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Wstęp 
 
 
  Rozwój przedsiębiorczości w  aspekcie  regionalnym  i  rzetelne przy‐
gotowanie  studentów  do  realiów  gospodarki  rynkowej  i  prowadzenia 
własnego biznesu wymagają podejmowania wielu wyzwań natury teore‐
tycznej  i prakseologicznej. Szczególną  rolę odgrywa w  tym przypadku 
współpraca nauki z biznesem i samorządem terytorialnym, która  jedno‐
cześnie  stanowi  przesłankę  na  rzecz  doskonalenia  procesu  kształcenia 
akademickiego. Problem  ten nabiera szczególnej wagi w okresie niesta‐
bilności makroekonomicznych uwarunkowań otoczenia gospodarczego.   

Polska  gospodarka  przeżywa  również  trudności wywołane  świato‐
wym kryzysem ekonomicznym. Spadek aktywności znalazł odzwiercie‐
dlenie  na  rynku  pracy,  pojawiły  się  problemy  z  płynnością  finansową 
firm, wzrosła liczba upadłości. Przekłada się to na zmniejszenie środków 
zasilających zarówno budżet centralny, jak i budżety jednostek samorzą‐
du terytorialnego. Sytuacja taka prowokuje do refleksji, dyskusji i poszu‐
kiwań  naukowych w  celu  identyfikacji  i diagnozowania  konsekwencji, 
jakie  niestabilność  otoczenia wywołuje w  funkcjonowaniu  podmiotów 
gospodarczych, co z kolei umożliwia proponowanie kierunków działań 
ułatwiających podmiotom pokonywanie  trudności w  sytuacjach kryzy‐
sowych.  

Nie zmienia to faktu, że głównym czynnikiem determinującym kon‐
kurencyjność  firm  jest  określenie  strategii  uwzględniającej  zmienność 
otoczenia, a  to wymaga wysokich kompetencji menedżerskich ukierun‐
kowanych na efektywność i odpowiedzialność za podejmowane decyzje. 
Rozpatrując natomiast konkurencyjność firm od strony otoczenia ważną 
rolę pełni samorząd terytorialny, którego działalność wiąże się z realiza‐
cją  zadań mających  na  celu  stworzenie  odpowiednich  warunków  dla 
funkcjonowania, nie  tylko  społeczności  lokalnych, ale  i podmiotów go‐
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spodarczych. Wyznacznikiem poziomu realizowanych przez samorządy 
terytorialne zadań  są  rozmiary wydatkowanych  środków  finansowych. 
Poziom zgłaszanych potrzeb z  reguły nie odpowiada poziomowi  środ‐
ków postawionych do dyspozycji władz  lokalnych. Stąd problem racjo‐
nalności  gospodarowania  i wyboru  optymalnych  decyzji,  którego  roz‐
wiązywanie wymaga wysokich kompetencji osób reprezentujących wła‐
dze  lokalne. Synergia pomiędzy organizacjami samorządowymi  i  insty‐
tucjami  edukacyjnymi  pozwala  sprostać  współczesnym  wyzwaniom 
szybko zmieniającego się rynku, w szczególności w warunkach spowol‐
nienia gospodarczego. 

Za  niezwykle  cenną  należy uznać  inicjatywę  podjęcia  badań  nauko‐
wych na temat rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie regionalnym zapo‐
czątkowanymi przez Wydział Zamiejscowy w Brodnicy Społecznej Aka‐
demii  Nauk,  w które  włączyli  się  nie  tylko  pracownicy  naukowo‐
dydaktyczni,  ale  także  osoby  reprezentujące praktykę  gospodarczą  i  sa‐
morząd terytorialny. Efektem tych badań  jest niniejsza publikacja: Zeszyt 
− 8 część 1 w tomie XIV periodyku „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” za‐
tytułowany  „Dylematy  rozwoju  przedsiębiorczości w  aspekcie  regional‐
nym”.  
  Celem publikacji  jest próba prezentacji problemów przedsiębiorczo‐
ści w aspekcie regionalnym, finansowym, rachunkowym i szeroko poję‐
tego  procesu  zarządzania  przedsiębiorstwem.  Zawiera  on  segmenty 
obejmujące następujące obszary: 

 przedsiębiorczość  i  instrumenty  wspierania  przedsiębiorczości  
w aspekcie regionalnym; 

 spowolnienie gospodarcze  i  jego wpływ na rozwój przedsiębiorczo‐
ści, sytuację finansową firm i dochody podatkowe; 

 dylematy zmian na rynku pracy; 
 problemy konkurencyjności podmiotów gospodarczych; 
 zarządzanie przedsiębiorstwem; 
 wpływ  zmian  w  podatku  VAT  i  podatku  dochodowym  od  osób 
prawnych na rozliczenia podatkowe i płynność finansową; 

 finansowe aspekty kooperacji międzynarodowej; 
 polityka inwestycyjna; 
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 przedsiębiorczość na Ukrainie. 
  Przedstawiony zarys  tematyczny wskazuje na szeroki zakres badań 
integrujących środowisko naukowe, w tym również zagraniczne, z prak‐
tyką gospodarczą i samorządową. Wyrażamy przekonanie, że publikacja 
stanowi znaczący wkład w badania nad przedsiębiorczością  i  jej rozwo‐
jem  i  zostanie wykorzystana  przez  studentów  i  nauczycieli  akademic‐
kich,  jako  pomoc  dydaktyczna,  a  także  przez  przedstawicieli  biznesu 
i samorządu lokalnego. 
  Wyrazy  podziękowania  kierujemy  pod  adresem Recenzentów,  któ‐
rych cenne uwagi pozwoliły nadać ostateczny kształt naukowy tej publi‐
kacji. 
  Wydanie tego zeszytu było możliwe dzięki współpracy  i współfinan‐
sowaniu  przez władze  samorządowe  reprezentowane  przez  Burmistrza 
Brodnicy – p. Jarosława Radacza, Starostę Brodnickiego – p. Piotra Boiń‐
skiego oraz przedstawicieli brodnickiego biznesu, tj.: p. Wojciecha Wojen‐
kowskiego właściciela firmy VOBRO –  oraz p. Marka Hildebrandta – wła‐
ściciela sieci sklepów w Brodnicy. 
 

W imieniu autorów − redaktorzy 
dr Andrzej Jackiewicz  

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski 
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Rola samorządu terytorialnego w stymulowaniu 
lokalnej przedsiębiorczości 
 

Government role in stimulating local entrepreneurship 

Abstract: Entrepreneurial activities are innate to human nature. 
The possibility of the implementation of these activities means 
the possibility of business development and it leads to the eco-
nomic development of the country. In entrepreneurship, how-
ever, you  encounter a series of development barriers. These are 
both economic and local barriers. A local government should play 
a particular role to overcome the latter ones. Moreover, the arti-
cle presents a potential threat to the development of local entre-
preneurship and refers to the measures that should be taken by 
local governments in order to stimulate this development. 

Key words: enterprise, local government authorities, stimulating 
local enterprises. 
 

1. Wstęp 
 
  Działalność  człowieka  od początku dziejów kojarzona  jest  z przed‐
siębiorczością i przedsiębiorcami. Jednak pojęcie przedsiębiorczości, cho‐
ciaż  powszechnie  używane,  nie  jest  pojęciem  jednoznacznym.  Istnieje  
wiele  definicji  akcentujących  różne  aspekty  przedsiębiorczości. Współ‐
cześnie  kategoria  przedsiębiorczości  traktowana  jest  bardzo  szeroko. 
Analizując  różne  definicje można  stwierdzić,  że  obejmuje w  sobie  za‐
równo aspekty ekonomiczne  jak  i psychologiczne, etyczne czy kulturo‐
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we. Ponadto dzisiaj przedsiębiorczość dotyczy  już nie tylko działalności 
gospodarczej  prowadzonej  przez  przedsiębiorstwa,  ale  obejmuje  także 
„innych  uczestników  gospodarki  rynkowej:  gospodarstw  domowych, 
instytucji  publicznych,  administracyjnych,  fundacji  i  innych”  [Piecuch 
2010, s. 47].  
  W  Polsce  przez wiele  lat  przedsiębiorczość  nie mogła  się  rozwijać. 
Pojawiła  się  ponownie  po  zmianach  systemowych  zapoczątkowanych 
w roku  1989.  Szczególną  rolę  odgrywa w  rozwoju  lokalnym,  bowiem 
mimo wszechobecnej globalizacji w każdej dziedzinie  życia,  rozwój  lo‐
kalnej  samorządności  jest wyrazem demokratyzacji  państwa  oraz  two‐
rzeniem  podstaw  rozwoju  całej  gospodarki. Współczesne  procesy  go‐
spodarowania dostrzegają na nowo bardzo ważną rolę przedsiębiorczo‐
ści  i  dynamicznego  oraz  innowacyjnego  przedsiębiorcy w  jej  rozwoju. 
Mimo, że stała się źródłem ożywienia gospodarczego i pozwala na odra‐
bianie  przez  Polskę  opóźnień  w  rozwoju  gospodarczym,  jak  również 
opóźnień  cywilizacyjnych,  napotyka  na  szereg  barier. W  działalności 
przedsiębiorczej, oprócz chęci działania przez przedsiębiorcę, konieczne 
jest  stworzenie  odpowiednich  warunków  zewnętrznych,  które  będą 
sprzyjać rozwojowi tych procesów. Samorząd terytorialny może odegrać 
bardzo ważną  rolę w pokonywaniu barier  i  stymulowaniu  rozwoju  lo‐
kalnej przedsiębiorczości. 
  Należy przy  tym podkreślić, że  istnieje  interaktywna relacja między 
przedsiębiorczością a rozwojem  lokalnym [Kuciński 2010, s. 12]. Bardzo 
ważne  jest,  aby władza  lokalna wpływała  na  zachowania  podmiotów 
gospodarczych w  taki sposób, by  jednocześnie osiągnięte były zarówno 
cele rozwoju gospodarczego gminy,  jak  i partykularne cele funkcjonują‐
cych na jej terenie przedsiębiorstw [Szewczuk i inni 2011, s. 192]. Powin‐
ny być przy tym uwzględnione interesy całej gospodarki narodowej. Nie 
jest to proste zadanie, ponieważ na terenie gminy występują różne grupy 
interesariuszy, realizujących różne, często sprzeczne ze sobą cele (polity‐
cy,  działacze  samorządowi,  pracodawcy, mieszkańcy  itp.). Gmina  sta‐
nowi  jednocześnie niezwykle złożony system organizacyjny, społeczny, 
ekonomiczny i polityczny. Realizuje takie funkcje, jak: dystrybucja środ‐
ków publicznych,  swoisty przedsiębiorca usługowy, właściciel majątku 
publicznego, inwestor, planista, pracodawca i prawodawca.  
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  Celem  artykułu  jest  przedstawienie  uwarunkowań  rozwoju  przed‐
siębiorczości w  skali  lokalnej  ze  szczególnym wskazaniem na  kierunki 
działań samorządu terytorialnego dla likwidacji barier i sposoby stymu‐
lacji lokalnej przedsiębiorczości.  
 

2. Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym 
 

  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, zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sfery mate‐
rialnej i niektórych potrzeb sfery duchowej, poprawa dostępności placó‐
wek usługowych, poprawa  jakości  środowiska naturalnego  czy  też  za‐
gwarantowanie  ładu  przestrzennego.  Samorząd  lokalny  jest  tutaj  ele‐
mentem sterującym, pełniąc m.  in.  funkcje regulacyjne, w  tym w szcze‐
gólności  eliminujące  bariery  rozwojowe  lub  ograniczające  negatywne 
skutki  ich  występowania  oraz  stymulujące,  tzn.  pobudzające  lokalną 
gospodarkę [Ziółkowski, Goleń 2006, s. 63]. Realizacja tych celów i funk‐
cji  wymaga  oddziaływania  samorządu  terytorialnego  na  środowisko 
gospodarcze. Ze względu na częstotliwość występowania oraz globalny 
udział w gospodarce regionu, oddziaływanie to powinno skupiać się na 
w głównej mierze na małych i średnich przedsiębiorstwach, które uznaje 
się za źródło przedsiębiorczości. Podstawowe zadania małych i średnich 
przedsiębiorstw  bardzo  ściśle  łączą  się  z  funkcjami  samorządu. Każdy 
rodzaj  działalności  gospodarczej, w  tym  funkcjonowanie  tego  sektora, 
wywołuje bowiem określone skutki lokalne. Powstają nowe miejsca pra‐
cy, nowy popyt, nowe wyroby i usługi. W ten sposób tworzą się też moż‐
liwości  rozszerzania  współpracy  z  innymi  jednostkami  administracyj‐
nymi. Jest to jednocześnie podstawa rozwoju przedsiębiorczości. 
  Należy w tym miejscu podkreślić, że na szczeblu działania lokalnego 
samorządu terytorialnego realizowane są różne rodzaje polityki rozwoju 
gospodarczego  i  społecznego  (państwowa,  regionalna  i  lokalna). Zada‐
niem  samorządu  jest  koordynacja  realizacji  tych  działań.  Gospodarka 
samorządu jest czynnikiem wpływającym na dynamikę przedsiębiorczo‐
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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 ob‐
szary  posiadające  określone  cechy,  które  stanowią  o  ich  odrębności 
i pewnej samodzielności gospodarczej. Podstawowymi cechami lokalno‐
ści są [Strużycki (red.) 2004, s. 236]: 
• zajmowanie się przez samorząd  lokalny przede wszystkim sprawami 

interesu miejscowego poprzez regulowanie znacznej części warunków 
życia mieszkańców i działalności podmiotów danego terytorium; 

• więzi  łączące społeczność  lokalną, wynikające z potrzeby  rozwiązy‐
wania wspólnych lokalnych problemów; 

• decydowanie przez  społeczność  lokalną o kierunkach  i  tempie  roz‐
woju lokalnego; 

• pełnienie  przez  samorząd  lokalny  roli  podstawowej  instytucji  kre‐
owania i koordynowania lokalnego rozwoju. 

  Zachodzące w Polsce zmiany społeczno‐gospodarcze, w tym przede 
wszystkim  system  reform  gospodarczych  i  społecznych  spowodował 
decentralizację gospodarki. Wiele uprawnień przypisywanych wcześniej 
jednostkom centralnym stało się uprawnieniami ogniw samorządowych. 
A  gmina  stała  się  podstawowym  podmiotem  zarządzania  gospodarką 
lokalną [Wojciechowski 2012, s. 55]. 
  Samorząd  lokalny,  jako  faktyczny  gospodarz  określonego  teryto‐
rium, ponosi odpowiedzialność za warunki  życia mieszkańców, rozwój 
gospodarczy,  racjonalne  zagospodarowanie  przestrzeni,  ochronę  zaso‐
bów  środowiska  przyrodniczego  i  dziedzictwa  kulturowego,  czyli  za 
organizację,  strukturę,  funkcjonowanie  i  rozwój  lokalnego  środowiska 
życia mieszkańców [Parysek 1997, s. 15−17].   
  Przedsiębiorczość wymaga określonej stymulacji, a istotną rolę w tej 
mierze mają do spełnienia na poziomie lokalnym urzędy gmin [Kuciński 
2010, s. 18]. Wynika to m.  in. z konstytucyjnych przepisów dotyczących 
samorządu  terytorialnego. Artykuł 163 Konstytucji RP  stanowi,  że „sa‐
morząd  terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez 
Konstytucję  lub ustawy dla  innych władz publicznych”. Z kolei ustawa  
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o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2  lipca 2004 roku definiuje 
przedsiębiorcę,  jako „osobę  fizyczną, osobę prawną  i  jednostkę organiza‐
cyjną nie będącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 
prawną  –  wykonującą  we  własnym  imieniu  działalność  gospodarczą” 
oraz mówi,  że „organy administracji publicznej wspierają  rozwój przed‐
siębiorczości, tworząc korzystne warunki do podejmowania i wykonywa‐
nia działalności gospodarczej, w  szczególności wspierają mikroprzedsię‐
biorców oraz małych i średnich przedsiębiorców” [Ustawa, 2004]. 
  Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym [Ustawa, 1990], 
do głównych  zadań  samorządu  terytorialnego mogących bezpośrednio 
bądź pośrednio wpływać na  rozwój przedsiębiorczości oraz  funkcjono‐
wanie  i rozwój zlokalizowanych na danym  terenie przedsiębiorstw, na‐
leżą m. in. sprawy w zakresie: 
– tworzenia i rozbudowy infrastruktury technicznej; 
– 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; 
– dbałości o zmiany w mentalności i świadomości społeczeństwa; 
– wspierania i upowszechniania idei samorządowej; 
– promocji gminy; 
– współpracy z organizacjami pozarządowymi; 
– współpracy  ze  społecznościami  lokalnymi  i  regionalnymi  innych 

państw. 
  Widzimy,  że w ustawie nie ma bezpośrednich wskazań dla  zajmo‐
wania się wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości i funkcjonujących na 
terenie gminy przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość nie jest więc ustawowo 
narzuconym obowiązkiem. Jednak  jako faktyczny gospodarz określone‐
go  terytorium  samorząd  ponosi  odpowiedzialność  za  warunki  życia 
mieszkańców,  rozwój gospodarczy,  racjonalne zagospodarowanie prze‐
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strzeni  czy  ochronę  środowiska  naturalnego.  Jest  to  kwestia  sposobu 
rozumienia wynikających z ustawy zadań oraz sposobów  ich  realizacji. 
W  tym  kontekście  samorządy  terytorialne  samodzielnie  podejmują 
przedsięwzięcia  wspierające  przedsiębiorczość  na  podległych  im  tere‐
nach. W ostatnich  latach  szczególną  rolę wspomagania w  tym zakresie 
przypisano władzom  jednostek  samorządu  terytorialnego. Możliwości 
działania wynikają  tutaj z przepisów zawartych w Ustawie o zasadach 
wspierania  rozwoju  regionalnego z 12 maja 2000  r. Ustawa  ta definiuje 
zasady i formy wspierania rozwoju regionalnego oraz zasady współdzia‐
łania  w  tym  zakresie  organów  administracji  rządowej  z  samorządem 
terytorialnym. Szczególną rolę może tutaj odgrywać wsparcie finansowe 
rozwoju  regionalnego  przez  budżet  państwa, mogące  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. 

  Ta sama ustawa wskazuje także,  jakie zadania należą do samorządu 
terytorialnego w zakresie aktywizacji działalności gospodarczej. Są to: 
− 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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  Analiza  przedstawionych  aktów  prawnych  potwierdza  tezę,  że  sa‐
morząd  terytorialny  jest zobligowany do stymulowania rozwoju przed‐
siębiorczości  na  swoim  terenie.  Rozwój  przedsiębiorczości  wpływa 
z kolei  na  rozwój  gospodarczy  danego  terenu.  Proces  stymulowania 
rozwoju  gospodarczego  poprzez  tworzenie warunków  rozwoju  przed‐
siębiorczości nie  jest  jednak zadaniem łatwym ze względu na napotyka‐
nie na swojej drodze szeregu ograniczeń, przeszkód i barier.  
 

3. Bariery rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 
 

  Bariery występujące  na drodze  rozwoju  lokalnej  przedsiębiorczości  
i  lokalnego  rozwoju gospodarczego mają bardzo zróżnicowany charak‐
ter. Większość z nich to bariery dotyczące w ogóle rozwoju sektora ma‐
łych i średnich przedsiębiorstw i występują na szczeblu całej gospodarki. 
[Banasiak  2012,  s.  151].  Samorząd  terytorialny  posiada  tutaj  niewielkie 
możliwości wpływu na  ich ograniczanie. Istnieje  jednak ponadto szereg 
barier,  które  oddziałują  na  przedsiębiorczość  przede  wszystkim  
w  skali  lokalnej,  gdzie  takie  oddziaływanie  jest możliwe  i  konieczne  
w znacznie większym stopniu. Zestawienie regionalnych barier rozwoju 
małych  i średnich przedsiębiorstw w ocenie przedsiębiorców  i gmin na 
podstawie przeprowadzonych badań przedstawił K. Wach [2008, s. 127]. 
Ponieważ są wskazywane przez przedsiębiorców, można przyjąć  je nie 
tylko za bariery rozwoju przedsiębiorstw, ale również za bariery rozwo‐
ju przedsiębiorczości. Według tego autora do najistotniejszych, wskazy‐
wanych 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.  
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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. Organy samorządu terytorialnego 
są  bowiem w  praktyce  strukturami  politycznymi. Nowe  ekipy  tworzą 
często nowe priorytety zadaniowe.  
  W wielu przypadkach widoczna  jest  też mało aktywna polityka go‐
spodarcza  samorządów. Samorządy  zbyt wolno  reagują na zmiany  za‐
chodzące w otoczeniu. Bardzo często prowadzą pasywną politykę, pole‐
gającą na „realizacji założeń budżetu” a nie kreowaniu przyszłości. 
  Dochodzi do  tego bariera  związana  ze  ścieraniem  się  tutaj  różnych 
grup  interesów:  polityków,  działaczy  samorządowych,  mieszkańców, 
przedsiębiorców,  itd.,  którzy  mają  różne  motywy,  cele  oraz  sposoby 
działania, a także różną siłę działania i oddziaływania. 
  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.  Przykłady  pokazywane w me‐
diach wskazują, że są to w dalszym ciągu nagminne zjawiska, mimo ich 
szerokiego piętnowania. 
  W  społeczeństwie  pokutuje  też mit  tzw.  „prywaciarza”,  stworzony 
w poprzednim  systemie.  Powoduje  to w  niektórych  kręgach  lokalnych 
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społeczności  pejoratywne  nastawienie do działań  o  charakterze  przed‐
siębiorczym. 
  W rozwoju  lokalnej przedsiębiorczości występują więc bardzo zróż‐
nicowane bariery ograniczające i hamujące ten rozwój. Rolą państwa jest 
usuwanie  barier  odnoszących  się  do  całej  gospodarki.  Z  zestawienia 
wskazywanych przez przedsiębiorców barier na szczeblu lokalnym wy‐
nika  również  możliwość  istotnego  udziału  samorządu  terytorialnego 
w ich pokonywaniu.  
   
4. Narzędzia wspierania i pobudzania przedsiębiorczości 
    przez samorząd terytorialny 
 
  Samorządy muszą dostrzec  swoją kreatywną  rolę w  tworzeniu wa‐
runków  lokalnego  rozwoju  społeczno‐gospodarczego  i  ekologiczno‐
przestrzennego. Oznacza  to nie  tylko ograniczanie się do  likwidacji  ist‐
niejących  barier,  ale  także  konieczność  wykorzystania  potencjalnych 
możliwości  rozwoju  poprzez  stymulowanie  przedsiębiorczości.  Instru‐
menty wspierania przedsiębiorczości przez  jednostki samorządu  teryto‐
rialnego można podzielić na cztery grupy: 
• działania mające na celu  tworzenie  i rozwój  infrastruktury  technicz‐

nej, ułatwiającej podejmowanie, prowadzenie  i rozszerzanie działal‐
ności gospodarczej; 

• 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]. 

  Są  to  ogólne  kierunki działań  samorządu  terytorialnego w  tym  za‐
kresie. Szczegółowo oddziaływanie samorządu terytorialnego na rozwój 
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przedsiębiorczości w  regionie powinno być realizowane przede wszyst‐
kim poprzez tworzenie klimatu przedsiębiorczości.  
  W pierwszej kolejności dla rozwoju przedsiębiorczości w skali lokal‐
nej  szczególnie  istotna  jest  pomoc w  stadium  uruchamiania  przedsię‐
biorstwa  i w  początkowym  okresie  jego  funkcjonowania.  Powinno  to 
dotyczyć  szczególnie ułatwień w  rejestrowaniu nowych  firm. Przedsię‐
biorcy oczekują  także na doradztwo dotyczące różnych aspektów  funk‐
cjonowania firmy, np. wybór formy organizacyjno‐prawnej czy sposobu 
opodatkowania. Ważne  jest  też  tworzenie  infrastruktury wsparcia  tech‐
nicznego.  
  Szczegółowy zakres możliwych działań  samorządu w obszarze  sty‐
mulacji rozwoju lokalnej przedsiębiorczości może obejmować m. in.: 
• wdrożenie  elastycznego  systemu w  zakresie  regulowania  zobowią‐

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

• tworzenie systemu preferencji w zakresie opłat za usługi komunalne 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

• gospodarowanie wolnymi terenami, tworzenie polityki lokalizacyjnej 
poprzez wyznaczanie  i  uzbrojenie  terenów  oraz  udostępnianie  po‐
mieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej; 

•  tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, jest to forma pobudzania 
przedsiębiorczości adresowana do działalności gospodarczej prowa‐
dzonej na niezbyt dużą skalę; 

• prowadzenie działań interwencyjnych gminy wyrażających się m. in. 
organizacją prac interwencyjnych czy robót publicznych; 

• 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; 
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• nawiązywanie współpracy  gospodarczej  z  innymi  gminami,  szcze‐
gólnie w  celu  podejmowania 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; 

• wpływanie  na  rozwój  szkolnictwa wszystkich  szczebli  z  uwzględ‐
nieniem  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 MŚP, 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; 
• oddziaływanie  na  wytworzenie  lokalnej  kultury  obywatelskiej, 

sprzyjającej rozwojowi postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych; 
• prowadzenie działań mających na  celu  tworzenie pozytywnego wi‐

zerunku gminy czy powiatu; 
• prowadzenie  działań  zapewniających  odpowiedni  poziom  bezpie‐

czeństwa publicznego. 
  Jak  już  zostało wspomniane, dla  rozwoju przedsiębiorczości w  skali 
lokalnej szczególnie istotna jest pomoc w stadium uruchamiania przedsię‐
biorstwa i w pierwszym okresie jego funkcjonowania. Jeśli chodzi o dzia‐
łania  formalne,  to w większości przypadków nie ma problemów w  tym 
zakresie.  Urzędnicy  szybko  i  profesjonalnie  potrafią  dokonać  rejestracji 
firmy. Brakuje natomiast szerszej pomocy merytorycznej. Samorządy tery‐
torialne  nie  zatrudniają  praktycznie  fachowców,  którzy mogliby  służyć 
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pomocą przedsiębiorcom w tym zakresie. Argumentem jest brak środków 
finansowych. Wyjściem mogłoby być szersze korzystanie z usług dorad‐
ców  zewnętrznych  przy wykorzystaniu  środków  np.  PARP.  Samorząd 
lokalny winien pełnić w tym zakresie funkcje koordynacyjne. 
  Szczególną rolą samorządu  lokalnego  jest także pomoc w rozwiązy‐
waniu problemów na różnych szczeblach administracji państwowej. Sa‐
morząd powinien w tym przypadku podejmować działania interwencyj‐
ne w imieniu lokalnych przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Dla realizacji 
tego celu może nawiązywać współpracę z innymi samorządami.  
  Samorząd lokalny powinien także dążyć do stworzenia systemu mo‐
nitorowania lokalnej przedsiębiorczości [Saar 2011, s. 159]. Można wyko‐
rzystać do tego celu utworzenie portalu internetowego, gdzie wszystkie 
zainteresowane  podmioty  będą  mogły  wzajemnie  się  poznać  i  odpo‐
wiednio reagować na zgłaszane potrzeby i oczekiwania. 
  Należy  też podkreślić,  że współczesne gminy są coraz częściej  trak‐
towane jako organizacje przedsiębiorcze, których zadaniem jest zaspoka‐
janie  zbiorowych  potrzeb  społeczności  poprzez  świadczenie  usług  po‐
wszechnie dostępnych. Mimo,  że działalność  samorządu nie  jest nasta‐
wiona na zysk, nie musi to wykluczać dążenia do tego, aby była to dzia‐
łalność  rentowna. Dzisiaj  coraz  częściej mamy do  czynienia z pojęciem 
przedsiębiorczości władz samorządowych. Wynika  to z  faktu, że samo‐
rządy prowadzą działalność gospodarczą w postaci np. przedsiębiorstw 
związanych  z  obsługą  komunalną mieszkańców.  Z  drugiej  strony  go‐
spodarka  rynkowa  wymusza  przekazywanie  wielu  zadań  do  sektora 
prywatnego. Zarówno jedne jak i drugie działania muszą być realizowa‐
ne z zapewnieniem  ich ekonomicznej efektywności. Warto w  tym miej‐
scu  zaznaczyć,  że  samorządy  lokalne mogą  prowadzić działalność  go‐
spodarczą dla zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej na rynku 
lokalnym. Dopuszcza się tutaj tworzenie podmiotów o różnych formach 
organizacyjno‐prawnych, włącznie  ze  spółkami  o  kapitale mieszanym, 
zawierającym udział kapitału prywatnego [Sadowy 2006, s. 113]. 
  Wykorzystanie wymienionych wyżej  działań  stymulujących winno 
być wsparte przygotowaniem  i upublicznieniem  strategii  rozwoju gmi‐
ny. Aby samorząd  terytorialny mógł  realizować  te działania, konieczne 
jest strategiczne podejście do rozwoju przedsiębiorczości na danym tere‐
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nie. Wymaga to wszechstronnej diagnozy sytuacji mikro, małych i śred‐
nich przedsiębiorstw w gminie  czy powiecie,  a następnie opracowania 
lokalnego  programu  rozwoju  tego  sektora.  Program  ten  powinien 
uwzględniać  potrzeby  regionu. Ważne  jest,  aby  przy  opracowywaniu 
strategii rozwoju lokalnego współpracowały wszystkie funkcjonujące na 
danym  terenie  przedsiębiorstwa.  Dokument  taki  stanowi  instrument 
zarządzania gospodarką lokalną z jednej strony, z drugiej zaś daje przy‐
szłym przedsiębiorcom podstawę do wyboru kierunków działania. 
  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. 
 

5. Podsumowanie 
 

  Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorczość  jest kategorią, która de‐
cyduje o  rozwoju  społeczno‐gospodarczym  zarówno w  skali mikro  jak 
i makro.  Dzisiaj  coraz  częściej  jest  postrzegana  jako  istotny  warunek 
rozwoju  lokalnego.  Przy  tym  przedsiębiorczość  nie  jest  tylko  domeną 
prywatnych przedsiębiorców, ale dotyczy także samorządów lokalnych. 
Ważne  jest,  aby  istniała  dobra współpraca między  samorządem  lokal‐
nym a przedsiębiorcami. Występuje bowiem szereg barier, które ograni‐
czają  rozwój przedsiębiorczości. Samorząd posiada  jednak dzisiaj wiele 
narzędzi, ograniczających z  jednej  strony  te bariery  i  stymulujących  lo‐
kalną przedsiębiorczość z drugiej strony. Będzie  to stanowiło podstawy 
rozwoju lokalnego, a co za tym idzie zadowolenia lokalnej społeczności. 
Efektem będzie także pozytywny wpływ na rozwój całej gospodarki. 
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Characteristics of labor market in Brodnica District 
 
The object of this publication is to present labor market charac-
teristics based on selected examples from Brodnicki District. The 
article depicts some of the issues in the field of the labor market, 
presenting unemployment as a significant element of the local 
society. Moreover, it defines the unemployment rate as well as 
points out factors having impact on unemployment reduction. It 
also underlines the meaning of the habitat of the local society, 
understood as geographical and natural advantages, a human 
factor and technical progress. It concludes that development of 
effective tools of labor market policy to a large degree depends 
on the participants of the activation process themselves, such as 
the unemployed, public employment services, training institutions 
and entrepreneurs. It presents how the efficient usage of tools in 
the professional activation process influences the ability of state 
administration to act in a more coordinated way and to create le-
gal and financial frames for the fulfillment of the objectives of the 
labor market policy. The article shows a current favorable factor, 
namely a good financial condition of the Labor Fund. 
Key words: employment policy, labor market, unemployment. 

 

1. Wstęp 
 

  Celem poniższego opracowania jest wykazanie specyfiki rynku pracy 
w oparciu o wybrane przykłady Powiatu Brodnickiego. Artykuł obrazuje 
niektóre zagadnienia z zakresu rynku pracy. Na tym tle zarysowuje bez‐
robocie,  jako  znaczący  element  egzystencji  społeczeństwa w  powiecie. 
Ponadto definiuje stopę bezrobocia, wskazuje czynniki mające wpływ na 
jego  eliminację.  Podkreśla  znaczenie  otoczenia, w  jakim  dana  społecz‐
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ność  lokalna  funkcjonuje − walory geograficzne, przyrodnicze, czynniki 
ludzkie,  postęp  techniczny.  Pokazuje,  że  wypracowanie  efektywnych 
narzędzi  polityki  rynku  pracy  w  dużym  stopniu  zależy  od  samych 
uczestników  procesu  aktywizacji,  czyli  od  samych  bezrobotnych  oraz 
publicznych służb zatrudnienia, instytucji szkolących i przedsiębiorców. 
Uwidacznia jak efektywność narzędzi wykorzystywanych w aktywizacji 
zawodowej wpływa na zdolność do bardziej  skoordynowanego działa‐
nia  administracji  państwowej,  która  tworzy  ramy  prawne  i  finansowe 
dla  urzeczywistniania  celów  polityki  rynku  pracy,  a  także  uwidacznia 
sprzyjający w obecnym czasie czynnik,  jakim  jest korzystna sytuacja  fi‐
nansowa Funduszu Pracy.  
 
