9 mln zł).  
  Z kolei rysunek 1 przedstawia strukturę spółek według ich wielkości. 
Na wstępie  podkreślono,  że  rynek NewConnect  przeznaczony  jest  dla 
spółek, których przewidywana wartość rynkowa nie przekroczy 20 mln 
zł. Okazuje się, że wartość rynkowa niektórych spółek  jest wielokrotnie 
wyższa. Należy podkreślić, że do mierzenia wielkości spółki   w oparciu 
o wartość  rynkowa  podchodzimy  z  pewna  rezerwą. Wysoka wartość 
rynkowa może bowiem odzwierciedlać duże zainteresowanie spółką ze 
strony inwestorów, co znajduje odbicie w kursie akcji. 
  Próg  kapitalizacji  rynkowej  20  mln  (według  stanu  na  31.12.2011) 
przekroczyło 96 spółek (27,3% ich ogólnej liczby), w przypadku 17 spół‐
ek kapitalizacja kształtowała się powyżej 100 mln zł. Spółką o najwyższej 
kapitalizacji  rynkowej  jest wspominana  już  PCZ  (979 mln  zł).  Spółek 
o wartości  rynkowej zamykającej się w granicach 10–20 mln zł było 69. 
Oznacza  to,  że zdecydowana  liczba spółek  (ponad połowa całej zbioro‐
wości) to firmy stosunkowo małe, o kapitalizacji poniżej 10 mln zł. Teza, 
że NewConnect  stymuluje  rozwój przedsiębiorczości, umożliwiając do‐
stęp do kapitału niewielkim  i  jednocześnie  innowacyjnym przedsiębior‐
stwom znajduje więc potwierdzenie w praktyce.  
  Następnym atrybutem przedsiębiorczości  jest  ryzyko. Podstawowy‐
mi miarami  ryzyka mogą  być wahania  kursu  akcji  oraz  stopa  zwrotu 
z inwestycji. Wahania kursu akcji oceniono posługując się współczynni‐
kiem  zmienności  wyrażającym  stosunek  rozpiętości  między  minimal‐
nym  i maksymalnym kursem akcji w określonym przedziale czasowym 
(np. w ciągu roku) a kursem akcji na koniec okresu. Z kolei stopę zwrotu 
obliczono  jako stosunek różnicy między kursem akcji na koniec i na po‐
czątek okresu a kursem akcji na początek okresu (np. w ciągu roku). 
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Wykres  1.  Liczba spółek według wartości rynkowej 
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Źródło: Opracowano na podstawie: Rocznik Giełdowy 2012, s. 253–256. 

 
  Dodatkowo można  posługiwać  się  stopami  zwrotu  obliczanymi  na 
podstawie  zmiany  kursu  akcji  od  pierwszego  notowania  akcji  oraz  na 
podstawie  relacji między kursem w dniu pierwszego notowania a ceną 
emisyjną  (miernikami  tymi  są zainteresowani zwłaszcza nabywcy akcji 
według ceny emisyjnej). Ryzyko rozpatrywane od strony emitenta moż‐
na mierzyć  również wykorzystując wskaźnik  obrotu  (iloraz  obrotu  ak‐
cjami w ciągu roku do ilości wyemitowanych akcji. 
  W tabeli 3 przedstawiono poziom ryzyka dla 10 spółek o najwyższej 
stopie  zwrotu  i w  2011  roku. Wykorzystano w  tym  celu,  obok  stopy 
zwrotu, współczynnik zmienności oraz wskaźnik obrotu.  
  Przy okazji warto podkreślić, że w 2011 roku  jedynie 67 spółek wy‐
kazało dodatnią stopę zwrotu i fakt ten niewątpliwie świadczy o dużym 
ryzyku  inwestycji w  akcje notowane na  rynku NewConnect. Z drugiej 
strony wymienione w tabeli spółki są przykładem  inwestycji zapewnia‐
jących osiąganie ponadprzeciętnych, wysokich zysków.  
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Tab. 3.  Wybrane charakterystyki spółek o najwyższej stopie zwrotu w 2011 r. 

Spółka  Stopa zwrotu (%) 
Współczynnik 
zmienności 

Roczny wskaźnik 
obrotu (%) 

DAAH  248,9  1,00  6,7 

ONICO  216,8  1,25  32,2 

MDEVELOP  136,4  1,38  63,7 

BRIJU  118,0  0,60  14,4 

LZMO  106,8  0,57  5,8 

FOREVEREN  102,3  19,5  34,7 

BPC  100,0  1,42  100,5 

PGSSOFT  90,7  0,65  22,7 

DENTAMOC  75,0  0,79  35,7 

SYNEKTIK  72,7  0,65  14,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rocznik Giełdowy 2012, s. 238. 

 

  W  pięciu  przypadkach współczynnik  zmienności  przekroczył  1,  co 
oznacza, że wahania kursów akcji w ciągu były na tyle duże, że przekra‐
czały  wartość  akcji  na  koniec  roku.  W  jednym  przypadku  poziom 
wskaźnika  zmienności  wskazywał  na  możliwość  manipulacji  kursem 
akcji (spółka FOREVEREN – współczynnik zmienności 19,5), co stanowi‐
ło podstawę do podjęcia kroków wyjaśniających przez KNF. Przyczyną 
tak wysokich wahań była zmiana stanu posiadania akcji wśród członków 
zarządu na przełomie marca i kwietnia 2011 r. Po zmianie struktury ak‐
cjonariatu  kurs  akcji  zaczął  gwałtownie  spadać  i  utrzymuje  się w  dal‐
szym ciągu na bardzo niskim poziomie (w dniu 5 lipca 2012 r. 1,71 zł).   
  Wskaźniki obrotu w dla wymienionych w tabeli spółek są stosunko‐
wo niskie (średni wskaźnik obrotu dla rynku w 2011 r. wyniósł 42% ), co 
jest zjawiskiem normalnym, ponieważ kursy akcji na ogół są relatywnie 
wysokie przy niskich obrotach (akcjonariusze nie są zainteresowani po‐
zbywaniem  się  akcji  dochodowych  spółek).  Wyjątek  stanowiły  dwie 
spółki, w których dokonały się dość  istotne zmiany w strukturze akcjo‐
nariatu (BPC i MDEVELOP). Z punktu widzenia inwestora niski wskaź‐
nik obrotu nie  jest korzystny, ponieważ ogranicza możliwość ewentual‐
nego wyjścia z inwestycji.  
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  Interesujące  dane  dotyczące  ryzyka  inwestowania  na  rynku New‐
Connect zawiera  tabela 4. Odnoszą się one do wybranych spółek, które 
zadebiutowały na rynku w 2011 roku. W tabeli zestawiono dane o zmia‐
nie kursu na koniec roku w stosunku do ceny emisyjnej oraz relację mię‐
dzy kursem pierwszego notowania i ceną emisyjną. Wybrano pięć spółek 
o najwyższym poziomie  i pięć spółek o najniższym poziomie pierwszej  
z wymienionych relacji.  
 

Tab. 4. Spółki debiutujące w 2011 roku o najwyższej i najniższej stopie  
zwrotu w relacji do ceny emisyjnej  (%) 

Spółka 
Stopa zwrotu   na koniec roku 
w stosunku do ceny emisyjnej  

Stopa zwrotu w dniu pierwszego 
notowania w stosunku do ceny 

emisyjnej 

DAAH  355,6  30,6 

ONICO  244,8  6,7 

PZC  170,0  10,0 

DTP  161,8  78,1 

RUNICOM  158.3  97,5 

F24  ‐93,9  17,4 

INPOINT  ‐90,0  125,0 

AERFINANC  ‐89,5  0,0 

LIXIMA  ‐88,9  ‐52,2 

BMMEDICAL  ‐86,6  ‐11,4 

Źródło: Jak przy tab. 3, s. 220‐224.  

 
   Dla niektórych inwestorów nabycie akcji na rynku pierwotnym oka‐
zało się „strzałem w dziesiątkę”. Wysokie stopy zwrotu, przekraczające 
100% zysków zapewniały akcje 17 spółek, które zadebiutowały w 2011 r. 
(10% ogólnej liczby debiutów).  Jak widać w tabeli nabywca akcji spółki 
DAAH w kwietniu przy sprzedaży akcji na ostatniej sesji w 2011 r. uzy‐
skał  stopę  zwrotu  355,6%. Niestety,  aż w  109 przypadkach  inwestorzy 
przy sprzedaży na ostatniej sesji w roku akcji zakupionych po cenie emi‐
syjnej ponieśliby  stratę  (63,4 % debiutów).  Jeżeli dodać,  że w  45 przy‐
padkach kurs akcji na pierwszym notowaniu był niższy od ceny emisyj‐
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nej,  to  konkluzja  o wysokim  ryzyku  inwestycji  na  rynku NewConnect 
w pełni znajduje uzasadnienie.   
 
5. NewConnect na tle Giełdy Papierów Wartościowych 
 

  Końcowa część artykułu poświęcona zostanie analizie porównawczej 
rynku alternatywnego z podstawowym rynkiem akcji przy wykorzysta‐
niu wybranych wskaźników giełdowych. Stosowne informacje odnoszą‐
ce się do 2011 roku przedstawiono w tabeli 5. Celem analizy  jest wyka‐
zanie, że inwestycje na rynku NewConnect obarczone są wyższym ryzy‐
kiem, niż inwestycje na Giełdzie papierów wartościowych.  

 

Tab. 5.  Wybrane charakterystyki dla rynku NewConnect  
i GPW w 2011 r. 

Wyszczególnienie  WGPW  NewConnect 

Stopa zwrotu z wybranych indeksów 

• WIG  ‐20,8  ‐ 

• WIG20  ‐21,9  ‐ 

• NCIndex  ‐  ‐34,4 

• NCXLifeSci  ‐  ‐18,2 

Wskaźnik obrotu  42,2  19,9 

Wskaźnik Cena/Zysk  12,5  57,5 

Wskaźnik Cena/ Wartość księgowa  1,06  6,0 

    Uwaga: WIG –  indeks obliczany dla wszystkich  spółek  rynku podstawowego, 
WIG20 – indeks obliczany dla 20 wybranych spółek rynku podstawowego o najwyższej 
kapitalizacji rynkowej, NCIndex – index obliczany dla wszystkich spółek rynku alterna‐
tywnego, NCIndex  –  index dla  spółek  szeroko  rozumianej dziedziny  life  science  (bio‐
technologie).  

Źródło: Rocznik Giełdowy 2012, s. 78 i 264. 

 

  Analiza danych z tabeli 4  jednoznacznie potwierdza sugestię o wyż‐
szym ryzyku inwestycji na rynku NewConnect. Porównanie stóp zwrotu 
dla indeksów obliczanych dla ogółu spółek wskazuje, że inwestujący na 
rynku alternatywnym ponieśli relatywnie wyższe straty, niż  inwestorzy 
rynku podstawowego. Warto jednak zwrócić uwagę, że indeks dla spół‐
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ek  reprezentujących  sektor  biotechnologii  (NCXLifeSci)  kształtuje  się 
korzystniej, nawet w stosunku do indeksów rynku podstawowego. Wy‐
sokie  wartości  wskaźników  Cena/Zysk  oraz  Cena/Wartość  księgowa 
w odniesieniu do  rynku NewConect  także wskazują na wyższe  ryzyko 
inwestycji  na  rynku  alternatywnym.  Akcje  notowane  na  rynku  New‐
Connect są wyraźnie przewartościowane  i dlatego wskaźnik obrotu  jest 
w tym przypadku znacznie niższy niż na rynku podstawowym. Dla  in‐
westorów oznacza to wyższe ryzyko.  
 