2. Charakterystyka Powiatu Brodnickiego 
 
  Powiat brodnicki położony  jest w północno‐wschodniej części woje‐
wództwa  kujawsko‐pomorskiego. Graniczy  z województwem warmiń‐
sko‐mazurskim oraz mazowieckim. Cały powiat  liczy nieco ponad  100 
ha,  a w  jego  skład wchodzi  10  gmin:  gmina miejska  Brodnica,  gminy 
miejsko‐wiejskie:  Górzno  i  Jabłonowo  Pomorskie,  gminy wiejskie:  Bo‐
browo,  Brzozie,  Zbiczno,  Brodnica,  Świedziebnia,  Osiek,  Bartniczka. 
W powiecie jest około 77 tys. mieszkańców.  
  Powiat  brodnicki  to  prężnie  rozwijający  się  region.  Centralnym 
ośrodkiem gospodarczym powiatu  jest miasto Brodnica.  Jego potencjał 
gospodarczo‐ekonomiczny  jest  komplementarny  z  pozostałymi  gmina‐
mi. W mieście centralnym znajdują się wszystkie ważne  instytucje  two‐
rzące niezbędne,  sprzyjające  rozwojowi  otoczenie biznesowe w postaci 
urzędów,  banków, ubezpieczalni,  stowarzyszeń  gospodarczych  i wielu 
innych potrzebnych placówek. Brodnica  jest  też  siedzibą  instytucji po‐
wiatowych, służb i straży zapewniających mieszkańcom i istniejącym tu 
podmiotom gospodarczym bezpieczeństwo  i niezbędne usługi  socjalne, 
zdrowotne  i  kulturalne  na  bardzo wysokim  poziomie.  Dominującymi 
sektorami gospodarki na  terenie powiatu  są m.in.: budownictwo, prze‐
mysł rolno‐spożywczy, mleczarski, cukierniczy, mięsny, meblarski, mo‐
toryzacyjny, obróbki papieru.  Istotną rolę w gospodarce pełni  tu wyso‐
kotowarowe rolnictwo. Udziały użytków rolnych i gruntów ornych są tu 
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wyższe  od  średnich  krajowych. W  Brodnicy  są  nowoczesne  hodowle 
trzody  chlewnej  i  zakład  wylęgu  drobiu.  Powiat  odnosi  sukcesy 
w uprawie warzyw,  rozwija  się  tu  gospodarka  rybna. W  Świedziebni 
znajdują się największe sady i plantacje, dzięki czemu na terenie powiatu 
są sprzedawane świeże i dobrej jakości owoce. Na uwagę zasługują rolni‐
cy zrzeszeni w EKOLANDZIE – Stowarzyszeniu Producentów Żywności 
Metodami Ekologicznymi, którzy zajmują się produkcją zdrowej  żywno‐
ści. 
  Powiat Brodnicki  poza  szybko  rozwijającą  się  gospodarką,  posiada 
przede wszystkim walory  turystyczne. Bogactwo  lasów  i  jezior  sprzyja 
rozwojowi  różnych  form  turystyki,  takich  jak  turystyka wodna, piesza 
czy rowerowa. Od kilku  lat w powiecie  intensywnie rozwija się agrotu‐
rystyka. Gospodarstwa zrzeszone są w większości w Agroturystycznym 
Stowarzyszeniu  Pojezierza  Brodnickiego. Oferują  one wiele  ciekawych 
i interesujących sposobów spędzania czasu. Walory krajobrazowe i przy‐
rodnicze  Powiatu  Brodnickiego  przyciągają  turystów  z  różnych  zakąt‐
ków kraju i zagranicy. 
 

3. Polityka zatrudnienia, specyfika rynku pracy 
 

  Polityka  zatrudnienia  stanowi  integralną  część  polityki  społeczno‐ 
‐ekonomicznej  państwa.  Jest  czynnym  oddziaływaniem  władz  pań‐
stwowych na rynek pracy pod kątem potrzeb gospodarki kraju oraz go‐
dzenia  interesów pracodawców  i pracowników. Dotyczy gospodarowa‐
nia zasobami pracy. Ponadto łączy w sobie elementy polityki społecznej  
i  ekonomicznej.  Jednocześnie  jest  dyscypliną  praktyczną  i  naukową. 
W aspekcie praktycznym politykę  zatrudnienia można definiować  jako 
oddziaływanie  państwa  i  innych  podmiotów  społecznych  i  gospodar‐
czych  na  rynek  pracy  w  celu  kształtowania  procesów  związanych  
z przygotowaniem, włączaniem do sfery pracy użytecznej, alokacją oraz 
racjonalnym  spożytkowaniem  zasobów  ludzkich.  Jako  dyscypliny  na‐
ukowej, głównym celem polityki zatrudnienia  jest poszukiwanie metod  
i  środków umożliwiających optymalne w danych warunkach gospoda‐
rowanie czynnikiem ludzkim. W ostatnich latach podstawowym czynni‐
kiem wymuszającym  szczególne  zainteresowanie polityką  zatrudnienia 
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jest  rosnące bezrobocie  i  coraz bardziej dotkliwe  jego  skutki  społeczne, 
ekonomiczne  i polityczne. Zagadnienia dotyczące polityki zatrudnienia, 
rynku  pracy,  bezrobocia  regulują  przepisy  ustawy  z  dnia  20  kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na mocy ww. 
ustawy przygotowany został Krajowy Plan Działań na rzecz zatrudnie‐
nia.  Zawiera  on  zasady  realizacji  Europejskiej  Strategii  Zatrudnienia, 
stanowi  także  podstawę  realizacji  zadań  państwa w  zakresie  promocji 
zatrudnienia,  łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodo‐
wej. Ponadto stanowi podstawę dla przygotowania przez samorząd wo‐
jewództwa corocznych regionalnych planów działań na rzecz zatrudnie‐
nia, określających priorytetowe grupy bezrobotnych  i  innych osób wy‐
magających wsparcia. Zawiera cele i kierunki działań zgodne z prioryte‐
tami polityki państwa w dziedzinie rynku pracy. Określa  także przewi‐
dywaną wysokość  środków  finansowych, w  tym Funduszu Pracy oraz 
budżetu państwa.  
 

4. Instytucje rynku pracy 
 

  Instytucje  rynku  pracy  są  ważnymi  uczestnikami  rynku  pracy, 
świadczącymi szeroki wachlarz usług na  rzecz osób bezrobotnych oraz 
pracodawców. Definiuje je art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i insty‐
tucjach rynku pracy. Należą do nich m.in.: 
1) Publiczne  Służby Zatrudnienia,  które  tworzą  organy  zatrudnienia 

wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem ob‐
sługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wo‐
jewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą. Realizują pod‐
stawowe usługi  rynku  pracy,  takie  jak: pośrednictwo pracy, usługi 
EURES, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, planowanie 
rozwoju zawodowego, organizowanie szkoleń, pomoc w aktywnym 
poszukiwaniu pracy oraz prowadzenie klubów pracy. Przy realizacji 
ww. zadań wykorzystywane  są  instrumenty wspierające podstawo‐
we usługi  rynku pracy. Wraz z akcesją Polski do UE urzędy pracy 
rozpoczęły  działania  w  ramach  Europejskich  Służb  Zatrudnienia 
(EURES),  które  dziś  są  jedną  z  podstawowych  usług  rynku  pracy. 
Koordynacją działań z zakresu EURES oraz dbałością o rozwój  tych 
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usług zajmuje się MPiPS. Głównym celem funkcjonowania urzędów 
pracy  jest udzielanie pomocy osobom bezrobotnym  i poszukującym 
pracy w uzyskaniu zatrudnienia, a pracodawcom w doborze odpo‐
wiednich pracowników. PSZ w  celu  realizacji  swojej misji  realizują 
następujące usługi rynku pracy: 

 pośrednictwo pracy,  jedna z podstawowych usług świadczonych 
przez  urzędy  pracy.  Najbardziej  efektywnie  wykorzystywana 
przy ofertach pracy  subsydiowanej  i niesubsydiowanej, zgłasza‐
nych zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego; 

 poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, usługa ta udzie‐
lana jest przez pracownika PUP – doradcę zawodowego, indywi‐
dualnie  bądź  grupowo,  uwzględniając warunki  psychofizyczne 
i sytuację życiową klienta, a także potrzeby rynku pracy. Wspar‐
cie doradcze ma na celu pomoc w wyborze lub zmianie zawodu, 
zatrudnienia,  kierunku  kształcenia  i  szkolenia  zawodowego, 
a także  w  pokonywaniu  problemów  związanych  z  dopasowa‐
niem posiadanych kwalifikacji  i doświadczenia do potrzeb zgła‐
szanych przez pracodawców; 

 pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; 
 organizacja i finansowanie szkoleń. 

2.   Ochotnicze Hufce Pracy, które są państwową  jednostką wyspecjali‐
zowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzie‐
ży zagrożonej wykluczeniem  społecznym, oraz bezrobotnych do 25 
roku życia. 

3.   Agencje  zatrudnienia  −  podmioty wpisane do  rejestru  podmiotów 
prowadzących  agencje  zatrudnienia,  świadczące  usługi w  zakresie 
pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodaw‐
ców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personal‐
nego lub pracy tymczasowej. 

4.  Instytucje  szkoleniowe,  którymi  są  publiczne  i  niepubliczne  pod‐
mioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację po‐
zaszkolną. 

5. Instytucje dialogu społecznego – na rynku pracy są nimi organizacje 
i  instytucje  zajmujące  się  problematyką  rynku  pracy,  organizacje 
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związków zawodowych, pracodawców  i bezrobotnych oraz organi‐
zacje pozarządowe współpracujące z publicznymi  służbami zatrud‐
nienia  i  Ochotniczymi  Hufcami  Pracy  w  zakresie  realizacji  zadań 
określonych  ustawą.  Realizowana  w  Polsce  polityka  rynku  pracy 
opiera  się  na  dialogu  i  współpracy  z  partnerami  społecznymi, 
w szczególności  w  ramach:  działalności  rad  zatrudnienia,  partner‐
stwa  lokalnego  oraz  uzupełnienia  i  rozszerzenia  oferty  usług  PSZ 
przez partnerów społecznych i agencje zatrudnienia. Do grupy insty‐
tucji  dialogu  społecznego  zalicza  się:  organizacje  związków  zawo‐
dowych, pracodawców  i bezrobotnych, oraz organizacje pozarządo‐
we współpracujące z PSZ i OHP. 

6. Instytucje partnerstwa  lokalnego,  to  instytucje realizujące  inicjatywy 
partnerów  rynku  pracy  tworzone  na  rzecz  realizacji  zadań  określo‐
nych ustawą i wspierane przez organy samorządu terytorialnego. Lo‐
kalne partnerstwo na rzecz zatrudnienia wspiera i jest wspierane przez 
samorząd  lokalny, a nie  jak  jest  to niekiedy błędnie postrzegane, za‐
stępuje samorząd w realizacji ustawowych zadań. Partnerzy mają ści‐
śle  określone  interesy  bezpośrednio  korespondujące  z  prowadzoną 
przez nich działalnością, wnoszą więc określony potencjał  i  są  skon‐
centrowani na rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej.  

 

5. Instrumenty rynku pracy 
 

  Podstawą oceny instrumentów rynku pracy  jest analiza poziomu 
ich  wykorzystania,  struktura  korzystających,  ich  skuteczność  oraz 
efekty wprowadzonych zmian. Specjalna uwaga została zwrócona na 
instrumenty  adresowane  do  osób  znajdujących  się  w  szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy). Analiza  ta stała się 
podstawą oceny wdrożenia modelu flexicurity (obniżenie w Unii Eu‐
ropejskiej  (UE)  stopy bezrobocia  i zwiększenie  jakości miejsc pracy, 
strategie oparte są na polityce społecznej, w  ramach której  łączy się 
elastyczność  z  bezpieczeństwem  zatrudnienia)  w  polskiej  polityce 
rynku  pracy w  zakresie wykorzystania  instrumentów  rynku  pracy 
oraz  sformułowania  zaleceń  udoskonalenia  poszczególnych  instru‐
mentów,  zgodnie  ze wspólnymi  zasadami wdrażania  tego modelu. 
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Polityka  rynku  pracy  w  Polsce  prowadzona  jest m.in.  za  pomocą 
usług  oraz  wspierających  je  instrumentów  rynku  pracy.  Ustawa  
z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia  i  instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.) oraz przepisy wy‐
konawcze wskazuje na następujące instrumenty rynku pracy:  

   Dodatek aktywizacyjny − podstawa prawna:  
 art. 48 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy; 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 
2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bez‐
robotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego. 

  Dokonanie  podmiotowi  prowadzącemu  działalność  gospodarczą 
refundacji  kosztów  wyposażenia  lub  doposażenia  stanowiska  pracy 
dla skierowanego bezrobotnego − podstawa prawna:  

 art. 46 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwiet‐
nia  2012  r. w  sprawie  dokonywania  z  Funduszu  Pracy  refundacji 
kosztów wyposażenia  lub doposażenia stanowiska pracy dla skiero‐
wanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na 
podjęcie działalności gospodarczej.   

  Dokonanie  podmiotowi  prowadzącemu  przedszkole  lub  szkołę 
niepubliczną  refundacji  kosztów  wyposażenia  lub  doposażenia  sta‐
nowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego − podstawa prawna:  

 art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 46 ust. 1a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 
roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwiet‐
nia  2012  r. w  sprawie  dokonywania  z  Funduszu  Pracy  refundacji 
kosztów wyposażenia  lub doposażenia stanowiska pracy dla skiero‐
wanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na 
podjęcie działalności gospodarczej. 

  Finansowanie  kosztów  zorganizowanego  przejazdu  bezrobotnych  
i poszukujących pracy, w związku z udziałem tych osób w targach pra‐



Piotr Boiński, Adam Lewicki 30 

cy  i  giełdach  pracy  organizowanych  przez wojewódzki  urząd  pracy  
w ramach pośrednictwa pracy − podstawa prawna:  

 art. 48 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. 

  Prace interwencyjne − podstawa prawna:  
 art. 2 ust. 1 pkt 26, art. 51, art. 56, art. 59, art. 59a, art. 61a Ustawy  
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn‐
ku pracy; 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 7 stycznia 
2009  r. w  sprawie  organizowania prac  interwencyjnych  i  robót pu‐
blicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych 
składek na ubezpieczenia społeczne. 

  Prace społecznie użyteczne − podstawa prawna: 
 art. 2 ust. 1 pkt 23a, art. 73a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro‐
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orga‐
nizowania prac społecznie użytecznych. 

  Przyznawanie  bezrobotnemu/absolwentowi  centrum  integracji 
społecznej  środków na podjęcie działalności gospodarczej, na założe‐
nie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej − podstawa prawna:  

 art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 46 ust. 1b Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwiet‐
nia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalno‐
ści na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.  

  Refundacja producentowi  rolnemu kosztów wyposażenia  lub do‐
posażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego − podsta‐
wa prawna:  

 art. 46 ust. 1 pkt 1 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji za‐
trudnienia i instytucjach rynku pracy; 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwiet‐
nia  2012  r. w  sprawie  dokonywania  z  Funduszu  Pracy  refundacji 
kosztów wyposażenia  lub doposażenia stanowiska pracy dla skiero‐
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wanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na 
podjęcie działalności gospodarczej. 

  Roboty publiczne − podstawa prawna:  
 art. 2 ust. 1 pkt 32, art. 57 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promo‐
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 7 stycznia 
2009  r. w  sprawie  organizowania prac  interwencyjnych  i  robót pu‐
blicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych 
składek na ubezpieczenia społeczne. 

  Staż − podstawa prawna:  
 art.  2 ust.  1 pkt  34  i  35,  art.  53,  art.  54,  art.  61  a ustawy  z dnia  20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

 Rozporządzenie Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  20  sierpnia 
2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez 
bezrobotnych; 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierp‐
nia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla 
bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego. 

  Przygotowanie zawodowe dorosłych − podstawa prawna: 
 art. 2 ust. 1 pkt 29 a i b, art. 53 a – m, art. 54, art. 61 a ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy; 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 
2009r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych. 

  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem − podstawa prawna:  
 art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy; 

  Refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na 
ubezpieczenia  społeczne  w  związku  z  zatrudnieniem  skierowanego 
bezrobotnego − podstawa prawna:  

 art. 47 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy; 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 7 stycznia 
2009  r. w  sprawie  organizowania prac  interwencyjnych  i  robót pu‐
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blicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych 
składek na ubezpieczenia społeczne. 

  Stypendia w okresie kontynuowania nauki − podstawa prawna: 
 art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy; 

  Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania − podstawa prawna: 
 art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy. 

  Głównym  źródłem  finansowania polityki  rynku pracy w Polsce  jest 
Fundusz Pracy, którego środki są przeznaczane na świadczenia łagodzą‐
ce skutki bezrobocia oraz aktywizację zawodową bezrobotnych. Aktywi‐
zacja osób bezrobotnych polega przede wszystkim na umożliwieniu  im 
dotarcia do zatrudnienia i  jego utrzymania. Wśród podstawowych form 
aktywizacji wyróżnia się:  
1.   Szkolenia  podejmowane w  celu  podniesienia  kwalifikacji  zawodo‐

wych  i  innych  zwiększających  szansę na uzyskanie  lub utrzymanie 
zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej.  

2.   Prace interwencyjne, w ramach których pracodawcy zatrudniają bez‐
robotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w zamian 
za uzyskiwaną z urzędu pracy  refundację części kosztów wynagro‐
dzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne. 

3.   Roboty publiczne  organizowane przez  gminy,  organizacje pozarzą‐
dowe  statutowo  zajmujące  się  problematyką  ochrony  środowiska, 
kultury,  oświaty,  sportu  i  turystyki,  opieki  zdrowotnej,  bezrobocia 
oraz pomocy społecznej. Przy robotach publicznych instytucje te mo‐
gą ubiegać się o zatrudnienie bezrobotnych  i refundację części kosz‐
tów poniesionych na ich wynagrodzenia; forma ta dotyczy bezrobot‐
nych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  

4.   Prace  społecznie użyteczne  realizowane na  terenie gminy, na której 
zamieszkuje  bezrobotny  bez  prawa  do  zasiłku,  korzystający  ze 
świadczeń z pomocy społecznej. Gminom przysługuje częściowa re‐
fundacja świadczeń dla takich bezrobotnych. 

5.   Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy służące zdobywaniu no‐
wych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne 
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wykonywanie  zadań  zawodowych  na  stanowisku  pracy  według 
ustalonego programu. Ponadto nowelizacja ustawy w miejsce tej ak‐
tywnej formy polityki rynku pracy wprowadziła nowy instrument – 
przygotowanie zawodowe dorosłych – umożliwiający uzyskanie  ty‐
tułu zawodowego,  tytułu  czeladnika  lub umiejętności zawodowych 
dla  osób dorosłych,  bez  nawiązywania  stosunku pracy.  Instrument 
ten ma za zadanie zwiększenie uczestnictwa dorosłych w kształceniu 
ustawicznym odpowiadającym potrzebom pracodawców. By zachę‐
cić pracodawców, refundowane są wydatki poniesione przez nich na 
uczestnika  przygotowania  zawodowego  dorosłych.  Przygotowanie 
zawodowe dorosłych może odbywać się w dwóch formach: 

 praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpie‐
nie do egzaminu kwalifikacyjnego na  tytuł zawodowy  lub egza‐
minu czeladniczego, 

 przyuczenia do pracy dorosłych, mającego na celu zdobycie wy‐
branych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych 
do wykonywania  określonych  zadań  zawodowych, właściwych 
dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności 
na potrzeby rynku pracy. 

6.   Staże  służą  nabywaniu  przez  bezrobotnego  umiejętności  praktycz‐
nych  przez wykonywanie  zadań w miejscu  pracy  bez  nawiązania 
stosunku  pracy  z  pracodawcą.  Obecnie  staże  są  przeznaczone  dla 
wszystkich bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy. Odbywają się one na podstawie umowy zawartej przez 
starostę z pracodawcą, według programu określonego w tej umowie. 
Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje 
psychofizyczne  i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychcza‐
sowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. Bezrobotnemu w okresie 
odbywania stażu przysługuje stypendium. 

7.   Środki na utworzenie stanowisk pracy: 
 na  podjęcie  działalności  gospodarczej  przez  bezrobotnych;  oso‐
bom bezrobotnym mogą być przyznane  jednorazowo  środki na 
podjęcie działalności gospodarczej, w  tym na pokrycie kosztów 
pomocy  prawnej,  konsultacji  i  doradztwa  związanych  z  podję‐
ciem tej działalności; 
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 na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego pod warunkiem  jego  zatrudnienia w pełnym wy‐
miarze czasu pracy; o środki te mogą występować pracodawcy.  

  Zgodnie z kryterium kierunku oddziaływania, podstawowe aktywne 
instrumenty polityki rynku pracy można podzielić na zorientowane po‐
dażowo, czyli kierowane do grup wchodzących w skład zasobów pracy, 
oraz zorientowane popytowo,  czyli kierowane w  stronę zapotrzebowa‐
nia na pracę (tzw. zatrudnienie subsydiowane), co przedstawia tabela 1. 
 

Tabela 1. Aktywne formy polityki rynku pracy 

Aktywne formy polityki rynku pracy 

Podażowe  Popytowe 

Szkolenia, staże przygotowanie zawodowe w miejscu 
pracy, przygotowanie zawodowe dorosłych, pożyczki 
na sfinansowanie kosztów szkolenia, stypendia w okre‐
sie kontynuowania nauki, dodatek aktywizacyjny przy‐
sługujący bezrobotnemu z prawem do zasiłku, jeżeli: 
w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy 
podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy 
i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego 
wynagrodzenia za pracę; bądź z własnej inicjatywy 
podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. 

Prace interwencyjne, roboty 
publiczne, prace społecznie 
użyteczne oraz środki na 
utworzenie stanowisk pracy 
(na podjęcie działalności 
gospodarczej przez bezro‐
botnych i na wyposaże‐
nie/doposażenie stanowiska 
pracy dla skierowanego 
bezrobotnego) 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

6. Specyfika rynku pracy Powiatu Brodnickiego 
 
  Definiując  specyfikę  rynku  pracy można  by wymienić  zagadnienia 
takie  jak praca, bezrobocie, rynek pracy, branże, zawody, popyt na pra‐
cowników, podział zawodów, kwalifikacje uprawnienia. Rynek pracy to 
sfera, która podlega nieustannym zmianom. Dzięki temu m.in. następuje 
szybki  rozwój  nowych  technologii,  związanych  z  koniunkturą  zmiany 
popytu  na  pracę  oraz  procesy  demograficzne.  Przeobrażeniom  ulega 
wielkość, struktura zasobów ludzkich, a także forma oraz sposób wyko‐
nywania pracy. Zmianom podlegają  również zwody  i  specjalności, nie‐
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które  szybko  się  rozwijają,  inne przechodzą w niepamięć  lub  też poja‐
wiają się nowe.  
  Mówiąc o rynku pracy nie można pominąć kluczowego słowa bezro‐
bocie. W powiecie brodnickim stopa bezrobocia w  latach 2010−2012  lo‐
kowała  go  na  4  miejscu  pod  względem  najniższej  stopy  bezrobocia 
w województwie kujawsko‐pomorskim, za powiatem Bydgoszcz grodz‐
ki,  Toruń  grodzki  oraz  Bydgoszcz  ziemski,  co  przedstawia wykres  na 
rysunku 1. 
 

Rysunek 1. Stopa bezrobocia w latach 2010–2012. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie PUP Brodnica. 

 
  Obserwując bezrobocie w powiecie brodnickim w  latach  2010–2012 
można zauważyć, iż na koniec roku 2012 w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Brodnicy zarejestrowanych zostało 4 562 bezrobotnych, z czego 58,8% 
to kobiety. W porównaniu z końcem roku 2010 zauważa się spadek bez‐
robocia o 177 osób. Natomiast w ciągu roku wzrost bezrobocia obserwu‐
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je  się w  I  i  II  kwartale,  natomiast  jego  spadek można  zauważyć w  III 
kwartale, co obrazuje rysunek 2. 
  Główną  przyczyną  bezrobocia  jest  brak  wolnych miejsc  na  rynku 
pracy.  Istnieją  jednak  przyczyny  pośrednie.  Zaliczyć  do  nich możemy 
głównie  brak  odpowiednich  kwalifikacji  zawodowych  bezrobotnych, 
czynniki  demograficzne,  trudności  mieszkaniowe,  zbyt  niskie  stawki 
wynagrodzeń (np. w porównaniu z zasiłkiem dla bezrobotnych), zmiany 
koniunktury gospodarczej.  

 

Rysunek 2. Liczba bezrobotnych w powiecie brodnickim 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie PUP Brodnica. 

 
  Obserwując rynek pracy w Polsce można pokusić się o stwierdzenie, 
iż ulega on pogorszeniu. Coraz częściej zauważa się migracje za granicę 
w  poszukiwaniu  rynku  pracy.  Znaczna  część  bezrobotnych  korzysta 
z różnych  form  aktywizacji, np.  za pośrednictwem  omówionych wyżej 
Europejskich Służb Zatrudnienia ‐ EURES, co przedstawia rysunek 3.  
  Instytucje  rynku  pracy  są  ważnymi  uczestnikami  rynku  pracy, 
świadczącymi szeroki wachlarz usług na  rzecz osób bezrobotnych oraz 
pracodawców. Ich katalog zawiera art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia 
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i  instytucjach  rynku pracy. Państwa najczęściej zgłaszające oferty pracy 
za pośrednictwem EURES obrazuje rysunek 4. 

 

Rysunek 3. Oferty pracy za pośrednictwem EURES 

 
  Źródło: Opracowanie własne, na podstawie PUP Brodnica. 

 

Rysunek 4. Państwa najczęściej zgłaszajże oferty pracy w ramach EURES 

 
  Źródło: Opracowanie własne na podstawie PUP Brodnica. 
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  Idąc dalej można zauważyć,  iż wytworzyło  się zapotrzebowanie na 
pracowników  posiadających  wyższe  wykształcenie  oraz  wykwalifiko‐
wanych  pracowników  fizycznych  –  branża  budowlana:  deficyt  kadry 
inżynierskiej  i  technicznej. Zauważyć z kolei należy,  że najbardziej dy‐
namicznie rozwijającymi się dziedzinami jest strefa Internetu, technologii 
informatycznych  i  teleinformacyjnych. Dlatego  też  ten  obszar  stwarza 
najwięcej miejsc pracy.  
  Śledząc rynek pracy można zauważyć coraz większe zapotrzebowa‐
nie na pracowników posiadających wiedzę z zakresu ochrony  środowi‐
ska, chociażby nowa ustawa o gospodarce odpadami czy zapotrzebowa‐
nie  na  pracowników  z  profesjami  z  zakresu  inżynierii  biomedycznej  
i  ochrony  zdrowia. Nowe  technologie  oraz  ich wprowadzanie w  życie 
wymagają  coraz większych  nakładów  finansowych. Dlatego  też  przed 
tymi rysują się perspektywy zawodowe na przyszłość. Obserwując spo‐
łeczeństwo można  zauważyć  coraz większą  potrzebę  rozwoju  obszaru 
związanego z turystykę, sportem i rekreacją. Tutaj nasuwa nam się zapo‐
trzebowanie na usługi  transportowe, czyli zaplecze  logistyczne. W  tym 
obszarze widoczne  jest  samozatrudnienie,  bardzo  intensywnie  promo‐
wane przez Powiatowe Biura Pracy (środki na rozpoczęcie własnej dzia‐
łalności w  postaci  bezzwrotnej  pożyczki,  przy  spełnieniu  ustawowych 
założeń).  Dla  przykładu  bezrobotnych  w  Powiecie  Brodnica,  którym 
przyznano  środki  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  w  latach 
2010−2012 obrazuje rysunek 5. 
  Samozatrudnienie  to  forma  pracy  szeroko  stosowana  i  wspierana 
przez  państwo w  krajach  zachodnich. Obejmuje  świadczenie  pracy  na 
rzecz  własnego  drobnego  przedsiębiorstwa. W  obowiązującym  stanie 
prawnym nie ma definicji zatrudnienia. Przyjmuje się jednak, że samoza‐
trudnienie  to  świadczenie  usług  na  rzecz  jednego  podmiotu,  inaczej 
mówią  jest  to  świadczenie usług na  rzecz  jednego  lub głównie  jednego 
zamawiającego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodar‐
czą, czyli osoby mające status przedsiębiorcy.  
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Rysunek 5. Bezrobotni, którym przyznano środki nap odjęcie działalności  
gospodarczej 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie PUP Brodnica. 

 
  Charakter prawny  tej  formy pracy wyznaczany  jest nie  tylko przez 
status prawny wykonawcy pracy, którym jest osoba fizyczna prowadzą‐
ca działalność gospodarczą, ale  także  faktyczne warunki wykonywania 
pracy  (usług). Status przedsiębiorcy,  jaki posiada osoba  fizyczna, wska‐
zuje na samodzielność wobec zamawiającego, faktycznie osoba ta wyko‐
nuje pracę zależną w warunkach prawnej i ekonomicznej dominacji kon‐
trahenta. Taka  forma pracy sprowadza się do przesunięcia wykonawcy 
pracy  z  kategorii  pracownika  do  kategorii  samozatrudniającego  się 
przedsiębiorcy.  Tematyka  samo  zatrudnienia  jest  na  czasie,  chociażby  
z uwagi na rosnące koszty pracy. Zastępowanie pracowników samo za‐
trudniających  się  przedsiębiorcami  wiąże  się  z  ograniczeniem  ryzyka 
wiążącego  się z ograniczeniem  świadczeń publicznoprawnych  (zwłasz‐
cza socjalnych) związanych ze świadczeniem pracy. 
  Zjawisko  przechodzenia  z  pracy  etatowej  (na  podstawie  umowy 
o pracę) na samozatrudnienie występuje wtedy, gdy pracodawca zmusza 
pracownika do podjęcia działalności gospodarczej, obniżając w ten spo‐
sób  swoje koszty  oraz unikając  ograniczeń  i  obowiązków nakładanych 
na pracodawców przez kodeks pracy. Nie  jest  to  jednak  regułą. Często 
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pracodawca, również osoby realizujące samozatrudnienie czerpać mogą 
ze  swojego  statusu  różnego  rodzaju  korzyści.  Począwszy  od większej 
satysfakcji zawodowej  i możliwości wykonywania zadań dla wielu zle‐
ceniodawców, poprzez elastyczność czasu i miejsca pracy, aż do zmniej‐
szenia obciążeń podatkowych. 

 

Rysunek 6. Wartość realizowanych projektów na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie PUP Brodnica. 

 
  Zazwyczaj przejście z etatu na samozatrudnienie opłaca się finanso‐
wo obu stronom. Pracodawca ponosi niższe koszty  (przy obecnych ob‐
ciążeniach  podatkowych),  mogą  przy  tym  zaoferować  pracownikowi 
wyższą  kwotę,  niż  w  przypadku  zatrudnienia  na  podstawie  umowy 
o pracę. Z kolei  samozatrudnienie,  jako przedsiębiorcy, mają prawo do 
rozliczania się według podatku ryczałtowego bądź też według  liniowej, 
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19%  stawki  podatku  dochodowego,  gdzie  pracownicy  etatowi muszą 
płacić  podatek  progresywny  wg  progów  18%,  32%.  Samozatrudnieni 
ponoszą zazwyczaj także mniejsze opłaty na ZUS‐w stosunku do osoby 
zatrudnionej na etat‐gdyż  ich minimalna wysokość stanowić może 60% 
przeciętnego wynagrodzenia, które typowo  jest niższe niż faktyczne za‐
robki  jednoosobowej  firmy. Minusem dla przedsiębiorcy  jest natomiast 
na pewno mniejsza stabilność zatrudnienia oraz konieczność prowadze‐
nia księgowości. 
  Analizując Powiat Brodnica należy podkreślić, iż w latach 2010–2012 
Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy czynnie uczestniczył w finansowa‐
nie  aktywnych  form  przeciwdziałania  bezrobociu  (patrz  rysunek  6).  
Z kolei na rysunku 7 zaprezentowano uczestników aktywnych form za‐
trudnienia. 

 
Rysunek 7. Uczestnicy aktywnych form zatrudnienia 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie PUP Brodnica. 

 
  Utrata  pracy  i  jej  brak  prowadzi  do  degradacji  grup  społecznych. 
Przejście na zasiłek dla bezrobotnych, a następnie  jego utrata prowadzą 
do ubóstwa nie tylko samych bezrobotnych, ale i ich rodziny. Coraz czę‐
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ściej uciekają oni do ostateczności, czyli do korzystania z zasiłków z po‐
mocy  społecznej.  Jest  to z kolei bardzo znaczący problem władz  lokal‐
nych,  gdyż  po wykorzystaniu  okresu  zasiłkowego  bezrobotny  bardzo 
często przestaje figurować w rejestrach Powiatowych Biur Pracy zasilając 
tzw.  czarny  rynek  pracy.  Brak możliwości  znalezienia  pracy w  konse‐
kwencji może skutkować migracją, co jest niekorzystne z kolei dla samo‐
rządów.  To właśnie mieszkańcy  reprezentują  daną  społeczność  na  ze‐
wnątrz. Samorządy więc starają się stwarzać dogodne warunki dla zwal‐
czania bezrobocia m. in. poprzez tworzenie specjalnych stref ekonomicz‐
nych oraz dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na da‐
nym terenie. 
  Podsumowując Powiat Brodnica należy zaznaczyć,  iż w analizowa‐
nych  latach  2010−2012  nastąpił  spadek  bezrobocia  o  177  osób.  Jest  to 
ewenement zarówno w skali województwa jak i kraju. Ponadto w anali‐
zowanych  latach  nastąpił  drastyczny  spadek  finansowania  aktywnych 
form łagodzenia bezrobocia tj. kwota Funduszu Pracy na ten cel w roku 
2009  −  9 100 000  zł, w  roku  2012  już  tylko  5 742 000  zł. Uwidacznia  to 
zależność pomiędzy wydatkowanymi przez PUP środkami publicznymi 
na  subsydiowanie  zatrudnienia  a  poziomem  zatrudnienia  na  powiato‐
wym  rynku  pracy.  Specyfiką  rynku  pracy w  powiecie  brodnickim  jest 
dysproporcja  pomiędzy  możliwością  znalezienia  zatrudnienia  w  m. 
Brodnica  (ponad  80%  ofert),  a  pozostałymi  ośrodkami  miejsko‐
gminnymi  powiatu,  gdzie  praktycznie  oferty  pracy  nie występują. Na 
niski poziom bezrobocia w powiecie duży wpływ ma aktywność miesz‐
kańców  powiatu. Nie  ograniczają  się  oni wyłącznie  do  poszukiwania 
pracy na lokalnym rynku, ale skutecznie konkurują na innych terenach‐
głównie  w  Toruniu,  Trójmieście, Warszawie  oraz  europejskim  rynku 
pracy.  Ponadto  specyfikacja  wydatkowanych  kwot  Funduszu  Pracy 
wskazuje, iż aż około 1/3 środków finansowych alokowana  jest na dzia‐
łania  zmierzające  do  samozatrudnienia  lub  rozwoju  istniejących  firm‐
powoduje  to powstawanie  tzw. efektu wędki. Zatrudnienie socjalne ma 
w działaniach PUP drugorzędne znaczenie, chociaż rokrocznie przezna‐
cza  się  na  realizację  tego  celu  istotne  kwoty.  Forma  ta ma  za  zadanie 
głownie przeciwdziałać wykluczeniu osób bezrobotnych. 
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7. Podsumowanie 
 
  Artykuł obrazuje niektóre zagadnienia z zakresu polityki zatrudnie‐
nia i rynku pracy na wybranych przykładach Powiatu Brodnica. Na tym 
tle  zarysowuje  bezrobocie,  jako  znaczący  element  społeczeństwa.  Pod‐
kreśla znaczenie otoczenia, w jakim dana społeczność lokalna funkcjonu‐
je. Wskazuje uwarunkowania ekonomiczne, prawne, gospodarcze i spo‐
łeczne. Można oprzeć  się  stwierdzeniu,  że wypracowanie  efektywnych 
narzędzi  polityki  rynku  pracy  zależy  od  najważniejszych  uczestników 
procesu aktywizacji, czyli od samych bezrobotnych, a także publicznych 
służb zatrudnienia, instytucji szkolących oraz przedsiębiorców. Poza tym 
na  efektywność narzędzi wpływa  także  zdolność do  bardziej  skoordy‐
nowanego działania administracji państwowej, która  tworzy ogólne  ra‐
my prawne i finansowe dla urzeczywistniania celów polityki rynku pra‐
cy. W obecnej sytuacji czynnikiem sprzyjającym jest również stosunkowo 
korzystna  sytuacja  finansowa  Funduszu  Pracy.  Należałoby  zatem  jak 
najszybciej, w porozumieniu z przedstawicielami pracodawców, podjąć 
wysiłki w  celu  lepszego dostosowania  instrumentów do  struktury bez‐
robotnych według  ich przygotowania  zawodowego, gdyż  od wprowa‐
dzenia  korekty  jakiegoś  instrumentu  do wstępnych  ocen  na  poziomie 
centralnym i ewentualnych decyzji zmieniających wydatki budżetowe na 
poszczególne instrumenty trwa około 2 lat.   
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1. Wstęp 
 

  Przedsiębiorczość jest integralną częścią gospodarki rynkowej, dającą 
jej  elastyczność,  mobilizację  zasobów  finansowych  i  produkcyjnych, 
przyspieszenie  tempa  postępu  naukowego  i  technologicznego,  rozwią‐
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zania problemu zatrudnienia i generuje samowystarczalną i stabilną kla‐
sę  średnią  [http://wiedza3g.pl/aktualnosci/…].  Przedsiębiorstwa  przy‐
czyniają  się do gospodarczego  rozwoju kraju,  czyli powiększania zdol‐
ności kraju do produkcji dóbr i usług (zwiększanie Produktu Krajowego 
Brutto  (PKB),  który  jest miarą  produkcji  wytworzonej  przez  czynniki 
wytwórcze zlokalizowane na  terytorium danego kraju). Znaczenie mają 
tu zarówno drobne przedsiębiorstwa,  jak i duże specjalizujące się w po‐
dobnych dziedzinach. Przedsiębiorczość zazwyczaj objawia się w postaci 
małych  i  średnich przedsiębiorstw  (MSP). W wielu krajach ponad 90% 
firm, są to MSP, które produkują około 50% produktu krajowego brutto 
i zatrudniają około 60% ludzi pracujących. W przypadku Ukrainy istnie‐
jące bariery rozwoju przedsiębiorczości powodują, że MSP tworzą około 
10−15 % PKB  [Epifanova  2009,  с. 211−215],  co  jest wskaźnikiem bardzo 
niskim. Przedsiębiorcy napotykają na  trudności w rozwoju  swoich  firm  
z powodu wysokich stóp procentowych, problemów z uzyskaniem kapi‐
tału zakładowego, nieatrakcyjnym środowiskiem dla rozpoczęcia bizne‐
su oraz niską kulturą przedsiębiorczości. 
  Wielostronne  wsparcie  dla  małych  i  średnich  przedsiębiorstw 
i budowanie gospodarki zorientowanej na potrzeby społeczne musi stać 
się  głównym  wektorem  reform  na  Ukrainie,  które  będą  powodować 
wzrost miejsc pracy, utrzymanie wolnej  konkurencji, podniesienie wy‐
dajności pracy w gospodarce oraz zwiększenie poziomu życia. 
  Celem  niniejszej  pracy  jest  ocena warunków  rozwoju  przedsiębior‐
czości na Ukrainie w kontekście wsparcia  jakie uzyskuje ze strony pań‐
stwa i uzasadnienie głównych problemów jej rozwoju. 
 

2. Stan przedsiębiorczości na Ukrainie 
 

  Ważne znaczenie w rozwoju krajowej gospodarki odgrywają zarów‐
no  drobne  przedsiębiorstwa,  jak  i  duże  korporacje,  specjalizujące  się 
w podobnych dziedzinach. Jednak to małe przedsiębiorstwa odpowiada‐
ją  za  spadek  bezrobocia,  (ponieważ  procent  nowych miejsc  pracy  jest 
znacznie wyższy  niż w  przypadku  przedsiębiorstw  dużych,  rozwinię‐
tych), a tym samym zmniejszają wypłaty z funduszu pracy dla bezrobot‐
nych. Autorzy wskazują na wyższość sektora MSP nad dużymi korpora‐
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cjami w  zakresie  elastyczności  działania,  szybkości  reakcji  na  zmiany 
otoczenia rynkowego [Żabski, Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
w gospodarce…]. Innowacyjność, a więc postęp techniczny, który jest jed‐
nym  z  czynników wzrostu  gospodarczego,  jest wprowadzany  głównie 
przez drobnych przedsiębiorców, którzy szybciej reagują na zmiany ze‐
wnętrzne lub sami starają się projektować i wprowadzać do swoich firm 
ulepszenia.  
  Małe  firmy  −  to  najliczniejsza  ilościowo,  dynamiczna  i  elastyczna 
forma funkcjonowania gospodarczego. Mała przedsiębiorczość ma swoje 
prawa rozwoju  i przynosi konkretne korzyści, które w określonych wa‐
runkach transformują się w wady ograniczające ten rozwój. Na przykład, 
stosunkowo mały kapitał początkowy firmy zawęża zakres  jej działania 
i ogranicza możliwość pozyskania dodatkowych  środków: naukowych, 
technicznych, finansowych, produkcji, pracy i innych. Niestabilność ma‐
łych firm ze względu na ograniczone zasoby i zwiększoną wrażliwość na 
zmiany zachodzace w gospodarce  jest znacznie wyższa niż w przedsię‐
biorstwach dużych i średnich. Około 80% małych przedsiębiorstw działa 
tylko  jeden − dwa lata [Chukhray 2009, p. 344−356], a ponad  jedna trze‐
cia ponosi straty. Według danych (tabela 1) na Ukrainie w 2011 r. nieren‐
townych było 37,8% małych firm. Według Służby Statystyki Państwowej 
Ukrainy  najmniejszy  udział  nierentownych  przedsiębiorstw  w  2011 r. 
zaobserwowano wśród dużych przedsiębiorstw  (30,1%),  a najwyższy  − 
wśród średnich (odpowiednio 40,1% próby badanych średnich przedsię‐
biorstw przemysłowych). 
  Ujemna  rentowność  jest  specyficzna  dla  sektora  małych  przedsię‐
biorstw, które działają w budownictwie i nieruchomościach, jak również 
w przemyśle, gdzie, pomimo  obecności  62,2%  tradycyjnie  zyskownych 
przedsiębiorstw,  całkowita  strata  tego  sektora  wyniosła  na  początku 
2012 roku 1 mlrd. 694 mln. grn. [Oficjalna strona internetowa Służby Sta‐
tystyki Państwowej Ukrainy//http://www. stat.gov.ua]  (tab. 1). Podobna 
sytuacja  występuje  w  rozwoju  małych  firm  w  niektórych  regionach 
Ukrainy.  
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Tabela 1. Wyniki finansowe przed opodatkowaniem w podziale na duże, średnie  
 małe przedsiębiorstw na Ukrainie w 2011 r. 

Rentowne przedsiębior‐
stwa 

Nierentowne przed‐
siębiorstwa 

Rozmiar przed‐
siębiorstwa 

Wynik finan‐
sowy przed 
opodatkowa‐
niem, mln. grn. 

w % od 
wrzystkich 

wynik 
finansowy, 
mln. grn. 

w % od 
wrzyst‐
kich 

wynik 
finanso‐
wy, mln. 
grn. 

Przemysł ogólnie  63260,9  62,1  111105,1  37,9  (47844,2) 

• duże firmy  61700,4  69,9  94051,5  30,1  (32351,1) 

• średnie firmy  3313,6  59,9  13356,4  40,1  (10042,8) 

• małe firmy  (1753,1)  62,2  3697,2  37,8  (5450,3) 

Źródło: według Służby Statystyki Państwowej Ukrainy Oficjalna strona internetowa Służ‐
by Statystyki Państwowej Ukrainy // http://www. stat.gov.ua 

 
  Rozważmy  stan  małego  biznesu  w  latach  2006−2011  w  obwodzie 
Lwowskim. Średnia liczba zatrudnionych w małych przedsiębiorstwach 
według  rodzajów  działalności  gospodarczej  w  obwodzie  Lwowskim 
w 2011 roku wynosiła 113 643 osób, w przeciwieństwie do 132 140 osób 
w  roku 2006,  co wynosiło 16,2% mniej. Nie  tylko  liczba zatrudnionych  
w małych firmach wskazuje na pogorszenie biznesu na Ukrainie, ale tak‐
że wyniki finansowe podmiotów gospodarczych. 
  W szczególności, w tabeli 3 przedstawiono dane na temat rentowno‐
ści  działania małych  przedsiębiorstw w  różnych  sektorach  gospodarki 
narodowej,  podane  na  przykładzie  obwodzu  Lwowskiego  w  latach 
2006−2011. Możemy zauważyć pogorszenie sytuacji (od najwyższej ren‐
towności działalności operacyjnej małych przedsiębiorstw w 2006  r. na 
poziomie 4,1 % do 1,9 % w 2011). Trzeba zwrócić uwagę na  stopniowe 
wyjście małego biznesu z kryzysu, o czym świadczą pozytywne wartości 
rentowności operacyjnej działalności większość małych przedsiębiorstw.  
  Najbardziej rentownymi sektorami na Ukrainie są małe firmy, działa‐
jące w dziedzinie  finansowej  (11,0%),  rolnictwo,  łowiectwo  i  leśnictwo 
(10,2%), handel, naprawa pojazdów samochodowych, artykułów gospo‐
darstwa domowego  i  przedmioty  osobiste  (10,1%),  na  tle  średniej  ren‐
towności operacyjnej małych przedsiębiorstw w roku 2011 na poziomie 
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1,9%. Do nierentownych sektorów działalności gospodarczej można zali‐
czyć: działalność hoteli  i  restauracji  (‐4,0%),  obsługa nieruchomości  i firm  
(‐3,9%) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (‐3,7%). Najgorsze wyniki 
finansowe wykazały małe firmy w czasie globalnego kryzysu finansowego 
(w latach 2008−2009), kiedy prawie we wszystkich przedsiębiorstwach  (za 
wyjątkiem sektorów uaług finansowego oraz edukacyjnego) obserwowano 
tendencję spadkową i nierentowność operacji. 
 

Tabela 2. Główne wskaźniki małych przedsiębiorstw w obwodzie lwowskim  
w latach 2006−2011 

Główne wskaźniki małych przedsiębiorstw w obwodzie Lwowskim 

Wskazniki  2006  2007  2008  2009  2010  2011 

Liczba małych 
przedsiębiorstw 
na 10.000 miesz‐
kańców, jednostki 

75  79  79  82  73  59 

Sprzedaż pro‐
duk‐tów (prac, 
usług) w po‐
szczególnych 
latach, ceny 
bieżące, mln.grn. 

12725.2  15316.8  17418.6  16198.0  17249.6  20718.8 

Udział wolume‐
nu sprzedaży 
w całkowitej 
sprzedaży w 
gospodarce, % 

22.1  21.8  20.1  19.4  18.5  16.8 

Średnia roczna 
liczba pracowni‐
ków, tysiąc osób 

132.1  130.4  127.7  124.8  119.0  113.6 

Udział średniej 
liczby zatrudnio‐
nego personelu  
w % od liczby 
pracowników  

29.6  29.4  29.4  31.1  31.0  30.4 

 



Nataliya Chukhray 50 

                                                                     Tab. 2. cd. 

Średnia roczna 
pensja pracow‐
nika, grn. 

532.38  666.26  884.09  953.64  1078.86  1324.83 

Wynik finanso‐
wy brutto (sal‐
do), mln.grn. 

65.8  85.2  ‐694.6  ‐1498.1  ‐440.0  ‐85.3 

Udział nieren‐
townych przed‐
się‐biorstw, % od 
całości 

33.6  31.9  34.8  38.1  38.2  38.4 

Rentowność 
operacyjna, %  4.1  4.0  ‐2.7  ‐8.2  0.1  1.9 

 

Dane nie uwzględniają wyników banków  i  instytucji budżetowych. Od  2010  r.  Informacje 
uzyskane przez przedsiębiorstwa, które, według  rejestru  jednostek  statystycznych określo‐
nych aktywnych zawodowo (mają pracownicy i/lub sprzedaje produkty (prac, usług)). 

Źródło: według Służby Statystyki Państwowej Ukrainy Oficjalna strona internetowa Służ‐
by Statystyki Państwowej Ukrainy//http://www. stat.gov.ua. 

 
Tabela 3. Rentowność działalności operacyjnej małych przedsiębiorstw na działalność 

gospodarczą w obwodzie Lwowskim, w 2006‐2011, w% 

Rentowność operacyjna małych  przedsiębiorstw 
w ciągu roku (w procentach) 

Działalność gospodarcza w obwo‐
dzie Lwowskim 

2006  2007  2008  2009  2010  2011 

Ogółem  4.1  4.0  ‐2.7  ‐8.2  0.1  1.9 

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo  4.3  4.9  0.0  ‐3.3  15.5  10.2 

Przemysł  0.9  1.2  ‐2.7  ‐2.5  ‐0.2  0.6 

Budownictwoa  2.7  2.9  0.9  ‐5.7  ‐1.2  1.7 

Handel, naprawa pojazdów sa‐
mochodowych, artykułów użytku 
domowego i osobistego 

9.5  12.6  ‐2.4  ‐3.7  3.1  10.1 

Hotele i restauracje  ‐5.3  ‐10.2  ‐6.9  ‐10.9  ‐7.8  ‐4.0 

Transport i komunikacja  1.2  1.3  0.4  ‐5.9  ‐0.7  1.6 
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                                                                                                                                        Tab. 3. cd. 

Działalność finansowa   16.9  14.0  22.6  11.9  11.2  11.0 

Obsługa nieruchomości, wynajem , inżyni‐
ring, usługi dla biznesu 

6.0  2.8  ‐9.8  ‐21.4  ‐3.9  ‐3.9 

Edukacja  10.5  10.4  9.2  2.5  0.6  5.4 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna  ‐1.0  ‐0.7  ‐2.8  ‐9.5  ‐3.9  ‐3.7 

Inne usługi komunalne, socjalne i działalność 
usługowa w zakresie kultury i sportu 

8.4  2.1  0.0  ‐10.4  ‐7.5  0.8 

Dane nie uwzględniają wyników banków i instytucji budżetowych. 

Źródło: według Służby Statystyki Państwowej Ukrainy w obwodzie Lwowskim Oficjalna 
strona internetowa Służby Statystyki Państwowej Ukrainy//http://www. stat.gov.ua 

 
  Obecny stan ukraińskiej gospodarki charakteryzuje się [Chukhray N. 
2012, s. 115−154]: 
• słabym rozwojem środowiska instytucjonalnego, 
• niestabilnym  otoczeniem  makroekonomicznym  (przede  wszystkim 

politycznym i gospodarczym); 
• nieskuteczną konkurencją; 
• dużą szarą strefą, 
• słabo określonymi prawami majątkowymi, praktyką rejderśkich ataków; 
• rozwojem zjawisk korupcyjnych; 
• niskimi standardami ładu korporacyjnego i kultury przedsiębiorczo‐

ści etc. 
  Wszystkie bariery rozwoju biznesu na Ukrainie można podzielić na 
trzy główne grupy: ekonomiczne, polityczne i kulturowe. 
 

3. Ekonomiczne bariery rozwoju przedsiębiorczości na Ukrainie  
 

  Według ukrainskich przedsiębiorców, głównymi barierami  rozwoju 
małych  przedsiębiorstw  na Ukrainie  jest  nadmierne  obciążenie  podat‐
kowe. Szczególnie istotna to kwestia stała się po wejściu w życie nowego 
Kodeksu Podatkowego Ukrainy  [od 23.12.2010, http://zakon4.rada.gov.ua/ 
laws/show/2755‐17],  zgodnie  z  którym  przedsiębiorstwa  jednoosobowe 
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jako  podatnicy  są  obecnie  podzielone  na  4  grupy według  działalności 
i innych  kryteriów,  z  różnymi  stawekami  podatkowymi. W  rezultacie 
niektórzy przedsiębiorcy, którzy stosowali uproszczony  tryb opodatko‐
wania, teraz muszą zapłacić podatki jak duże firmy, czasami większe niż 
ich zysk. Taka polityka państwa, zorientowana na zwiększenie budżetu, 
nie  likwiduje problemów szarej strefy, a nawet  je pogłębia. Ponadto ba‐
dane  podmioty  małego  biznesu  zaczynają  masowo  znikać,  ponieważ 
znikają główne zachęty przedsięwzięcia − zyski i pensja jako atrybut ma‐
terialnego dobrobytu. 
  Gospodarka  Ukrainy  jest  wysoko  zmonopolizowana,  gdyż  warunki 
ustawodawstwa podatkowego skierowane są bardziej na poparcie wielkie‐
go  biznesu,  który  posiada  zdolność  zapłaty  znacznych  kwot  podatków, 
a także częściowo zapewnia pomoc finansową w relizacji ważnych projek‐
tów  o znaczeniu  krajowym  i  regionalnym  [Rachkevych,  Szara  strefa  kwit‐
nie…]. 
  Powodem tego, że małe firmy w wielu branżach znajdą się w kłopo‐
tach  finansowych  (posiadają  zadłużenia)  są wysokie  stopy procentowe 
i problem z kapitałem początkowym. Zwykle banki pożyczają na krótki 
termin  i za kaucją, która przekracza wielkość kredytu. Dlatego też waż‐
nym środkiem wsparcia małego biznesu powinny być proponowane dla 
małych przedsiębiorstw pożyczki preferencyjne i gwarancje państwowe. 
Na Ukrainie trudno znaleźć dobre warunki kredytowe, które pozwalały‐
by firmom spłacić kapitał i odsetki od kredytu oraz pozwalajace uzyskać 
wystarczający dochód. Przewodniczący  Stowarzyszenia Małych  i  Śred‐
nich firm Oksana Prodan twierdzi, że oprocentowanie kredytów dla ma‐
łych  firm  jest  nierealne.  Oprocentowanie  kredytów  jest  zbyt wysokie, 
około  24%,  a  jeśli bank oferuje niższą  stawkę,  to dochodzą dodatkowe 
koszty, że wynikiem będzie taka sama kwota spłaty. Ale takie zyski nie 
są możliwe do uzyskania przez małe firmy [Lavrenchuk, Tważą do małego 
biznesu…]. W celu zakwalifikowania się na kredyt, firma musi wykazać 
zabezpieczenie  finansowe,  jak  również wymagania kapitałowe  są 1,5−2 
razy wyższe niż kwota kredytu. Kredytobiorcy muszą również pokazać 
swoje sprawozdania finansowe za poprzednie lata, czego małe przedsię‐
biorstwa i przedsiębiorcy na początku swojej działalności, zazwyczaj nie 
mają. 
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  Oczywiście, dla  rozwoju przedsiębiorstw w Ukrainie  oprocentowa‐
nie  kredytów  nie  powinno  przekraczać  średniej  rentowności. W  prze‐
ciwnym razie, produkcji będą towarzyszyć ciągle rosnące ceny. Dlatego 
przedsiębiorcy nie są zwolennikami kredytów − pożyczek i starają się na 
wszelki sposób ich unikać.  
  Aby rozpocząć działalność w kraju, z przeciętnym poziomem wyna‐
grodzenia około 381 dolarów na miesiąc,  często  jedynym  sposobem na 
pozyskanie  kapitału  początkowego  do  rozpoczecia  działalności  może 
być  pozyskanie  inwestorów.  Według  „Europejskiego  Stowarzyszenia 
Biznesu” klimat  inwestycyjny w kraju uległ pogorszeniu ponieważ po‐
tencjalni przedsiębiorcy nie są w stanie uzyskać kredytu, a alternatywą 
jest tylko pożyczka od inwestorów. Dlatego popularne branże dla małe‐
go  biznesu  na  Ukrainie  to  obszary  o  niskich  kosztach  utworzenia 
i funkcjonowania, a najlepiej nie wymagające żadnych inwestycji. Mowa 
o programistach  i projektantach stron  internetowych, prywatnych  leka‐
rzach, biegłych rewidentach, notariuszach, doradcach biznesowych, któ‐
rzy nie potrzebują znaczących funduszy na rozpoczęcie działalności go‐
spodarczej. 
  W Ukrainie działanie funduszy międzynarodowych według rozwoju 
małego biznesu w gospodarce krajowej w razy niższe niż w innych kra‐
jach europejskich. Wynika to z faktu, małego poziomu swobody gospo‐
darczej,  zwłaszcza według  oceny  Instytutu  Frayzera  (Kanada)  „Econo‐
mic Freedom in the World 2011” [Economic Freedom of the World 2012 
Annual  Report//http://www.freetheworld.com/release.html],  Ukraina  
w rankingu 141 państw zajmuje dopiero 125 miejsce. Wyniki tego same‐
go badania wskazują,  że Ukraina ma najgorszy wskaźnik wolności go‐
spodarczej, według „systemu prawnego  i prawa własności”.  Jest  to ko‐
lejny dowód na  to,  że główną przyczyną zakłóceń na poziomie makro‐
ekonomicznym  jest brak  jasno sformułowanych  i prawnie uzasadnione‐
go wsparcia  sektora publicznego dla przedsiębiorców. Wręcz przeciw‐
nie, w społeczeństwie tworzy się obiektywną opinię, że obecne przepisy 
w  sposób  oczywisty  utrudniają  działalność  operacyjną  biznesu, wpro‐
wadzając częste zmiany  i niezgodne z prawem. Ponadto,  raport Banku 
Światowego  oceniając moożliwość prowadzenia działalności  gospodar‐
czej w 2012 roku umiejscawia Ukrainę na 181 mięjscu wśród 183 krajów 
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ze wzgędu na złożoność i nasilenie wymagań systemu. Według raportu, 
czas poświęcany przez przedsiębiorców na stosowanie procedur podat‐
kowych  trwa  średnio  657  godzin  rocznie  [Doing  business  in  a  more 
transparent  world:  COMPARING  REGULATION  FOR  DOMESTIC 
FIRMS  IN 183 ECONOMIES//http://www. 2012; The  International Bank 
for Reconstruction and Development/The World Bank].  
  W roku 20013 Ukraiński parlament przyjął ustawę ograniczającą ilość 
możliwych  kontroli  przedsiębiorców  korzystających  z  tzw.  uproszczo‐
nego  trybu  opodatkowania  i  prowadzenia  księgowości.  Przedsiębiorcy 
prowadzący działalność gospodarczą na Ukrainie będą mogli skorzystać 
z przepisów ustawy, o ile spełnią następujące kryteria – osoby fizyczne‐
przedsiębiorcy nie mogą być płatnikami VAT, a ich działalność nie zosta‐
ła zakwalifikowana do działalności wysokiego  ryzyka. Unikną kontroli 
także przedsiębiorstwa − osoby prawne, które są opodatkowane podat‐
kiem ryczałtowym i również ich działalność według służb podatkowych 
nie ma ryzykownego charakteru. 
 

4. Biznes i polityka nierozłączne 
 
  W krajach Europy Wschodniej często biznes i polityka są nierozłącz‐
ne. To są kraje, w których związek polityki i biznesu, warunków do biz‐
nesu i politycznego klimatu  jest bardzo ścisły. Uwarunkowania są zróż‐
nicowane w zależności od krajów, ale „wszędzie klimat polityczny rzu‐
tuje  na  to,  jakie  są  warunki  dla  biznesu”  [Doing  business  in  a more 
transparent  world:  COMPARING  REGULATION  FOR  DOMESTIC 
FIRMS  IN 183 ECONOMIES//http://www. 2012; The  International Bank 
for Reconstruction and Development/The World Bank]. Jako pozytywny 
przykład mozna podac Kazachstan, gdzie warunki dla biznesu są bardzo 
dobre i określone standardy zostały już wdrożone. 
  Natomiast na Ukrainie, sytuacja polityczna spowodowała, że nie zo‐
stały  jeszcze stworzone atrakcyjne warunki do skutecznego  inwestowa‐
nia przedsiębiorczości, by można było powiedzieć: „tak, przede wszyst‐
kim Ukraina”. W „Ukraina Konkurencyjność Report 2012”, opublikowa‐
nego przez Światowy Forum Ekonomiczny w konstrukcji ramowej z glo‐
balnej konkurencyjności wskazują,  że  „niska  efektywność władzy pań‐
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stwowej  −  jest  najważniejszym  problemem dla  rozwoju Ukrainy. Rząd 
i władze  publiczne  są  nieprzejrzyste  i  nieefektywne,  są  zdominowane 
przez korupcję, brak  jest  skutecznego  systemu  regulacji prawnej, niewy‐
starczająca ochrona praw własności utrudnia rozwój biznesu...”. W kraju, 
gdzie nawet Minister  informacji napędza skradziony samochód, problem 
korupcji nie  jest fikcją. Zgodnie z tym wskaźnikiem, z pozycji wysokiego 
rozwoju  korupcji  Ukraina  niestety  co  roku  zajmuje  wiodącą  pozycję 
w międzynarodowych  rankingach.  Dla  przedsiębiorstw,  zwłaszcza  ma‐
łych  i średnich, ta sytuacja  jest dramatyczną. Kwota  łapówek może prze‐
kraczać oczekiwane zyski. Podsumowując, z  rozpoczęciem własnej dzia‐
łalności zagraniczny inwestor nie spieszy. 
  Innym  problemem  dla  ukraińskiego  biznesu  jest  aktywna  polityka 
interwencji w sferze biznesu. Te zjawisko nawet określano w literatuirze 
jako „polityczna przedsiębiorczość” [Dichek, Nikitin, Reyderstwo na Ukra‐
inie…, 2008, s. 98], kiedy preferencje w prowadzieniu biznesu otrzymują 
przedsiębiorcy,  których  rekomendują  partie  rządzące.  Inną  barierą  dla 
prowadzenia przedsiębiorczości na Ukrainie są stosunkowo częste przy‐
padki ataków raiderskich. Ataki rajderskie (ang. ‐ raider attacks) w bizne‐
sie  oznaczają wrogie  przejęcie,  przechwycenie  kontroli  operacyjnej  lub 
własności  przez  specjalnie  zainicjowany  konflikt  biznesu  [Polushkin,  
Najazd:  rozwiązania  dla  obecnych  problemów,2008,  s.  62].  Raiderstwo,  lub 
mówiąc bardziej cywilizowany  językiem − wchłanianie,  jest to praktyka 
biznesu  na  całym  świecie,  nie  jest  to  know‐how  z Ukrainy. Niektórzy 
autorzy  twierdzą,  że  „wrogie  przejęcie”  i  „corporatywny  szantaż”  to 
tylko niektóre  formy  tego pojęcia. Oprócz wyżej wymienionych do  rej‐
derstwa można zaliczyć skup akcyj, inicjacja bankructwa, reprywatyzacja 
przedsiębiorstwa oraz fałszerstwa, oszustwa.  
  Jednakże, eksperci szacują,  że  tendencje dotyczące  reprywatyzacji ma‐
jątku, które niedawno zaczęły nabierać  tempa w Ukrainie są powszechne. 
Ataki na przedsiębiorców i brak skutecznego mechanizmu ochrony ich wła‐
sności stają się plagą ukraińskich firm. Obecnie na Ukrainie istnieje, co naj‐
mniej 35−50 wyspecjalizowanych grup, składających się z doświadczonych 
prawników i ekonomistów, do obrony przed atakami rejderskimi.  
  W ostatnim raporcie Komitetu Antymonopolowego Ukrainy przyto‐
czono następujące dane: w ubiegłym roku Agencja wszczęła 2339 spraw 
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przeciwko nieuczciwym uczestnikom  rynku. W odpowiednich dziedzi‐
nach  rynki  są  podzielone  między  głównymi  graczami‐monopolistami 
i dla wielu przedsiębiorstw  ścieżki wejścia  są  zamknięte. Na przykład, 
obiecny rynek energii całkowicie zamknięty z zewnątrz. Teraz  jest tylko 
kilku  graczy,  z  których  najbardziej  wpływowi  są  w ścisłym  związku 
z rządem. Monopolizacja w ukraińskich rynkach − jest powszechna, choć 
spada.  Poziom monopolizacji  gospodarki  w  2011  roku  zmniejszył  się 
w 29  głównych  gałęziach  w  porównaniu  z  rokiem  2010,  mianowicie 
w górnictwie, na rynkach rud i metali, w przemyślu spożywczym i che‐
micznym, hutnictwie, produkcji koksu oraz papieru. Jednocześnie, w 14 
obszarach  nadal  odnotowano  wzrost  poziomu  monopolizacji,  np. 
w dziedzinie budownictwa,  transportu  lądowego, sprzedaży detalicznej 
artykułów  gospodarstwa domowego,  handlu pojazdów  i  ich  naprawy, 
recyklingu  i  innych [Gorynskij, Mały biznes na Ukrainie − niepokojące per‐
spektywy, http://intercredit.com.ua/39/article6299]. 
  Brak wyraźnych przepisów powoduje kolejny problem − brak etyki 
i kultury  prowadzenia  biznesu,  kultury  prawnej,  a  to  z  kolei  znowu 
prowadzi do  rajdu. Przyczyną umożliwiającą ataki  raiderskie na Ukra‐
inie jest kompletny brak woli państwa do wypełnienia luk w prawodaw‐
stwie  i brak skutecznej walki z korupcją, a czasem nie zwracanie uwagi 
przez  właścicieli  lub  zarządców  przedsiębiorstwa  na  bezpieczeństwo 
własnego  biznesu. Obecni  przedsiębiorcy  prowadzą  działalność,  zapo‐
minając o społecznej odpowiedzialności biznesu. 
 