6. Zakończenie 
 

  Przeprowadzone rozważania w najmniejszym stopniu nie podważają 
celowości  utworzenia  alternatywnego  rynku  akcji  (w  2009  r.  powstał 
również alternatywny rynek instrumentów dłużnych − Catalyst). Jednak 
po kilku latach dynamicznego rozwoju przyszedł czas na przyjrzenie się 
regulacjom. Coraz częściej analitycy rynku kapitałowego podkreślają, że 
nie sposób w dalszym ciągu przyciągać dużą liczbę nowych emitentów, 
a  jednocześnie zapewniać bezpieczeństwo  inwestorom  i ochronę przed 
nierzetelnymi  praktykami  spółek. Niewielkie wymogi  ustawowe  doty‐
czące podmiotów wchodzących na rynek alternatywny miały swój sens – 
chodziło  o  stworzenie  takich  zapisów,  dzięki  którym  także  mniejsze, 
nierzadko raczkujące podmioty, miałyby szanse uplasować swoje walory 
na rynku publicznym. Informacje dotyczące stóp zwrotu i płynności ob‐
rotu wskazują  jednak,  że  ryzyko  inwestycyjne  na  rynku NweConnect 
uległo zwiększeniu.  
  Władze giełdy od 2012 roku zaostrzyły wymogi stawiane emitentom. 
Pierwszym pociągnięciem była weryfikacja autoryzowanych doradców. 
Praktyka  pokazała  bowiem,  że  niektórzy  doradcy  nie  angażowali  się 
w stopniu wystarczającym do współpracy z emitentem przed wejściem 
akcji do obrotu  i nie kontrolowali prawidłowości polityki  informacyjnej 
spółek po wejściu na parkiet. Wprowadzono kary finansowe dla nierze‐
telnych doradców oraz dla  spółek głównie  za niedopełnienie obowiąz‐
ków  informacyjnych. Emitentów  zobowiązano do  częstszej  aktualizacji 
danych finansowych w dokumencie  informacyjnym  i nałożono obowią‐
zek sporządzania sprawozdania skonsolidowanego przez emitenta, któ‐
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ry  jest  jednostką dominującą w  grupie  kapitałowej. W  roku  2012  kary 
pieniężne  nałożono między  innymi  na  spółki  Cerabud,  Eastside  Capital, 
KCSP, Photon Energy.  
  Trwają  również  prace  nad  opracowaniem  katalogu  ujednoliconych 
informacji, które powinny  być dostępne dla inwestorów w formie rapor‐
tów bieżących. Rynek NewConnect doczeka się ponadto zupełnie nowej 
segmentacji. Powstanie między innymi segment spółek najbardziej ryzy‐
kownych (NC High Liquidity  Risk oraz Super High Liquidity  Risk). 
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Abstract: The aim of this article is to make an attempt to verify 
attitudes and behavior of the financial-accounting departments 
workers in the context of ethics as a factor influencing bookkeep-
ing. In their research hypothesis, the author assumed that the 
system of values believed in by managers responsible for the fi-
nances and accounting in an organization and the way of using 
their knowledge at work, do not always remain in accordance 
with the rules and applying ethics. In the process, adopted atti-
tudes can stand in contradiction to the widely accepted profes-
sional standards. Formulating the above hypothesis formed the 
basis of conducting empirical research, the results of which are 
presented in the present article. 
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1. Relacja etyki i rachunkowości – wprowadzenie  
    do problematyki  
 
  Bezdyskusyjnymi  cechami  otoczenia  konkurencyjnego  jest  ryzyko  
i  niepewność.  W  obliczu  takiej  sytuacji,  umiejętność  przewidywania 
przyszłości nabiera dużego znaczenia. Oznacza to tworzenie odpowied‐
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nich  systemów  informacyjnych,  które  stają  się  podstawą  zarządzania. 
Jednym z ich elementów jest rachunkowość, która jest źródłem informa‐
cji,  będącej w  gospodarce wolnorynkowej  kluczowym  elementem wa‐
runkującym osiąganie celów ekonomicznych. Informacja w przedsiębior‐
stwach  (instytucjach) dostarczana  jest  za pomocą  sprawozdań  finanso‐
wych. Rachunkowość,  jako  jedna  z  najstarszych  nauk  ekonomicznych, 
dostarcza wiedzę, która służy różnym dziedzinom nauki  i praktyki go‐
spodarczej.  
  Tworzone  przez  rachunkowość  informacje  potrzebne  są  zarówno 
kadrze zarządzającej (na potrzeby decyzyjne i rozliczanie osób odpowie‐
dzialnych z osiągniętych przez nie wyników finansowych, efektywności 
wykorzystania  aktywów  oraz  pozycji  rynkowej  przedsiębiorstwa),  jak  
i  otoczeniu  jednostki  gospodarczej  (kredytodawcy,  inwestorzy, władze 
lokalne,  instytucje  i organizacje  administracji państwowej)  [Szczypa P., 
2005, s. 5]. Niestety, początek XXI wieku obnażył problem utraty zaufa‐
nia do sprawozdawczości  finansowej. W efekcie  (mówiąc kolokwialnie) 
rachunkowość  trafiła na pierwsze strony gazet za sprawą  tzw. skandali 
(afer)  księgowych. Uwaga  poświęcona  księgowym  i  biegłym  rewiden‐
tom stała się więc odwrotnie proporcjonalna do ich podważonej reputacji  
i wiarygodności [Ostaszewicz 2003, s. 2].   
  Współczesny  system  rachunkowości  finansowej musi  coraz  częściej 
umożliwiać  rejestrację,  pomiar  i  prezentację w  sprawozdaniu  finanso‐
wym informacji o organizacji gospodarczej funkcjonującej w skompliko‐
wanych warunkach zewnętrznych. Nie należy oczekiwać, aby przepisy 
prawne, standardy rachunkowości finansowej, czy też standardy rewizji 
finansowej były w stanie unormować wszystkie występujące zdarzenia. 
W opiniach wielu ekspertów kryteria pomiaru i ujawniania informacji są 
nieostre  i płynne, dając  tym  samym możliwość negatywnie  rozumianej 
kreatywności  przy  sporządzaniu  sprawozdania  finansowego.  Istotnym 
staje się zatem rozróżnienie obszaru kreatywności umożliwiającego rze‐
telną  prezentację  sytuacji  finansowej  i  wyników  działalności  od  nie‐
uczciwej manipulacji danymi. Największe ryzyko nieuczciwego kreowa‐
nia wyniku występuje w jednostkach o trudnej sytuacji finansowej. Oko‐
licznościami  sprzyjającymi  rachunkowości  „kreatywnej”, w  pejoratyw‐
nym tego słowa znaczeniu, jest niewątpliwie presja sprostania oczekiwa‐
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niom rynku lub wymaganiom kredytodawców [Świderska 2003, ss. XVI–
XVII].  Wszystkie  te  czynniki  są  nierozerwalnie  związane  z  postawą  
i zachowaniem człowieka, które są przedmiotem zainteresowania etyki.  
  Celem artykułu  jest próba określenia postawy etycznej księgowych. 
Autor w kwestionariuszu zadaje również swoim respondentom pytanie 
(są nimi  słuchacze podyplomowych  studiów „Rachunkowości Finanso‐
wej  i  Kontroli”  na  Uniwersytecie  Ekonomicznym we Wrocławiu)  czy 
w swojej  pracy  zawodowej  spotkali  się  z  dylematami  etycznymi,  jak 
również w jaki sposób rozumieją pojęcie norm zawodowych. 
 
2. Etyka w polskiej rachunkowości i praktyce gospodarczej 
    – zarys wybranych problemów 
 
  Literatura  przedmiotu  opisuje,  iż  w  dzisiejszych  czasach  wartości 
etyczne są podstawą sukcesu w biznesie [Selimoglu 2006, s. 201]. Orga‐
nizacje powinny zatem w  swoim postępowaniu kierować  się odpowie‐
dzialnością w stosunku do tego, co znajduje się na zewnątrz, czyli społe‐
czeństwa wraz z jego zasobami. Są one niejako zobowiązane do rozlicze‐
nia  się ze  swej działalności. Podkreśla  się  tym  samym wagę  społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Odpowiedzialność społeczna  jest zaś filozo‐
fią prowadzenia działalności produkcyjnej  i usługowej,  skierowanej na 
budowanie  trwałych, pozytywnych  relacji ze wszystkimi zainteresowa‐
nymi stronami. Wyznacza ona cechy systemów zarządzania zapewniają‐
ce  pożądany  przebieg  procesów  czy  działań  istotnych  z  uwagi  na  cel 
zarządzania. 
  W Polsce panuje przekonanie, że zachowania nieetyczne w różnych 
sferach życia są sprawą powszechną. Właściwie nie można się temu dzi‐
wić  jeżeli weźmiemy pod uwagę  fakt  ilości nadużyć gospodarczych,  fi‐
nansowych, w tym również afer politycznych i obyczajowych. Być może 
jest  to zbyt duże uogólnienie, ponieważ nie ma chyba na  świecie kraju,  
w  którym  tego  rodzaju  incydenty nie miałyby miejsca. Prawdą  jednak 
jest, że owe uogólnienia powstają pod wpływem pewnych cech narodo‐
wych, wynikających między innymi z uwarunkowań historycznych, po‐
litycznych,  obyczajowych  itp.  Oczywiście  takimi  ocenami  nie  można 
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nikogo krzywdzić, mogą one być bowiem niesprawiedliwe i niesłuszne. 
Jednak pewne wady, które są zakorzenione w społeczeństwach są na tyle 
silne, że stają się niewrażliwe na głosy krytyki i potępienia. 
  S. Mierzejewski we Wspomnieniach księgowego [2007, s. 53, 55] charak‐
teryzuje codzienne realia pracy księgowego sprzed kilkunastu lub kilku‐
dziesięciu  lat,  zwracając  przy  tym  uwagę  na  przyjmowane  przez  nich 
postawy wobec wykonywanych obowiązków  służbowych. Autor przy‐
pomina, że w czasach PRL‐u księgowy dekrecista, jeżeli nie był uczciwy, 
miał duże szanse popełnienia fałszerstwa. Przypomina, że w niektórych 
spółdzielniach  zdarzały  się przypadki przestępczych porozumień  księ‐
gowych  i  sklepowych.  Taki  „kreatywny”  dekrecista  umyślnie  obniżał 
kwotę salda towaru w sklepie, odnosząc różnicę w ciężar marży wynika‐
jącej  z  faktur,  działając  jednocześnie  na  szkodę  swego  zakładu  pracy. 
Kwota obniżenia salda towarów mogła być w gotówce wycofana z utar‐
gu sklepu  i podzielona między sklepowego  i księgowego. Tego rodzaju 
manipulacje były  trudne do wykrycia przez  licznie działające wówczas 
kontrole zewnętrzne, niemniej  jednak w przypadku ich ujawnienia kon‐
sekwencje prawne były niewspółmiernie wysokie do winy. 
  Niestety, w czasach współczesnych księgowi nie zawsze są docenia‐
ni. Elementem przykrej  rzeczywistości  jest  to,  że  kierownictwo niektó‐
rych  jednostek oczekuje od księgowych choćby częściowego ukrywania 
zdarzeń  gospodarczych,  co  przyczynia  się  do  prowadzenia  podwójnej 
rachunkowości (pełnej, a zarazem rzeczywistej dla właściciela  i mówiąc 
kolokwialnie  „okrojonej”  dla  fiskusa).  Według  niektórych  ekspertów 
rachunkowości  jest to możliwe między  innymi dlatego, że dotychczaso‐
wy stan organizacyjno – prawny biegłych rewidentów badających spra‐
wozdania  finansowe  nie  sprzyja wzmocnieniu  badania wiarygodności 
ksiąg  handlowych.  Stwarza  to wręcz  niebezpieczeństwo  dla  prawidło‐
wości  i  rzetelności  obrotu  gospodarczego,  gdyż  podmioty  podlegające 
badaniu mogą  wywierać  wpływ  na  treść  opinii  biegłych  rewidentów 
o ich  sprawozdaniu  finansowym.  Niejednokrotnie  zastrzeżenie  bądź 
objaśnienie  zawarte w  opinii  biegłego  rewidenta,  nawet  jeżeli  dotyczy 
oczywistych zagrożeń dla kontynuacji działalności  jednostki, powoduje 
utratę przez dotychczasowego audytora badania w następnym roku. 
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3. Procedura badawcza i charakterystyka próby 
 
   W  przeprowadzonym  badaniu  podmiotem  były  osoby wykonujące 
zawód  księgowego w  organizacjach  na  stanowisku:  1)  głównego  księ‐
gowego, 2) dyrektora  finansowego  i 3) pracownika działu księgowości. 
Respondentami  były  więc  osoby  o  szczególnych  predyspozycjach 
uprawnionych  do  udzielenia  informacji.  Zakres  przestrzenny  badań, 
w ramach  którego  przeprowadzono  pomiar,  obejmował  słuchaczy  po‐
dyplomowego studium „Rachunkowości Finansowej i Kontroli” na Uni‐
wersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Badanie  zostało przeprowa‐
dzone w  czerwcu  2007  r. Liczebność w próbie  została ustalona na po‐
ziomie  156  jednostek.  Liczba  ta  stanowiła  łączną  sumę  wszystkich 
uczestników  studium. W badaniu wykorzystano metodę doboru nielo‐
sowego, opartą na doborze celowo‐wygodnym. Forma prawna przedsię‐
biorstw,  instytucji, w  których  pracowali  respondenci  przedstawiała  się 
następująco: 
1. Spółki z o.o. – 48%. 
2. Przedsiębiorstwa państwowe (spółki Skarbu Państwa) – 14%. 
3. Spółki akcyjne – 14%. 
4. Działalność gospodarcza osoby fizycznej – 10%. 
5. Spółdzielnie – 6%. 
6. Spółki jawne – 3%. 
7. Związki – 1%. 
8. Spółki cywilne – 1%. 
9. Spółki komandytowe – 1%. 
10. Instytucje samorządowe – 1%. 
11. Jednostki organizacyjne samorządu województwa – 1%. 
 