5. Kultura przedsiębiorczości i odpowiedzialności społecznej 
 

  Pozytywną stroną biznesu na Ukrainie są zachęcające wyniki badań 
firmy Amway, która od kilku  lat działa w Europie. W  listopadzie 2012 
roku Instytut Badawczy GFK Group i Amway opublikowały Raport do‐
tyczący przedsiębiorczości w Europie. W badaniu udział wzięli respon‐
denci z następujących krajów: Austria, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, 
Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, 
Węgry, Wielka Brytania  i Włochy. Według wyników badań,  realizowa‐
nych od sierpnia do października 2012 roku przez koncern Amway, bli‐
sko 78% respondentów z 16 krajów Europy popiera zakładanie własnego 
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biznesu i uważa tę formę zatrudnienia za atrakcyjną [Raport Amway na 
temat przedsiębiorczości w Europie 2012…]. Badaniem było objęto 12510 
osób z Austrii, Danii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski, 
Węgr,  Rosji,  Szwajcarii,  Turcji  i Ukrainy,  innych  państw.  Najbardziej 
pozytywną  postawę  w  stosunku  do  przedsiębiorczości  wykazują  re‐
spondenci w Danii  (91%), Francji  (88%), Grecji  (86%) orza Polsce  (85%). 
W Ukrainie wynik sięga 78%, podczas gdy w Niemczech i Szwajcarii (po 
69%), natomiast na Węgrzech (59%) ta forma zatrudnienia cieszy się naj‐
niższym stopniem aprobaty. 
  Według tych danych na Ukrainie 72,1% respondentów ma pozytyw‐
ne  nastawienie  do  niezależnej  firmy,  których  jest  o  5,1%  więcej  niż  
w roku ubiegłym i o 10% więcej nieżeli dwa lata temu. Dla porównania − 
średnio  dwie  trzecie  (69 %)  badanych  Europejczyków  jest  pozytywnie 
zdeterminowanych, aby rozpocząć własną działalność gospodarczą. Jed‐
nakże,  pomimo wielkiego  potencjału  ukraińskich  respondentów,  tylko 
38,1% mogło odważyć się na uruchomieniu własnej działalności, co sta‐
nowi 3% więcej niż w 2011 roku. Aż 61,7% badanych uważa, że brak ka‐
pitału  na  rozruch  jest  największą  barierą  przedsiębiorczości  [Raport 
Amway na  temat przedsiębiorczości w Europie 2012: Przedsiębiorczość 
młodych Polaków 2012]. 
  Dla  porówniania  stopień  wykorzystania  potencjału  przedsiębior‐
czości  Polaków  jest  stosunkowo  niski  na  tle  danych  europejskich: 
W Polsce 47% dorosłych Polaków (wiek 15+) może wyobrazić sobie roz‐
poczęcie pracy na własny  rachunek, ale  jedynie 6% z nich  jest  samoza‐
trudnionych  – ma własną  działalność  gospodarczą. Różnica  pomiędzy 
potencjałem a odsetkiem Polaków pracujących na własny rachunek  jest 
najwyższa  w  Europie  [Raport  Amway  na  temat  przedsiębiorczości 
w Europie 2012]. 
  Samozatrudnienie ma najwięcej zwolenników wśród osób pomiędzy 14 
a 29  rokiem  życia  (79%), a niemalże połowa, bo aż 49% osób przed  trzy‐
dziestką, myśli o uruchomieniu własnej działalności. Autorzy badań pod‐
kreślają, że wyniki pokazują, iż młoda generacja Ukrainców wykazuje duży 
potencjał rozwoju przedsiębiorczości. Jednak istnieje kolejna bariera – Ukra‐
ińcy  nie  otrzymują  wystarczająco  dużo  informacji  na  temat  możliwości 
w zakresie przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Ludzie muszą być zachę‐
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cani do rozwijania swojej działalności  i potencjału twórczego dzięki szero‐
kiej  informacji  w  mediach.  Powinni  być  zapoznawani  z  możliwościami 
w tym zakresie oraz z przykładami udanych przedsięwzięć. 
 
6. Czy inwestować na Wschodzie? 
 

  Jak  już wspomniano  nie  jest  łatwo  rozpocząć  działalność w  kraju 
z przeciętnym poziomem wynagrodzenia około 381 dolarów na miesiąc. 
Często  jedynym  sposobem na  zdobycie kapitału  założycielskiego dzia‐
łalności  jest przyciągnięcie  inwestorów. W państwach Europy Wschod‐
niej są perspektywy i fundamenty dla rozwoju przedsiebiorczości, a kra‐
je UE powinny w nich  inwestować.  Jest  tam odpowiednia baza surow‐
cowa, potencjał ludzki i ogromny rynek potrzeb. 
  Dużo  niższy  poziom  PKB  per  capita w  Ukrainie  otwiera  również 
perspektywy  rozwoju  rynków wewnętrznych  i wewnętrznego  popytu. 
Jednak  obecnie  nie  jest  to  na  pewno  rynek  najszybciej  rozwijający  się. 
Perspektywy rozwoju biznesu, zwrotu z inwestycji są tutaj znacznie bar‐
dziej  długofalowe,  perspektywiczne  niż  szybkie  inwestycje  chociażby 
w Chinach, czy w Indiach, czy niektórych krajach Ameryki Południowej. 
Dlatego też, nie można  jednoznacznie stwierdzić, czy krajom UE opłaca 
się inwestować na Wschodzie. 
  Zdaniem  byłego  ministra  gospodarki  Polski  i  prezesa  Polsko‐
Ukraińskiej  Izby Gospodarczej  Jacka  Piechoty warto  jednak  koordyno‐
wać wysiłki Unii, aby w krajach  na Wschodzie tworzyły się coraz lepsze 
warunki dla biznesu i inwestycji, by zwiększać przepływ ludzi i swobo‐
dę przepływu kapitału oraz by te kraje „coraz bardziej wciągać w orbitę 
oddziaływania  Unii  Europejskiej”  [UE  powinna  inwestować  w  Europie 
Wschodniej,  04.12.2012  http://www.euractiv.pl/przedsiebiorczosc‐i‐
praca/artykul/ue‐powinna‐inwestowa‐w‐europie‐wschodniej‐004256].  
 

7. Wnioski 
 

  Drobna  przedsiębiorczość  wpływa  na  rozwój  gospodarki  krajowej 
przez:  stworzenie  konkurencji  dla  dotychczasowych  monopolistów, 
wymianę handlową z partnerami zagranicznymi oraz swobodny dostęp 
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do artykułów nie wytwarzanych w kraju lub produkowanych w niewy‐
starczających  ilościach. Wnosi  też znaczący wzrost wpływów w postaci 
podatków  do  Skarbu  Państwa. W  nowoczesnej  gospodarce  rynkowej 
podmioty małego  biznesu Ukrainy  zmuszone  są pokonać  szereg prze‐
szkód makroekonomicznych,  głównym  powodem  jest  to  nieskuteczne 
wsparcie finansowe, nadmierne obciążenia podatkowe i inne ogranicze‐
nia nałożone przez prawo. W takich okolicznościach oczekiwanie dekla‐
racji na europejską  integracje, oczekiwanie wszelkich przełomów w Eu‐
ropie oraz na „sukces gospodarczy” jest niemożliwe. Wciąż pozostawiają 
wiele  do  życzenia warunki  prowadzenia  działalności  gospodarczej  na 
Ukrainie. Pewne problemy w gospodarce Ukrainy istnieją od dziesięcio‐
lecia i są nadal aktualne. Zatem obiecującym sposobem przezwyciężenia 
tych  barier  powinno  być  doprowadzenie  do  konsensusu,  że  powinny 
chronić  się  interesy gospodarcze przedsiębiorców. Rola  rządu powinna 
być taka sama tylko w poprawie niezbędnej  infrastruktury oraz ustano‐
wienie skutecznych ram prawnych, które  tworzą przestrzeń dla organi‐
zacji pozarządowych na rzecz rozwoju i innych stowarzyszeń, mających 
na  celu  rozwiązywanie  problemów  przedsiębiorczości  na Ukrainie.  To 
wszystko składa się niestety na nie do końca taki efekt, jaki powinniśmy 
osiągać  w  naszych  staraniach  o  szerszą,  skuteczniejszą  działalność 
przedsiębiorczą. 
  W wyniku  ignorowania  interesów małych przedsiębiorstw,  liczba  za‐
trudnionych pracowników nie wzrasta, natomiast  liczba osób pracujących 
na własny rachunek stale spada. Procesy te wpływają na niską aktywność 
społeczną obywateli, a tym samym hamują gotowość i zdolność do prowa‐
dzania szczególnych interesów związanych z aktywną działalnością nieza‐
leżną.  Dla  wprowadzenie  efektywnego  mechanizmu  wsparcia  małych 
przedsiębiorstw Ukraina powinna najpierw zrobić krok w kierunku demo‐
kratyzacji  stosunków  rynkowych  i  łagodzenia napięć  społecznych.  Jest  to 
niezbędne do ochrony  interesów małych przedsiębiorstw. W  tym celu po‐
winny działać nie tylko instytucje rządowe, ale także prywatne organizacje 
utworzone w celu lobbingu społeczności do biznesu, których opinia będzie 
miała wpływ  na  podejmowanie  decyzji,  zwłaszcza w  sprawach  dotyczą‐
cych płatności podatkowych i wpłat do funduszy. 
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Funding unemployed - potential entrepreneurs 

 

Abstract: This paper presents various forms of financial support 
for the unemployed and their start-ups, including: subsidies, lo-
ans and credits, funding innovative activities. Particular attention 
was paid to the analysis principles of these forms of financing. In 
addition the author presented a selected effects of current EU 
programs which promote self-employment and entrepreneurship. 
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1. Wstęp  

 
  Aktualnie zjawisko bezrobocia zaliczane jest do najbardziej palących 
problemów  społecznych.  Od  dawna  było  ono  również  przedmiotem 
zainteresowania między innymi teorii ekonomii, czy też polityki gospo‐
darczej  [Kmiecik‐Baran  2009,  s.  15].  Jako  pierwszy  pojęcia  bezrobocia 
użył  angielski  ekonomista  J.A. Hobson pod  koniec XIX wieku w  zna‐
czeniu przymusowej bezczynności zawodowej. Od tego czasu uległo ono 
wielu modyfikacjom [Kwiatkowski 2002, s. 13]. Bezrobocie określane  jest 
jako  sytuacja, w  konsekwencji  której,  część  czynników wytwórczych  − 
mianowicie podaży siły roboczej (tj. zasobów pracy) nie została w pełni 
wykorzystana. Zdarzenie  to ma miejsce wtedy, gdy nie ma równowagi 
występującej  pomiędzy  popytową  stroną  zatrudnienia  (miejscami 
pracy  oferowanymi  przez  pracodawców)  a  podażą  pracy  (pracowni‐
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kami). Takie rozumienie bezrobocia, które wskazuje na jego przyczyny, 
przedstawia  je  jako problem ekonomiczny. Rozpatrywane  jest  jako kate‐
goria  analityczna  rynku pracy  i  tego  typu podejście określane  jest mia‐
nem podejścia przedmiotowego  [Borkowski, Marcinkowski 1999, s. 17]. 
Z podmiotowego punktu widzenia bezrobocie analizowane  jest od stro‐
ny osób nie posiadających pracy. Wskazuje na  stan bezczynności  za‐
wodowej jednostek, które są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia, 
a warunek  ich bytu zapewniają dochody z wykonywanej pracy. Ujęcie 
to odzwierciedla jego społeczny wymiar, skutki i podkreśla fakt, że bezro‐
bocie  jest  także  istotną  kwestią  społeczną  [Mlonek,  2002,  s.  94]. Wśród 
bezrobotnych  zdecydowaną większość  stanowią  osoby pozostające  bez 
pracy dłużej niż rok, czyli tzw. bezrobotni długoterminowi. 
  Celem  artykułu  jest  analiza  form  i  roli  finansowania bezrobotnych, 
którzy  zamierzają  utworzyć  przedsiębiorstwo. Dofinansowanie  lub  re‐
fundacja działalności gospodarczej firm zakładanych przez osoby bezro‐
botne może być efektywne w okresie wsparcia, ponieważ zapewnia sa‐
mozatrudnienie, ale długoterminowy  rozwój powinien być  stymulowa‐
ny odpowiednimi instrumentami finansowymi. 
  Z  ogólnogospodarczej  perspektywy można  uznać  założenie  przed‐
siębiorstwa przez osobę bezrobotną  jako obiecującą alternatywę do zna‐
lezienia przez nią nowego miejsca pracy. Nowe przedsiębiorstwa przy‐
czyniają się do wzrostu gospodarczego. Jednakże należy podkreślić niską 
zdolność do tworzenia przez takie podmioty nowych miejsc pracy. Każ‐
dy  taki  przedsiębiorca  tworzy  statystycznie  0,5  nowych  miejsc  pracy 
[May‐Strobl 2010, s. 55]. Niemniej w wyniku podjęcia samodzielnej dzia‐
łalności spada bezrobocie, a samozatrudnienie pomaga budować kapitał 
ludzki i umacnia własną inicjatywę. Należy jednak pamiętać, że nie każ‐
da osoba ma predyspozycje, aby założyć własną firmę i nie każde przed‐
siębiorstwo  założone przez  takie  osoby przetrwa  oraz  osiągnie  sukces. 
Bezrobotnych, którzy chcą założyć własną  firmę obowiązują  takie same 
kryteria, jakie muszą spełnić także inni potencjalni przedsiębiorcy. Nale‐
ży do nich kreatywność, zdolność do uczenia się, pasja i satysfakcja z re‐
alizacji własnych pomysłów, identyfikacja z planowanym rodzajem dzia‐
łalności,  a  przede wszystkim  gotowość  do  ponoszenia  ryzyka. Ważne 
jest doświadczenie zawodowe oraz znajomość branży, w której działać 
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będzie przyszła firma [Fila 2011, s. 144−145]. 
  Powstające firmy, zakładane przez bezrobotnych, mogą być finanso‐
wane przynajmniej na kilka  sposobów: poprzez dotacje  i preferencyjne 
pożyczki  unijne,  wsparcie  bezrobotnych,  komercyjne  kredyty  na  start 
(porównaj z tabelą 1.). Nie wszystkie są jednak dostępne dla początkują‐
cych przedsiębiorców.  

 
Tabela 1. Wybrane sposoby finansowania start‐upów 

Rodzaj finansowania  Kwota wsparcia 

Finansowanie z urzędu pracy  ok. 20 tys. zł 

Działanie 6.2 „Wsparcie  i promocja przedsiębiorczości  i  samoza‐
trudnienia” 

do 40 tys. zł 

Działanie 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  do 300 tys. zł 

Działanie  311  „Różnicowanie w  kierunku  działalności  nierolni‐
czej” 

do 100 tys. zł lub  
500 tys. zł 

Działanie 8.1 PO IG (e‐biznes)  do 560 tys. zł 

Źródło: Szymborska‐Sutton 2012. 

 
2. Dotacja z Funduszu Pracy dla bezrobotnych planujących 
    założenie własnej firmy 
 

  Urzędy Pracy rozdzielają pieniądze na rozpoczęcie działalności gospo‐
darczej na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia  i  instytucjach rynku 
pracy [Ustawa…, art. 46]. Dotacja to maksymalnie sześciokrotność przecięt‐
nego  wynagrodzenia  w  sektorze  przedsiębiorstw. W  roku  2012  było  to 
21 875 zł. Informacje można uzyskać w tych powiatowych urzędach pracy, 
na  terenie  których  przyszły  przedsiębiorca mieszka  albo  chce  prowadzić 
swoją  firmę.  Każdy  urząd  pracy, w  ramach  swojego  regulaminu,  ustala 
ograniczenia dotyczące możliwości zakupów za pieniądze z dotacji.  
  Urzędy  Pracy  udzielają  bezrobotnym  zarejestrowanym w  Powiato‐
wych Urzędach Pracy  pomocy  finansowej  ze  środków  krajowych  oraz 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  formie  jednorazowych,  bez‐
zwrotnych  środków  na  podjęcie  działalności  gospodarczej,  w  tym  na 
pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących 
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przedsiębiorczości  [Tokaj‐Krzewska,  Żołnierski  2009,  s.  43]. Powiatowe 
Urzędy Pracy muszą mieć pewność, że przyznane przez nie dotacje zo‐
staną wykorzystane  zgodnie  z  przeznaczeniem,  dlatego  stosują  zabez‐
pieczenia  zwrotu  środków  w  przypadkach,  kiedy  mogłoby  dojść  do 
niewywiązania  się  bezrobotnego  z  warunków  umowy.  Preferowaną 
formą  zabezpieczenia  jest poręczenie osoby  trzeciej, która ma  stałe do‐
chody  [Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia 
25 lipca 2011 roku, §10]. 
  Do końca czerwca 2010 r. 63 tys. osób otrzymało dotację na rozpoczę‐
cie własnej  działalności  gospodarczej, w  tym:  9,4  tys.  −  osoby młode 
w wieku 15−24 lata, 4,3 tys. − osoby starsze w wieku 50−64 lata, 15,3 tys. 
− osoby długotrwale bezrobotne, 23,4  tys. − osoby z  terenów wiejskich 
[Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2011]. 
  Dotacje z Funduszu Pracy to jedno z najpopularniejszych źródeł pie‐
niędzy  na  założenie  firmy.  Przeznaczone  są  dla  bezrobotnych  zareje‐
strowanych w urzędzie pracy. Fundusz Pracy  zasilany  jest  ze  składek, 
jakie  co  miesiąc  każdy  pracownik  płaci  do  ZUS‐u.  Potem  pieniądze 
z Funduszu Pracy są wydawane na walkę z bezrobociem: staże, szkole‐
nia, prace  interwencyjne, a  także dotacje dla osób, które chcą założyć  fir‐
mę. W połowie 2012 roku na te cele przeznaczono 7,5 mld zł, a Minister‐
stwo  Pracy wnioskowało  do  resortu  finansów  o  dodatkowe  500 mln  zł 
[Zachariasz 2012]. Organizacja przyznawania dotacji w oparciu o rozlicze‐
nia w postaci refundacji potęguje negatywny wpływ ograniczonej zdolno‐
ści do  zaciągania  zobowiązań  finansowych. Procedury nie  są dość  jasne 
i przejrzyste, a proces aplikacyjny jest wydłużony [Posmyk 2012, s. 10]. 
  Do 2013 roku na  tworzenie w Polsce nowych  firm ma zostać wyda‐
nych ponad 12 mld zł, głównie na obszarach wiejskich i małych miaste‐
czek. Dodatkowo z dotacji przeznaczonych na założenie własnej działal‐
ności  gospodarczej  będą mogli  skorzystać  ludzie  bezrobotni  i młodzi 
ludzie kończący edukację [IAR 2007]. 
  Rozkład przestrzenny  firm założonych dzięki dotacjom z Funduszu 
Pracy przedstawia mapa 1. Najwięcej przedsiębiorstw powstało w wo‐
jewództwach centralnej Polski. 
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Mapa 1. Liczba firm założonych dzięki dotacjom z Funduszu Pracy w 2011 roku 

 
Źródło: Ministerstwo Pracy  i Polityki Społecznej  [w:] K. Zachariasz, Dotacje na  założenie 
firmy, Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.biz, aktualizacja: 27.07.2012. 

 

2. Dofinansowanie w ramach unijnego działania 6.2. Program 
   Kapitał Ludzki „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości  
   i samozatrudnienia” 
 

  W ramach PO KL wsparcie mogą uzyskać m.in. osoby zamierzające 
otworzyć  własną  działalność  gospodarczą  [Ministerstwo  Rozwoju  Re‐
gionalnego, 2007a, s. 194−196]. Dotacje skierowane są w szczególności do 
osób  do  25.  roku  życia,  niepełnosprawnych,  po  45.  roku  życia,  kobiet 
i osób  zamieszkujących w  gminach wiejskich  i miejsko‐wiejskich  oraz 
mieszkańców miast do 25 tys. zamierzających podjąć zatrudnienie w ob‐
szarach  niezwiązanych  z  produkcją  roślinną  i/lub  zwierzęcą  [Śmigiel 
2010]. Osoby, które planują otworzenie własnego biznesu mogą się starać 
o kwotę do 40 tys. zł. Teoretycznie o dotację w ramach PO KL z działania 
6.2 mogą się ubiegać zarówno bezrobotni,  jak  i osoby pracujące. Pomoc 
ta jest bezzwrotna, ale podmiot musi przetrwać na rynku minimum rok. 
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W  przeciwnym  razie  będzie  musiał  zwrócić  pieniądze  [Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, 2007b, s. 186−187]. 
  W każdym województwie dotacjami zarządza tzw. Instytucja Wdra‐
żająca. Zwykle  są nimi wojewódzkie urzędy pracy,  a w niektórych  re‐
gionach taką funkcję pełnią też miejscowe agencje rozwoju przedsiębior‐
czości,  fundacje, organizacje pozarządowe.  Instytucje Wdrażające mogą 
same organizować projekty z PO KL, ale częściej podpisują umowy z in‐
nymi, mniejszymi  instytucjami1  [Zachariasz  2012].  Z  reguły można  je 
przeznaczyć na narzędzia  i urządzenia, zaś na  inne  cele zwykle wpro‐
wadza  się  procentowe  limity  [Pawłowska‐Salińska  2010].  Na  remont 
lokalu, w  którym  prowadzona  będzie  działalność  gospodarcza można 
przeznaczyć do 20% wnioskowanej kwoty. Na zakup towarów i materia‐
łów do produkcji można przeznaczyć do 20% wnioskowanej kwoty [Pły‐
ta, Śladkowska 2009, s. 6−7]. 
  PO KL  „Wsparcie  oraz promocja przedsiębiorczości  i  samozatrudnie‐
nia” jest to specjalna pula pieniędzy (ponad 2,3 mld zł), jaką Polska dostała 
na wsparcie osób, które zakładają firmy. Do połowy czerwca 2012 r. zostało 
wydane 68%, czyli do końca 2013 r. zostało  jeszcze 757,6 mln zł do rozdy‐
sponowania. Według szacunków MRR ta suma powinna wystarczyć na 15 
tys.  firm  [Zachariasz  2012]. Na wykresie  1.  przedstawiono  stan  realizacji 
PO KL działania 6.2. na koniec 2012 roku, z którego wynika, że zaintereso‐
wanie dofinansowaniem, wyrażone wartością wniosków, jest ponad cztero‐
krotnie większe niż faktyczne możliwości dofinansowania. 

 

Rysunek 1. Stan wdrażania PO KL działanie 6.2 na 31 grudnia 2012 r. 

Źródło: Stan wdrażania PO KL na 31 grudnia 2012 r. 

                                                           
1 Na stronie www.efs.gov.pl znajduje się lista instytucji wdrażających w każdym wo‐

jewództwie  i  harmonogram  naboru wniosków. Warto  też  zaglądnąć  na  strony woje‐
wódzkich urzędów pracy. 
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  Na  podstawie  wniosku  o  wsparcie,  w  pierwszym  etapie  operator 
ocenia predyspozycje bezrobotnego do prowadzenia działalności gospo‐
darczej  i wstępnie − pomysł na biznes. Drugi etap to szkolenie z przed‐
siębiorczości, podczas którego przyszli przedsiębiorcy uczą się m.in.  jak 
założyć  firmę  i napisać biznesplan. Niestety, pieniądze z  tej puli  już się 
kończą, więc szanse na otrzymanie dotacji w ramach działania 6.2 są co‐
raz  mniejsze  [Szymborska‐Sutton  2012].  Pieniądze  na  start  otrzymują 
tylko autorzy najlepszych biznesplanów. Oprócz dotacji otrzymują także 
wsparcie pomostowe − przez pierwsze pół roku początkujący przedsię‐
biorca dostaje co miesiąc środki w kwocie nieprzekraczającej minimalne‐
go  wynagrodzenia  (ok.  1,5  tys.  zł)  na  pokrycie  kosztów  związanych 
z bieżącym prowadzeniem firmy (np. opłat za telefon, ZUS), nawet  jeśli 
firma  przez  pierwsze miesiące  nie  osiąga dochodu. Oprócz  tego może 
liczyć na pomoc ekspercką. 
  Wsparciem w  ramach PO KL objęto prawie  39  tys. osób pozostają‐
cych bez zatrudnienia. W tym 7% to osoby bezrobotne, które w 6 miesię‐
cy po  zakończeniu udziału w projektach  rozpoczęły prowadzenie wła‐
snej  działalności  gospodarczej  i  zatrudniają  od  2  do  10  pracowników. 
Zatem w tak krótkim okresie bezrobotni tworzą miejsca pracy dla innych 
[Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 2011]. 
  PO  KL ma  za  zadanie  przyczynić  się  do  rozwoju  gospodarczego, 
spadku  bezrobocia  oraz  wzrostu  konkurencyjności  firm  [PARP,  2011, 
s. 22]. Dzięki  programowi do  końca  2011  roku  powstało  127,5  tys.  no‐
wych etatów, a do końca 2012 roku przewidywano, ze będzie to łącznie 
ok. 138 tys. [Cieślak, Osiecki 2012, s. B1]. 
 

3. Finansowanie mikroprzedsiębiorstw na wsiach i w małych 
    miasteczkach  
 

  W ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
można  starać  się od 100 do 300  tys. złotych. Wiele zależy od  tego,  czy 
firma planuje utworzenie dodatkowych miejsc pracy, a  jeśli  tak −  to  ile 
osób  zatrudni. W  przypadku  jednoosobowej działalności można  liczyć 
na dofinansowanie w wysokości do 100 tys. złotych. Tworząc dwa miej‐
sca pracy, kwota  ta wzrasta do 200  tys. zł, a przy zatrudnieniu  co naj‐
mniej 3 pracowników − do 300 tysięcy. Pieniądze można wydać m.in. na 
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zakup maszyn,  budowę  lub  remont  lokalu przeznaczonego na działal‐
ność  oraz  na  środek  transportu  (do  przewozu minimum  ośmiu  osób). 
Agencja Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa, która odpowiada za 
rozdzielanie pieniędzy dla wiejskich mikrofirm, może sprawdzać przez 
pięć  lat,  czy przyznane przez nią  środki zostały wydane zgodnie z za‐
wartą umową [Szymborska‐Sutton 2012]. 

  Dofinansowanie przedsiębiorczych rolników  

  Z  tytułu działanie  311  „Różnicowanie w kierunku działalności nie‐
rolniczej” 100 tys. zł czeka na tych rolników, którzy chcą zarabiać także 
na nierolniczej działalności gospodarczej.  Jeśli działalność  jest związana 
z wytwarzaniem biogazu  rolniczego  lub  energii  elektrycznej  z biogazu 
rolniczego to kwota wsparcia wynosi nawet 500 tys. złotych. O wsparcie 
mogą  starać  się  rolnicy  zamieszkujący  w  miejscowościach  do  5  tys. 
mieszkańców, którzy byli ubezpieczeni w KRUS minimum przez 12 mie‐
sięcy przed złożeniem wniosku. Poza  tym o wsparcie może ubiegać się 
małżonek rolnika lub domownik, czyli osoba „bliska rolnikowi” (co naj‐
mniej 16‐letnia, która niekoniecznie musi zamieszkiwać w gospodarstwie 
rolnika − wystarczy, że będzie to bliskie sąsiedztwo). Pomoc na działal‐
ność nierolniczą przyznawana  jest w  formie  refundacji,  co  oznacza,  że 
konieczne  jest wyłożenie własnych  środków − można  jednak  starać  się 
o zaliczki.  Unijne  wsparcie  nie  może  przekroczyć  50%  poniesionych 
kosztów [Szymborska‐Sutton 2012]. 

  Oferta dla innowacyjnych  

  W  ramach  Programu  Operacyjnego  „Innowacyjna  Gospodarka” 
wspierane są działania oparte na innowacyjności związanej z procesami 
wytwórczymi,  powstałymi  produktami,  marketingiem  i  organizacją, 
przyczyniające  się  do  powstania  i  rozkwitu  innowacyjnych  przedsię‐
biorstw [Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009, s. 40−42].  
  Pieniądze na  założenie  firmy  trafiają nie do pomysłodawcy,  ale do 
wybranej  instytucji wspomagającej  (np. do  inkubatorów, centrów  trans‐
feru  technologii  i  innowacji,  akceleratorów  technologii, parków nauko‐
wo‐technologicznych), czyli jest to wsparcie pośrednie2. Dopiero ta insty‐
                                                           

2 Na  stronie www.web.gov.pl/startup/inkubatory  znajduje  się  lista  instytucji, które 
otrzymały wsparcie z PO IG i szukają innowacyjnych pomysłów. Nabór wniosków o do‐
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tucja wybiera  pomysłodawcę,  któremu  przekaże  pieniądze.  Innowator 
musi  zainteresować  swoim  pomysłem  jedną  z  instytucji  wspomagają‐
cych. Potem zaczyna się etap preinkubacji, czyli przygotowanie do zało‐
żenia  firmy. Specjaliści będą m.in. oceniać,  czy pomysł  rzeczywiście  jest 
innowacyjny i czy przeniesie dochód. Po pozytywnej weryfikacji, instytu‐
cja pomaga pomysłodawcy założyć firmę i inwestuje w nią. Można dostać 
do  200  tys.  euro,  ale w  zamian  za  to wsparcie  instytucja  dostaje  część 
udziałów (maksymalnie 49%) w nowo powstałej firmie [Zachariasz  2012]. 
  Dla osób z pomysłem na e‐biznes dostępne jest do 560 tys. zł (działa‐
nie 8.1 z PO IG). Jest jedną z najpopularniejszych dotacji dla mikro‐ i ma‐
łych  przedsiębiorstw.  Wnioski  muszą  złożyć  przedsiębiorcy  przed 
upływem pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej  i ko‐
niecznie przed rozpoczęciem realizacji projektu, na który chcą otrzymać 
dofinansowanie. Przedsiębiorcy mogą się starać o kwotę stanowiącą 70% 
wydatków  kwalifikowanych,  których  limit wynosi  700  tys.  złotych.  To 
oznacza,  że na konto  innowacyjnej  firmy może wrócić maksymalnie 490 
tys. złotych. Wyjątkiem są osoby, które nie ukończyły jeszcze 27 lat − w ich 
przypadku  dotacja może wynosić  80%  kosztów  kwalifikowanych,  czyli 
nawet 560 tys. złotych. W roku 2010 średnia wartość dofinansowania (we‐
dług PARP) wyniosła ok. 430 tysięcy złotych [Szymborska‐Sutton 2012]. 
  Dzięki wdrożeniu PO  IG utworzonych zostanie 60  tys. miejsc pracy 
(do końca 2011 roku powstało 9,8 tys. nowych etatów, z czego 2,5 tys. to 
miejsca  bezpośrednio  związane  z  działalnością  badawczo‐rozwojową) 
[Cieślak, Osiecki 2012, s. B1].  
 

4. Preferencyjne kredyty dla nowo utworzonych 
    przedsiębiorstw w ramach Inicjatywy JEREMIE  
 

  Początkujące  przedsiębiorstwa  bez  zdolności  kredytowej  i  odpo‐
wiednio wysokich zabezpieczeń mogą  starać  się o preferencyjnie opro‐
centowane pożyczki lub też o poręczenie kredytów, zaciąganych w ban‐
kach  [szerzej: Czajkowska 2011, s. 253−262]. Wsparcie w  ramach  Inicja‐

                                                                                                                                               
finansowanie w  ramach  PO  IG  prowadzi  Polska Agencja  Rozwoju  Przedsiębiorczości 
i ogłasza na stronie www.parp.gov.pl. Informacja o terminach rozpoczęcia przyjmowania 
wniosków o dofinansowanie znajduje się również na stronie www.PO IG.gov.pl. 
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tywy JEREMIE (Joint European Resources for Micro ‐ to ‐ Medium Enterpri‐
ses, powołana przez Komisję Europejską i EBI) oferują pośrednicy w pię‐
ciu województwach: łódzkim, dolnośląskim, pomorskim, wielkopolskim 
i zachodniopomorskim. Kwoty pożyczek  są  różne w zależności od po‐
średnika w danym województwie, ale można się starać nawet o kilkaset 
tysięcy złotych [Szymborska‐Sutton 2012]. 

  Wsparcie finansowe i niematerialne przez inkubatory przedsiębiorczości 

  Program  inkubacji przedsiębiorczości  jest  to proces  rozwoju  ekono‐
micznego i socjalnego, skierowany na doradzanie potencjalnym i począt‐
kującym  przedsiębiorstwom  (ang.  start‐up),  organizowanie  oraz  przy‐
spieszenie ich wzrostu i sukcesu poprzez kompleksowy program wspie‐
rania biznesu [Górak, 2007, s. 2]. Inkubatory przedsiębiorczości wspierają 
potencjalnych przedsiębiorców m.in. poprzez pomoc w pozyskaniu kapi‐
tału na dalszy rozwój. 
  Inkubatory tworzą różne instytucje: uniwersytety, organizacje samo‐
rządowe, fundacje, różnego typu fundusze (np. venture capital) czy banki. 
Zadania poszczególnych inkubatorów różnią się od siebie, ale generalnie 
oferują one startującym przedsiębiorcom pomoc w wielu wymiarach, od 
skonkretyzowania pomysłu na firmę i stworzenia biznes planu poczyna‐
jąc,  poprzez  rejestrację  działalności  gospodarczej,  doradztwo  w  spra‐
wach związanych z administrowaniem firmą (np. księgowość), a na do‐
radztwie w  prowadzeniu  biznesu  (zdobywanie  kontrahentów, marke‐
ting,  budowanie  strategii  sprzedaży)  kończąc. Może  także  prowadzić 
szkolenia dla przedsiębiorców czy też udostępniać im swoją powierzch‐
nię biurową, a nawet różnego rodzaju sprzęt. Inkubator może realizować 
potrzeby  określonej grupy  osób, np.  studentów, kobiet,  osób niepełno‐
sprawnych,  przedsiębiorców  z  terenów wiejskich  bądź  z wyznaczonej 
strefy ekonomicznej.  Inkubator może poza  tym być ograniczony  teryto‐
rialnie bądź tylko dla określonych branż. Obok wsparcia merytoryczne‐
go i organizacyjnego inkubatory dostarczają przyszłym przedsiębiorcom 
środki na  start biznesu. Może  to być na przykład niskooprocentowany 
kredyt czy też wniesienie kapitału do wspólnie tworzonej spółki. Inkuba‐
tor może  wymagać,  aby  pomysłodawca  przedsięwzięcia  zaangażował 
w nie swoje pieniądze. Część inkubatorów przyjmuje aplikacje w sposób 
ciągły,  inne  robią  to  cyklicznie  [Szymborska‐Sutton  2012]. Najbardziej 
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znane instytucje promujące przedsiębiorczość to Akademickie Inkubato‐
ry Przedsiębiorczości, które działają w ponad 30 uczelniach w całym kra‐
ju [Zasiadły, Guliński (red.), 2005, s. 9−11]. 

  Kredyty dla początkujących przedsiębiorców w instytucjach 
      komercyjnych 

  Banki mają ograniczoną ofertę produktów kredytowych dla począt‐
kujących przedsiębiorców − dla  firm do 3 miesięcy działalności. Propo‐
nują takim firmom najczęściej kredyty w rachunku bieżącym lub kredy‐
towym. Największy tego typu kredyt − do 50 tys. zł − oferuje Bank Pol‐
skiej Spółdzielczości. Kredyty w dużo wyższych kwotach, o charakterze 
inwestycyjnym, proponuje m.in. Citi Handlowy, który deklaruje, że udo‐
stępni do 3 mln zł  (kredyt musi być  jednak zabezpieczony w 100% go‐
tówką).  IdeaBank oferuje kredyty na start do 200  tys. zł, z zabezpiecze‐
niem w postaci hipoteki na nieruchomości, która nie musi być własnością 
przedsiębiorcy.  Kredytu  inwestycyjnego  udziela  start‐upom  także  PKO 
BP (do 80% netto planowanej inwestycji) [Szymborska‐Sutton 2012]. 
  W Polsce, mikrofinanse utożsamiane  są przede wszystkim  ze  środ‐
kami  dla  debiutujących  przedsiębiorców  –  często  ludzi młodych, wy‐
kształconych,  dynamicznych. Można  nawet  określić mikrofinanse  jako 
środki  finansowe  wykorzystywane  przez  mikroprzedsiębiorstwa  lub 
służące  zakładaniu  mikroprzedsiębiorstw  [Mikołajczyk,  Kurczewska 
(red.), s. 17]. Mikrokredyty są udzielane przez banki komercyjne  i spół‐
dzielcze, kasy oszczędnościowe, wyspecjalizowane  instytucje  finansowe 
spoza sektora bankowego, programy mikropożyczkowe  i urzędy pracy. 
Udział banków w rynku wynosi 98% (pod względem udzielonych środ‐
ków  pieniężnych).  Organizacje  pozabankowe  oferujące  programy  mi‐
kropożyczkowe  świadczą  usługi dla  ponad  25  tys. mikrofirm.  Są  nimi 
różnorodne  fundusze  pożyczkowe,  działające  głównie  lokalnie  oraz 
ogólnopolskie  instytucje odnoszące  się do  światowych  standardów mi‐
krofinansowania:  fundusz Mikro,  Inicjatywa Mikro,  Fundacja Rozwoju 
Polskiego  Rolnictwa,  Fundacja  Wspomagania  Wsi  [Armendariz  de 
Aghion, Morduch 2009, s. 15, 343−344]. W Polsce  istnieje ogromna  luka 
w rynku  finansowania  drobnej  przedsiębiorczości.  Według  badania 
przeprowadzonego przez Microfinance Centre na reprezentatywnej pró‐
bie 1020 gospodarstw domowych o niskich dochodach, ponad 2 mln tych 
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gospodarstw  potrzebuje  mikrokredytu  na  sfinansowanie  działalności 
istniejących mikroprzedsiębiorstw  lub realizację aspiracji w zakresie sa‐
mozatrudnienia.  Według  szacunków  przeprowadzonych  przez  MFC, 
usługi  te  trafiają  tylko  do  3%  osób  potrzebujących  [Matul,  Rataj,  Sy‐
gnowski 2006].  
 
5. Zakończenie  
 

  Ponad połowa osób bezrobotnych w Polsce  jest długotrwale bezro‐
botnea.  Ich  sytuacja  jest  szczególnie  trudna, ponieważ grozi  im wyklu‐
czenie  społeczne.  Naturalną  alternatywą  dla  bezrobocia  jest  przedsię‐
biorczość. W  tej  kwestii  istotną  rolę w  polskiej  gospodarce  odgrywają 
mikropodmioty, które stymulują zatrudnienie i rozwój gospodarczy.  
  Potencjalni przedsiębiorcy mają do dyspozycji szereg funduszy i dotacji, 
które udostępniają instytucje państwowe i unijne. W artykule przedstawio‐
no wybrane możliwości  finansowania dostępne nowopowstającym przed‐
siębiorstwom, potrzebne do ich sprawnego funkcjonowania i rozwoju.  
  Formy  finansowania  i  refinansowania  oferowane  bezrobotnym  na 
założenie  firmy przez  instytucje państwowe, samorządowe, komercyjne 
oraz  programy  unijne  niesie  ze  sobą wiele  korzyści, w  szczególności: 
przyczyniają  się do  samozatrudnienia  i  tworzenia dodatkowych miejsc 
pracy,  stanowią  skuteczny  bodziec  do  rozwijania  przedsiębiorczości, 
podnoszenia  poziomu  innowacyjności  polskiej  gospodarki,  stymulują 
inwestycje.  Ponadto  projekty  realizowane  przez  przedsiębiorców  zmu‐
szają  ich do perspektywicznego myślenia  i planowania, co sprzyja efek‐
tywniejszemu wykorzystaniu środków. Wielu przedsiębiorcom dofinan‐
sowanie pomogło uruchomić działalność, utrzymać  się na  rynku, uno‐
wocześnić  i zmodernizować parki maszynowe, zakupić nowe  technolo‐
gie  i  nowoczesne  rozwiązania  technologiczne  czy  przyczynić  się  do 
ochrony  środowiska.  Z  drugiej  strony  opisane  metody  finansowania 
przyszłej  działalności  gospodarczej  bezrobotnych  mają  szereg  wad 
i ograniczeń,  takich  jak: biurokracja  i sformalizowanie procesów aplika‐
cyjnych,  konieczność  dostosowania  się  do  ścisłych wymogów  progra‐
mowych  lub dawcy kapitału. Problemem  jest  skala bankructw  firm po 
okresie wsparcia finansowego lub inkubacji. 
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  Ważnym  aspektem  rozwoju  samozatrudnienia  poprzez  założenie 
przedsiębiorstwa jest tworzenie odpowiedniej infrastruktury, czyli insty‐
tucji, organizacji,  jak również ułatwień systemowych, które wspomogły‐
by  początkującego  przedsiębiorcę w  rozwoju  firmy  oraz  jej  sprawnym 
funkcjonowaniu. 
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Uwarunkowania efektywnej gospodarki finansowej 
w jednostce samorządu terytorialnego 
 

Determinants of effective financial management  
in the local government unit 

 

Abstract: In the article the author presents the essence of public 
finances, financial management and its impact on further per-
spectives of the development of local governments at the exam-
ple of Ozorków Community. The author presents the main laws 
and regulations of public finances, on which outlines the finances, 
internal and external conditions including economic ones of the 
effective financial management of the local government including 
other organizational units. The author presents also long term fi-
nancial forecast, as an important element of the strategic man-
agement of the unit. Moreover, measurable as well as immeasur-
able factors, which significantly influences the effective financial 
management of the local government. Presents the budget and 
the long term financial forecast in macro and micro economic cir-
cumstances and their importance in the management of local 
government’s finances. At the same time stresses the importance 
of the Act of Liability for breach of the discipline of public finances 
in light of the existing financial law. Important role plays the fair-
ness, openness and transparency of public finances, what results 
in rational management of public finances at given levels of 
budget execution. It refers to incomes (current and property), 
expenses (current and property), revenues and expenditures as 
well as investment possibilities of the local government. The au-
thor underlines the importance of the strategy, targets setting 
and the mission of the government, indicates the role of the 
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management control in skillful management and the reduction of 
risk under the conditions of unstable environment. 

Key words: effective financial management, accountancy, fi-
nance. 

 

1. Wprowadzenie 

 
  Artykuł przedstawia  istotę finansów publicznych, gospodarki finan‐
sowej  oraz  ich wpływ  na  perspektywy  rozwojowe  jednostek  samorzą‐
dowych w  oparciu  o wybrane  przykłady  Gminy  Ozorków. Wskazuje 
podstawowe  akty  prawne  oraz  wykonawcze  dotyczące  finansów  pu‐
blicznych.  Na  ich  tle  zarysowuje  finanse  publiczne,  uwarunkowania 
wewnętrzne  i  zewnętrzne  oraz  ekonomiczne  prowadzenia  efektywnej 
gospodarki  finansowej gminy, a co za  tym  idzie  jednostek organizacyj‐
nych. Przedstawia wieloletnią prognozę  finansową  jako ważny element 
efektywnego zarządzania  jednostką. Podkreśla znaczenie realistycznego 
planowania  zarówno w  zakresie  inwestycji  jak  i wydatków  bieżących 
w dłuższym horyzoncie czasowym, tak by zapewnić ich realizację, z za‐
chowaniem zasady uzyskania jak największych efektów z danych nakła‐
dów. Wskazuje czynniki mierzalne jak i niemierzalne, które w znacznym 
stopniu wpływają na  efektywne gospodarowanie  finansami gminy. Na 
wybranych przykładach przedstawia budżet,  jego realizację oraz wielo‐
letnią prognozę finansową wskazując realia makro i mikro ekonomiczne 
finansów  publicznych  z  uwzględnieniem  zapisów  ustawy  o  odpowie‐
dzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Istotnym jest 
rzetelność,  jawność  i przejrzystość  finansów publicznych, która w kon‐
sekwencji przekłada się na zachowanie racjonalnej gospodarki środkami 
publicznymi na poszczególnych płaszczyznach wykonywania budżetu. 
Dotyczy to dochodów (bieżących, majątkowych), wydatków (bieżących, 
majątkowych), przychodów oraz  rozchodów, a  także możliwości  inwe‐
stycyjnych Gminy. Podkreśla znaczenie wytyczenia przez samorząd ce‐
lów, zadań, przedsięwzięć, inwestycji w sposób pozwalający na wskaza‐
nie  zadań  priorytetowych  oraz  pozyskiwanie  dodatkowych  środków 
finansowych na ich realizację. Ponadto wskazuje rolę szeroko rozumianej 
kontroli zarządczej w ograniczaniu ryzyka oraz dokonuje zdefiniowania 
pojęcia efektywności na tle zarządzania i finansów. 
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2. Efektywność a gospodarka finansowa Gminy 
 
  Efektywność w  ujęciu  definicji  jest  efektem  podjętych  działań mie‐
rzonych   uzyskaniem określonego celu, zwykle poprzez osiągnięcie  jak 
największych  efektów  z  poniesionych  nakładów.  Z  punktu  widzenia 
samorządu efektywność możemy rozpatrywać w kilku aspektach. Doty‐
czy nie tylko szeroko rozumianego zarządzania, ale i finansów (umiejęt‐
nego  planowania,  realizowania  budżetu,  kontroli),  uwarunkowań  geo‐
graficznych, przepisów prawnych, otoczenia wewnętrznego  i zewnętrz‐
nego. Z kolei istotą gospodarki finansowej  jest wykonywanie zadań pu‐
blicznych efektywnie w konsolidacji z umiejętnością wyboru właściwego 
działania w połączeniu ze skuteczną jego realizacją. Często bowiem dzia‐
łania  są  sprawne  lecz  mało  skuteczne.  W  takiej  sytuacji  nie  zawsze 
sprawne działanie prowadzi do osiągnięcia zamierzonego celu. 
  Kwintesencją  zaś  finansów  publicznych  jest  gospodarowanie  środ‐
kami publicznymi, zarówno przez organy władzy publicznej jak i podle‐
głe im jednostki organizacyjne w celu wykonywania zadań publicznych. 
Gospodarowanie  środkami publicznymi  to umiejętność  ich pozyskiwa‐
nia oraz zasady, zgodnie z którymi odbywa się  ich wydatkowanie. Go‐
spodarkę  finansową  gminy  cechuje  ograniczoność  środków  finanso‐
wych. Dochody samorządu wspomagane są środkami w postaci dotacji, 
subwencji  i  innych pozyskanych  środków.  Ich wielkość  jest niewystar‐
czająca  w  stosunku  do  ponoszonych  wydatków.  Zadania  publiczne 
(własne,  zlecone,  powierzone)  wykonywane  są  głównie  w  oparciu  
o ustawy i akty wykonawcze. Jednak w wielu przypadkach, nieokreślo‐
nych przepisami prawa,  jednostka podejmuje działania według własne‐
go uznania w oparciu o akty prawa miejscowego  (statuty, zarządzenia, 
uchwały). Zważywszy  na  to  sektor  finansów  samorządowych  podlega 
ścisłej  kontroli  oraz  nadzorowi  (np.  Regionalna  Izba  Obrachunkowa, 
Najwyższa  Izba Kontroli, Urząd Wojewódzki), wymuszając  oszczędne 
działanie.   
  Każda gmina  samodzielnie kształtuje  swój wizerunek gospodarczy, 
widoczny głównie przez  intensywność  i zróżnicowanie  inwestycji  (bie‐
żących  i majątkowych)  istotnych  z  punktu widzenia  realizacji  założo‐
nych  celów  na  terenie  gminy.  Sektor  samorządowy  w  największym 
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stopniu  spełnia  warunki  do  najlepszego  wykorzystania  posiadanych 
środków finansowych. Wynika to ze znajomości  lokalnych potrzeb spo‐
łeczeństwa  i świadomości  ich uwarunkowań. Należy zauważyć, że każ‐
dą  gminę  cechuje  odrębna  specyfika:  lokalizacja, walory  przyrodnicze, 
charakter gospodarczy,  ludność, elementy migracyjne,  inicjatywy  lokal‐
ne. To organy wykonawcze (Wójt, Burmistrz, Prezydent) wspólnie z or‐
ganami uchwałodawczymi (Rada Gminy, Rada Miasta) mają relewantny 
wpływ  na  wykorzystanie  posiadanych  zasobów,  realizację  inwestycji 
środowiskowych oraz ich wspieranie w zakresie instytucjonalnym i roz‐
wojowym.  
  Zadania gmin odnoszą się głównie do pogłębiania i poprawy warun‐
ków  funkcjonowania  społeczności poprzez  realizację  zamierzonych  za‐
dań. Zarządzający jednostką powinni zatem otwierać nowe kierunki go‐
spodarcze, wynikające z potrzeb ogólnych mieszkańców gminy i  jej ten‐
dencji  rozwojowych. Gmina  powinna wytyczyć  cele,  zadania,  określić 
poziom  i zakres zaplanowanych do  realizacji przedsięwzięć oraz  inwe‐
stycji, tak by zapewniały wyselekcjonowanie zadań priorytetowych oraz 
pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na  ich realizację. Za‐
dania  gmin  realizowane  są  głównie  z  dochodów  własnych,  dotacji 
i subwencji oraz środków pozyskiwanych z innych źródeł finansowania, 
których pozyskanie zależy od rodzaju i charakteru inwencji oraz w dużej 
mierze przedsiębiorczości kadry zarządzającej. Dla sfinansowania wyty‐
czonych celów rozwojowych konieczne  jest pozyskiwanie dodatkowych 
środków  finansowych  z  pozabudżetowych  form  finansowania.  Jest  to 
zadanie  trudne do zrealizowania w obecnym  czasie z uwagi na zapisy 
art.243 ustawy o finansach publicznych, co zostanie omówione w dalszej 
części  artykułu. W  interesie  gminy,  jej  nieustannego  rozwoju powinno 
być zatem skorzystanie z wszelkich możliwych źródeł  finansowania re‐
alizowanych  zadań, w  każdej  ze  sfer  działalności.  Dotyczy  to  przede 
wszystkim  rozwoju  infrastruktury  wodociągowej,  drogownictwa,  go‐
spodarki mieszkaniowej, ochrony środowiska, oświaty, kultury, zdrowia 
czy pomocy społecznej. Istotnym  jest wykorzystanie posiadanych walo‐
rów oraz lokalnych uwarunkowań w celu zwalczania bezrobocia.  
  Należy  jednak  podkreślić,  iż  optymalne  zarządzanie  jednostkami 
samorządowymi wymaga  działań  zbliżonych  do warunków, w  jakich 
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działa sektor prywatny. Przeniesienie więc do sektora publicznego roz‐
wiązań właściwych gospodarce rynkowej. Sprawne bowiem kierowanie 
samorządem  (umiejętne  połączenie  zarządzania  jednostką  z  zarządza‐
niem  finansami) gwarantuje  ciągły  rozwój  i  coraz  efektywniejsze  funk‐
cjonowanie danej jednostki.  
 
3. Budżet narzędziem efektywnego zarządzania gospodarką 
    finansową 
 
  Narzędziem stanowiącym podstawę efektywnej realizacji gospodarki 
finansowej samorządu jest budżet. Stanowi roczny plan dochodów i wy‐
datków  oraz przychodów  i  rozchodów, uchwalany w postaci uchwały 
budżetowej. W  celu  zapewnienia  przejrzystości  finansów  publicznych 
gospodarkę środkami budżetowymi realizuje się wg klasyfikacji budże‐
towej obowiązującej  cały  sektor  finansów publicznych. Budżet  zawiera 
więc planowane wielkości dochodów i wydatków w podziale na bieżące 
oraz majątkowe, a także pozyskiwane z innych źródeł.  
  Prawidłowo  zaplanowane wielkości dochodów pozwalają na doko‐
nywanie wydatków zgodnie z przyjętym planem. Muszą być jednak do‐
konywane w  sposób  celowy  i  oszczędny,  z  zachowaniem  zasady uzy‐
skania jak najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru 
metod  i środków służących osiągnięciu założonych celów. Jednocześnie 
w  sposób  umożliwiający  terminową  realizację  zaplanowanych  zadań,  
w  wysokościach  i  terminach  wynikających  z  zaciągniętych  wcześniej 
zobowiązań. W tym momencie należy wskazać ważność kontroli i audy‐
tu – procesów, podczas których dokonuje się oceny  jednostek kontrolo‐
wanych  według  różnych  kryteriów:  rzetelności,  legalności,  celowości  
i  gospodarności.  Tutaj  ważnym  jest  przybliżenie  definicji  rzetelności. 
Oznacza ona ocenę działania  jednostki  z punktu widzenia  zachowania 
staranności w  toku wykonywania zadań. W  tym miejscu  jako pomocną 
należy wskazać rachunkowość zarządczą – źródło wiedzy ekonomicznej 
o jednostce. Odzwierciedla w wymiarze pieniężnym sytuację majątkową 
i  finansową  jednostki.  Ujmuje  wszystkie  wynikające  z  wykonywania 
zadań  jednostki  operacje  i  zdarzenia  gospodarcze.  Dostarcza  danych 
historycznych oraz aktualnych  informacji kadrze kierowniczej  jednostki 
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samorządowej niezbędnych do podejmowania decyzji. Wspomaga   po‐
dejmowanie decyzji  strategicznych, gdyż  ten obszar wymaga  istotnych 
informacji dotyczących zarządzania  informacją, mającą wymiar finanso‐
wy  nie  tylko  roku  budżetowego,  ale  i  lat  następnych,  co  przedstawia 
przykład 1. 

Przykład 1. W styczniu 2012 roku Gmina Ozorków otrzymała zawiadomie‐
nie z Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi z prośbą o zwrot nadpłaty z tytu‐
łu  przekazanych  udziałów  we  wpływach  z  podatku  dochodowego  od  osób 
prawnych w kwocie 154 192,70 zł wg  sprawozdania Rb‐27,  sporządzonego na 
dzień 31 grudnia 2011 roku. Zwrot powstałej nadpłaty za rok 2011 w wysokości 
154 192,70  zł nastąpił w  sześciu kolejnych  ratach miesięcznych, poczynając od 
marca do sierpnia 2012 roku  (art. 10a ust. 3 ustawy o dochodach  jednostek sa‐
morządu terytorialnego). Ponadto w trakcie roku budżetowego Gmina otrzyma‐
ła pisma z Urzędów Skarbowych o zwrot nadpłat w  łącznej kwocie 166,76 zł. 
Wpływy do budżetu w roku 2012, to kwota 88 203,17 zł. W związku z powyższym 
do  zwrotu  z  dochodów  bieżących  w  2013  roku  pozostała  kwota  66 156,29  zł 
[Sprawozdanie Rb‐27S za 2012 r. Gminy Ozorków]. 
  Powyższe  informacje po  raz kolejny znajdą odzwierciedlenie w de‐
cyzjach zarządczych związanych najprawdopodobniej z korektą budże‐
tu, tj. ewentualnym zmniejszeniem dochodów w dziale 756 rozdz. 75621 
§0020, co w konsekwencji może spowodować ograniczenie realizacji  in‐
westycji  lub  też  ograniczenie  wydatków  bieżących  [Wykorzystanie  ra‐
chunkowości  i  finansów... 2012,  s. 174]  lub  też zaangażowaniem wolnych 
środków w  roku budżetowym, o  ile  realizacja budżetu pozwoli na  ich 
wygospodarowanie. 
  Każda taka sytuacja przekłada się na zarządzanie finansami, rodzące 
określone skutki zarówno po stronie dochodów jak i wydatków (zarów‐
no  bieżących  jak  i  inwestycyjnych). W  tym momencie  uwidacznia  się 
znaczenie  zarządzania  informacją  na  tle  uwarunkowań  finansowych. 
Pozwala na  szybki dostęp do  informacji. Daje możliwość  szybkiego  re‐
agowania na wykonywanie budżetu  i dokonanie ewentualnych korekt. 
W Gminie Ozorków zarówno dochody  jak  i wydatki są systematycznie 
omawiane  na  spotkaniach,  jakie  odbywają  się w Urzędzie w  każdym 
tygodniu miesiąca. Taką formą przyjętej pracy samorząd stara się zapo‐
biec nieuzasadnionym decyzjom, a w konsekwencji wydatkom. Tak więc 
elementem mającym  istotny wspływ  na  efektywną  gospodarkę  gminą 
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jest niewątpliwie skuteczny przepływ  informacji wynikający z uregulo‐
wań  wewnętrznych  każdej  jednostki.  Skutecznie  opracowany  system 
przepływu informacji pozwoli uniknąć szeregu nieprawidłowości. 
 
4. Otoczenie jako element efektywności działań Gminy 
    a ryzyko finansowe  
 
  Otoczenie  jednostki  sektora  finansów  publicznych  obejmuje  to,  co 
znajduje  się  na  zewnątrz  oraz poza  jej  granicami, w  konsekwencji  od‐
działując na nią. Należy tutaj wskazać wszystkie uwarunkowania praw‐
ne,  rynkowe, polityczne,  społeczne, geograficzne  i  inne, w których  jed‐
nostka  sektora  finansów  publicznych  funkcjonuje.  Otoczenie  ogólnie 
określa warunki funkcjonowania  jednostki stwarzając  jej bariery, szanse  
i zagrożenia. 
  Jednostka  powinna  jak  najlepiej wykorzystać  sprzyjające  otoczenie 
do  sprawnego  funkcjonowania,  a w  konsekwencji  realizację  zamierzo‐
nych zadań zarówno bieżących jak i majątkowych, do których ustawowo 
jest  zobowiązana, w myśl  zapisów  ustawy  o  samorządzie  gminnym  – 
zakres działania i zadania gminy [Dz. U. z 2013 r. poz. 594]. Należy jed‐
nak pamiętać, iż otoczenie może stanowić też istotne zagrożenie dla dal‐
szego funkcjonowania. Rozpatrując działania jednostki samorządowej w 
obecnym  czasie  należy wskazać,  iż  znaczący wpływ  na wykonywanie 
zadań mają bariery prawne. Nieustanna zmiana przepisów prawa i nie‐
jednokrotnie  odmienna  ich  interpretacja  jest  bardzo  niekorzystna  dla 
samorządów. Warunkiem  statuującym  są  stałe  szkolenia pracowników 
nie  tylko w Urzędzie, ale  także poprzez  instytucje zewnętrzne  i organy 
nadzoru, np. Urzędy Wojewódzkie czy Regionalne Izby Obrachunkowe. 
W  tym momencie należy wskazać wcześniej wspomniany  restrykcyjny 
zapis art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w znacznym stop‐
niu może przyczynić się w przyszłości do zahamowania rozwoju gmin.  
  Zbliżamy  się  do  następnego  okresu  programowania  na  lata  2014–
2020.  Na  ten  okres  programowania  przeznaczone  są  znaczne  środki 
z budżetu Unii Europejskiej. Ograniczenie możliwości zaciągania zobo‐
wiązań w postaci kredytów i pożyczek może   przyczynić się do tego, iż 
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wiele gmin nie będzie mogło pozyskać zewnętrznego finansowania. Tu‐
taj należy zauważyć,  iż zadłużenie sektora samorządowego stanowi ok. 
8,2% ogólnego długu publicznego – 52,7%. Celowym byłoby zrezygno‐
wanie z dyscyplinowania instytucji sektora samorządowego. Nasuwa się 
konkluzja, czy zasadnym byłoby zastosowanie reguł z art. 243 w  latach 
2018−2020. Lata 2015–2017 pozwoliłyby pozyskać znaczne  środki unijne. 
Do tego czasu normą powinno być utrzymanie dotychczasowego wskaź‐
nika: relacja długu do dochodów 60% oraz spłat do dochodów 15%.  
  Kolejnym  przykładem może  być wprowadzenie  zmian w  zakresie 
gospodarki odpadami, które funkcjonują po 1 lipca 2013 roku.  Ustawa o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na samorządy no‐
we dodatkowe obowiązki, za którymi nie idą w parze środki finansowe. 
Postanowienia i wymogi ustawy nie pozwalają zarobić na wykonywaniu 
tego zadania ani też dokładać, gdyż zadanie powinno się bilansować.  
  Nie bez znaczenia są czynniki ekonomiczne, czyli polityka monetar‐
na czy spowolnienie rozwoju gospodarczego i widoczne zmniejszanie się 
poziomu zamożności społeczeństwa.  
  Przykład 2. W Gminie Ozorków w roku 2012 do sprzedaży wyznaczonych 
zostało kilka nieruchomości,  lecz zainteresowanie  ich zakupem było  i  jest nie‐
wielkie. W ocenie samorządu  jest to w dużej mierze spowodowane spowolnie‐
niem  gospodarki,  zmniejszającą  się  dochodowością  finansową  społeczeństwa, 
jak również kłopotami z uzyskaniem kredytów bankowych. Uzyskane w Gmi‐
nie dochody majątkowe to głównie sprzedaż nieruchomości – działek przezna‐
czonych pod  budownictwo mieszkalne,  jednorodzinne  i  letniskowe,  będących 
w długoletnich dzierżawach. [Źródło: Opracowanie własne]. 

  W  tym momencie należy podkreślić  istotę  i znaczenie ryzyka  finan‐
sowego  związanego  z  niewykonaniem  budżetu  po  stronie  dochodów, 
a w  konsekwencji  ewentualnym  brakiem  realizacji  wydatków. Wspo‐
mniane  ryzyko  nieustannie  towarzyszy podejmującym decyzje  zarząd‐
cze  (Wójt,  Burmistrz,  Prezydent).  Stanowi  istotne  zagrożenie  nie  osią‐
gnięcia  wytyczonych  celów  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego 
[Ryzyko w działalności jednostek…2011, s. 20]. Dlatego też bardzo ważnym 
jest  umiejętne  i  szybkie  zidentyfikowanie  obszarów  ryzyka. Może  ono 
występować na kilku płaszczyznach, połączonych ze sobą na etapie pla‐
nowania oraz wykonywania budżetu. Przykładowe  rodzaje  ryzyka ob‐
razuje tabela 1. 
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Tabela 1. Rodzaje ryzyka 

Rodzaje ryzyka: 

 niewłaściwe oszacowanie nakładów na zadania bieżące, inwestycyjne oraz 
przedsięwzięcia – konsekwencja niedoszacowanie budżetów kolejnych lat 

 uzależnienie dochodów jst od jednego źródła, nie zawsze stabilnego 

 ryzyko zamówień publicznych 

 zmiana uwarunkowań prawnych 

 zachowanie terminu realizacji zadania 

 zmiana oczekiwań społeczeństwa 

 utrata zdolności kredytowych 

 brak możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowania 

 udzielanie poręczeń i gwarancji 

 sytuacja finansowa podległych jednostek posiadających osobowość prawną  
(np.  instytucje kultury, spzoz ) i jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej (np. zakłady budżetowe) 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
  Jak wynika z tabeli 1 nie bez znaczenia  jest więc umiejętne zdefinio‐
wanie obszarów ryzyka uwidocznionego głównie w zarządzaniu  finan‐
sami.  Jako przykład można wskazać choćby plany  finansowe  jednostek 
budżetowych Gminy  (oświata, pomoc społeczna). Ważnym  jest by Kie‐
rownik  jednostki dokonując wydatków poruszał się w granicach przyję‐
tego  planu  finansowego,  w  ramach  podziału  klasyfikacji  budżetowej. 
W tym obszarze mamy do czynienia z umiejętnym planowaniem zarzą‐
dzających  (kierownik,  główny  księgowy),  a  także  z  przekazaniem 
uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian planu finan‐
sowego. W Gminie Ozorków uprawnienia  te dotyczą  tylko możliwości 
dokonywania zmian w obrębie działu pomiędzy paragrafami w ramach 
wydatków  bieżących  związanych  z  działalnością  statutową,  jednak 
z załączeniem uzasadnienia dokonania przeniesienia. W odniesieniu do 
pozostałych grup uprawnienia do dokonywania zmian w planach finan‐
sowych jednostek zachowuje Wójt Gminy.  
  Następnym newralgicznym obszarem  ryzyka  jest planowanie w za‐
kresie inwestycji. Tak więc zaplanowanie inwestycji nie tylko ze względu 
kategorii  ich ważności  dla mieszkańców,  ale  także  pod względem  ich 
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finansowania. Ważnym  jest  sporządzenie  rzetelnego  kosztorysu  inwe‐
stycji, zaplanowanie procedury wynikającej z ustawy Prawo zamówień 
publicznych (np. przetargi, zamówienia w przypadku wartości nie prze‐
kraczającej  14 000  euro  [Zarządzenie nr  96/2011 Wójta Gminy w Ozor‐
kowie z dnia 28 czerwca 2011  r.]), a następnie wyłonienie wykonawcy. 
Zmagania  firm  przystępujących do  przedmiotu  zamówienia  są  bardzo 
widoczne, co przedstawia przykład 3. 
  Przykład 3. W Gminie Ozorków w roku 2012 dokonano wyłonienia wyko‐
nawcy na  realizację  inwestycji pn. „Rozbudowa budynku komunalnego w So‐
kolnikach  Lesie  na  działce  oznaczonej  nr    ew.  2111/8”. Wartość  zamówienia 
została ustalona na podstawie kosztorysu  inwestorskiego na kwotę  586 459,78 
zł. W  terminie przewidzianym przez Zamawiającego  (Gminę Ozorków) złożo‐
nych  zostało  osiem  ofert.  Ceny  kształtowały  się  odpowiednio:  580 856,86  zł, 
348 680,45 zł, 501 826,06 zł, 562 258,89 zł, 661 974,92 zł, 508 228,04 zł, 910 727,40 
zł, 584 999,07 zł. Z powyższego wynika,  jak ważne  jest rzetelne skosztorysowa‐
nie zadania, a w konsekwencji zabezpieczenie  środków  finansowych. Ponadto 
jak trudna jest rola Komisji przetargowej w wyłonieniu rzetelnego wykonawcy, 
gdzie kryterium wyboru jest 100% cena. [Źródło: Opracowanie własne]. 