4. Analiza wyników badań 
 
  Wyniki,  jakie udało  się wygenerować w  trakcie przeprowadzonych 
badań, nie pozwoliły autorowi artykułu w  sposób bezpośredni odnieść 
się do całej statystycznej populacji  (a więc wszystkich menedżerów od‐
powiedzialnych za  finanse  i księgowość w polskich  jednostkach gospo‐
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darczych). Przeprowadzone wnioskowanie zostało dokonane na pozio‐
mie danego regionu (w tym przypadku osób rekrutowanych do badania, 
zamieszkujących obszar Dolnego  Śląska). Poprawność  sformułowanych 
wniosków  ‐ na bazie uzyskanych odpowiedzi  ‐ można było  zbudować  
w  pierwszej  kolejności  w  odniesieniu  do  słuchaczy,  uczestniczących  
w  studium podyplomowym,  a następnie wobec populacji  księgowych, 
pracujących na Dolnym Śląsku. 
  Rozważany  problem  odnosił  się  do  postawy  etycznej  księgowego  
w  ramach wykonywanej  przez  niego  pracy  oraz  towarzyszącym  jego 
pracy dylematom etycznym. Zdaniem ankietowanych, osoba, która peł‐
ni  funkcje  księgowego w  organizacji  (menedżera  rachunkowości),  po‐
winna odznaczać się wysokim poziomem etyki i tym samym (pośred‐
nio) wysokim poziomem moralności osobistej. Łącznie dało to (i jest to 
odpowiedź bardzo satysfakcjonująca) 95% odpowiedzi, po zsumowaniu 
punktów przy wartościach skali:  
1) „zdecydowanie tak” – 53%, 
2) „raczej tak” – 42%, przy czym 
3) „raczej nie” – tylko 1%,  
4) „ani tak, ani nie” – tylko 4%.  
  Odpowiedzi  te wskazują na duży stopień  jednoznaczności w dekla‐
racjach wyrażanych przez  respondentów. Niestety opinie  te, nie  są  już 
takie same jeśli rozpatrzymy konkretną rzeczywistość pracy księgowych. 
Na pytanie o  to, czy  respondent spotkał się w swojej dotychczasowej 
pracy  z  określonymi  dylematami  etycznymi,  badani  odpowiadali 
w sposób następujący: 
1) „raczej nie” – 39%  lub  
2) „zdecydowanie nie” miało tego typu dylematów w trakcie wykonywa‐

nej pracy – 6% ankietowanych,  
3) „zdecydowanie tak” miało dylematy 14% osób,  
4) „raczej tak” – 28%,  
5) „ani tak, ani nie” – 13%.  
  Generalnie  można  więc  przyjąć,  że  respondenci  odpowiadając  na 
pytanie pierwsze, wyobrażali sobie swoistego rodzaju ideał osoby (księ‐
gowego), którego postawa powinna być etyczna i ze wszech miar moral‐
na. Forma zadanego pytania sprowadzała się do słowa „powinna”, a za‐
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tem mieliśmy tutaj do czynienia z pewnym wzorcem, ideałem człowieka 
zajmującego  się  księgowością w  zakładzie  pracy,  instytucji. Nie  dziwi 
zatem  fakt,  że deklaracje  respondentów,  były w dużym  stopniu pozy‐
tywne, tzn. większość badanych była zgodna co do tego, że osoby pracu‐
jące w  zawodzie  księgowego,  powinny  być  etyczne, moralne  i  prawe. 
Taka też postawa u każdego człowieka (przynajmniej w wymiarze teore‐
tycznym)  jest powszechnie  akceptowalna w  społeczeństwie. W  rzeczy‐
wistości  jednak  (jak wskazują  na  to  odpowiedzi),  księgowi  ci w pracy 
(chociaż tego oficjalnie nie podają w swoich deklaracjach), postępują naj‐
prawdopodobniej  (trzeba podkreślić  jeszcze  raz – najprawdopodobniej) 
nieetycznie, a ich zachowania w pracy i wykonywanej działalności mogą 
budzić wiele  zastrzeżeń  natury moralnej. Człowiek  bowiem,  który po‐
czątkowo  twierdzi,  że  osoba pełniąca  funkcje  księgowego powinna  się 
(przynamniej oficjalnie) kierować postawą etyczną, a następnie twierdzi, 
że w swojej pracy zawodowej nigdy się nie spotkał z dylematami etycz‐
nymi, może być w  istocie osobą pozbawioną etyki,  lub osobą, która nie 
potrafi (bądź też nie jest zdolna) poprawnie zdefiniować i oddzielić wy‐
miar etyczny od wymiaru nieetycznego. Oba zadane respondentom py‐
tania miały  charakter metodologiczny,  tzn.  „podwójnie”  weryfikujący 
rzetelność udzielanych przez nich odpowiedzi. Jak już zdołano się prze‐
konać,  zadawanie  trudnych  pytań  wprost  powoduje,  że  respondenci 
„uciekają”  od  obiektywności,  tj.  składania  deklaracji  prawdziwych 
zgodnych z rzeczywistością. Jeśli jednak pytanie zadawane jest w sposób 
pośredni, wówczas odpowiedzi badanych są bliższe prawdzie. 
  Kolejne  poruszane  zagadnienia  dotyczyły  definicji  norm  zawodu 
księgowego. W  szczególności odnosiły  się one do  takich aspektów  jak: 
potrzeba stworzenia (zaistnienia) takich norm, czy potrzeba konstruk‐
cji definicji  zbioru norm. Respondentów poproszono o ustosunkowa‐
nie się do pytania dotyczącego możliwości pojawienia się norm zawo‐
du księgowego w Polsce. Pytanie skonstruowano na wzór pytań rekru‐
tacyjnych. W ten sposób nastąpiła dychotomia odpowiadających na dwie 
odrębne grupy. Osoby, które odpowiadały przecząco, tzn. udzielały od‐
powiedzi typu:  
1) „zdecydowanie nie” – 3%, lub  
2) „raczej nie” – 20% oraz  
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3) nie miały zdania „ani tak, ani nie” – 24%,  
4) „raczej tak” – 44%,  
5) „zdecydowanie  tak”  –  9%  musiały  jednocześnie  podać  powody  tak 

podjętej przez siebie decyzji, odpowiadając na pytanie kolejne.  
  Niespełna połowa  ankietowanych  (negatywnie  odpowiadających)  – 
23%, twierdziła, że nie istnieją jakiekolwiek normy zawodu księgowe‐
go. 24% osób spośród ogółu badanych w  tej kwestii nie miało  żadnego 
zdania. Najwięcej zaznaczanych przez respondentów odpowiedzi (blisko 
44% ankietowanych ‐ „raczej tak” świadczyło o istnieniu tego typu norm. 
Pozostali respondenci – 9%, byli w 100% pewni (odpowiedź typu „zdecy‐
dowanie tak”) co do istnienia tych norm. 
  W dalszej kolejności na zadane pytanie, czy  istnieje potrzeba stwo‐
rzenia norm zawodu księgowego widać było wyraźnie, że  istnieje  taka 
potrzeba w  środowisku  polskich  księgowych.  Biorąc  pod  uwagę  dwie 
najwyższe wartości – „raczej tak” – 62%, „zdecydowanie tak”‐23%, wynika‐
jące z udzielonych przez ankietowanych odpowiedzi, można tym samym 
dostrzec  aż  85%  pozytywnych  stwierdzeń  spośród  wszystkich możli‐
wych. Odsetek  ten  świadczy o  jednoznaczności podawanych deklaracji 
przez respondentów, przy 10% ‐ „raczej nie” i 5% ‐ „ani tak, ani nie”. 
  Kolejne pytanie zakładało w sumie cztery odrębne pytania, definiują‐
ce  różne  definicje  zestawianych  norm. W  pytaniu  tym  podjęto  próbę 
określenia (językiem badanych) norm zawodu księgowego. W tym celu 
wytypowano cztery rodzaje norm: normy prawne, normy zwyczajowe, 
normy  techniczne  i normy  etyczne. Odczytując wyniki można  stwier‐
dzić,  że ogół badanych  typowało  identyczne odpowiedzi  tzn. „zdecydo‐
wanie  tak”  i „raczej  tak” – dla większości wyróżnionych norm. Wyraźne 
więc określenie normy, która by w sposób znaczący pozwalała zdefinio‐
wać charakter norm zawodu księgowego nie jest w pełni możliwe. Moż‐
na nawet pokusić się o stwierdzenie, że wszystkie cztery normy poddane 
ocenie,  nakładają  się  na  normy  zawodu  księgowego. Normy  zawodu 
księgowego nie są tylko i wyłącznie pochodną  jednej, wyraźnie określo‐
nej  normy,  ale  są  one  swoistego  rodzaju  zbiorem  norm. Różnice  jakie 
ewentualnie  się  pojawiają  (biorąc  pod  uwagę  kolejność wyróżnionych 
norm ze względu na  ich powiązanie,  inaczej  skojarzenie przez  respon‐
denta  z  tzw.  ogólnymi  normami  zawodu  księgowego) można  sprowa‐
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dzić do  odpowiedniej  kolejności dopiero  po wyeliminowaniu  pozosta‐
łych wartości ze skali i przyjęcie do oceny tylko wartości z numerem 5 – 
„zdecydowanie  tak”.  I  tak można przyjąć  (według najliczniejszych odset‐
ków przy pytaniach i odpowiedziach do wartości 5 – „zdecydowanie tak”), 
że  normy  zawodu  księgowego  były  przede  wszystkim  postrzegane 
przez wiązkę: norm etycznych – 33%, (na drugim miejscu) norm praw‐
nych  –  22%,  (na  trzecim)  norm  technicznych  –  12%  (i  na  czwartym) 
norm zwyczajowych – 11%. 
 
5. Wnioski 
 
  Wyznawany przez księgowego system wartości, a także sposób wy‐
korzystania przez niego posiadanej wiedzy, uwzględniający wykonywa‐
nie pracy w różnych warunkach i okolicznościach, nie zawsze jest zgod‐
ny z obowiązującą go etyką i normami zawodowymi. Księgowi w swojej 
pracy na ogół nie spotykają się dylematami o charakterze etycznym. Jest 
to wynik  co  najmniej  zaskakujący.  Samo wyobrażenie  księgowych  na 
temat ideału osoby pracującej w księgowości nie odbiega od ideału oso‐
by nacechowanej wysoką postawą moralno‐etyczną. Problem w tym, że 
ideał  ten  nie  jest  skorelowany  z  rzeczywistymi  postawami  i  zachowa‐
niami  respondentów. Księgowy, który w pierwszej kolejności deklaruje 
wzorcową  postawę  w  wymiarze  moralno‐etycznym  w  zakresie  obo‐
wiązków zawodowych, a następnie we własnym  środowisku pracy  ta‐
kiej  postawy  i  tym  samym  zachowania  nie  utrzymuje,  tak  naprawdę  
z etyką może mieć niewiele wspólnego. Warto  zaznaczyć,  że w  jakich‐
kolwiek przeprowadzanych  badaniach  empirycznych, większą wartość 
posiadają odpowiedzi  świadczące o  rzeczywistym kontekście zachowa‐
nia  i działania  respondentów, niż  ich niepotwierdzone  sugestie  czy de‐
klaracje. Tego  typu prawidłowość można  łatwo zaobserwować w bada‐
niach sondażowych dotyczących wyborów powszechnych, gdzie zdarza 
się bardzo często, że wcześniej podawane przez respondentów deklara‐
cje wobec przedstawicieli władzy nie są zgodne z  ich rzeczywistym za‐
chowaniem przy oddawaniu głosu do urny wyborczej. 
  Ponadto  u  księgowych występuje mocne  przekonanie  co do wpro‐
wadzenia  stosownej  dla  nich  ochrony  prawnej  do wykonywanego  za‐
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wodu. Takie przekonanie  to  inaczej obawa, czy  też  lęk przed sankcjami 
karnymi,  jakie mogą  się  ewentualnie  pojawić  z  tytułu wykonywanych 
przez nich zadań i pełnionych obowiązków. A zatem swoistego rodzaju 
nieetyczność, można powiedzieć,  że  jest następstwem określonego  sys‐
temu wartości  jaki  jest  częścią pracy księgowych. Nie wykluczone  jed‐
nak,  że  osoby  te  chciałyby  w  swoim  życiu  zawodowym  postępować 
zgodnie z kanonami etyki. Nie można zatem tutaj jednoznacznie genera‐
lizować. Jednakże sam charakter pracy i okoliczności tej pracy, w szcze‐
gólności siła oddziaływania przełożonych na księgowych powoduje,  że 
ci ostatni ulegają niestety wpływom i namowom tych pierwszych. 
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1. Wprowadzenie 
 