  Kolejnym  przykładem  umiejętnego  zdefiniowania  ryzyka,  a  co  za 
tym idzie gospodarnego zarządzania finansami jest zaciąganie zobowią‐
zań w postaci kredytów.  Jakże ważnym  jest oszacowanie kosztów  (od‐
setki, marża)  planowanego  do  zaciągnięcia  kredytu. W  tym  obszarze 
zmagają się z kolei  instytucje bankowe. Przykładowo dla planowanego 
do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 600 000,00 zł przypadającego do 
spłaty w  latach 2012−2021 dwie  instytucje bankowe złożyły oferty zna‐
cząco  różne  kwotowo,  tj.  koszt  obsługi  odpowiednio  653 729,38  zł 
i 633 697,59 zł. Kolejny przykład, w którym kredyt zaciągany był w roku 
2009 na kwotę 1 000 000,00 zł  (koszty obsługi w wysokości 54 392,76 zł 
i 69 683,48 zł). [Źródło: Opracowanie własne]. 
  Powyższe wskazuje wysoką  rangę  umiejętnego  i  rzetelnego  plano‐
wania zarówno po stronie dochodów  jak  i wydatków. Ponadto stanowi 
ważny  element określenia wysokości wolnych  środków, dzięki którym 
m.in. możliwe  jest wspomaganie realizacji planowanych wydatków bie‐
żących, wydatków na inwestycje oraz przedsięwzięcia wieloletnie. 
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5. Wieloletnia prognoza finansowa jako element 
     efektywnego zarządzania 
 
  Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej regulują zapisy ustawy 
o finansach publicznych [Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.]. Zgodnie 
z jej zapisami prognoza obejmuje okres nie mniej niż roku budżetowego 
oraz  3  kolejnych  lat  [Czołpińska  2010,  s.  34]. Okres  objęty wieloletnim 
planowaniem nie może być  jednak krótszy niż okres na  jaki zaciągnięto 
limity wydatków  (wykaz przedsięwzięć)  oraz na  okres nie krótszy, na 
który  zaciągnięto  oraz  planuje  się  zaciągnąć  zobowiązania. Organ  sta‐
nowiący  podejmuje  uchwałę w  sprawie  jej  uchwalenia  nie  później  niż 
uchwałę budżetową na dany rok budżetowy. Dlatego  też ważnym    jest 
równoczesne  i  wzajemnie  zgodne  prowadzenie  prac  nad  budżetem 
i wieloletnią  prognozą  finansową.  Gospodarowanie  samorządem,  jego 
nieustannym rozwojem wymaga od zarządzających  (Wójta, Burmistrza, 
Skarbnika, Rady Gminy, Rady Miasta)  strategicznego planowania. Tak 
więc wszystkie  elementy  składowe  planowania  (dochody,  przychody, 
wydatki  i  rozchody)  powinny  być  przeanalizowane,  by w przyszłości 
były możliwe do wykonania. Decydującym w wieloletnim planowaniu 
jest  zapewnienie  źródeł  finansowania przyjętych do wykonania  zadań. 
Podstawowym  jest  planowanie  realizacji  inwestycji  samorządowych w 
dłuższym horyzoncie czasowym, w taki sposób, który zapewni ich reali‐
zację.  Jest  to  zadanie bardzo  trudne. Obecna  sytuacja  finansowa  samo‐
rządów  nie  sprzyja  zapewnieniu  realizacji  zaplanowanych  zadań.  Co‐
rocznie  zmniejszeniu  ulegają  środki  otrzymywane  za  pośrednictwem 
Ministerstwa Finansów oraz z budżetu Wojewody. 
  Przykład 4. W Gminie Ozorków w roku 2012 kwota ostatecznej subwencji 
oświatowej została obniżona o 340 790,00 zł. W roku 2013 natomiast o 84 496,00 
zł. Samorządy zmuszone są dofinansować oświatę, gdyż zdają sobie sprawę jak 
ważna  jest  jej  rola w wychowaniu młodzieży. Gmina Ozorków w  roku  2013 
planuje dofinansować zadania z zakresu oświaty kwotą ok. 2 872 000,00 zł. Jed‐
nak zdajemy sobie sprawę, iż środki te wykorzystane w sposób celowy, gospo‐
darny,  a  zarazem  oszczędny,  podwyższą  poziom  funkcjonowania  naszych 
szkół. Kwoty na finansowanie oświaty powinny być znacznie wyższe, bowiem 
oprócz bieżącego utrzymania placówki  te wymagają bieżącej konserwacji  i  re‐
montów. Patrząc z ekonomicznego punktu widzenia można by było podjąć de‐
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cyzję o zmniejszeniu liczby placówek oświatowych. Ale czy taka decyzja byłaby 
zasadna z punktu widzenia naszych mieszkańców, młodzieży oraz dzieci – za‐
pewne nie. Idąc dalej, można postawić pytanie: czy zasadnym  jest pozbywanie 
się majątku, o który w poprzednich,  łatwiejszych pod względem  finansowym 
oraz  koniunktury  gospodarczej  latach wspólnie  z Radą Gminy  zabiegaliśmy? 
Którymi  kryteriami  się  kierować?  Dobro  dzieci,  młodzieży,  mieszkańców 
w zakresie zadań oświatowych, czy korzyści finansowe? Trudno w obecnej do‐
bie kryzysu  finansowego Gmin  i obostrzeniu możliwości kredytowania zadań 
samorządowych znaleźć właściwe rozwiązanie. Podobną sytuację obserwujemy 
w zadaniach z zakresu pomocy  społecznej. Corocznie  środki z budżetu Woje‐
wody  na  zadania  zlecone  i  dofinansowanie  własnych  zadań  bieżących  są 
zmniejszane. Samorządy wspomagają jednak pomoc społeczną, gdyż wiedzą, że 
ośrodki  pracują  przede  wszystkim  z  ludźmi  wymagającymi  stałej  pomocy  
i opieki, a ich liczba z roku na rok powiększa się. [Źródło: Opracowanie własne]. 

  Uwarunkowania  finansowe  oraz  gospodarcze Gmin  charakteryzują 
m.in. dochody własne gmin, przedsięwzięcia, wydatki bieżące oraz wy‐
datki  inwestycyjne.  Dochody  własne  to  głównie  dochody  wynikające 
z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, np. podatek od nieruchomo‐
ści,  rolny,  leśny, od  środków  transportu.  Ich wpływ do budżetu  to nie 
tylko aktywność  i  stan zamożności mieszkańców oraz podatników, ale 
i wielu  działań  ze  strony  samorządu  (skuteczna  ściągalność  zaległości 
podatkowych).  Jednak  pomimo wszelkich  starań  ze  strony  samorządu 
dochody wspomniane wyżej nie zawsze wpływają do budżetu w zapla‐
nowanej wysokości.  Jest  to w  dużej mierze  spowodowane  spowolnie‐
niem  gospodarki,  a  co  za  tym  idzie  zmniejszającą  się  dochodowością 
finansową społeczeństwa. W kwestii przedsięwzięć wieloletnich, wydat‐
ków majątkowych i bieżących to ich nieustanny rozwój widoczny okiem 
mieszkańców  danego  samorządu.  Ponadto  ciągłe  dążenia  zarządzają‐
cych do poprawy rozwoju społeczno‐gospodarczego poprzez udoskona‐
lenie  każdej  ze  sfer  wykonywanych  zadań  publicznych,  jednakże  
z uwzględnieniem  zmniejszania  się  bezrobocia.  Tak  więc  wieloletnia 
prognoza finansowa jest elementem, który towarzyszy zarządzającym na 
każdym etapie podejmowania decyzji. W tym momencie tylko planowa‐
nie  rzetelne, spójne z budżetem  i kompleksowe,  tworzące całość wielo‐
letniej prognozy  finansowej może przyczyniać się do nieustannego roz‐
woju  samorządu.  Brak  przemyślanych  decyzji  może  doprowadzić  do 
utraty  inwestorów,  co w  konsekwencji  skutkuje  zmniejszeniem docho‐
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dów  budżetowych.  Ponadto  zwiększeniem  się  liczby  bezrobotnych,  co 
może spowodować podwyższenie wydatków na pomoc socjalną. Kolej‐
nym  krokiem może  być poszukiwanie pracy  przez mieszkańców poza 
obrębem danego samorządu, co może doprowadzić do zmniejszania się 
liczby mieszkańców. A właśnie to o mieszkańców powinniśmy zabiegać. 
To nasi mieszkańcy reprezentują nas na zewnątrz. Ich pozytywna ocena 
działań  samorządu  to  niemierzalny  czynnik,  jednak  w  dużej  mierze 
wpływający na efektywniejsze gospodarowanie finansami Gminy w po‐
łączeniu z umiejętnym zarządzaniem. 
  Ważnym  jest,  iż wieloletnia prognoza  finansowa ma  charakter kro‐
czący. Możliwa  jest  jej zmiana i dostosowanie do obecnej sytuacji finan‐
sowej samorządu. Zawiera więc prognozowane wielkości finansowe. Nie 
ma też charakteru uzupełniającego do uchwały budżetowej, ale stanowi 
integralny  element  strategicznego  planowania wieloletniego,  co  przed‐
stawia tabela 2. 
  Jednocześnie kluczowym  jest by w  ramach przejrzystości zachowy‐
wała realistyczność. Oznacza to uwzględnienie wszystkich zdarzeń ma‐
jących  i mogących mieć wpływ na gospodarkę  finansową w perspekty‐
wie czasu wykraczającej poza rok budżetowy. Ważnym  jest więc znajo‐
mość  kształtowania  się wielkości  dochodów  oraz wydatków  nie  tylko 
w zakresie danych historycznych, ale również ich planowanie obejmują‐
ce planowanie w perspektywie następnych lat. Jest to niezbędne do usta‐
lenia możliwości inwestycyjnych Gminy. 
  Tak  więc  planowanie  wieloletnie  jest  istotnym  uwarunkowaniem 
planowania strategicznego. Wskazuje wszelkie zmiany w sytuacji finan‐
sowej  samorządu.  Sygnalizuje wszelkie  zagrożenia,  co  do możliwości 
realizacji budżetu w perspektywie kolejnych lat. Wykrycie bowiem nega‐
tywnych  zjawisk  umożliwia  szybkie  reagowanie  i  podejmowanie  kro‐
ków zaradczych.  
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Tabela 2. Wieloletnia prognoza finansowa w Gminie 

Dochody ogółem 

‐ Wydatki bieżące (bez obsługi długu) 

+ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki 

= Środki do dyspozycji na obsługę długu oraz wydatki majątkowe 

‐ Spłata i obsługa długu (rozchody + odsetki) 

= Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe 

‐ Wydatki majątkowe 

= Nadwyżka lub deficyt środków finansowych 

+ Kredyty, pożyczki, obligacje (ewentualne) 

=WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY 

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie artykułu   M. Domańska „Wieloletnia pro‐
gnoza finansowa w warunkach niestabilnego otoczenia – studium przypadku na przykładzie Gmi‐
ny Ozorków”. 

 
  Temu m.in. w dużym  stopniu  służy wprowadzona  znowelizowaną 
ustawą o finansach publicznych kontrola zarządcza. Jak wynika z samej 
nazwy 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‐
niem [Glosariusz terminów…, 2005, s. 34]. Stanowi ogół działań podejmo‐
wanych  dla  zapewnienia  realizacji  celów  i  zadań  w  sposób  zgodny 
z prawem,  efektywny,  oszczędny  i  terminowy  [Jastrzębska  2013,  s.  81] 
z zachowaniem gospodarności  i oszczędności, z uzyskaniem  jak najlep‐
szych efektów z danych nakładów. Ponadto ma zapewnić by podejmo‐
wane działania były zgodne z wewnętrznymi unormowaniami jednostki 
oraz uwzględniały  elementy zarządzania  ryzykiem obejmującego okre‐
ślenie celów i monitorowanie realizacji zadań, identyfikację i analizę ob‐
szarów ryzyka oraz podejmowanie odpowiednich działań korygujących, 
naprawczych  i  zaradczych.  Są  one  niezbędnym  elementem w  procesie 
opracowywania  strategii, wytyczania  celów krótko  i długookresowych, 
a w  konsekwencji  realizacji  budżetu  i  zaplanowanych  zadań  w  przy‐
szłych latach. 
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7. Zakończenie 
 
  Artykuł  obrazuje  wybrane  zagadnienia  z  obszaru  rachunkowości 
i finansów w zakresie efektywnego zarządzania  jednostką sektora finan‐
sów  publicznych.  Na  tym  tle  zarysowuje  uwarunkowania  efektywnej 
gospodarki  finansowej  jednostki  samorządu  terytorialnego.  Podkreśla 
znaczenie otoczenia w  jakim dana  jednostka  funkcjonuje  i  jej wpływ na 
efektywne podejmowanie decyzji finansowych. Definiując otoczenie pre‐
zentuje uwarunkowania ekonomiczne, prawne,  społeczne, gospodarcze 
oraz  ich  oddziaływanie  na  zarządzanie  jednostką.  Ponadto  wskazuje 
wykorzystanie  przedmiotowego  zagadnienia  w  realizacji  dochodów  
i wydatków budżetowych oraz planowania  i  zarządzania. Przedstawia 
wieloletnią prognozę  finansową  jako ważny element  strategicznego za‐
rządzania  jednostką. W  tej kwestii na uwagę  zasługują możliwości  za‐
dłużania się jednostki sektora finansów publicznych. Bezpieczny poziom 
zadłużenia  pozwala  na  dalsze  pozyskiwanie  pożyczek  m.in.  z Woje‐
wódzkiego  Funduszu Ochrony  Środowiska  i Gospodarki Wodnej  (nie 
tylko  odsetki  są  na  preferencyjnych  zasadach,  ale  istnieje  możliwość 
umorzenia części  rat kapitałowych) oraz kredytów, głównie na uzupeł‐
nianie wkładu własnego  niezbędnego do  absorpcji  funduszy  unijnych, 
które w dużej mierze  są warunkiem  rozwoju  lokalnego  [Czudec, Kata 
2013,  s.  20].  Jednocześnie  czynniki mierzalne  jak  i niemierzalne,  które  
w znacznym   stopniu wpływają na efektywne gospodarowanie finansa‐
mi i majątkiem gminy. Wskazuje pojawiającą się niepewność w realizacji 
budżetu  oraz  prognozowania wieloletniego w realiach makro  i mikro 
ekonomicznych. Ponadto  ich  znaczenie w  efektywnym  zarządzaniu  fi‐
nansami  samorządu.  Istotnym  jest  rzetelność,  jawność  i  przejrzystość 
finansów  publicznych,  która w  konsekwencji  przekłada  się  na  prowa‐
dzenie racjonalnej gospodarki środkami publicznymi na poszczególnych 
etapach wykonywania budżetu. Dotyczy  to dochodów  (bieżących, ma‐
jątkowych), wydatków (bieżących, majątkowych), przychodów oraz roz‐
chodów, a także możliwości inwestycyjnych gminy. Podkreśla znaczenie 
wytyczenia celów oraz misji samorządu, wskazuje rolę kontroli zarząd‐
czej w  efektywnym zarządzaniu  i ograniczeniu  ryzyka w  jednostce  sa‐
morządu terytorialnego.  
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1. Wprowadzenie 
 
  W niniejszym artykule zostaną przedstawione przesłanki dochodze‐
nia  roszczeń  na  podstawie  europejskiego  nakazu  zapłaty  (ENZ).  Pod‐
stawą europejskiego postępowania nakazowego  jest Rozporządzenie nr 
1896/2006  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  z  dnia  12  grudnia  2006  r. 
ustanawiające  postępowanie w  sprawie  europejskiego  nakazu  zapłaty 
[Dz. Urz. UE L 399 z 30.12.2006, s. 1] – zwanym w dalszej części artykułu 
Rozporządzeniem. Zgodnie z  treścią art. 2 ust.3, ten akt prawny ma bez‐
pośrednie zastosowanie we wszystkich krajach UE za wyjątkiem Danii. 
  Dochodzenie  roszczeń  za  granicą  możliwe  jest  również  w  oparciu 
o Rozporządzenie Nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych 
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roszczeń [Dz. Urz. UE L 199 z dnia 31 lipca 2007 r., s. 1]. W tym przypadku 
górna granica żądania pozwu została ograniczona do 2000 EURO. 
  Oba te postępowania zostały wprowadzone do polskiego postępowa‐
nia cywilnego ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks 
postępowania  cywilnego  oraz  niektórych  innych  ustaw  [Dz. U.  nr  234, 
poz. 1571]. Przepisy te weszły w życie z dniem 12 grudnia 2008 roku.  
 

2. Jurysdykcja krajowa 
 

  Na wstępie  należy przypomnieć,  iż  jedną  z  zasad polskiego postę‐
powania cywilnego nadal jest zasada jurysdykcji krajowej. Oznacza ona 
właściwość  sądów danego państwa do  załatwiania określonych  spraw.  
Wynika z powiązania danej sprawy z państwem polskim. Wyróżnia się 
łączniki  o  charakterze  podmiotowym  (obywatelstwo  polskie,  miejsce 
zamieszkania  lub  siedziby  w  Polsce)  i  przedmiotowym  (położenie 
przedmiotu sporu w Polsce, posiadanie majątku lub praw majątkowych 
w Polsce, otwarcie spadku w Polsce, powstanie lub wykonanie zobowią‐
zania w Polsce).   
  Wyróżnia się jurysdykcję wynikającą z samego prawa, z ustawy albo 
umowy  międzynarodowej  oraz  jurysdykcję  umowną.  Jurysdykcja 
umowna możliwa  jest  tylko w  sprawach  rozpoznawanych w procesie. 
Strony mogą zawrzeć takie postanowienie w oparciu o art. 1104 kpc. Ist‐
nieje zasada utrwalenia  jurysdykcji krajowej,  to znaczy,  iż  trwa ona po‐
mimo ustania  jej podstaw w toku postępowania (art. 1097 kpc). Gdy  ju‐
rysdykcja  zależy  od miejsca  zamieszkania  lub  pobytu  pozwanego,  to 
utrwalenie następuje dopiero z chwilą doręczenia pozwu, a nie wniesie‐
nia pozwu do sądu [art. 1103 pkt. 1 kpc]. 
  Zasada  jurysdykcji  krajowej daje podstawę do wszczęcia  zwykłego 
postępowania  cywilnego przed  sądem polskim przeciwko podmiotowi  
z innego państwa, o ile miejsce powstania lub wykonania zobowiązania 
było w naszym kraju. Stosuje się wówczas takie same zasady  jak w sto‐
sunku do podmiotu rodzimego.  
  Jeżeli pozwany włada  językiem polskim nie trzeba nawet tłumaczyć 
pozwu i załączników. Doręczanie na terenie Unii Europejskiej następuje 
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za  pośrednictwem  polskiego  operatora  pocztowego  (tzw.  czerwona 
zwrotka). W razie skutecznego doręczenia możliwe  jest nawet wydanie 
wyroku  zaocznego. Zasady  tej nie  stosuje  się, gdy  strona pozwana ma 
miejsce pobytu w Wielkiej Brytanii. Wówczas konieczne  jest doręczenie 
przez organ właściwy w tym kraju. Wymagane jest wówczas przetłuma‐
czenie dokumentów sądowych przez tłumacza przysięgłego. Gdy strona 
pozwana ma miejsce pobytu poza Unią doręczenie wymaga tłumaczenia 
dokumentów  i spełnienia  innych dodatkowych warunków. W przypad‐
ku obywatela polskiego zamieszkałego za granicą można dokonać dorę‐
czeń za pośrednictwem konsula.  
  Jeżeli pozwany nie włada  językiem polskim należy zawsze dokonać 
tłumaczeń. Koszty tłumaczenia ponosi strona powodowa. Może ona jed‐
nak żądać od przeciwnika zwrotu wydatków przeznaczonych na ten cel.  
 

3. Zakres zastosowania Rozporządzenia Nr 1896/2006  
 

  Wprowadzenie  instytucji  ENZ miało  na  celu  usprawnienie  i  przy‐
śpieszenie dochodzenia roszczeń za granicą. Przesłanki  jurysdykcji kra‐
jowej w przypadku ENZ zostały wskazane w art. 6 ust. 1 Rozporządze‐
nia. Odsyła ono do regulacji prawa wspólnotowego, w szczególności do 
przepisów  rozporządzenia  (WE)  nr  44/2001  Parlamentu  Europejskiego 
i Rady z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orze‐
czeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlo‐
wych [Dz. Urz. WE L 12 z 16.01.2001, s. 1, z późn. zm.]. Jeżeli dochodzo‐
ne  pozwem  roszczenie  dotyczy  umowy  zawartej  przez  konsumenta  – 
w celu,  nie  związanym  z  działalnością  gospodarczą  lub  zawodową  – 
i jest on stroną pozwaną,  to  jurysdykcja krajowa przysługuje wyłącznie 
sądom państwa  członkowskiego, w którym konsument ma miejsce  za‐
mieszkania, w rozumieniu art. 59 rozporządzenia (WE) nr 44/2001.  
  Zgodnie z  treścią art. 50516 kpc europejskie postępowanie nakazowe 
należy do właściwości sądów rejonowych  i okręgowych, przy czym ten 
ostatni może wydać nakaz,  gdy wartość przedmiotu  sporu przekracza 
75.000 złotych. Europejski nakaz zapłaty może wydać także referendarz 
sądowy. Może on również wydawać zarządzenia.  
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  Rozporządzenie nr 1896/2006 ma zastosowanie wyłącznie do spraw 
transgranicznych.  Zgodnie  z  art.  3  ust.  1  Rozporządzenia,  są  to  takie 
sprawy, w której przynajmniej  jedna ze stron ma miejsce zamieszkania 
lub miejsce  stałego  pobytu w  państwie  członkowskim  innym  niż  pań‐
stwo członkowskie sądu rozpoznającego sprawę.  
  W rozstrzyganej sprawie musi wystąpić łącznik z zakresem normowa‐
nia prawa innego kraju. Element transgraniczny może przybrać postać: 
– obywatelstwa innego państwa, 
– zamieszkania w innym państwie,  
– sprzedaży  towarów  przewożonych  z  innych  państw  lub  wywozu 

towarów do innych państw, 
– świadczenia usług w  innym państwie bądź na  rzecz klientów  z  in‐

nych państw, 
– świadczenia  lub  korzystania  z  usług  transgranicznych  (np.  odbiór 

programu telewizyjnego). 
  Może zatem wystąpić i taka konfiguracja, że kraj miejsca zamieszka‐
nia,  lub  stałego  pobytu  stron  jest  ten  sam  (inny  niż  państwo  siedziby 
sądu). Możliwe  jest  również,  iż  jedna  ze  stron może mieć miejsce  za‐
mieszkania  lub  zwykłego  pobytu  w  państwie  niebędącym  członkiem 
Unii Europejskiej, jeżeli druga strona i sąd mają siedzibę w różnych pań‐
stwach  członkowskich  [por.  Pisuliński  2008,  s.  7; Harast  2008,  s.  850]. 
Należy podkreślić, iż nie ma znaczenia obywatelstwo stron. 
  Na mocy  art.  3  ust.  2 Rozporządzenia  to  sąd  polski  ustala miejsce 
pobytu stron według prawa krajowego, analizując przesłanki z art. 25 kc 
(bada się zamiar stałego pobytu). Przy ocenie tej okoliczności decydujące 
znaczenie ma stan z daty wniesienia pozwu. 
  Zgodnie  z  art.  2 Rozporządzenia ma  ono  zastosowanie do  szeroko 
rozumianych spraw cywilnych i handlowych. Niedopuszczalne  jest wy‐
danie  ENZ w  sprawach  skarbowych,  celnych  i  administracyjnych.  Po‐
nadto, nie można go stosować do następujących kategorii spraw:  
1) praw majątkowych wynikających  ze  stosunków małżeńskich,  testa‐

mentów i dziedziczenia; 
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2) upadłości,  postępowania  związanego  z  likwidacją  niewypłacalnych 
spółek lub innych osób prawnych, postępowań pojednawczych, ukła‐
dów oraz innych analogicznych postępowań; 

3) zabezpieczenia społecznego; 
4) roszczeń wynikających z zobowiązań pozaumownych, chyba że: 

– są  one  przedmiotem  umowy  między  stronami  lub  nastąpiło 
uznanie długu, lub 

– dotyczą  długów  oznaczonych wynikających  ze współwłasności 
mienia. 

  Rozporządzenie może znaleźć zastosowanie w sprawach, w których 
jedną ze stron jest organ władzy, jednak tylko, gdy roszczenie nie pozo‐
staje w  związku  z wykonywaniem  przez  ten  organ  uprawnień wład‐
czych [Arciszewski 2007, s. 14].  
 

4. Warunki skutecznego sporządzenia pozwu 
 

  Do obligatoryjnych elementów pozwu należą: 
1) oznaczenie  stron  i oznaczenie  sądu  (część  2  formularza, przy  czym 

oznaczenia muszą  nawiązywać  do  określonych  kodów).  Używając 
formularza  A  można  wskazać  jednocześnie  3  pozwanych  (pkt.  2  
formularza A). Kolejne osoby można oznaczyć przy wykorzystaniu 
rubryki 11; 

2) informacje dotyczące kwoty  roszczenia głównego oraz odsetek, kar 
umownych  i kosztów [art. 7 ust. 2  lit. a  i b Rozporządzenia]. Kwota 
roszczenia  głównego  zamieszczana  jest  w  punkcie  6  formularza. 
W formularzu  A  można  zamieścić  4  roszczenia.  Należy  pamiętać 
o tym, aby wskazać walutę roszczenia, oraz wskazać wysokość odse‐
tek i okres za jaki są naliczane. Kwota roszczenia musi być wymagal‐
na,  czyli  termin  jej  zapłaty musi upłynąć dzień przed wniesieniem 
pozwu. Wskazać należy,  iż możliwa  jest kumulacja  roszczeń, czyli 
jednoczesne dochodzenie zapłaty kilku kwot  (rubryka 6  formularza 
A). Każde z tych roszczeń powinno nadawać się do oddzielnego do‐
chodzenia  w  ramach  ENZ.  Gdy  powód  dochodzi  większej  liczby 
roszczeń to powinien zamieścić  je w rubryce 11 formularza A (miej‐
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scu  przeznaczonym  dla  dodatkowych  informacji). Wypełnienie  no‐
wego formularza A skutkowałoby tym, że zostałby on potraktowany 
jako nowy pozew. Koszty, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. b) Roz‐
porządzenia opisywane są w pkt. 9 formularza. Jeśli żądanie obejmu‐
je zwrot kosztów, koszty  te należy opisać przy użyciu kodów okre‐
ślonych w formularzu A; 

3) informacje dotyczące dowodów wskazywanych na poparcie roszcze‐
nia  (art. 7 ust. 1  lit. e). W  tym zakresie nie ma  żadnych ograniczeń, 
można zatem wskazać świadków;  

4) informacje uzasadniające jurysdykcję krajową; 
5) informacje uzasadniające transgraniczny charakter sprawy (art. 7 ust. 

2 pkt f oraz g Rozporządzenia); 
6) wymagane jest sporządzenie pozwu w języku urzędowym sądu; 
7) wymagane jest złożenie odpisów i podpisanie pozwu;  
8) wymagane  jest  oświadczenie  powoda,  że  podane  informacje  są 

zgodnie z  jego najlepszą wiedzą  i przekonaniem oraz  że przyjmuje 
on do wiadomości,  iż umyślne podanie nieprawdziwych  informacji 
może  skutkować  zastosowaniem  odpowiednich  sankcji  zgodnie 
z prawem  krajowym  [art.  7 ust.  3 Rozp.  nr  1896/2006].  Sankcją  jest 
odpowiednie zastosowanie art. 103 kpc, który dopuszcza obciążanie 
stron  kosztami  postępowania w  przypadku  ich  niesumiennego  lub 
oczywiście niewłaściwego zachowania.  

  Ponadto sąd ustala, czy zostało złożone pełnomocnictwo i jego odpis 
dla  strony przeciwnej. W przypadku,  gdy pozew  jest wnoszony przez 
podmiot podlegający wpisowi do KRS powinien zostać załączony odpis 
tego  dokumentu.  Należy  pamiętać,  aby  zawierał  on  aktualne  dane. 
Przyjmuje się, że data wydania odpisu KRS nie powinna być wcześniej‐
sza niż 3 miesiące. Oczywiście Sąd może zweryfikować dane samodziel‐
nie w łatwo dostępnej elektronicznej wersji KRS. Pozew powinien zostać 
opłacony.  Opłata wynosi  5%. W  przypadku  kilku  roszczeń  podstawą 
obliczeń jest suma dochodzonych kwot.   
  Również  ten brak podlega uzupełnieniu, chyba że pozew został wnie‐
siony przez zawodowego pełnomocnika. Wówczas następuje zwrot takiego 
pisma  procesowego.  Oczywiście  pełnomocnik  może  niezwłocznie  brak 
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uzupełnić i wnieść o wpisanie sprawy pod nowy numer. Należy pamiętać 
o tym, iż zwrócony pozew nie wywołuje żadnych skutków prawnych, jakie 
przepisy wiążą się z wniesieniem pisma do sądu. Gdyby zatem pozew miał 
przerwać przedawnienie, to jego zwrócenie niweczy taki zamiar.  
  Elementem fakultatywnym jest oświadczenie powoda, iż w przypadku 
wniesienia sprzeciwu przez pozwanego rezygnuje z przeprowadzenia roz‐
prawy. Takie  stanowisko  zawarte w pozwie,  jest  równoznaczne z  cofnię‐
ciem pozwu. Sąd wówczas umarza postępowanie. Taka sytuacja procesowa 
została uregulowana przez polskiego ustawodawcę w art. 50519.  
  Ciekawym  jest problem przedstawiania dowodów. Rozporządzenie 
1896/2006 nie rozstrzyga o konieczności załączania do pozwu  jakichkol‐
wiek dokumentów, ani o konsekwencjach  ich niezałączenia. Należy za‐
tem zastosować prawo krajowe. Zgodnie z treścią art. 207 kpc w pozwie 
należy wskazać wszelkie twierdzenia  i dowody na  ich poparcie pod ry‐
gorem pominięcia w dalszym toku postępowania. Wyjątki od tej zasady 
są dopuszczalne wówczas, gdy pozew wnosi strona samodzielnie (a nie 
przez pełnomocnika), oraz gdy powód nie miał wiedzy o danym dowo‐
dzie na  etapie wnoszenia pozwu. Nie wskazanie dowodów uniemożli‐
wia  dokonanie  przez  sąd  wstępnej  weryfikacji  zasadności  roszczenia, 
a zatem może w ostateczności skutkować odrzuceniem pozwu.      
  Reasumując, do pozwu powinny być załączone wszystkie dowody. 
Powinien zostać  również załączony dowód uprzedniego wezwania po‐
zwanego do zapłaty. Powinny one zostać przetłumaczone na język urzę‐
dowy sądu.  
 
5. Czynności podejmowane przez sąd na etapie wstępnym 
 
  Na wstępie pozew podlega badaniu w  trybie art. 8 Rozporządzenia. 
Po wpłynięciu pozwu,  Sąd bada pozew pod względem braków  formal‐
nych i fiskalnych. Ustala również, czy pozew wydaje się być uzasadniony.  
  Co  ciekawe  z  Rozporządzenia  nie  wynika,  według  jakiego  prawa 
materialnego ma  zapaść  rozstrzygnięcie. Wskazanie właściwego prawa 
przez powoda nie jest konieczne, co może implikować trudności z oceną 
zasadności roszczenia.  
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  W  przypadku,  gdy  pozew  nie  spełnia  wymaganych  warunków 
(wskazanych w  art.  7),  sąd na podstawie  art.  9 ust.  1 Rozporządzenia, 
wzywa do uzupełnienia stwierdzonych braków chyba, że roszczenie jest 
oczywiście nieuzasadnione  lub pozew  jest niedopuszczalny. Sąd wska‐
zuje odpowiedni kod z formularza B i zakreśla 7 dniowy termin na uzu‐
pełnienie braków, który może być przedłużany.   
  Zgodnie  z  treścią  art. 50518  §1  kpc,  jeżeli  europejski  nakaz  zapłaty, 
może zostać wydany  tylko, co do części  roszczenia,  sąd ma obowiązek 
poinformowania o tym powoda używając formularza C z załącznika III. 
Strona musi zaakceptować  taką propozycję zwracając  formularz. Wów‐
czas, sprawę, co do pozostałej części roszczenia sąd rozpoznaje we wła‐
ściwym trybie – należy przyjąć, iż odbywa się to na zasadach ogólnych, 
w postępowaniu zwykłym. Sąd wyznacza  tutaj odpowiednio długi  ter‐
min.  Jest  to  termin  sądowy,  a  zatem  może  być  przedłużany  według 
uznania  sądu.  Strona musi  jednak  złożyć  odpowiednio umotywowany 
wniosek o przedłużenie terminu na uzupełnienie.  
  Reasumując, uzupełnianie barków formalnych następuje w trybie art. 
130 § 1 kpc w związku z art. 26 Rozporządzenia.    
 
5. Odrzucenie pozwu 
 
  Sąd  informuje  o  takiej  decyzji  w  formularzu  D,  w  następujących 
przypadkach: 
– niespełnienia wymogów określonych w art. 2, 3, 4, 6  i 7 Rozporzą‐

dzenia; 
– uznania, że roszczenie jest oczywiście nieuzasadnione; 
– nie przesłania odpowiedzi przez powoda w wyznaczonym  terminie 

(art. 9 ust. 2); 
– odrzucenia  propozycji  sądu,  co do  częściowego  uwzględnienia  po‐

zwu (art. 10). 
  W momencie  badania  pozwu  sąd  obowiązany  jest  podjąć  decyzję, 
czy  pozew wydaje  się  uzasadniony.  Jeśli  uzna,  że  roszczenie  zawarte 
w pozwie jest oczywiście nieuzasadnione, odrzuci pozew bez wzywania 
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do jego uzupełnienia lub poprawienia.  
   Pojęcie  oczywistej  bezzasadności  roszczenia  było  wcześniej  znane 
polskiej procedurze cywilnej. Występowało ono przy ocenie zasadności 
ustanowienia pełnomocnika  z urzędu  oraz podczas  analizy  zasadności 
wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym art. 499 kpc.  
 