  Wśród  rodzajów podmiotów występujących w gospodarce narodo‐
wej najliczniejszą grupę stanowią  jednostki gospodarcze. Z racji prowa‐
dzonej działalności gospodarczej o charakterze komercyjnym są one zo‐
bligowane do płacenia podatku dochodowego,  oczywiście pod warun‐
kiem, że powstanie u nich zobowiązanie podatkowe za rok podatkowy. 
Tylko w odniesieniu do niektórych jednostek gospodarczych, oczywiście 
za ich zgodą, stosowana jest inna podstawa opodatkowania, aniżeli uzy‐
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skany dochód. Niemniej i w tych przypadkach ustawodawca podatkowy 
zakłada, że podatnik generował będzie dochód. 
  Regulacja podatku dochodowego wiąże się z faktycznym wypływem 
środków finansowych, których na ogół żadna jednostka gospodarcza nie 
ma  ich w  nadmiarze,  zwłaszcza w  stosunku  do  przyjętych  zamierzeń 
gospodarczych na przyszłość. Trzeba  tu bowiem  zdawać  sobie  sprawę 
z faktu, że każda z jednostek gospodarczych obarczona jest już zobowią‐
zaniami  instytucjonalnymi  (podatkami  i  opłatami  lokalnymi),  jak  też 
parapodatkowymi,  których  regulacja  powoduje  także  bezzwrotny wy‐
pływ  z  niej  środków  pieniężnych.  Jednak w  odróżnieniu  od  podatku 
dochodowego regulacja tych zobowiązań stanowi koszt uzyskania przy‐
chodów dla  jednostki gospodarczej, który wpływa na  jej wynik finanso‐
wy. W każdym  jednak przypadku powyższe  rodzaje wydatków muszą 
zawsze  znaleźć  swoje  pokryciowe w  odpowiednich  przychodach  pie‐
niężnych w każdej  jednostce gospodarczej  i  to w odpowiednim  czasie. 
Jednocześnie rzutują one na jej sytuację finansową. 
      Tymczasem długoterminowym głównym celem działalności jednost‐
ki gospodarczej  typu menedżerskiego  jest wzrost  jej wartości rynkowej. 
Aby  on  miał  miejsce  jednostka  gospodarcza  musi  legitymować  się 
przede wszystkim  odpowiednim  poziomem  rentowności w  dłuższym 
czasie. Stąd niebagatelną sprawą dla menedżerów i właścicieli  jednostki 
gospodarczej  jest między  innymi  takie kształtowanie wielkości podatku 
dochodowego, która   z  jednej strony powodowałby  jak najmniejszy wy‐
pływ  z  niej  środków pieniężnych na  jego  regulację,  a  z drugiej  strony 
sprzyjałaby  kształtowaniu  się  odpowiedniego  poziomu  zysku  netto 
w czasie. 
      W  zależności  od przyjętej  formy prawnej prowadzenia działalności 
gospodarczej przez  jednostkę gospodarczą płacić ona może podatek do‐
chodowy od osób prawnych lub też od osób fizycznych. Podatki te róż‐
nią  się  szczegółowymi  rozwiązaniami  przyjętymi  w  odpowiednich 
ustawach podatkowych. Niemniej jednak w każdej z ustaw ustawodaw‐
ca podatkowy przyjął pewne  rozwiązania  (uregulowania), które wyko‐
rzystywane przez  jednostkę gospodarczą w wyniku prowadzenia odpo‐
wiedniej strategii podatkowej, przyczyniać się mogą nawet do poważne‐
go obniżenia wielkości podatku dochodowego, albo co najmniej przesu‐
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nięcia  jego  części w  czasie. Tymczasem nawet  takie przesunięcie może 
również  odbijać  sie  korzystnie  na  jej  sytuacji  finansowej,  jakkolwiek 
w różnym  stopniu.  Jak  uważają  niektórzy  autorzy  tych  korzystnych 
rozwiązań  podatkowych  dla  jednostek  gospodarczych  jest  w  miarę 
upływu czasu  co raz mniej. 
      Przez strategię podatkową należy tu rozumieć zespół różnych metod 
i    środków oraz długoterminowych działań podejmowanych przez  jed‐
nostkę gospodarczą w celu minimalizacji obciążeń podatkowych,   przy 
jednoczesnym osiąganiu odpowiedniego zysku netto. Do działań  takich 
należą przede wszystkim wybór formy prawnej prowadzenia działalno‐
ści gospodarczej przez właścicieli  jednostki gospodarczej, a także formy 
opodatkowania w przypadku, gdy nie jest ona osobą prawną, wykorzy‐
stywanie możliwości tkwiących w przyjętych uregulowaniach prawnych 
dotyczących  poszczególnych  rodzajów  podatków  składających  się  na 
obowiązujący  system podatkowy,  jak  również podejmowanie  lub  rezy‐
gnowanie  z  określonego  rodzaju  działalności  gospodarczej  bądź  też 
przenoszenia przynajmniej części działalności gospodarczej w inne miej‐
sce w kraju względnie do innego kraju, w którym obowiązują łagodniej‐
sze obciążenia podatkowe, jak i parapodatkowe (Walczak 2009, s. 241). 
      Celem niniejszego opracowania jest próba prezentacji różnych poten‐
cjalnych  kierunków działań  przez menedżerów  przemysłowych  jedno‐
stek gospodarczych funkcjonujących  jako osoby prawne, pozwalających 
im na wykorzystywanie przyjętych uregulowań prawnych do minimali‐
zacji wielkości  podatku dochodowego, przy założeniu generowania od‐
powiedniego poziomu zysku netto w czasie. 
 
2. Kształtowanie podatku dochodowego od osób prawnych 
 

2.1. Podatek bieżący i podatek odroczony 
  W przypadku, gdy właściciele jednostki gospodarczej zdecydują już, 
że będzie ona   prowadziła działalność gospodarczą  jako osoba prawna, 
kierując się przy jej wyborze różnymi przesłankami, to pracownicy służ‐
by finansowo‐księgowej  takiej  jednostki przy wyliczaniu obciążenia po‐
datkowego za każdy rok podatkowy ustalać będą musieli nie tylko wy‐
sokość  bieżącego  podatku  dochodowego,  który  jest  podatkiem  fiskal‐
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nym, wykazywanym w deklaracji podatkowej CIT, ale również podatku 
odroczonego  w  czasie.  Ten  ostatni  z  podatków    stanowi  potencjalną 
kwotę  podatku  dochodowego  wynikającą  ze  zdarzeń  gospodarczych 
bieżącego  okresu,  która  rozliczona  zostanie  dopiero  w  przyszłości. 
W każdym  razie  nie musi  to  być  każdorazowo  podatek  do  zapłacenia 
w przyszłości, ale w zależności od kształtowania się zdarzeń gospodar‐
czych w jednostce gospodarczej może stanowić nawet kwotę do odlicze‐
nia z podstawy do opodatkowania. Jednak łączna kwota bieżącego i od‐
roczonego podatku, uwzględniana przy ustalaniu zysku (straty)  netto za 
dany okres stanowi obciążenie podatkowe, tzw. podatek księgowy,  jed‐
nostki gospodarczej. Trzeba  tu podkreślić,  że w zależności od kształto‐
wania  się zdarzeń gospodarczych w  jednostce gospodarczej odroczony 
podatek dochodowy może powodować to, że księgowy podatek docho‐
dowy wykazywany w jej rachunku zysku i strat będzie większy bądź też 
mniejszy  od  podatku  bieżącego  (fiskalnego)  dotyczącego  danego  roku 
podatkowego, podlegającego zapłacie w określonym terminie przez jed‐
nostkę gospodarczą. Poza tym ten księgowy podatek dochodowy rzutuje 
każdorazowo na wielkość zysku do podziału w jednostce gospodarczej. 
      Przyczyna występowania odroczonego podatku dochodowego  tkwi 
w różnicach między prawem bilansowym, a prawem podatkowym, któ‐
rych przestrzeganie obowiązuje  jednostkę gospodarczą przy sporządza‐
niu przez nią okresowego  sprawozdania  finansowego. Stosowanie pra‐
wa bilansowego umożliwia zarządowi jednostki gospodarczej pokazanie 
jej  prawdziwego  obrazu  ekonomicznego,  czyli  jej  sytuacji majątkowej 
i finansowej przez  stosowanie nadrzędnych  zasad  rachunkowości przy 
rejestracji  zdarzeń  gospodarczych w  księgach  rachunkowych  jakie wy‐
stępują w  toku  roku podatkowego  oraz  ich  ostatecznych wynikach uj‐
mowanych w  rocznym  sprawozdaniu  finansowym. Z  kolei  prawo  po‐
datkowe  jest  narzędziem  polityki  finansowej  państwa,  które  z  jednej 
strony ma skłaniać przedsiębiorców do określonego  (pożądanego przez 
ustawodawcę  podatkowego)  działania  gospodarczego,  a  z  drugiej  za‐
pewniać w miarę stabilny i bezzwrotny dopływ odpowiedniej wielkości 
środków pieniężnych do budżetu.  
  Podstawowe kategorie ekonomiczne występujące w każdej jednostce 
gospodarczej takie, jak: przychody, koszty, a następnie wynik finansowy 
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kształtują się na ogół odmiennie  pod względem wysokości według pra‐
wa bilansowego i prawa podatkowego za dany rok  podatkowy. Różnice 
w kosztach i przychodach w aspekcie bilansowym (rachunkowym) i po‐
datkowym mają charakter  trwały  i wymagają  rozliczenia podatkowego 
za dany  rok  podatkowy  oraz  charakter  przejściowy,  czyli  będą  poten‐
cjalnie możliwe do rozliczenia w następnych  latach   podatkowych. Od‐
nosi się  to  tylko do  jednostek gospodarczych, które działają  jako osoby 
prawne.  
      Różnice  w  przychodach  oraz  w  kosztach  jednostki  gospodarczej  
w aspekcie bilansowym  i podatkowym powodują,  że  różni  się  również 
wartość bilansowa  i podatkowa  składników  aktywów  i pasywów, któ‐
rych  te przychody,  jak  i koszty dotyczą. Na odroczony podatek docho‐
dowy patrzy się więc przez pryzmat różnic między wartością bilansową 
i podatkową składników aktywów i pasywów, gdyż rozliczanie podatku 
według metody zobowiązań wynikowych (uwzględniającej tylko różnice 
trwałe między wynikiem rachunkowym, a wynikiem podatkowym) nie 
obowiązuje jednostki gospodarcze od kilkunastu lat. Obecnie obowiązu‐
jącą metodą w tym zakresie jest  metoda zobowiązań bilansowych, która 
pozwala na uwzględnianie szerszego zakresu różnic, aniżeli metoda zo‐
bowiązań  wynikowych.  Jak  słusznie  zauważa  I.  Olchowicz  wszystkie 
różnice czasowe  (okresowe) są również różnicami przejściowymi. Tym‐
czasem zakres  tych  różnic przejściowych  jest o wiele  szerszy od  różnic 
czasowych.  Głównym  celem  obowiązującej  obecnie metody  jest  kom‐
pletna  i właściwa wycena zarówno zasobów,  jak zobowiązań  jednostki 
gospodarczej na dzień bilansowy dla  rzetelnego ustalenia wartości  ak‐
tywów netto  jednostki gospodarczej, odpowiadającej kwocie  jej kapitału 
własnego (Olchowicz 2005, s. 291). Tak więc ta metoda kładzie większy 
nacisk na bilans  jednostki gospodarczej,  czyli wycenę  jego  składników, 
aniżeli na sam jej rachunek zysków i strat (Helin 2006, s. 87). 
  W  każdym  razie  dochód  jednostki    gospodarczej  będącej  osobą 
prawną, który  jest ustalony  zgodnie  z prawem podatkowym,  różni  się 
generalnie od wyniku  finansowego brutto za  ten sam okres. Te różnice  
między wynikiem  rachunkowym  a wynikiem podatkowym, wymagają 
uwzględnienia w rozliczaniu podatku dochodowego za dany rok podat‐
kowy. Jak już zaznaczyliśmy różnice te mogą mieć charakter trwały, czy‐
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li  są  nieodwracalne w  przyszłości  oraz  charakter  przejściowy. Różnice 
przejściowe, jak sama ich nazwa wskazuje, są odwracalne, co powoduje, 
że  sytuacja w  zakresie  kształtowania  się  przynajmniej  części wielkości 
podatku  dochodowego  z  tego  tytułu  w  jednostce  gospodarczej może 
zmieniać  się  w  następnych  latach  podatkowych  w  odwrotną  stronę. 
W każdym  razie  alokacja  podatku  dochodowego,  której  skutkiem  jest 
odroczony  podatek  dochodowy,  umożliwia  rozliczenie w  czasie  skut‐
ków zdarzeń gospodarczych, które występowały w  jednostce gospodar‐
czej  w  roku  podatkowym  i  dotyczył  ich  podatek  dochodowy,  a  nie 
w momencie jego naliczania zgodnie z regulacjami prawa podatkowego. 
Alokacja podatku dochodowego  i wyrażenie  jej skutków w sprawozda‐
niu finansowym jednostki gospodarczej niewątpliwie podnosi ich jakość 
i  pozwala  na  lepsze  odzwierciedlenie  sytuacji  gospodarczej  jednostki 
gospodarczej, dzięki czemu zapewnia większą wiarygodność  informacji 
w nim zawartych w procesie podejmowania decyzji przez jej użytkowni‐
ków (Walińska 2004, s. 4).   