6. Europejskie postępowanie nakazowe 
 
  Europejskie postępowanie nakazowe jest postępowaniem jednoin‐
stancyjnym. Zgodnie z art. 11 ust. 2 Rozporządzenia od odrzucenia po‐
zwu  nie  przysługuje  odwołanie.  Przepis  art.  11  ust.  3 Rozporządzenia 
daje możliwość ponownego wniesienia pozwu o wydanie ENZ albo do‐
chodzenia roszczenia w postępowaniu zwykłym.   
  Należy  pamiętać,  iż  odrzucenie  pozwu  może  nastąpić  również 
z przyczyn wskazanych w art. 199 kpc, czyli np. z uwagi na powagę rze‐
czy osądzonej (res iudicata). 
  Wydanie nakazu. Sąd musi wydać orzeczenie w terminie 30 dni. Nie 
dolicza się do tego okresu czasu przeznaczonego na uzupełnienie przez 
powoda stwierdzonych braków.  
  Europejski  nakaz  zapłaty  jest wydawany  przez  sąd  na  formularzu 
i doręczany pozwanemu wraz z odpisem pozwu. Europejski nakaz za‐
płaty może zostać doręczony pozwanemu zgodnie z prawem krajowym 
państwa, w  którym ma  nastąpić  doręczenie, w  jeden  z  następujących 
sposobów: 
– doręczenie  osobiste  potwierdzone  podpisanym  przez  pozwanego 

poświadczeniem odbioru, zawierającym datę odbioru; 
– doręczenie  osobiste  potwierdzone  dokumentem  podpisanym  przez 

właściwą osobę, która dokonała doręczenia,  stwierdzającym,  że po‐
zwany otrzymał dokument lub bezpodstawnie odmówił jego przyję‐
cia, zawierającym datę doręczenia; 

– doręczenie drogą pocztową za podpisanym  i zwróconym przez po‐
zwanego poświadczeniem odbioru zawierającym datę odbioru; 
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– doręczenie drogą elektroniczną, taką  jak faks lub poczta elektronicz‐
na, za podpisanym i zwróconym przez pozwanego poświadczeniem 
odbioru zawierającym datę odbioru; 

– w  przypadku  pozwanego  prowadzącego  działalność  gospodarczą 
lub  osoby  prawnej,  doręczenie  osobiste w  lokalu  przedsiębiorstwa 
pozwanego osobie zatrudnionej przez pozwanego; 

– złożenie nakazu w skrzynce pocztowej pozwanego; 
– złożenie nakazu w urzędzie pocztowym lub w siedzibie właściwego 

organu władzy publicznej,  za pisemnym powiadomieniem  o  takim 
złożeniu pozostawionym w skrzynce pocztowej pozwanego, pod wa‐
runkiem że pisemne powiadomienie wyraźnie określa charakter do‐
kumentu  jako  dokumentu  sądowego  lub  skutek  prawny  powiado‐
mienia  polegający  na  uznaniu  nakazu  za  doręczony  i  rozpoczęciu 
biegu terminów; 

– doręczenie  drogą  pocztową  bez  potwierdzenia,  gdy  pozwany  ma 
adres w państwie członkowskim wydania; 

– drogą elektroniczną, za automatycznym potwierdzeniem dostarcze‐
nia, pod warunkiem, że pozwany uprzednio wyraźnie zgodził się na 
taki sposób doręczania; 

– doręczenie przedstawicielowi pozwanego. 
Oczywiście w niektórych przypadkach doręczenie nie jest możliwe, jeżeli 
nie ma pewności, co do adresu pozwanego. 
  Sprzeciw.  Po  otrzymaniu  nakazu  zapłaty  pozwany  może  wnieść 
sprzeciw. Powinien on być złożony w terminie 30 dni. Środek zaskarże‐
nia wnoszony  jest na  formularzu F, określonym w załączniku nr VI do 
Rozporządzenia, który  jest doręczany  razem  z nakazem  i odpisem po‐
zwu  oraz  załączników  do  pozwu. Wystarczy,  iż  pozwany wskaże,  że 
kwestionuje roszczenie. Nie musi uzasadniać swojego stanowiska. Są to 
wymogi podobne  jak w znanym polskiej procedurze karnej  sprzeciwie 
od nakazu karnego (art. 16 ust. 3 rozp. nr 1896/2006). 
  W  razie wniesienia  sprzeciwu  europejski  nakaz  zapłaty  traci moc, 
a sąd rozpoznaje sprawę we właściwym trybie, w tym również w postę‐
powaniu  odrębnym,  z wyłączeniem  postępowania  nakazowego  i  upo‐
minawczego (art. 50519 § 1 k.p.c.). 
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  W  załączniku  do  pozwu  powód może  zażądać  zakończenia  postę‐
powania  na  wypadek  wniesienia  sprzeciwu  (art.  7  ust.  4  Rozp.  nr 
1896/2006).  Jeżeli  takie  oświadczenie  zostało  złożone,  w  przypadku 
wniesienia  sprzeciwu  sąd  umarza  postępowanie,  orzekając  o  kosztach 
jak przy cofnięciu pozwu (art. 50519 § 4 k.p.c.). 
  Tryb  szczególny  badania  europejskiego  nakazu  zapłaty.  Zgodnie 
z treścią  art. 50520  §1  kpc,  w  razie  stwierdzenia,  że  istnieje  określona 
w przepisach  odrębnych podstawa do uchylenia  europejskiego  nakazu 
zapłaty,  na wniosek  pozwanego  sąd,  który  go wydał,  a w  przypadku 
nakazu wydanego  przez  referendarza  sądowego  −  sąd,  przed  którym 
wytoczono powództwo, uchyla nakaz zapłaty. Wniosek powinien czynić 
zadość warunkom  pisma  procesowego  i wskazywać  okoliczności  uza‐
sadniające  uchylenie  europejskiego  nakazu  zapłaty.  Przed  uchyleniem 
europejskiego nakazu zapłaty sąd wysłucha powoda na posiedzeniu lub 
zażąda  od  niego  oświadczenia  na  piśmie. Na  postanowienie  sądu 
w przedmiocie uchylenia europejskiego nakazu zapłaty przysługuje za‐
żalenie. 
  Zgodnie z tym przepisem, dłużnik może wnosić o: 
– ponowne  zbadanie  europejskiego  nakazu  zapłaty w  państwie  jego 

wydania (art. 20 Rozp. nr 1896/2006), 
– odmowę  jego wykonania w  państwie wykonania  (art.  22 Rozp.  nr 

1896/2006). 
  Ponowne badanie europejskiego nakazu zapłaty. Ponowne badanie 
europejskiego  nakazu  zapłaty w  państwie  pochodzenia może  nastąpić 
w następujących przypadkach (art. 20 ust. 1 i 2 Rozp. nr 1896/2006): 
– jeżeli  europejski  nakaz  zapłaty  został  doręczony  pozwanemu  bez 

potwierdzenia  odbioru  przez  pozwanego  i  doręczenie  to  bez  jego 
winy nie nastąpiło w odpowiednim czasie umożliwiającym przygo‐
towanie obrony; 

– jeżeli pozwany  z powodu  siły wyższej  lub  z powodu  nadzwyczaj‐
nych okoliczności przez niego niezawinionych nie miał możliwości 
sprzeciwienia się roszczeniu; 

– jeżeli wydanie nakazu było w sposób oczywisty błędne w świetle wy‐
magań rozporządzenia lub z uwagi na inne wyjątkowe okoliczności. 
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  W przypadkach opisanych w pkt 1 i 2 sąd przywraca pozwanemu termin 
do wniesienia  sprzeciwu  od  europejskiego  nakazu  zapłaty. W przypadku 
opisanym w pkt 3 sąd uchyla nakaz zapłaty  (art. 50520 § 1 k.p.c.). Wniosek 
o uchylenie nakazu rozpoznawany jest przez (art. 50520 § 1 k.p.c.): 
– sąd, który go wydał; 
– sąd, przed którym wytoczono powództwo, jeżeli nakaz został wyda‐

ny przez referendarza sądowego. 
  W  razie  złożenia  przez  pozwanego wniosku  o  ponowne  zbadanie 
nakazu zapłaty, sąd może (art. 23 rozp. nr 1896/2006): 
– ograniczyć postępowanie egzekucyjne do środków zabezpieczających, 
– uzależnić wykonanie od złożenia zabezpieczenia określonego przez sąd, 
– w wyjątkowych przypadkach zawiesić postępowanie egzekucyjne. 
  Odmowa wykonania europejskiego nakazu zapłaty.  Jeżeli upłynął 
termin do wniesienia sprzeciwu wobec ENZ w państwie wydania  i zo‐
stała stwierdzona  jego wykonalność w państwie pochodzenia, pozwany 
może złożyć wniosek o odmowę wykonania nakazu. Odmowa wykona‐
nia europejskiego nakazu zapłaty w państwie wykonania może nastąpić 
w przypadkach, gdy (art. 22 ust. 1 i 2 rozp. nr 1896/2006): 
1)  europejskiego nakazu zapłaty nie można pogodzić z wcześniejszym 

orzeczeniem  lub nakazem wydanym w  jednym z państw członkow‐
skich albo w państwie trzecim, pod warunkiem że: 
– wcześniejsze orzeczenie  lub nakaz zostały wydane w odniesieniu 

do tego samego przedmiotu sporu i dotyczyły tych samych stron; 
– wcześniejsze orzeczenie lub nakaz spełniają warunki niezbędne do 

uznania ich w państwie członkowskim wykonania; 
– niemożność pogodzenia nakazu z wcześniejszym orzeczeniem  lub 

nakazem nie mogła być podniesiona w  formie zarzutu w postę‐
powaniu sądowym w państwie członkowskim wydania; 

2)  pozwany zapłacił powodowi kwotę orzeczoną w europejskim naka‐
zie zapłaty;  jeżeli zapłata nastąpiła w części,  to odmowa wykonania 
nakazu stwierdzana jest tylko w tej części. 
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  Europejski  nakaz  zapłaty  nie  może  być  przedmiotem  ponownego 
badania pod względem merytorycznym w państwie członkowskim wy‐
konania (art. 22 ust. 3 Rozp. nr 1896/2006). 
 

7. Wykonywanie orzeczeń za granicą  
 

  Na wstępie należy poczynić kilka uwag natury ogólnej. Mianowicie, 
zgodnie  z  treścią  art.  358  §1  kc,  jeżeli  przedmiotem  zobowiązania  jest 
suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świad‐
czenie w walucie polskiej,  chyba  że ustawa, orzeczenie  sądowe będące 
źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świad‐
czenia w walucie obcej.  
  Jest to tzw. zasada walutowości. Jak wynika z tego przepisu, Sąd mo‐
że nałożyć  obowiązek  zapłaty w walucie  obcej. Najpowszechniejsze  są 
sytuacje,  kiedy  polski  ubezpieczyciel  musi  zwrócić  koszty  naprawy 
szkody wyrażone w walucie obcej. Powstaje wówczas problem wykona‐
nia takiego orzeczenia. Przede wszystkim, pozwany może zapłacić daną 
kwotę w zasądzonej walucie. Może jednak – na co zezwala treść art. 358 
§1 kc – wykonać zobowiązanie w walucie polskiej. Należy wówczas za‐
stosować kurs z dnia wymagalności roszczenia. Podstawę takiego postę‐
powania stanowi §2. W zależności od sytuacji, może to być dzień: upły‐
wu  terminu zapłaty, wezwania do zapłaty, bądź upływu  terminu usta‐
wowego (np. 30 dni od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi). Natomiast 
w przypadku zwłoki dłużnika, wierzyciel może żądać spełnienia świad‐
czenia  według  kursu  średniego  NBP.  Dotyczy  to  już  etapu  egzekucji. 
Wówczas  Sąd  nadając  klauzulę  wykonalności  wskazuje  komornikowi, 
według jakiego kursu ma dokonać przeliczenia zajętej kwoty na rachunku 
złotówkowym. Dopuszczalne  jest również umieszczenie w samym wyro‐
ku wzmianki odpowiadającej treści powołanego wyżej przepisu.   
  Może  powstać  także  problem  z  przeliczeniem  kwot  zasądzonych 
w walucie narodowej państwa członkowskiego, po  tym  jak w państwie 
tym zaczęło obowiązywać Euro. Wykonanie każdego wyroku przedaw‐
nia  się  z  upływem  10  lat. Nie  jest wykluczone,  iż w  tym  okresie  np. 
w Czechach zostanie wprowadzona wspólna europejska waluta. Należy 
wówczas odpowiednio zastosować art. 358 kc.  
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  Reasumując, każdemu polskiemu orzeczeniu można nadać klauzulę 
wykonalności przeciwko podmiotowi zagranicznemu.  
  W celu egzekucji takiego tytułu za granicą można zwrócić się do pol‐
skiej placówki dyplomatycznej o wskazanie adresów komorników w da‐
nym kraju. Po uzyskaniu tej informacji należy złożyć wniosek o wszczę‐
cie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym. 
  Na marginesie  należy wskazać,  iż  istnieje  również  europejski  tytuł 
egzekucyjny. Zakres  uregulowania  tej  instytucji wykracza  poza  zakres 
tego opracowania.  
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Finansowe aspekty kooperacji międzynarodowej 
pionowej jako podstawowego czynnika rozwoju 
internacjonalizacji sektora MSP w Polsce  
(na przykładzie firmy CSY S.A. z Iławy) 

 
Financial Aspects of the International Vertical Cooperation 

as the Basic Factor in the Development of the  
Internationalization of the SME Sector in Poland  

(on the example of CSY S.A. from Iława) 
 

Abstract: The goal of the article is to verify the hypothesis that 
the main condition for the survival of the economic crisis is devel-
opment of small and medium- sized companies and their inten-
sive international vertical cooperation with other economic units 
of the same size or with big concerns and holdings. The author 
presented a case study of a company CSY S.A. from Iława. The 
international vertical cooperation was formulated on the base of 
the logical premises, that are contributing to the development of 
the process of the SME'S sector internationalization in Poland. 
Key words: International Vertical Cooperation, SME Sector. 

 

1.  Wstęp 
 

Aktywność małych  i  średnich przedsiębiorstw odgrywa  zasadniczą 
rolę w  procesie  internacjonalizacji.  Ponad  1,6 mln  podmiotów  sektora 
MSP w Polsce to dominująca siła polskiej gospodarki jak również źródło 
wzrostu, innowacji i zatrudnienia. Wciąż liczba nowo powstałych przed‐
siębiorstw jest większa od tej dotyczącej zlikwidowanych podmiotów, co 
świadczy o wysokim potencjale przedsiębiorczości Polaków.  
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Mimo  to,  dość  niepokojącym  zjawiskiem  jest  efekt  występowania 
samodzielnej  ekspansji  sektora MSP  w  Polsce,  co  stanowi  zasadniczy 
problem niniejszego opracowania. Według danych przytoczonych przez 
PARP wynika,  iż w Polsce najwięcej podmiotów gospodarczych działa 
w tzw.  „pojedynkę”. W większości  są  to przedsiębiorstwa  jednoosobo‐
we, prowadzące działalność handlową  (np. małe  sklepy). W  roku 2009 
odnotowano  1604,4  tys. mikroprzedsiębiorstw,  50,2  tys. małych  przed‐
siębiorstw,  15,8  tys.  średniej wielkości podmiotów gospodarczych oraz 
zaledwie 3,11 tys. dużych przedsiębiorstw [Brussa 2011, s. 16]. Tymcza‐
sem postęp techniczny, konkurencyjne wyzwania globalizacji, jak również 
wciąż obecny kryzys gospodarczy sprawiają, że przedsiębiorstwa, w tym 
nawet największe korporacje  transnarodowe w swojej działalności nie są 
w stanie opierać się wyłącznie na własnych, wewnętrznych zasobach.  

Celem  niniejszego  opracowania  jest  wykorzystanie  studium  przy‐
padku w odniesieniu do firmy CSY. S.A. z Iławy w województwie war‐
mińsko‐mazurskim,  aby  dowieść,  iż  warunkiem  przetrwania  kryzysu 
gospodarczego  jest stawianie na rozwój małych  i średnich firm poprzez 
ich wzmożoną kooperację międzynarodową pionową z podmiotami go‐
spodarczymi tej samej wielkości lub dużymi koncernami i holdingami.  

 
2. Przedsiębiorczość małych i średnich firm w Polsce  

 
W ujęciu psychologicznym przedsiębiorczość oznacza cechę charak‐

teru człowieka, jest postawą, która przejawia się w inicjatywie, rzutkości, 
zaradności i obrotności. Człowiek, który posiada takową cechę charakte‐
ru, zgłasza nowe pomysły, wciąż poszukuje czegoś nowego, nie zadowa‐
la go  istniejąca  sytuacja. H. Leibenstein  określa przedsiębiorczość,  jako 
„działalność  niezbędną do  stworzenia  i  prowadzenia  przedsiębiorstwa 
w warunkach  niepewności  rynkowej  bądź  istnienia  niedookreślonych 
rynków,  których  funkcja  produkcyjna  nie  jest  do  końca  rozpoznana”. 
Ludzie  przedsiębiorczy  „to  jednostki  lub  grupy  jednostek  o  czterech 
podstawowych  cechach:  łączą  oni  rozmaite  rynki,  potrafią  działać  na 
wadliwie  funkcjonujących  rynkach  (funkcja  uzupełnienia  braków),  po‐
trafią zdobywać konieczne zasoby i tworzą lub rozbudowują trwałe cało‐
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ści  transformujące pozyskane zasoby (tj. przedsiębiorstwa)” [Lebenstein 
1968, s. 48–49].  

Przystąpienie  Polski  do  Unii  Europejskiej  pokazało,  że  polskim 
przedsiębiorstwom z sektora MSP brakuje pewności w konkurowaniu na 
rynkach zagranicznych  i globalnych. Dlatego konieczne staje się prowa‐
dzenie  odpowiednio  ukierunkowanej  polityki  gospodarczej,  zwłaszcza 
przemysłowej  i proinnowacyjnej, przyjaznej dla przedsiębiorstw poszu‐
kujących  coraz  to  nowszych  rozwiązań,  jak  również  nowych  rynków 
zbytu.  

Tymczasem,  jak  autorka  wspomniała  we  wstępie,  przeważającą 
większość  przedsiębiorstw  w  Polsce  stanowią  mikroprzedsiębiorstwa, 
których  udział w  całkowitej  liczbie  przedsiębiorstw  (96%)  przewyższa 
średnią europejską (91,8%). Udział małych firm w  liczbie MSP w Polsce 
(2,8%) jest o ponad połowę mniejszy od średniej dla UE‐27 (6,9%) [Brussa 
2011, s. 16].  

Z powyższych informacji wynikało, iż największe problemy ze wzro‐
stem  i przekształceniem  się w małe podmioty mają mikroprzedsiębior‐
stwa, stąd też tak duża ich liczba w porównaniu z pozostałymi podmio‐
tami  gospodarczymi.  Firmy  te  zasługują wprawdzie  na miano  kluczo‐
wego czynnika rozwoju polskiej gospodarki, niemniej jednak  w obliczu 
kryzysu gospodarczego odczuwają one również dotkliwiej niż małe czy 
średnie  firmy  skutki  spowolnienia  gospodarczego  w  naszym  kraju. 
W związku  z  tak  liczną  grupą  bardzo małych,  często  jednoosobowych 
firm w działalności  sektora MSP nasila  się  zjawisko występowania  sa‐
modzielnej ekspansji. Zjawisko  to nasila się zwłaszcza w sektorze usłu‐
gowym  (handel  i  naprawy,  pośrednictwo  finansowe,  agroturystyka). 
Tymczasem  w  obliczu  kryzysu  gospodarczego  trudno  jest  przetrwać 
trudne  chwile mikroprzedsiębiorstwom,  a  tym  bardziej większym  fir‐
mom przy braku chęci współpracy z innymi przedsiębiorstwami prowa‐
dzącymi  swoją działalność  gospodarczą  nie  tylko  na  rynku  krajowym, 
ale również międzynarodowym.  

W  związku  z powyższym, wzrost  liczby przedsiębiorstw  z  sektora 
MSP rozwijających swoją działalność nie tylko na rynku krajowym przy‐
czynia  się  również do  rozwoju  internacjonalizacji,  którą  należy przede 
wszystkim  rozpatrywać nie  tylko  statycznie,  jako  istniejące powiązania 
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gospodarki  i przedsiębiorstw  z  zagranicą,  ale przede wszystkim dyna‐
micznie,  jako  proces  rozwoju,  który  cechuje  przechodzenie  do  coraz 
wyższych form działalności na rynkach międzynarodowych [Rymarczyk 
2004,  s.  11].  Analizując  powyższą  internacjonalizację  sektora MSP we 
współczesnej  gospodarce  należy  stwierdzić  jednoznacznie,  iż  pierwszą 
i najprostszą  jej formą  jest eksport [Daszkiewicz 2003, s. 18]. Dane, które 
przedstawia  poniższa  tabela  potwierdzają  fakt,  jak  z  punktu widzenia 
wielkości  eksportu ważną  rolę w  polskiej  gospodarce  odgrywają małe 
i średnie firmy (por. tabela 1).  

 
Tabela 1. MSP‐ eksporterzy na tle wszystkich badanych eksporterów  

w latach 2004–2010 

Wyszczególnienie  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 
Liczba wszystkich badanych  
eksporterów 

14 103 14 333 15 448 15 845 16 290 17 079  15 719 

Liczba MSP‐ eksporterów  12 387 12 583 13 553 13 785 14 249 15 178  13 798 
Udział MSP‐ eksporterów  
w ogólnej liczbie eksporterów  
(w %) 

87,8 87,8 87,7 87,0 87,5 88,9  87,8 

Źródło: [Brussa 2011, s. 32]. 

 
Z raportu o stanie sektora MSP w Polsce przedstawionego przez Pol‐

ską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynika,  iż w 2010  roku  liczba 
wszystkich przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób (tj. fir‐
my małe, średnie i duże), które sporządziły dla GUS sprawozdanie F‐01 
wyniosła  49 054,  z  czego  15 719  firm przypadło na  eksporterów. W  tej 
drugiej  grupie  podmiotów  gospodarczych  13 798  przedsiębiorstw  zali‐
czało się do sektora MSP − eksporterów. W br. roku, przy ogólnym spad‐
ku  liczby eksporterów w Polsce,  liczebność MSP − eksporterów zmniej‐
szyła się o 9,1% w stosunku do roku poprzedniego. W tym samym czasie 
liczba dużych eksporterów (o liczbie pracujących powyżej 249 osób) ob‐
niżyła się o 8%. W konsekwencji, udział MSP − eksporterów w ogólnej 
liczbie  eksporterów  zmniejszył  się  zaledwie  z  88,9% w  2009  roku  do 
87,8% w 2010 roku (spadek o 1,1 p. p.). Nadal zauważalna była tendencja 
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rosnąca badanego wskaźnika w stosunku do ostatnich lat przed rozprze‐
strzeniającym się kryzysem gospodarczym.  

Podsumowując  dotychczasowe  rozważania  można  stwierdzić,  iż 
przedsiębiorczość w obecnym wymiarze powinna wiązać  się z ciągłym 
poszukiwaniem  i  skutecznym wykorzystywaniem  szans  na  tworzenie 
wartości dodanej poprzez poszerzanie zakresu dotychczas prowadzonej 
działalności gospodarczej, zwłaszcza w obliczu kryzysu gospodarczego.  
 
3. Finansowe aspekty kooperacji międzynarodowej pionowej 

a rozwój internacjonalizacji sektora MSP w Polsce 
 
W  rozwoju małych  i  średnich przedsiębiorstw  istotną  rolę odgrywa 

kooperacja  pionowa  międzynarodowa.  Firmy  z  sektora  MŚP  w  celu 
ograniczenia kosztów produkcji powinny korzystać z  tańszych  rozwią‐
zań  technologicznych oferowanych przez duże podmioty gospodarcze, 
których  siedziba mieści  się  poza  granicami  naszego  kraju.  Biorąc  pod 
uwagę  kooperację  międzynarodową,  małe  i  średnie  przedsiębiorstwa 
w tym wypadku  powinny  również  spełniać  rolę  pośredników  usługo‐
wych dostarczających  tańsze  technologie dużym podmiotom gospodar‐
czym.  

Kooperacja międzynarodowa przyczynia się również do rozwoju in‐
ternacjonalizacji  badanych  podmiotów  gospodarczych,  definiowanej 
ogólnie  jako umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw  trakto‐
wane również jako proces ciągły i kumulatywny, polegający na stopnio‐
wym  przechodzeniu  od  prostszych  do  coraz  bardziej  złożonych  form 
ekspansji  zagranicznej  (od  eksportu,  na  produkcji  własnej  za  granicą 
skończywszy) [Plawgo 2004, s. 47].  

Tak więc, współpraca z jednostkami zaangażowanymi w proces dys‐
trybucji i sprzedaży produktów w ramach  łańcucha dostaw na szczeblu 
międzynarodowym  umożliwia  wgląd  w  realne  potrzeby  klienta  oraz 
może poprawić zarządzanie kapitałem obrotowym  i zapasami  [Acemo‐
glu 2007, s. 5]. Intensywność integracji międzynarodowej ogólnie można 
wyrazić za pomocą następującego wzoru [Opracowanie własne na pod‐
stawie Cygler 2009, s. 42; Duliniec 2001, s. 146–147; Meredyk 2007, s. 239]:  
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,MVAExVCQ =++  

stąd [Ejsmont 2012, s. 362]: 
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, gdzie  ,0;0 >> KaV  

gdzie:  
Q – wielkość produkcji,  
VC – intensywność kooperacji pionowej,  
MVA – rynkowa wartość dodana,  
A – wskaźnik ogólnej efektywności nakładów, gdzie A > 1,  
C – wysokość nakładów kapitału, gdzie C > 0,  
L – wysokość nakładów pracy, gdzie L > 0,  
K – liczba kooperantów,  
i, j – parametry stałe,  
CRK – częstotliwość relacji kooperacyjnych w nowo powstałej sieci ko‐

operacyjnej,  
N – liczba relacji kooperacyjnych w nowo powstałej sieci kooperacyjnej,  
V – nadwyżka wartości rynkowej przedsiębiorstwa,  
Ka – wartość zainwestowanego w przedsiębiorstwie kapitału,  
Ex – wartość eksportu.      

W przypadku kooperacji międzynarodowej pionowej bardziej fawo‐
ryzowane powinny  być małe  i  średnie  firmy,  które uchodzą  za  swego 
rodzaju organizacje bardziej elastyczne w porównaniu do dużych pod‐
miotów gospodarczych. W związku z powyższym, autorka niniejszego 
opracowania  przedstawiła  uproszczony model  kooperacji międzynaro‐
dowej pionowej w świetle uwzględnionych w nim prognoz dotyczących 
wielkości produkcji oraz wielkości eksportu a co za tym idzie, rynkowej 
wartości dodanej. Przykładem przedsiębiorstwa, które stara się rozwijać 
współpracę  z  innymi podmiotami gospodarczymi na  szczeblu między‐
narodowym pionowym  jest  firma  średniej wielkości o nazwie CSY S.A. 
z siedzibą  mieszczącą  się  w  Iławie  w  województwie  warmińsko‐
mazurskim, która została założona w 2004  roku. Spółka zlokalizowana 
jest na  terenie będącym własnością  IZNS  Iława  S.A.  (Iławskie Zakłady 
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Naprawy Samochodów S.A. z siedzibą w Iławie). Spółka jako producent 
różnego  rodzaju  części  zamiennych  do  pojazdów, maszyn  i  urządzeń 
rozwija współpracę  głównie  z  dystrybutorami  części  samochodowych. 
Z dwiema hurtowniami Spółka ma podpisane umowy handlowe zobo‐
wiązujące te hurtownie do regularnych zakupów na określonych warun‐
kach. Są to [Dokument informacyjny … 2011, s. 29]:  
–   IZNS Iława S.A. – 23% wartości sprzedaży części zamiennych,  
–  VESTERTRUCK Sp. z o. o. (dawna Centralna Składnica Zaopatrzenia 

PKS BENEPARTS) – 5% wartości sprzedaży części zamiennych.  
Do  grona  partnerów  zagranicznych  spółki  CSY  S.A. można  zaliczyć 

w głównej mierze następujące firmy [Dokument informacyjny … 2011, s. 36]:  
–   CATERPILLAR – włoskiego producenta części do maszyn do  robót 

ziemnych,  
–   CGR Cornelio Ghinassi Ricambi SPA z Ravenny – największy odbiorca 

gniazd zaworowych (80% sprzedaży na rynki Unii Europejskiej),  
–   PLEUGER WORTHINGTON  GmbH  z  Niemiec,  którą  spółka  CSY 

S.A. zaopatruje głównie w tulejki łożyskowe.  
Sytuacja  finansowa przedsiębiorstwa ma  istotne  znaczenie dla  jego 

rozwoju,  jak i rozwoju firm powiązanych ze spółką. Odzwierciedleniem 
tego  jest zarówno wysokość przychodów ze sprzedaży produktów, po‐
zostałych kosztów operacyjnych,  jak  również osiąganego zysku  (straty) 
ze sprzedaży. Poniższe dane przedstawia poniższa tabela (por. tabela 2).  
  Z danych dotyczących tabeli 2 wynika, iż w całym badanym okresie, 
tj. w  latach 2008–2010  firma CSY S.A. utrzymywała sprzedaż na pozio‐
mie  7,5–9,0 mln  zł w  ujęciu  rocznym. Głównym  źródłem przychodów 
dla Spółki były przychody ze sprzedaży produktów własnych. W obsza‐
rze prowadzonej działalności w 2009 roku w relacji do 2008 roku odno‐
towano 20% spadek przychodów. 
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Tabela 2. Wyniki finansowe spółki CSY S.A. uzyskane w latach 2008–2010 
(dane w tys. zł) 

Pozycja  31.12.2008  31.12.2009  30.09.2010 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług  9 279  7 401  7 249 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  196  129  135 

Zysk ze sprzedaży  1 563  1 179  1 299 

Pozostałe przychody operacyjne  11  21  79 

Zysk z działalności operacyjnej  573  – 158  – 36 

Przychody finansowe  2  2 952  109 

Zysk brutto  528  2 717  21 

Zysk netto  412  2 135  – 28 

Źródło: [Dokument informacyjny … 2010, s. 41] 
 
Największy  spadek  badanych  przychodów  ze  sprzedaży  dotyczył 

dostaw wewnątrzwspólnotowych  do włoskich  kontrahentów:  CATER‐
PILLAR  oraz CGR Cornelio Ghinassi Ricambi  SPA  z Ravenny,  którzy 
w dużym stopniu odczuli światowy kryzys gospodarczy. W odniesieniu 
do pozostałych przychodów operacyjnych można zaobserwować znacz‐
ny wzrost ich wartości z 11 tys. zł w 2008 roku do 21 tys. zł w 2009 roku 
(wzrost o  91%). Wynik  finansowy netto  z działalności gospodarczej  za 
rok 2008 zamknął się kwotą zysku w wysokości 573 tys. zł, w 2009 roku 
zaś – 158 tys. zł. Tendencja ta została odwrócona w 2010 roku, gdzie zysk 
z działalności operacyjnej na koniec września wyniósł niecałe – 36 tys. zł. 
Mimo to, utrzymujący się wzrost gospodarczy w kraju, a także powolne 
wychodzenie gospodarek  zagranicznych  z kryzysu pozwalają na  opty‐
mistyczne  spojrzenie w przyszłość. Wartość przychodów  ze  sprzedaży 
corocznie zwiększana była przez przychody ze sprzedaży towarów i ma‐
teriałów. W  latach 2008–2010 rentowność sprzedaży towarów  i materia‐
łów  była  stosunkowo wysoka  i wyniosła  od  25  do  40%. Wynikało  to 
głównie  ze  specyfiki  sprzedawanych  towarów  i  ich  wysokiej  jakości. 
Firma w ramach prowadzonej działalności dokonywała  inwestycji kapi‐
tałowych  w  instrumenty  finansowe  dostępne  na  rynku  regulowanym 
oraz na rynku NewConnect. Firma CSY S.A. w związku z prowadzoną 
działalnością poniosła również znaczne koszty. Dane przedstawia poniż‐
sza tabela (por. tabela 3).  
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Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 3 należałoby stwier‐
dzić  jednoznacznie,  iż w całym badanym okresie, tj. w  latach 2008–2010 
w związku z nawiązaniem przez firmę CSY S.A. współpracy na szczeblu 
międzynarodowym z podmiotami gospodarczymi mającymi swe siedzi‐
by  w  poszczególnych  krajach  Europy,  zwłaszcza  Europy Wschodniej 
zaobserwowano  spadek  kosztów  sprzedanych  produktów  i  towarów 
z 7913 tys. zł w 2008 roku do 6 085 tys. zł odnotowanych na koniec wrze‐
śnia 2010 roku (spadek o 23,1%). Podobna sytuacja miała miejsce w od‐
niesieniu do kosztów  finansowych, których  spadek zanotowano na ko‐
niec września  2010  roku  (spadek  o  32,5% w  stosunku  do  2009  roku). 
Koszty  sprzedaży,  obejmujące  również  sprzedaż  na  rynku  krajowym 
wzrosły kilkukrotnie z 91 tys. zł w 2008 roku do 258 tys. zł w 2009 roku 
(wzrost o 183,5%). Na koniec września 2010 odnotowano nieznaczny ich 
wzrost o 1,9% w stosunku do ubiegłego roku. Spółka we wrześniu 2010 
roku  dokonała  wydzielenia  zorganizowanej  części  przedsiębiorstwa 
obejmującej Dział ds. Inwestycji Finansowych. W związku z powyższym, 
wzrosły również koszty ogólnego zarządu, z 884 tys. zł w 2008 roku do 
1 133  tys. z  ł w 2010 roku  (wzrost o 28,2%). Nieznacznie spadły z kolei 
pozostałe koszty operacyjne. Na koniec września 2010 roku zanotowano 
ich spadek w stosunku do 2009 roku aż o 86,6%.  