2.2. Różnice trwałe 

  W pierwszej  kolejności,  aby wykorzystywać  różnice  trwałe między 
prawem  bilansowym  a  prawem  podatkowym  dla  zminimalizowania 
wielkości podatku dochodowego przez  jednostkę gospodarczą przy da‐
nym poziomie zysku netto powinna ona podejmować przede wszystkim 
te rodzaje działalności gospodarczej, które są wolne od podatku docho‐
dowego.  I  tak,  bardzo  dobrym  przykładem w  tym  zakresie może  być 
podejmowanie  przez  nią  działalności  gospodarczej w  specjalnej  strefie 
ekonomicznej. 
      Otóż według  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób  prawnych 
wolne  od  podatku  dochodowego  są  dochody  uzyskane  z  działalności 
gospodarczej prowadzonej na  terenie  specjalnej  strefy ekonomicznej na 
podstawie  zezwolenia,  o  którym  jest  mowa  w  art.  16,  ust.  1  ustawy 
z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych 
(Dz. U. Nr 123, poz. 600 z póź. zm.). Jednocześnie wielkość pomocy pu‐
blicznej udzielonej w formie tegoż zwolnienia dla jednostki gospodarczej 
nie może przekroczyć wielkości  tejże pomocy przewidzianej dla obsza‐
rów kwalifikujących się do uzyskania takowej w największej wysokości, 
zgodnie z odrębnymi przepisami.  
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      Wielkość  zwolnienia  z  podatku  dochodowego  jest  uzależniona 
przede wszystkim  od wysokości  poniesionych  przez  jednostkę  gospo‐
darczą wydatków  inwestycyjnych na podjęcie działalności w  tej strefie. 
Rodzaj  tych wydatków precyzowany  jest przez Radę Ministrów w roz‐
porządzeniach  ustanawiających  poszczególne  specjalne  strefy  ekono‐
miczne.  
      Jednakże w przypadku cofnięcia  jednostce gospodarczej zezwolenia 
na prowadzenie określonej działalności gospodarczej na  terenie specjal‐
nej  strefy  ekonomicznej  w  wyniku  niespełniania  warunków  ujętych 
w tym zezwoleniu, traci ona automatycznie prawo do  zwolnienia z po‐
datku  dochodowego.  Ponadto  jest  ona  zobowiązana  do  zwiększenia 
podstawy  opodatkowania  o  kwotę  dochodu  w  odniesieniu  do  której 
utraciła prawo do zwolnienia podatkowego, a w przypadku poniesienia 
straty do jej zmniejszenia o tę kwotę – w rozliczeniu zaliczki za miesiąc, 
w którym ta utrata nastąpiła. Natomiast jeżeli utrata tego prawa nastąpi‐
ła w ostatnim miesiącu roku podatkowego powyższej korekty dokonuje 
jednostka przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego. 
      Powyższe  przedsięwzięcie  może  być  jednak  zrealizowane  tylko 
przez niektóre  jednostki gospodarcze, chociażby ze względu na przyna‐
leżność  sektorową,  czy  też  jego  opłacalność  od  strony  ekonomicznej, 
W każdym razie takich specjalistycznych stref ekonomicznych w naszym 
kraju jest sporo. 
      Niezależnie od powyższego   działania menedżerowie  jednostki go‐
spodarczej chcąc osiągać odpowiedni poziom zysku netto w czasie mogą 
kształtować wielkości podatku dochodowego na  jak najniższym pozio‐
mie poprzez generowanie odpowiednich przychodów, w tym tych, które 
są wolne od podatku dochodowego. 
      Otóż  różnice  trwałe  w  zakresie  przychodów  stanowią  przychody 
z tych tytułów, które zgodnie z prawem  bilansowym stanowią przycho‐
dy  jednostki gospodarczej, a prawo podatkowe nie uznaje ich  jednak za 
przychody danego  roku podatkowego,  ani  też poprzedniego,  stając  się 
w ten sposób trwałymi dodatnimi różnicami. Jednocześnie różnice trwa‐
łe dotyczą przychodów z tych tytułów, które są uznawane przez prawo 
podatkowe,  a  takowymi  nie  są  według  prawa  bilansowego,  stają  się 
w ten sposób trwałymi ujemnymi różnicami ujemnymi. 
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   Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wyłącza co naj‐
mniej kilka pozycji w zakresie przychodów, które są zwolnione z podat‐
ku  dochodowego.  Oczywiście  menedżerowie  jednostki  gospodarczej 
powinni wykorzystywać takie sytuacje, aby wypracowywać jak najwięk‐
szy poziom  zysku do podziału. Rzecz  jednak w  tym,  że nie wszystkie 
z tych pozycji mogą występować systematycznie, jak i opiewać  na duże 
kwoty. Otóż  zwolnione  są  z podatku dochodowego  są między  innymi 
przychody z następujących tytułów: 
• dywidendy  i  inne dochody uzyskiwane z  tytułu udziału w zyskach 

osób  prawnych  tworzących  z  jednostką  gospodarczą  podatkową 
grupę kapitałową; 

• odsetki otrzymane z  tytułu zwrotu nadpłaconych zobowiązań podat‐
kowych,  jak  i  innych  należności  budżetowych  oraz  oprocentowanie 
zwrotu różnicy podatku VAT, w rozumieniu odrębnych przepisów; 

• kwoty  stanowiące  równowartość  umorzonych  zobowiązań, w  tym 
również z tytułu pożyczek i kredytów bankowych,  jeżeli to umorze‐
nie związane  jest z bankowym postępowaniem ugodowym w rozu‐
mieniu  przepisów  o  restrukturyzacji  finansowej  przedsiębiorstw 
i banków  lub też postępowaniem upadłościowym z możliwością za‐
warcia  układu  w  rozumieniu  przepisów  prawa  upadłościowego 
i naprawczego,  bądź    realizacją  programu  restrukturyzacji  na  pod‐
stawie odrębnych przepisów. 

      Aby dążyć do osiągania odpowiedniego poziomu zysku netto przy  
minimalnym obciążeniu podatkowym  jednostka gospodarcza może sto‐
sować  strategię kosztową. Sprowadzać  się ona może do podejmowania  
takich  działań,  których  realizacja  zapobiegać  będzie  nieracjonalnemu 
podwyższaniu podstawy opodatkowania z tytułu kształtowania się róż‐
nych kosztów przede wszystkim w ujęciu rachunkowym, a których pra‐
wo podatkowe nie uznaje za koszty uzyskania przychodów. 
     I  tak,  trwałe  różnice w  zakresie  kosztów  stanowią  te  koszty,  które 
zgodnie z prawem bilansowym stanowią koszty uzyskania przychodów 
jednostki gospodarczej dotyczące danego  roku podatkowego, a według 
prawa podatkowego  takowymi nie  są,  stanowiąc w  ten  sposób ujemne  
trwałe  różnice w  kosztach.  Jednocześnie  te  koszty,  które  są  uznawane 
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przez prawo podatkowe, a takowymi nie są według prawa bilansowego, 
stanowiąc w ten sposób  dodatnie  trwałe różnice w kosztach. 
      Na dodatnie trwałe różnice w kosztach składają te koszty, które po‐
noszone  są   w związku z przychodami podatkowymi  jednostki gospo‐
darczej, a jednocześnie nie stanowią  jej przychodów rachunkowych. 
      O  ile menedżerowie  jednostki  gospodarczej  będącej  osobą  prawną 
powinni dążyć do zwiększania przychodów, w tym wolnych od podatku 
dochodowego,  to w  przypadku  kosztów do minimalizowania  różnych 
kosztów w ujęciu  rachunkowym, których prawo podatkowe nie uznaje 
za koszty uzyskania przychodów, a więc do zapobiegania powstawania 
ujemnych różnic trwałych w kosztach.  
      Na marginesie należy tu zaznaczyć, że „warunkami kwalifikującymi 
dany koszt do grupy kosztów uzyskania przychodów są: 
• poniesienie  kosztu w  celu  osiągnięcia przychodów  lub  zachowania 

albo też zabezpieczenia źródła przychodów, 
• niezaliczanie  go  do  grupy  kosztów  nieuznawanych  przez  ustawę 

o podatku dochodowym za koszty uzyskania przychodów.  
      Tymczasem  takich kosztów  (wydatków), których prawo podatkowe 
nie uznaje za koszty uzyskania przychodów jest jednak bardzo wiele.  
    I tak, zgodnie z art. 16, ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych do takich kosztów (wydatków), które w chwili obecnej nie są 
zaliczane do kosztami uzyskania przychodu należą (Belon, Kobiela, Mą‐
dryk 2012, s. 609−617): 
• odpisy z  tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywane zgod‐

nie z zasadami określonymi w art. 16a−16m, w części przewyższają‐
cej  równowartość  20 000  euro przeliczonej na  złote wg  kursu  śred‐
niego  euro ogłoszonego przez NBP  z dnia przekazania  samochodu 
do używania; 

• straty  w  środkach  trwałych  oraz  wartościach  niematerialnych  
i  prawnych w  części  pokrytej  jednak  sumą  odpisów  amortyzacyj‐
nych, o których mowa w art. 16h, ust.1, pkt. 1; 

• straty powstałe w wyniku  likwidacji nie w pełni  jednak umorzonych 
środków trwałych, jeżeli środki te utraciły są przydatność gospodarczą 
na skutek zmiany rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej; 
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• wydatki  na  pozyskanie  udziałów  (akcji  )w  spółce  albo  wkładów 
w spółdzielni  oraz  innych  papierów  wartościowych,  jak  również 
wydatków na nabycie  tytułów uczestnictwa bądź  jednostek uczest‐
nictwa w  funduszach  inwestycyjnych; powyższe wydatki będą  jed‐
nak kosztami uzyskania przychodów w momencie wyjścia  jednostki 
gospodarczej z tej inwestycji kapitałowej za odpłatnością; 

• wydatki na nabycie pochodnych instrumentów finansowych do mo‐
mentu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo też re‐
zygnacji  z  realizacji  praw  z  nich  przysługujących  bądź  ich  zbycia, 
o ile powyższe wydatki, stosownie do art. 16g, ust. 3 i 4, nie powięk‐
szą wartości początkowej  środków  trwałych oraz wartości niemate‐
rialnych i prawnych; 

• odpisy  i wpłaty  na  różnego  rodzaju  fundusze  tworzone przez  jed‐
nostkę  gospodarczą  jeżeli  obowiązek  lub możliwość  ich  tworzenia 
w ciężar kosztów nie wynikają z odrębnych ustaw, bądź  też  środki 
pieniężne  stanowiące  równowartość odpisów  i zwiększeń na zakła‐
dowy fundusz socjalny nie zostały wpłacone na rachunek tegoż fun‐
duszu, 

• wydatków na: 
a)   spłatę pożyczek  (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych od‐

setek od tych form obcego kapitału,  
b)   na spłatę  innych rodzajów zobowiązań, w  tym z  tytułu udzielo‐

nych poręczeń i gwarancji, 
c)   umorzenie  kapitałów  pozostających w  związku  z  utworzeniem 

bądź  nabyciem,  powiększeniem  albo  ulepszeniem  źródła  przy‐
chodów; 

• naliczone, ale niezapłacone bądź  też umorzone odsetki od zobowią‐
zań, w tym również od kredytów (pożyczek); 

• prowizje  i różnice kursowe, odsetki od kredytów  (pożyczek) zwięk‐
szające koszty inwestycji w okresie ich realizacji; 

• odsetki od własnego kapitału włożonego przez podatnika w  źródła 
swoich przychodów; 

• odsetki od dopłat wnoszonych do  spółki, a  także odsetki od dywi‐
dend oraz innych przychodów udziału w zyskach osób prawnych; 
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• darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju,  jednak z wyjątkiem dokony‐
wanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, 
a także wpłaty na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej oraz  kwoty 
wynikające z cen nabycia produktów spożywczych przekazanych na 
rzecz organizacji pożytku publicznego; 

• podatek dochodowy oraz wypłaty z zysku netto; 
• jednorazowe  odszkodowania  z  tytułu  wypadków  przy  pracy,  jak  

i chorób zawodowych; 
• koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem wszelkich zobowiązań; 
• kary  pieniężne  i  grzywny  orzeczone  w  postępowaniach  karnym, 

karno‐skarbowym  administracyjnym  i  w  sprawach  o  wykroczenia 
oraz odsetki od tych kar i grzywien; 

• opłaty, kary  i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań  , ty‐
tułów nieprzestrzegania przepisów w  zakresie ochrony  środowiska 
oraz niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli 
odnoszących się do uchybień w dziedzinie bhp; 

• dodatkowe opłaty produktowe z  różnych  tytułów, o których mowa 
w art. 16, ust. 1, pkt 19a‐d; 

• ‐ wierzytelności odpisane jako przedawnione, 
• ‐ odsetki za zwłokę z  tytułu nieterminowej  regulacji należności bu‐

dżetowych  i  innych  rodzajów należności, w odniesieniu do których 
stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, 

• kary  umowne  i  odszkodowania  z  tytułu wad dostarczonych  towa‐
rów, wykonanych robót  i usług albo zwłoki w usunięciu wad towa‐
rów, jak i wykonanych robót i usług; 

• wydatki na wykup obligacji, ale pomniejszonych o kwotę dyskonta; 
• wierzytelności odpisane  jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelno‐

ści, które uprzednio na podstawie art. 12, ust. 3 zostały zaewidencjo‐
nowane  jako  przychody  należne  i  których  nieściągalność  została 
udokumentowana  prawnie w  sposób  określony w  ust.  2  oraz  inne 
rodzaje wierzytelności o których mowa w ust. 1,pkt 25 b i c; 

• odpisy  aktualizujące należności,  z  tym  że kosztem uzyskania przy‐
chodów  są odpisy  aktualizujące przychody uprzednio  zaliczone do 
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przychodów należnych (na podstawie art.12, ust. 3), a ich nieściągal‐
ność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a, pkt 1; 

• rezerwy  inne niż wymienione w ust.1, pkt  26,  jeżeli obowiązek  ich 
tworzenia w ciężar kosztów  jednostki gospodarczej nie wynika z in‐
nych  ustaw;  nie  są  jednak  kosztem  uzyskania  przychodu  rezerwy 
utworzone  zgodnie z ustawą o rachunkowości, ale inne niż określo‐
ne w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych  jako  taki 
koszt; 

• koszty  reprezentacji, w  tym w  szczególności  poniesione  na  usługi 
gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów; 

• wydatki ponoszone na rzecz pracowników z  tytułu używania przez 
nich  swoich samochodów na potrzeby jednostki gospodarczej: 
a)   w celu odbycia podróży służbowej – w wysokości przekraczającej 

kwotę wynikającej  z  dopuszczalnej  podatkowo  stawki  za  kilo‐
metr przebiegu pojazdu, 

b)  w  jazdach  lokalnych – w wysokości wyższej od dopuszczalnego 
podatkowo miesięcznego  ryczałtu  pieniężnego  albo  też  od  do‐
puszczalnej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu; 

• wpłaty,  o  których mowa w  ustawie  z  dnia  27  sierpnia  1997  roku 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepeł‐
nosprawnych (Dz. U. z 2010 roku, nr 214, poz. 1407, z póź. zm.); 

• składki na rzecz organizacji, do których przynależność  jednostki go‐
spodarczej nie  jest obowiązkowa,  jednak z wyjątkiem składek orga‐
nizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Ra‐
dy Spółdzielni  oraz innych jednostek na rzecz organizacji zrzeszają‐
cych przedsiębiorców i pracodawców, w określonych granicach, 

• wydatki  dotyczące  jednostronnych  świadczeń  na  rzecz  akcjonariuszy 
(udziałowców) lub też członków spółdzielni niebędących pracownikami; 

• wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komi‐
sji rewizyjnych lub też organów stanowiących osób prawnych, z wy‐
jątkiem wynagrodzeń wypłacanych im z tytułu pełnionych funkcji; 

• straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytel‐
ności te były uprzednio zarachowane jako przychód należny; 
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• składki na ubezpieczenie społeczne,  jak  i na Fundusz Pracy oraz na 
inne fundusze celowe utworzone na postawie odrębnych ustaw – od 
nagród  i premii, wypłacanych w gotówce bądź w papierach warto‐
ściowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym; 

• umorzone pożyczki  (kredyty) bankowe,  jeżeli nie było  to  związane 
z bankowym  postępowaniem  układowym,  postępowaniem  układo‐
wym oraz realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odręb‐
nych ustaw; 

• umorzone wierzytelności,  z wyjątkiem  tych,  które  uprzednio  były 
zarachowane jako przychody należne; 

• wydatki poniesione przez  jednostkę gospodarczą na działalność  so‐
cjalną,  o  których mowa w przepisach  o  zakładowym  funduszu  so‐
cjalnym; 

• podatek VAT z wyjątkiem sytuacji  o których jest mowa w ust. 1, pkt 
46, w przypadku których będzie on kosztem uzyskania przychodu; 

• straty  powstałe w  rezultacie  nieobjętych  zwolnieniem  od  podatku 
akcyzowego ubytków wyrobów  akcyzowych  oraz  samego podatku 
akcyzowego od tych ubytków, 

• składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości prze‐
kraczającej 20 000 euro; 

• straty powstałe w wyniku utraty lub też likwidacji samochodów, jak 
i kosztów remontów powypadkowych, w sytuacji, gdy te samochody 
nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym; 

• wydatki,  z  zastrzeżeniem  pkt  30,  powstałe  z  tytułu  używania,  dla 
potrzeb  działalności  jednostki  gospodarczej,  samochodów  osobo‐
wych nie  stanowiących  jej  składnika majątkowego  – w  części prze‐
kraczającej kwotę wynikająca z  iloczynu  liczby kilometrów  faktycz‐
nego przebiegu samochodu wynikającego z prowadzonej odpowied‐
niej  ewidencji  jego przebiegu  i  stawki  za  jeden kilometr przebiegu, 
określonej w odrębnych przepisach; 

• wydatki poniesione na zakup zużywających  się  stopniowo  składni‐
ków majątku, niezaliczanych jednak do środków trwałych – w przy‐
padku  stwierdzenia,  że nie  są one wykorzystywane dla  celów pro‐
wadzenia  działalności  gospodarczej  przez  jednostkę  gospodarczą 
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lecz  służą  celom pracownikom,  jak  i  innych osób, albo  też znajdują  
się poza siedzibą podatnika; 

• dopłaty wnoszone  przez właścicieli,  jeżeli  ich wniesienie w  trybie 
i na  zasadach  określonych w  odrębnych  przepisach  (art.  12,  ust.  4, 
pkt 11) oraz ich zwrotu; 

• opłaty  sanacyjne,  które podlegają wpłacie do  budżetu państwa  lub 
też jednostek samorządu terytorialnego; 

• dodatkowe opłaty wymierzane przez ZUS na podstawie przepisów 
o systemie ubezpieczeń społecznych; 

• koszty  utrzymywania  zakładowych  obiektów  o  charakterze  socjal‐
nym, w  części pokrytej  ze  środków  zakładowego  funduszu  świad‐
czeń socjalnych; 

• straty (koszty) powstałe w wyniku dokonanych przedpłat w związku 
z niewykonaniem umowy; 

• niewypłacone,  niedokonane  bądź  też  niepostawione  do  dyspozycji 
wypłaty, świadczenia oraz inne należności o których mowa w ust. 1, 
pkt. 57; 

• nie uiszczone do ZUS składki w części finansowanej przez jednostkę 
gospodarczą, 

• składki  opłacone    przez  jednostkę  gospodarczą  z  tytułu  zawartych 
bądź  odnowionych  umów  ubezpieczenia  na  rzecz  pracowników 
o których mowa w ust. 1, pkt. 69; 

• poniesione wydatki, jak i wartość przekazanych rzeczy, praw lub też 
wykonanych usług, wynikających czynności, które nie mogą  jednak 
być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. 

      Warto tu podkreślić, że te koszty (wydatki), które nie stanowią kosz‐
tów  uzyskania  przychodów,  wymienione  enumeratywnie  w  ustawie 
o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają charakteru stałego. 
Zmieniają się one w zależności od sytuacji gospodarczej kraju oraz po‐
trzeb fiskalnych państwa. 
     Innym poważnym przedsięwzięciem  jaki podjąć może  jednostka go‐
spodarcza będąca osobą prawną, aby nie  tylko zmniejszyć podatek bie‐
żący,  ale przede wszystkim podjąć  nową produkcję  bądź  zmodernizo‐
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wać dotychczasową, a poprzez  to umocnić swoją pozycję na  rynku  jest 
nabycie przez nią nowej technologii. W takim przypadku może ona odli‐
czyć od podstawy swojego opodatkowania (wyniku finansowego brutto 
skorygowanego  o  różnice  trwałe w  przychodach  i  kosztach)  do  50,0% 
wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii, uwzględnionych 
w wartości początkowej, w części, w  jakiej została zapłacona uprawnio‐
nemu podmiotowi w roku podatkowym, w którym tę nową technologię 
wprowadziła do odpowiedniej ewidencji środków trwałych oraz warto‐
ści  niematerialnych  i  prawnych  lub  też w  roku  następującym  po  tym 
roku oraz w którym  ta kwota nie została  jej zwrócona w  jakiejkolwiek 
formie. Tego odliczenia dokonać może w zeznaniu podatkowym za rok 
podatkowy,  w  którym  poniosła  wydatki  na  zakup  tejże  technologii. 
W sytuacji, gdyby jednostka gospodarcza jako osoba prawna poniosła za 
rok podatkowy stratę  lub  też wielkość dochodu z pozarolniczej działal‐
ności gospodarczej byłaby niższa od kwoty przysługujących jej odliczeń, 
to odpowiedniego zmniejszenia podstawy opodatkowania dokonuje ona 
za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe liczą od końca roku, 
w którym tę nową technologię wprowadziła do odpowiedniej ewidencji, 
o której jest mowa wyżej. 
      Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych  jed‐
nostka gospodarcza może utracić prawo do wspomnianego wyżej odli‐
czenia,  jeżeli przed upływem trzech  lat podatkowych  licząc  je od końca 
rok podatkowego, w którym wprowadziła nową  technologię do odpo‐
wiedniej  ewidencji wystąpił  u  niej  co  najmniej  jeden  z  następujących 
przypadków określonych ściśle w powyższej ustawie (Dz. U. z 1992 r., nr 
54, poz. 654, ze zm.).  
      Jest oczywiste, że na zakup nowych technologii,   w   powyższym ro‐
zumieniu,   pozwolić  sobie mogą przede wszystkim duże  jednostki go‐
spodarcze  będące w  co najmniej dobrej  kondycji  finansowej  i należące 
tylko do niektórych sektorów naszej gospodarki narodowej.  

2.3. Różnice przejściowe 

      Różnice przejściowe  charakteryzują  się  tym,  że wynik danego  zda‐
rzenia  gospodarczego  w  okresie  bieżącym  prawo  podatkowanie  nie 
uznaje za przychód do opodatkowania lub też za koszt uzyskania dane‐
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go przychodu, ale takowymi w przyszłości mogą się stać, w przeciwień‐
stwie do różnic stałych. Występowanie takich różnic, jak i ich charakteru 
(rodzaju) narzucają potrzebę tworzenia rezerw lub też aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego. Różnice te mogą być dodatnie lub 
ujemne. 
      I tak, „rezerwy na podatek dochodowy stanowią kwoty podatku do‐
chodowego podlegającego zapłacie w przyszłych okresach od dodatnich 
różnic przejściowych. 
      Z kolei  aktywa  z  tytułu  odroczonego podatku  stanowią kwoty po‐
datku dochodowego podlegającego zwrotowi w przyszłych okresach ze 
względu na: 
• ujemne różnice przejściowe, 
• przeniesienie na kolejny rok nierozliczonych strat podatkowych oraz 
• przeniesienie na kolejny rok niewykorzystanych ulg podatkowych. 
      Różnice  przejściowe  stanowią  różnice między wartością  bilansową 
danego  składnika  aktywów  bądź  też  pasywów  jednostki  gospodarczej  
a jego wartością podatkową. 
      Różnicami przejściowymi mogą więc być: 
• dodatnie  różnice  przejściowe,  które  powodują  powstanie  kwot  do 

opodatkowania uwzględnianych w  toku ustalania dochodu do opo‐
datkowania (straty podatkowej) w przyszłych okresach, gdy wartość 
bilansowa składnika aktywów lub też pasywów zostanie zrealizowa‐
na lub rozliczona; albo 

• ujemne różnice przejściowe, które powodują powstanie kwot podle‐
gających  odliczeniu podatkowemu w  trakcie ustalania dochodu do 
opodatkowania  (straty podatkowej) w przyszłych okresach w przy‐
padku, gdy wartość bilansowa składnika aktywów lub też pasywów 
zostanie rozliczona bądź rozliczona. 

     Wartość  podatkowa  składnika  aktywów  lub  też  pasywów  stanowi 
przyporządkowana mu  kwota  służąca  celom podatkowym  (koszt uzy‐
skania  przychodu w  przypadku  realizacji  tych  aktywów)  (Helin  2006, 
s. 187−188). 
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  Różnice przejściowe w przychodach 
      Dodatnie różnice okresowe (przejściowe) w przychodach mają miej‐
sce wówczas, gdy za dany rok podatkowy stanowią one przychody  jed‐
nostki gospodarczej w ujęciu rachunkowym, a nie stanowią jeszcze przy‐
chodów w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. W takiej sytuacji 
wynik finansowy brutto będzie wyższy od dochodu podlegającego opo‐
datkowaniu. Dotyczy to przede wszystkim: 
a)   naliczonych, ale jeszcze nieotrzymanych odsetek od przysługujących 

należności, w tym również od udzielonych pożyczek; 
b)   dodatnich różnic kursowych ustalonych na dzień bilansowy, ale jesz‐

cze niezrealizowanych. 
      Z kolei ujemne różnice przejściowe w przychodach będą miały miej‐
sce wówczas,  gdy  przychody w  rozumieniu  prawa  podatkowego  po‐
wstaną wcześniej  aniżeli  przychody  rachunkowe,  co ma  raczej  rzadko 
miejsce (np. pobrana gotówka z góry za wynajem lokalu). 
  Różnice przejściowe w kosztach 
      Dodatnie  różnice  okresowe  (przejściowe) w  kosztach mają miejsce 
wówczas, gdy za dany  rok podatkowy wystąpią  tylko koszty podatko‐
we,  a  koszty  w  ujęciu  rachunkowym  uwzględnione  zostaną  później. 
W takim przypadku wynik finansowy brutto będzie wyższy od dochodu 
podatkowego za rok podatkowy. Dlatego też płatność podatku musi być 
odroczona w  czasie,  gdyż w  następnych  latach  podatkowych wystąpi 
koszt  rachunkowy,  ale  nie  będzie  on  już  kosztem  podatkowym.  Taka 
sytuacja ma miejsce przede wszystkim wtedy, gdy  jednostka gospodar‐
cza wykorzystuje przyspieszoną metodę amortyzacji  środków  trwałych 
dla celów podatkowych, a metodę liniową dla celów bilansowych.  
      Problematyce  amortyzacji warto  tu  poświęcić więcej miejsca,  gdyż 
rozwiązania w zakresie przyjętej metody amortyzacji składników mająt‐
ku  trwałego  silne  rzutują na wielkość podatku dochodowego  jednostki 
gospodarczej za rok podatkowy. Jak zauważa W. Bień zdecydowanie się 
na  szybsze  amortyzowanie  składników  majątku  trwałego  wpływa 
wprawdzie w krótkim czasie obniżająco na zyski jednostki gospodarczej, 
ale  umożliwia  wcześniejsze  wycofywanie  zainwestowanego  kapitału 
i tym samym wcześniejsze przeznaczenie go na  inne cele. Z kolei rozło‐
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żenie  amortyzacji w  dłuższym  czasie wpływa  korzystniej  na wielkość 
zysków  już  w  początkowej  fazie  eksploatacji  środków  trwałych,  ale 
opóźnia wycofywanie zainwestowanego kapitału oraz powoduje wcze‐
śniejsze obciążenie podatkiem dochodowym wypracowanego dochodu. 
Jednocześnie z punktu widzenia efektywności ulokowanych w jednostce 
gospodarczej kapitałów istotne znaczenie dla  jej menedżerów,  jak i wła‐
ścicieli, ma łączna nadwyżka finansowa wygospodarowywana w danym 
okresie,  obejmująca  nie  tylko  sam  zysk,  ale  również wielkość  dokona‐
nych w tym czasie odpisów amortyzacyjnych (Bień 2005, s. 15−16). 
      Jednostka gospodarcza nie powinna jednak dowolnie kształtować wy‐
sokości  odpisów  amortyzacyjnych  z  tytułu  stopniowego  zużywania  się 
składników majątku  trwałego. Mimo,  że postanowienia zawarte w usta‐
wie o podatku dochodowym od osób prawnych pozostawiają jednostkom 
gospodarczym dość znaczny margines swobody w tym zakresie, uznając 
tym samym te odpisy amortyzacyjne za koszty uzyskania przychodu. 
      Nie ulega wątpliwości, że  istotny wpływ na wybór metody amorty‐
zacji środków  trwałych ma pozycja  jaką zajmuje  jednostka gospodarcza 
na rynku na którym działa i związana z tym  jej kondycja finansowa. Je‐
żeli ta pozycja  jest   słaba, to trudno sądzić, aby zarząd  jednostki gospo‐
darczej zdecydował się na stosowanie przyspieszonej metody amortyza‐
cji  środków  trwałych.  Pogorszyłoby  to  jej wyniki  finansowe  za  okresy 
sprawozdawcze.  Tymczasem  generowany  rodzaj  i  poziom wyniku  fi‐
nansowego  jest bowiem wyrazem pozytywnych bądź  też negatywnych 
zjawisk zachodzących w  jednostce gospodarczej, odbieranych przez  gru‐
py  interesu pozostającej w  jej otoczeniu. Stąd  jednostki gospodarcze  legi‐
tymujące się dobrą kondycją finansową, bez większej obawy o dalsze swój 
byt  na  rynku,  mogą  wykorzystywać  korzystne  dla  siebie  rozwiązania 
przyjęte w we wspomnianej ustawie o podatku dochodowym w zakresie 
amortyzacji,  a  poprzez  to maksymalizować  nadwyżkę  finansową,  a  na‐
stępnie wykorzystywać zwolnione w ten sposób środniki na różne cele. 
  W  odróżnieniu  od  dodatnich  różnic  okresowych  ujemne  różnice 
okresowe w kosztach mają miejsce wtedy, gdy dane koszty rachunkowe 
wystąpią wcześniej   niż koszty podatkowe. W  takiej  sytuacji wynik  fi‐
nansowy brutto będzie niższy od dochodu podatkowego. 
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    Na te ujemne różnice przejściowe w kosztach składać się mogą nastę‐
pujące pozycje (Olchowicz 2005, s. 221−223): 
A.  Ujemne  różnice  kursowe, ustalone przez  jednostkę  gospodarczą na 

dzień  bilansowy  (niezrealizowane)  dla  składników  aktywów,  jak  
i  pasywów wyrażonych w walutach  obcych  (art.  30,  ust.  4  ustawy  
o rachunkowości). Będą one kosztem podatkowym w momencie re‐
gulacji rozrachunków. 

B.   Naliczone, ale niezapłacone odsetki od zobowiązań, w  tym również 
od  kredytów  bankowych  i  pożyczek  (art.  28,  ust.  1,  pkt  8  ustawy 
o rachunkowości).  

C.  Dokonywane odpisy amortyzacyjne dla celów bilansowych, według 
art. 32, ust. 1 ustawy o rachunkowości) w wysokości wyższej, aniżeli 
przewidują to odpowiednie przepisy podatkowe.  

D. Wierzytelności  jednostki  gospodarczej  odpisane  przez  nią  jako  nie‐
ściągalne,  które  uprzednio  były  jednak  zarachowane  jako  należne 
przychody, a których nieściągalność do dnia bilansowego nie została 
potwierdzona według przepisów podatkowych  (art. 16, ust. 2, usta‐
wy o podatku dochodowym). Z chwilą  ich udokumentowania staną 
się one kosztami uzyskania przychodów. 

E.   Odpisy  aktualizujące wartość należności  zarachowanych uprzednio 
przez  jednostkę  gospodarczą  jako  przychody  należne,  których  nie‐
ściągalność do dnia bilansowego  nie została zweryfikowana według 
przepisów podatkowych  (art. 16, ust. 2a, ustawy o podatku docho‐
dowym). Z chwilą uprawdopodobnienia  ich nieściągalności stają się 
one kosztem uzyskania przychodów. 

F.   Rezerwy  na  pewne  bądź  też  prawdopodobne  straty  z  operacji  go‐
spodarczych w toku  art. 35d, ustawy o rachunkowości). W przypad‐
ku, gdy koszt (strata) zostaną faktycznie poniesione będzie on kosz‐
tem  uzyskania  przychodu  jeżeli  przyczyna  powstania  rezerwy, 
a następnie wydatku będzie uznawana przez prawo podatkowe. 

G.  Rezerwy na przyszłe wydatki  (rozliczenia międzyokresowe bierne), 
tworzone m.  in. na prawdopodobne koszty, których kwota  lub data 
powstania zobowiązania z  ich  tytułu nie  są  jeszcze znane. W przy‐
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padku,  gdy  te  koszty  będą  poniesione  zostaną  one  uznane  przez 
prawo podatkowe. 

H.  Niewypłacone  osobom  fizycznym wynagrodzenia  oraz  nieuregulo‐
wane do   ZUS‐u składki, które w myśl ustawy o  rachunkowości są 
umieszczane w  kosztach  jednostki  gospodarczej  zgodnie  z  zasadą 
memoriałową. Zostaną one uznane za koszty uzyskania przychodu 
w momencie ich wypłaty. 

I.   Aktualizacja  wyceny  składników  majątkowych  ujęta  zarówno  w 
księgach rachunkowych, jak i w sprawozdaniu finansowym jednostki 
gospodarczej,  będąca  następstwem  utraty  ich  wartości  użytkowej 
bądź  rynkowej.  Podatkowo  koszt  ten  będzie  uznany  podatkowo 
w momencie  sprzedaży danego  składnika majątkowego, który pod‐
legał aktualizacji. 

     Powyższe  różnice  przejściowe  z  reguły  odwracają  (rozliczają)  się 
w następnych latach podatkowych, jakkolwiek nie da się z góry przewi‐
dzieć dokładnie w którym z tych lat. 
      W  związku  z  przejściowymi  różnicami  pomiędzy  wykazywaną 
w księgach  rachunkowych wartością  składników  aktywów  i pasywów, 
a ich wartością podatkową, jak i stratą podatkową możliwą do odliczenia 
w  przyszłości,  jednostka  gospodarcza  działająca  jako  osoba  prawna, 
zgodnie  z  ustawą  o  rachunkowości  („Gazeta  Podatkowa”,  nr  10/2008) 
powinna tworzyć rezerwę i ustalać aktywa z tytułu odroczonego podat‐
ku dochodowego według wymogów w niej zawartych. 
  Niezależnie od  tego wpływający na wynik finansowy netto podatek 
dochodowy za dany rok podatkowy powinien obejmować: część bieżącą 
i część odroczoną. Wykazywana w rachunku wyników jednostki gospo‐
darczej część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw  i ak‐
tywów z  tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec  i począ‐
tek roku podatkowego. Ta różnica może być dodatnia bądź też ujemna. 
      Rezerwy,  jak  aktywa  z  tytułu odroczonego podatku dochodowego, 
dotyczące operacji  rozliczanych z kapitałem  (funduszem) własnym  jed‐
nostki gospodarczej, odnosi się także na jej kapitał (fundusz) własny. 
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  W  jakim  stopniu  osoby  prawne wykorzystują  korzystne  dla  siebie 
rozwiązania przyjęte w ustawie o podatku dochodowym od osób praw‐
nych prezentuje analiza przypadku. 
 
3. Analiza przypadku 
 
  Badania w  zakresie  kształtowania  poziomu  podatku  dochodowego 
przez  osobę prawną dotyczyły  „Wawel”  S. A.  z  siedzibą w Krakowie. 
Analizą objęto tu dane zawarte w  jej rocznych sprawozdaniach finanso‐
wych  za  lata  2010−2011. Badana  spółka  funkcjonuje  na  polskim  rynku 
cukierniczym od dziesiątków lat. Jest znana konsumentom (smakoszom 
słodyczy) przede wszystkim z dobrej  jakości wielu marek swoich wyro‐
bów cukierniczych. Badana spółka należy do dojrzałych, a zarazem du‐
żych przedsiębiorstw. W związku z tym właściwe kształtowanie wielko‐
ści  podatku  dochodowego  przynosić może  jej  nawet  duże  korzyści  fi‐
nansowe w ujęciu bezwzględnym. Na przykład  biorąc pod uwagę war‐
tość przychodów netto uzyskanych ze  sprzedaży produktów,  towarów 
i materiałów za 2011  rok zajęła ona 415 miejsce wśród 500‐set najwięk‐
szych  przedsiębiorstw w  Polce, w  rankingu  przeprowadzonym  przez 
tygodnik „Polityka” w 2012  roku  (nr 17/18). Badana spółka bardzo do‐
brze radzi sobie na konkurencyjnym polskim rynku wyrobów cukierni‐
czych. Dowodem tego  jest między innymi wzrost sprzedaży  jej produk‐
tów w 2010 roku o 19,1% w stosunku do poprzedniego roku, a w 2011 
roku o 22,6%. Równocześnie jej zysk netto wzrósł w 2010 roku aż o 50,5% 
w stosunku do roku poprzedniego, a w 2011 roku o 17, 4 %. 
      W związku z  tym, że badana spółka była dochodowa w analizowa‐
nych latach płaciła   podatek dochodowy. I tak,  jej efektywna stopa opo‐
datkowania  (księgowy  podatek  dochodowy  x  100  :  wynik  finansowy 
brutto) kształtowała się w analizowanych latach następująco: 
• w 2009 roku = (7872 tys. zł x 100) : 39903 tys. zł = 19,73 %, 
• w 2010 roku = (11414 tys. zł x 100) : 59657 tys. zł = 19,13%, 
• w 2011 roku = (13525 tys. zł x 100) : 70182 tys. zł = 19,27 %. 
Z danych tych wynika jednoznacznie, że jej obciążenie podatkowe (księ‐
gowy  podatek  dochodowy) w  analizowanych  latach  było większe  od 
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nominalnego ustalonego przez ustawodawcę podatkowego,  co oczywi‐
ście wpłynęło ujemnie na wielkość  zysku netto do podziału.  Jednocze‐
śnie w badanej spółce występowały różnice pomiędzy bieżącym (fiskal‐
nym)  i  księgowym  podatkiem  dochodowym w  analizowanych  latach. 
Obrazują je dane zawarte w tab. 1.  
 
Tab. 1 Kształtowanie się wielkości bieżącego i księgowego podatku dochodowego  

w „Wawel” S.A. z siedzibą w Krakowie w latach 2009‐2011, w tys. zł. 

Lata 
Wskaźniki dynamiki 

w % Treść 
2011  2010  2009  11/10  10/09 

1.Bieżący  podatek do‐
chodowy 

13433  10413  6238  129,0  166,9 

2. Odroczony podatek 
dochodowy  92  996  1634  9,2  60,5 

3. Księgowy podatek 
dochodowy wykazany w 
rachunku zysków i strat 

13525  11414  7872  118,5  145,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych empirycznych zawartych w rocznych 
sprawozdaniach finansowych „Wawel” S. A. z siedzibą w Krakowie za lata 2010‐2011. 

 
  Z danych zawartych w tabeli 1 wynika niezbicie, że księgowy poda‐
tek dochodowy za analizowane  lata kształtował się wyżej od bieżącego 
podatku dochodowego. Szczególnie duże różnice pomiędzy tymi podat‐
kami miały miejsce za lata 2009−2010, a znikome za 2011 rok. Spowodo‐
wane  one  zostały  dodatnimi  różnicami  przejściowymi w  odroczonym 
podatku dochodowym za lata podatkowe. Otóż przyrost rezerw z tytułu 
odroczonego  podatku  dochodowego  na  koniec  roku  podatkowego  był 
większy od aktywów z  tego  tytułu. Dlatego, że odroczony podatek do‐
chodowy  ujmuje  się  w  odniesieniu  do  pozycji,  które  ujęte  zostały 
w sprawozdaniu  finansowym  i mają  one  określoną wartość  bilansową, 
gdyż wiąże się  to wówczas z oczekiwaniem  realizacji aktywów  lub  też 
rozliczeniem pasywów. W każdym razie zysk netto do podziału w bada‐
nej  spółce  był mniejszy w  analizowanych  latach  o  tę dodatnią  różnicę 
przejściową w odroczonym podatku dochodowym od podatku bieżące‐
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go  jaki  zapłaciła ona do urzędu  skarbowego. Wystąpił  tu więc pewien 
dualizm, a mianowicie badana spółka wydatkowała mniejsze środki pie‐
niężne na regulację podatku dochodowego, a równocześnie odnotowała 
mniejszy zysk netto do podziału, za analizowane lata.  
  Następnie  zbadano  skalę wpływu  trwałych  różnic między prawem 
bilansowym  a  prawem  podatkowym  na  odchylenie  podstawy  opodat‐
kowania od osiąganego wyniku finansowego brutto przez badaną spółkę 
w analizowanych latach. Odnośne dane w tym zakresie zawiera tab. 2. 
 
Tab. 2. Trwałe różnice wpływające na wielkość kwoty bieżącego podatku dochodowe‐

go „Wawel” S.A. z siedzib ą w Krakowie w latach 2009‐2011, w tys. zł. 

Lata  Wskaźnik  
dynamiki w % 

 

Wyszczególnienie 
2011 2010 2009 11/10  10/09 

1. Zysk brutto  70 182 59 675 39 923 117,6  149,4 

2. Różnice pomiędzy zyskiem brutto  
a podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym: 

517 ‐4 827 ‐7 090 ‐  68,1 

a)  przychody nie wliczane do podsta‐
wy opodatkowania  ‐2 912 ‐2 771 ‐2 544 105,1  108,9 

b)  przychody  zwiększające  podstawę 
opodatkowania 

1 762 1 380 1 171 127,7  117,8 

c) wydatki nie stanowiące kosztów 
uzyskania przychodów  10 921 9 452 8 948 115,5  105,6 

d) wydatki zwiększające koszty uzy‐
skania przychodów  

‐9 038 ‐12 682 ‐14 560 71,3  87,1 

e) odliczenia od dochodów  ‐216 ‐206 ‐106 104,9  194,3 

3. Podstawa opodatkowania podatkiem 
dochodowym 

70 699 54 830 32 833 128,9  167,0 

4. Podatek dochodowy wg stawki 19%  13 433 10 418 6 238 128,9  167,0 

5. Bieżący podatek dochodowy wyka‐
zany w deklaracji podatkowej dotyczą‐
cej danego roku podatkowego 

13 433 10 418 6 238 128,9  167,0 

Źródło: Dane z rocznych sprawozdań finansowych „Wawel” S. A. z siedzibą w Krakowie 
za lata 2010‐2011. 
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  Z danych zawartych w  tab. 2 wynika,  że podstawa opodatkowania 
za  lata 2009−2010 była dużo niższa, aniżeli wypracowany wynik  finan‐
sowy za te lata. Natomiast za 2011 rok było akurat odwrotnie  jak w po‐
przednich  latach,  jakkolwiek  różnica pomiędzy podstawą opodatkowa‐
nia a wypracowanym wynikiem  finansowym brutto nie była zbyt wiel‐
ka. Decydujący wpływ na taki stan rzeczy miały przede wszystkim róż‐
nice  trwałe w kosztach. Otóż ujemne różnice  trwałe dotyczące kosztów 
kształtowały się na wysokim poziomie.  Jednocześnie były one znacznie 
wyższe od dodatnich  różnic  trwałych w kosztach, w  latach 2009−2010. 
Natomiast w  2011  roku  sytuacja w  tym  zakresie  odwróciła  się,  jakkol‐
wiek nie na tak dużą skalę. Z kolei dodatnie trwałe  różnice w przycho‐
dach  nie  kształtowały  się  na  zbyt wysokim  poziomie  i  nie  były  dużo 
większe od ujemnych trwałych różnic. 
  Tak więc  trwałe  różnice w kosztach były znacznie większe od  trwa‐
łych  różnic w  przychodach w  badanej  spółce w  analizowanych  latach. 
Wskazuje to na fakt, że menedżerowie badanej spółki, aby płacić  jak naj‐
mniejszy  podatek  fiskalny  przy  pożądanym  poziomie  zysku,  starali  się 
w analizowanych latach zwiększać przychody, w tym szczególnie te, które 
nie podlegały opodatkowaniu oraz ponosić przede wszystkim  te koszty, 
które stanowiły koszty uzyskania przychodów, z wyjątkiem 2011 roku. 
  Wreszcie analizie poddano  różnice przejściowe,  jakie uwzględniane 
były  przy  ustalaniu  odroczonego  podatku dochodowego  na  koniec  lat 
podatkowych. Odnośne dane w tym zakresie zawiera tab. 3. 
 

Tab. 3. Różnice przejściowe dotyczące odroczonego podatku dochodowego  
w „Wawel” S.A. z siedzibą w Krakowie za lata 2009‐2011, w tys. zł. 

Lata  Wskaźnik dynamiki w % Wyszczególnienie 

2011 2010 2009 11/10  10/09 

A. Stan aktywów z tytułu 
odroczonego podatku na 
koniec, w tym: 

3 130  2 494  2368  125,5  105,3 

odniesionych na wynik 
finansowy z tytułu: 

3 130  2 494  2 368  125,5  105,3 

a) rezerw biernych  2 461  1 793  1 802  105,1  108,9 

b)  odpisów  aktualizują‐
cych  należności 

35  39  40  89,7  97,5 
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c) nie wypłaconych wyna‐
grodzeń  321  288  237  111,5  121,5 

d) ujemnych różnic kur‐
sowych   31  12  9  258,3  133,3 

e) odpisów aktualizujących 
zapasy 

97  113  101  85,8  111,9 

f) korekty dochodów bi‐
lansowych i faktur korygu‐
jących 

185  249  179  74,3  139,1 

B. Stan rezerwy z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego na koniec 
okresu, w tym: 

8 756  8 029  6 907  109,1  116,2 

‐ odniesionej na wynik 
finansowy z tytułu: 

8 756  8 029  6 907  109,1  116,2 

 a) różnic kursowych  64  35  12  182,9  291,7 

b) naliczenia odsetek  51  37  3  137,8  1233,3 

c) amortyzacji  8 465  7 716  6 209  109,7  124,3 

d) wyceny udziałów  135  122  131  110,7  93,1 

e)  różnicy pomiędzy war‐
tością bilansową i podat‐
kową środków trwałych 
oraz wartości niematerial‐
nych i prawnych 

‐  ‐  467  ‐  ‐ 

f) pozostałych czynników  41  119  85  34,5  140,0 

Źródło: Dane z rocznych sprawozdań … op. cit. 

 
  Z danych zawartych w  tab. 3 wynika, że stan rezerw z  tytułu odro‐
czonego podatku dochodowego w badanej spółce na koniec analizowa‐
nych  lat  kształtowały  się  znacznie wyżej,  aniżeli  stan  aktywów  z  tego 
samego tytułu. 
      Spośród aktywów odnoszonych na wynik finansowy badanej spółki 
największy wpływ miały rezerwy bierne, a następnie, jakkolwiek w dużo 
mniejszym  stopniu  od  nich,  nie wypłacone wynagrodzenia  na  koniec 
roku. Natomiast pozostałe pozycje miały  już dużo mniejszy wpływ na 
stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 



Stanisław Piotrowski 434 

      Z  kolei w  przypadku  pasywów  dominującą  pozycję  odnoszoną  na 
wynik  finansowy badanej  spółki  stanowiły odpisy amortyzacyjne.  Inne 
pozycje nie miały już tak znaczącego wpływu na rezerwy z tytułu odro‐
czonego podatku dochodowego.  
      Te różnice przejściowe, zdaniem Zarządu badanej spółki zrealizowa‐
ły się w następnych latach podatkowych.  
 
4. Zakończenie 
 
      Podsumowując  dotychczasowe  rozważania  stwierdzić  należy,  że 
decyzje  finansowe, podobnie  jak  i operacyjne oraz  inwestycyjne podej‐
mowane przez menedżerów w  jednostkach gospodarczych mają wpływ 
na kształtowanie się  ich wartości  rynkowej.  Jednocześnie  te decyzje nie 
mogą  być  podejmowane  intuicyjnie, w  oderwaniu  od  bieżącej  sytuacji 
ekonomiczno‐finansowej oraz fazy cyklu życia w  jakiej znajduje się  jed‐
nostka  gospodarcza.  Poza  tym muszą  oni  kompleksowo  uwzględniać 
wiele  aspektów  dotyczących  kształtowania  się wartości  rynkowej  jed‐
nostki gospodarczej, w tym oczywiście i podatku dochodowego. 
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