 
Tabela 3. Wysokość kosztów poniesionych przez spółkę CSY S.A. w latach 2008–2010 

(dane w tys. zł) 

Pozycja  31.12.2008  31.12.2009  30.09.2010 
Koszty sprzedanych produktów, towarów  7 913  6 351  6 085 
Koszty sprzedaży  91  258  263 
Koszty ogólnego zarządu  884  959  1 133 
Pozostałe koszty operacyjne  26  142  19 
Koszty finansowe  48  77  52 

Źródło: [Dokument informacyjny … 2010, s. 41]. 

 
Głównym  celem marketingowym  spółki CSY  S.A.  było  pozyskanie 

nowych rynków zbytu dla produktów oferowanych przez firmę. W tym 
celu odbyły się wielokrotne spotkania z partnerami handlowymi Spółki 
na  terenie Europy Wschodniej, w  tym Rosji, Rumunii  i Bułgarii. Kolej‐
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nym celem było utrzymanie a  także zwiększenie zamówień na wyroby 
firmy  przez  dotychczasowych  kontrahentów  z  terenu  Europy Zachod‐
niej,  co  skutkowało  i nadal  skutkuje pozyskaniem  licznych kontraktów 
opiewających  na wysokie  sumy.  Tym  samym, współpraca  spółki  CSY 
S.A.  z  podmiotami  gospodarczymi mającymi  swe  siedziby  w  krajach 
Europy Zachodniej,  jak również Wschodniej przyczynia się do rozwoju 
procesu internacjonalizacji badanej firmy [Dokument informacyjny … 2011, 
s.  40].  Na  podstawie  danych  zaprezentowanych  w  tabeli  2  autorka 
przedstawiła  również  tempo  przyrostu  bądź  spadku  przychodów  ze 
sprzedaży wyrobów gotowych  otrzymanych przez  Spółkę w badanym 
okresie,  tj. w  latach 2008–2010. Dane przedstawia poniższa  tabela  (por. 
tabela 4).  
 

Tabela 4. Przyrosty względne łańcuchowe przychodów ze sprzedaży wyrobów  
gotowych otrzymanych przez firmę CSY S.A. w latach 2009–2010 (2008 r.=100) 

Rok  Polska  Świat 
  2008  –  – 
  2009  –19,72%  26,75% 
  III kwartał 2010  12,04%  –65,42% 

       Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Dokument informacyjny … 2011, s. 38].  

 
Z  analizy  powyższych danych wynika,  iż w  odniesieniu  do  rynku 

krajowego w trzecim kwartale 2010 roku w spółce CSY S.A. odnotowano 
wzrost przychodów ze  sprzedaży wyrobów gotowych o 12,04% w  sto‐
sunku do 2009 roku. Odwrotną sytuację zanotowano w przypadku dzia‐
łalności  prowadzonej  przez  Spółkę  na  rynku  światowym. W  trzecim 
kwartale  2010  roku  odnotowano  spadek  badanej  wielkości  o  65,42% 
w stosunku do ubiegłego roku. Na podstawie danych dotyczących przy‐
rostów względnych  łańcuchowych przychodów ze sprzedaży wyrobów 
gotowych  wypracowanych  przez  firmę  CSY  S.A.  przedstawionych 
w powyższej tabeli autorka przeprowadziła test t‐studenta dla prób nie‐
zależnych. Dane przedstawia poniższy wykres (por. wykres 1).  
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Wykres 1 

Independent Sample t-Test: Sample Size Calculation
Two Means, t-Test, Ind. Samples (H0:  Mu1 = Mu2)

N vs. Es (Alpha = 0,05, Power = 0,8)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Dokument informacyjny … 2011, s. 38]. 

 
Istotnym  elementem  przeprowadzonego  testu  t‐studenta  jest  tzw. 

„efekt standaryzowany”, czyli efekt wyrażony w wygodnych standary‐
zowanych  jednostkach. Przy przeprowadzaniu testów t efektem standa‐
ryzowanym  dla  prób  niezależnych  jest  różnica  średnich  podzielona 
przez odchylenie  standardowe  [Ejsmont 2012,  s. 366]. W analizie mocy 
testu  t występują następujące przedziały dla  efektu  standaryzowanego 
[http://www.statsoft.pl/…., data dostępu 05.02.2012 r.]:  
–   słaby efekt (0,20–0,50),  
–   średni efekt (0,50–0,80),  
–   silny efekt (Es> 0,80).   

W  kontekście  testowania  istotności  statystycznej  autorka  sformuło‐
wała hipotezę mówiącą o tym, iż kooperacja międzynarodowa pionowa 
nie wpływa na poprawę rozwoju sektora MSP w Polsce, która  jest prze‐
ciwieństwem  tego,  co  autorka  chciałaby  wykazać.  W  analizowanym 
przypadku efekt  standaryzowany w wysokości 0,69 przy wartości kry‐
tycznej t=1,9966 i mocy testu dla wymaganej liczebności próby N kształ‐
tującej się na poziomie 0,8010 potwierdza wiarygodność hipotezy alter‐
natywnej mówiącej  o  tym,  iż warunkiem  poprawy  rozwoju  badanych 
przedsiębiorstw  jest wzmożona kooperacja na  szczeblu międzynarodo‐
wym zarówno z dużymi holdingami,  jak  i mniejszymi podmiotami go‐
spodarczymi w układzie pionowym. Na podstawie przeprowadzonego 
testu autorka w ten sposób uzyskała średni efekt standaryzowany miesz‐
czący  się w  przedziale  0,50–0,80,  który wynikał  głównie  z malejących 
przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych osiągniętych przez bada‐
ną  spółkę w  latach  2008–2010 w wyniku  prowadzonej  działalności  na 
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rynku europejskim. Firma CSY S.A. intensywniej współpracowała z wie‐
loma krajami Europy Zachodniej, w mniejszym stopniu z kolei skupiając 
się  na  współpracy  z  podmiotami  gospodarczymi  zlokalizowanymi 
w krajach  Europy Wschodniej,  o  czym  autorka wspomniała we wcze‐
śniejszej  części  niniejszego  opracowania.  Kooperacja  Spółki  z  firmami 
białoruskimi,  rosyjskimi  czy  nawet  ukraińskimi  przyczyniłaby  się  do 
wzrostu wartości osiąganych przychodów nie tylko ze sprzedaży wyro‐
bów gotowych, ale  także przychodów z całokształtu prowadzonej dzia‐
łalności gospodarczej. Tym samym współpraca firmy CSY S.A. skutkują‐
ca  zawieraniem umów  handlowych  z partnerami  zagranicznymi może 
również zintensyfikować jakże złożony proces internacjonalizacji.  

 
4. Zakończenie 

 
Problem nasilającego się zjawiska związanego z występowaniem dość 

często samodzielnej ekspansji sektora MSP w Polsce jest niezmiernie waż‐
ny,  chociażby  z  racji  tego,  że w  2009  przeważającą większość  przedsię‐
biorstw w Polsce stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, których udział w cał‐
kowitej  liczbie  przedsiębiorstw  (96%)  przewyższał  średnią  europejską 
(91,8%). Udział małych  firm w  liczbie MSP w Polsce  (2,8%) był o ponad 
połowę mniejszy od średniej dla UE‐27 (6,9%) [Brussa 2011, s. 16].  

Wykorzystując  studium  przypadku  autorka w  niniejszym  artykule 
starała się przybliżyć zalety kooperacji na podstawie konkretnego przed‐
siębiorstwa  średniej  wielkości.  Przykładem  firmy,  która  współpracuje 
z innymi podmiotami gospodarczymi w ramach kooperacji międzynaro‐
dowej pionowej jest firma CSY S.A., która została założona w 2004 roku. 
Branża, w której  funkcjonuje przedsiębiorstwo  jest branżą produkcyjną. 
Przedsiębiorstwo  to koncentruje się głównie na  rynku krajowym,  firma 
współpracuje  również  z partnerami  handlowymi  z  krajów Europy Za‐
chodniej. W  drugiej  połowie  2010  roku  spółka  postanowiła  nawiązać 
również współpracę z podmiotami gospodarczymi mającymi swoje sie‐
dziby w krajach Europy Wschodniej. Zdaniem Zarządu Spółki region ten 
jest dopiero we wczesnym etapie inwestycyjnym i rynki te charakteryzu‐
ją  się dużą  chłonnością na  części  samochodowe oferowane przez  firmę 
CSY S.A. [Dokument informacyjny … 2010, s. 39].  
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W kontekście  testowania  istotności  statystycznej za pomocą  testu  t‐
studenta  autorka  starała  się  potwierdzić  słuszność,  iż  kooperacja mię‐
dzynarodowa  pionowa  wpływa  na  poprawę  rozwoju  sektora  MSP 
w Polsce, zwłaszcza w obliczu kryzysu gospodarczego. Potwierdzeniem 
słuszności niniejszej hipotezy  jest wynik efektu standaryzowanego obli‐
czonego  w  odniesieniu  do  kooperacji  pionowej  wynoszącego  0,69. 
W przypadku  tego  rodzaju  kooperacji  efekt  ten  był  średni  z  uwagi  na 
zbyt słabą i początkującą współpracę firmy z podmiotami gospodarczy‐
mi mającymi  swoje  siedziby w  takich  krajach  Europy Wschodniej,  jak 
Białoruś, Rosja  czy Ukraina. Potwierdzeniem  słuszności weryfikowanej 
hipotezy był  również wynik mocy dla wymaganej  liczebności próby N 
wynoszący  0,8010. Wynik  efektu  standaryzowanego  oraz mocy  testu  t 
przekonują o słuszności stawianej hipotezy alternatywnej, sugerującej, iż 
uzyskany efekt nie kształtował się na słabym poziomie, lecz na średnim 
z uwagi na poszerzenie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej 
o rynki międzynarodowe (kraje Europy Wschodniej).  

Podsumowując  rozważania  zawarte w niniejszym opracowaniu na‐
leży jednoznacznie stwierdzić, iż teoria przedsiębiorczości i sektora MSP 
„lokalizuje” małe  i średnie firmy na rynkach  lokalnym  i krajowym. Mi‐
mo  to  w  obliczu  kryzysu  gospodarczego  istotnym  czynnikiem  w  ich 
rozwoju staje się kooperacja międzynarodowa pionowa. I pomimo tego, 
że wiele firm działa na rynkach lokalnych, a wrażliwość branż na inter‐
nacjonalizację jest zróżnicowana, to żadna mała czy średnia firma nie jest 
na nią całkowicie odporna i nie może oprzeć się jej presji. W obecnej sy‐
tuacji rozwój sektora MSP wymaga i wymagać będzie znacznie efektyw‐
niejszych niż kilka  lat  temu metod zarządzania zarówno procesem pro‐
dukcyjnym, jak i procesem dystrybucji oferowanych przez przedsiębior‐
stwa usług i produktów.  
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Przeżywalność i bariery funkcjonowania  
nowo powstałych przedsiębiorstw w okresie  
spowolnienia gospodarczego 
 

Survivability and barriers to the functioning of new  
enterprises in a period of economic slowdown 

 
Abstract: New firms encounter numerous barriers in every co-
untry and Poland is not an exception here. These barriers ap-
pear especially in the initial stage of the firms' activity and 
their negative impact increases in a period of economic desta-
bilization caused by the global financial crisis whose effects are 
now observed in Poland. The paper analyzes new initiatives in 
the sector of small and medium enterprises and barriers of 
demand and supply making functioning of new enterprises dif-
ficult. The analysis includes enterprises registered in the years 
2006−2010, that is in the period of economic slowdown. The 
first year of activity of new enterprises was studied. It ap-
peared that economic slowdown contributed to an increase in 
the number of new initiatives. The percentage of firms which 
survived the first year of activity also grew. The most signifi-
cant barriers making economic activity difficult are: too big and 
not always fair competition, and limited financial resources. 
Their negative impact is the stronger the longer is the period of 
economic destabilisation. 

Key words: entrepreneurship, small firm, financial crisis, bar-
riers to development of entrepreneurship. 
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1. Wstęp 
 
  Pozytywny wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na rozwój spo‐
łeczno‐gospodarczy  czyni  je  istotnym  ogniwem  gospodarki  każdego 
kraju. Jednak niemal w każdym państwie firmy te napotykają na szereg 
przeszkód a ich działanie determinowane jest przez liczne czynniki, któ‐
re w mniejszym  lub większym zakresie utrudniają, a nawet uniemożli‐
wiają powstawanie i dalsze ich funkcjonowanie. Te przeszkody i trudno‐
ści określane mianem „barier” negatywnie oddziałują zarówno na sektor 
MŚP postrzegany jako całość, jak i na poszczególne mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa.  Należy  przypuszczać,  że  oddziaływanie  tych  barier 
nasila  się w  okresie  destabilizacji  gospodarczej  spowodowanej  global‐
nym  kryzysem  finansowym,  którego  następstwa  odczuwa  aktualnie 
również Polska. 
  Celem artykułu  jest  identyfikacja  i ocena wpływu barier  funkcjono‐
wania  przedsiębiorstw w  początkowym  etapie  ich  działalności w wa‐
runkach niestabilnego otoczenia wywołanego spowolnieniem gospodar‐
czym.  Z  tak  sformułowanego  celu  wynika,  że  obiektem  badań  będą 
przedsiębiorstwa nowo powstałe, niemal w całości reprezentujące sektor 
MŚP. Analiza  zostanie przeprowadzona w  oparciu  o  informacje publi‐
kowane  corocznie  przez  Główny  Urząd  Statystyczny  w  opracowaniu 
„Warunki powstawania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przed‐
siębiorstw”.  Informacje  liczbowe zawarte w publikacji GUS należy  trak‐
tować  jako materiał wyjściowy do dokonywania analiz  sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw przez analityków  i naukowców, pod warun‐
kiem, że zostaną odpowiednio wyselekcjonowane, przetworzone  i pod‐
dane interpretacji merytorycznej. Tak też postąpiono w niniejszym arty‐
kule. Badania dotyczą przedsiębiorstw powstałych w  latach  2007–2010 
i aktywnych na rynku co najmniej do końca następnego roku po zareje‐
strowaniu.  Interesuje  nas  zatem  przeżywalność  przedsiębiorstw 
w pierwszym  roku działalności  i  bariery,  które  utrudniają  ich  funkcjo‐
nowanie na początku działalności.  
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2. Specyfika i atrybuty podmiotów sektora MŚP 
 
  Pojęcie  sektora MŚP nierozerwalnie  łączy  się  z przedsiębiorczością, 
a konkretnie z podmiotowym podejściem do przedsiębiorczości, w któ‐
rym najważniejszą  rolę odgrywa przedsiębiorca. To przedsiębiorca po‐
zyskuje zasoby  lub umożliwia dostęp do nich organizując przedsiębior‐
stwo.  Przedsiębiorca  jako  podmiot  zajmujący  się  przedsiębiorczością 
rozpatrywany jest w dwóch aspektach: po pierwsze – z punktu widzenia 
własnej działalności cechującej się aktywnością i inicjatywą, po drugie – 
z punktu widzenia cech psychicznych, dzięki którym można być przed‐
siębiorczym [Kłosowski, Bagiński 2002, s. 2]. Nas interesuje ten pierwszy 
aspekt, a więc przedsiębiorca  jako osoba  (lub grupa osób) prowadząca 
działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa. W praktyce przyjęło 
się, że przedsiębiorcę kojarzy się z przedsiębiorstwem prowadzącym dzia‐
łalność na niewielką skalę. Pojawia się wówczas problem definicyjny.  
  Badania nad sektorem MŚP mają często charakter epistemologiczny, 
a  zatem  stawiają  sobie  za  cel poznanie  istoty,  tożsamości  i wyłonienie 
cech charakterystycznych podmiotów tego sektora. W konsekwencji do‐
tychczas nie wyłoniono  jednej powszechnie akceptowanej definicji  firm 
zaliczanych do sektora MŚP ograniczając się do sformułowania, że są to 
mikro, małe  i  średnie przedsiębiorstwa. Należy zgodzić się z B. Piasec‐
kim, który uważa, że budowa uniwersalnej definicji małego  i średniego 
przedsiębiorstwa  nie  jest  kwestią  najważniejszą,  bowiem  praktyczniej‐
szym  rozwiązaniem  jest  dopuszczenie  do modyfikacji  definicji m.  in. 
poprzez stosowanie różnych systemów klasyfikacji – opowiadających kon‐
kretnym potrzebom definiującego – istotny jest zatem cel, dla którego dąży 
się do podziału firm na mikro, małe, średnie i duże [Piasecki 1998, s. 91].  
  Precyzyjna definicja sektora MŚP i podmiotów zaliczanych do niego 
nie  jest  istotna dla potrzeb  niniejszego  artykułu. Ważniejsze  jest  raczej 
zwrócenie uwagi na atrybuty mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
W literaturze zwraca się uwagę na to, że powstające mikro, małe i śred‐
nie uznaje się za  tzw. nośniki nowych rozwiązań. Często zaczynają one 
działać w niszach  rynkowych, więc z natury w  ryzykownym  środowi‐
sku. Nawet jeżeli kreacja firmy nie powiedzie się, zawsze zostanie pewna 
wartość,  doświadczenie.  Niepowodzenie  wzmaga  przedsiębiorczość 
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wśród  innych  form, które przejmują pomysły  i projekty, poprawiają  je 
a następnie wdrażają z nadzieją na  sukces  [Pluta 2004,  s. 15]. Przedsię‐
biorstwa  sektora  MŚP  charakteryzują  się  również  autonomicznością 
(przyjmują najczęściej postać niezależności finansowej), samodzielnością 
ekonomiczną  i  prawną,  nieskomplikowaną  strukturą  organizacyjną 
[Strużycki 2002, s. 20−21]. Regułą jest, przynajmniej w początkowej fazie 
istnienia firmy, że właściciel i zarządzający to ta sama osoba, co oznacza, 
że istnieje  jedno centrum decyzyjne. Firmy sektora MŚP wyróżnia także 
sposób finansowania – ich powstanie jest finansowane najczęściej z zaso‐
bów własnych  lub  środków pochodzących z najbliższego kręgu przed‐
siębiorcy (rodzina, znajomi). Ze względu na utrudniony,  lub wręcz nie‐
możliwy, dostęp do kapitału obcego na rozwój firmy przeznacza się wy‐
generowane zyski.  
  Firmom  reprezentującym  sektor  MŚP  przypisuje  się  trzy  bardzo 
ważne cechy, odzwierciedlające  jednocześnie  ich pozytywny wpływ na 
gospodarkę [Wysokińska 2004]: 
• są  one  twórcami  i  pionierami  wprowadzania  nowych  rozwiązań, 

które mogą  później  zostać  zaadaptowane  przez  inne  przedsiębior‐
stwa (także duże); 

• mała przedsiębiorczość  jest źródłem zdrowej  i uczciwej konkurencji, 
zwłaszcza w  kategoriach mających  na  celu wprowadzanie  nowych 
rozwiązań,  usprawnień,  a  w  szczególności  tych  związanych  z  za‐
trudnieniem pracowników; 

• są głównym czynnikiem przyczyniającym się do dywersyfikacji ryn‐
ku, przez co powodują wzrost produktywności całej gospodarki. 

  W  XXI  wieku  sektor  MŚP  uznawany  jest  za  podstawę  wszystkich 
współczesnych gospodarek. Docenia się go zwłaszcza w krajach Unii Euro‐
pejskiej w walce w wysoką stopą bezrobocia, które traktują nowo powstają‐
ce małe firmy, jako największe źródło kreacji nowych miejsc pracy. Powsta‐
jące firmy wzbudzają również ducha konkurencyjności wśród przedsiębior‐
czych,  potencjalnych  i  obecnych  właścicieli  biznesu  [Mikołajczyk  1999, 
s. 205; Grandys 2007, s. 7−9]. Wśród wielu ekonomistów panuje przekona‐
nie,  że MŚP  oraz  przedsiębiorczość  odgrywają  główną  rolę we wzroście 
gospodarczym. Potwierdzają to dane przedstawione w tabeli 1 charaktery‐
zujące rolę sektora MŚP w gospodarce narodowej. 
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Tabela 1. Udział mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych 
wielkościach makroekonomicznych (%) 

Grupy przedsiębiorstw  
(liczba pracujących) 

Liczba 
podmio‐
tów 

Liczba pra‐
cujących 

Wartość 
przychodów 
ze sprzedaży 

Wartość na‐
kładów inwe‐
stycyjnych 

Mikro (do 9)  97,03  38,9  20,8  17,5 

Małe (10 – 49)  1,96  13,1  14,1  11,6 

Średnie (50 – 249)  0,83  18,2  21,0  21,0 

Duże (250 i więcej)  0,18  29,8  44,1  49.9 

Razem    100,0  100,0  100,0 

Źródło: Opracowanie  własne  na  podstawie:  Działalność gospodarcza przedsiębiorstw niefi‐
nansowych w 20011 r.,  (2012) GUS, Warszawa.  

  

  W  podmiotach  sektora MŚP  zatrudnionych  było  ponad  70%  ogółu 
pracujących w sektorze przedsiębiorstw, ich udział w wartości przycho‐
dów  ze  sprzedaży wynosi  około  55%,  a w  nakładach  inwestycyjnych 
ponad 50%. Dodajmy  jeszcze, że udział  tego sektora w  tworzeniu sięga 
prawie  50%  PKB  (48,4%). Na  szczególne  uznanie  zasługuje  znaczenie 
mikro przedsiębiorstw, szczególnie w odniesieniu do rynku pracy – za‐
trudnionych  jest  tu prawie  40% ogólnej  liczby pracujących.  Jeżeli weź‐
miemy pod uwagę fakt, że mikro przedsiębiorstwa stanowią ponad 97% 
podmiotów  prowadzących  działalność  gospodarczą  a  nowe  inicjatywy 
założycielskie dotyczą głównie tej grupy firm, to podjęta w opracowaniu 
problematyka jest w pełni uzasadniona.  
 

3. Bariery rozwoju sektora MŚP 
  

  Jak wspomniano na wstępie  firmy  reprezentujące przedsiębiorczość 
napotykają w swojej działalności na szereg przeszkód  i  trudności okre‐
ślanych mianem barier. Mają one różne podstawy, różnią się siłą wpły‐
wu  na motywację  potencjalnych  przedsiębiorców do  zakładania  i  pro‐
wadzenia działalności gospodarczej,  różne  są  także możliwości ograni‐
czania ich negatywnego oddziaływania.  
  Niekiedy już same cechy przedsiębiorstw działających na małą skalę 
implikuje istnienie barier. Przykładem może być funkcjonowanie w dzie‐
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dzinach niszowych,  charakteryzujących  się wysokim  stopniem  specjali‐
zacji  i  niskim poziomem produkcji  z uwagi  na  ograniczone  grono  od‐
biorców oferowanych produktów lub usług. Małe firmy z reguły wystę‐
pują do banków o znacznie niższe środki niż firmy duże, co przy analo‐
gicznych procedurach rozpatrywania wniosków kredytowych  i wiążących 
się z tym kosztem sprawia, że banki nie są zainteresowane nie są zaintere‐
sowane udzielaniem kredytów. Przedsiębiorcy po raz pierwszy podejmują‐
cy działalność nie zawsze  sami  są przygotowani organizacyjnie  i meryto‐
rycznie do  jej prowadzenia, a korzystanie z usług zewnętrznych  łączy się  
z dodatkowymi wydatkami i ryzykiem ograniczenia autonomii.  
  Aspekty związane z powstawaniem i działaniem firm z sektora MŚP 
pozwalają na dokonywanie klasyfikacji i grupowanie barier ograniczają‐
cych ich funkcjonowanie. Można zatem wskazywać na bariery utrudnia‐
jące zakładanie przedsiębiorstwa oraz bariery związane z dalszym  jego 
funkcjonowaniem,  bariery  przejściowe  i  bariery  długotrwałe,  bariery 
o charakterze  rynkowym,  finansowym,  prawnym,  technicznym,  infor‐
macyjnym,  kadrowym,  kulturowym,  itp.  [Skowronek Mielczarek  2005, 
s. 14; Strużycki 2002, s. 137; Duda 2006, s. 166–169].   
  Mając na względzie sformułowany cel badań uzasadnione wydaje się 
być  skoncentrowanie uwagi na klasyfikacji barier  związanych  z podej‐
mowaniem działalności i funkcjonowaniem firmy w początkowym okre‐
sie  jej obecności na  rynku. Przykładem  takiej klasyfikacji  jest wyodręb‐
nienie barier o charakterze popytowym oraz barier o charakterze poda‐
żowym. [Warunki…, 2012, s. 40–41].  
  Do barier popytowych zalicza się: 
• zbyt duża konkurencja na rynku, 
• obniżka cen przez firmy konkurencyjne, 
• ograniczone środki klientów, 
• niedostateczna rozpoznawalność przedsiębiorstwa na rynku. 
  Grupa barier podażowych obejmuje: 
• niedostateczną technologię, 
• niedostateczne środki finansowe, 
• trudności w ściąganiu należności, 
• ograniczony dostęp do kredytów, 
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• brak surowców, 
• brak wykwalifikowanej siły roboczej. 
  Badania  dotyczące  barier  funkcjonowania  MŚP  są  dość  rozpo‐
wszechnione w Polsce. Prowadzone są przez między  innymi przez Pol‐
ską  Agencję  Rozwoju  Przedsiębiorczości,  Polską  Konfederacje  Praco‐
dawców  Prywatnych  „Lewiatan”,  ośrodki  akademickie,  instytucje  rzą‐
dowe, regionalne agencje rozwoju i wspierania przedsiębiorczości. Przy‐
kładem może być Raport  o  stanie  sektora małych  i  średnich przedsiębiorstw 
przygotowany przez PARP czy Czarna lista barier rozwoju przedsiębiorczo‐
ści sporządzona przez Konfederację „Lewiatan”. 
   W świetle wyników prowadzonych badań najczęściej za najważniejsze 
bariery uznaje się w pierwszej kolejności zbyt wysokie koszty pracy i nie‐
precyzyjne przepisy  (zwłaszcza podatkowe), a w drugiej kolejności brak 
środków  finansowych,  brak  lub  niedostateczną  siłę  nabywczą  klientów 
oraz  brak  wykwalifikowanej  siły  roboczej.  Bariery  wymienione  jako 
pierwsze odnoszą się raczej do wszystkich przedsiębiorstw i trudno jest je 
zaliczyć do barier popytowych czy podażowych. Z tego względu nie zo‐
stały wyeksponowane w interesującej nas klasyfikacji. Większą rolę w od‐
niesieniu do nowo powstających małych firm odgrywają bariery wskaza‐
ne w drugiej kolejności: są one uwzględnione w przytoczonej klasyfikacji – 
można więc będzie przy okazji dokonać konfrontacji otrzymanych wyni‐
ków analizy z  rezultatami  innych badań  i  sprawdzić  czy  faktycznie naj‐
ważniejszymi barierami są: ograniczone środki finansowe, niedostateczny 
popyt na wyroby oraz brak wykwalifikowanej siły roboczej.   
 

4. Inicjatywy założycielskie i przeżywalność MŚP w okresie 
    spowolnienia gospodarczego 
 

  Makroekonomicznymi charakterystykami spowolnienia gospodarczego 
są między innymi wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego wywołane 
ograniczeniem  popytu,  zmniejszenie  nakładów  inwestycyjnych,  nasilenie 
się zjawiska upadłości przedsiębiorstw oraz redukcje zatrudnienia powodu‐
jące zwiększenie liczby osób pozostających bez pracy. Wydawać by się mo‐
gło,  że w  okresie  spowolnienia  gospodarczego  nie występują  sprzyjające 
warunki  do  rozwoju  przedsiębiorczości  i  tworzenia  nowych  przedsię‐
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biorstw. Dane przedstawione w tabeli 2 przeczą temu. Okazuje się, że liczba 
rejestrowanych przedsiębiorstw po 2007 r. wykazuje tendencję rosnącą.  
 

Tabela 2. Aktywność i wskaźniki przeżywalności przedsiębiorstw powstałych  
w latach 2006 ‐2010 w następnym roku od rejestracji 

Wyszczególnienie  2006  2007  2008  2009  2010 

Przedsiębiorstwa zarejestrowane w danym roku 

Liczba podmiotów zarejestro‐
wanych, w tym: 

241 352  273 579  294 315  275 307  286 203 

− podmioty z pracownikami 
najemnymi (%) 

51 218  54 491  55 894  44 106  36 628 

− odsetek podmiotów  
z pracownikami najemnymi 

21,22  19,92  18,99  16,02  12,80 

Podmioty aktywne po roku od rejestracji w danym roku 

Liczba podmiotów aktywnych, 
w tym:  160 584  193 332  224 825  212 010  222 567 

− podmioty z pracownikami 
najemnymi 

37 615  39 330  47 153  33 252  30 446 

− odsetek podmiotów z 
pracownikami najemnymi (%) 

23,42  20,34  20,97  15,68  13,68 

Wskaźnik przeżycia w pierwszym roku po roku rejestracji (%) 

• podmioty zarejestrowane 
w danym roku 

66,5  70,7  76,4  77,0  77,6 

• podmioty z pracownikami 
najemnymi 

73,4  72,2  84,4  75,4  83,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Warunki…, 2012].  

 

  Można przypuszczać, że jednym z uwarunkowań tego pozytywnego 
zjawiska  jest wzrost bezrobocia. Część osób zwolnionych z pracy decy‐
duje  się  na  rozpoczęcie  własnej  działalności,  wykorzystując  niekiedy 
dotychczasowe doświadczenia zawodowe. Podstawą  tego przypuszcze‐
nia  jest to, że zmniejsza się liczba rejestrowanych podmiotów z pracow‐
nikami najemnymi (w 2010 r. zarejestrowano ich o jedną trzecią mniej niż 
dwa  lata  wcześniej,  a  odsetek  zarejestrowanych  firm  tego  rodzaju  
w ogólnej  liczbie  rejestracji,  wynoszący  w  2006  r.  ponad  20%  spadł 
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w 2010 r. do 12,8%.) Niestabilne otoczenie makroekonomiczne nie sprzy‐
ja więc tworzeniu przedsiębiorstw większych.  
  Pozytywnym  zjawiskiem  jest wzrost poziomu wskaźnika przeżycia 
nowo  powstałych  przedsiębiorstw  w  pierwszym  okresie  działalności. 
O ile w  2007  r. wskaźnik  ten dla  ogółu  zarejestrowanych  firm wynosił 
nieco ponad 70%, to w latach 2008−2010 przekracza 75% wykazując ten‐
dencję wzrostową. Godny podkreślenia jest zwłaszcza relatywnie wysoki 
poziom wskaźnika przeżycia w grupie podmiotów z pracownikami na‐
jemnymi (w 2010 r. 83,4%). Oznacza to, że wśród przedsiębiorców rośnie 
świadomość  ryzyka  związanego  z  podejmowaniem  działalności.  Jeżeli 
decydują się założyć przedsiębiorstwo, to mają dobrze przemyślaną kon‐
cepcję prowadzenia biznesu. 
  O  negatywnym wpływie  spowolnienia  gospodarczego  na  funkcjo‐
nowanie nowo powstałych przedsiębiorstw świadczą dane przedstawio‐
ne w  tabeli 3. Sygnalizują one również  trudności, które muszą pokony‐
wać przedsiębiorcy. Biorąc za punkt wyjścia 2008 r. zauważamy, że licz‐
ba  pracujących  w  nowo  powstałych  zakładach  w  kolejnych  latach 
zmniejszyła  się  w  większym  stopniu  niż  liczba  aktywnych  przedsię‐
biorstw. Jeżeli w 2010 r. aktywnych firm było o 5,2% mniej niż dwa lata 
wcześniej,  to  liczba pracujących w  tych przedsiębiorstwach była mniej‐
sza aż o 9,7%. Oczywiste  jest,  że  redukcje zatrudnia dotyczyły głównie 
przedsiębiorstw z pracownikami najemnymi.  
  W porównaniu z 2007 r. , trudniej dostępnym źródłem finansowania 
stał  się  kredyt:  z  tego  źródła  finansowania w  2010  r.  korzystało  tylko 
4,6% firm (w 2007 r. 8,0%). Niezmiennie głównym źródłem finansowania 
są  środki własne przedsiębiorców. Ograniczony dostęp do  środków  fi‐
nansowych przekłada się na niską aktywność inwestycyjną. Zaledwie co 
trzecie nowo powstałe przedsiębiorstwo w następnym roku po rejestracji 
realizowało inwestycje. Wyjątek stanowił 2008 r., kiedy inwestycje podję‐
ło  niemal  80%  nowo  powstałych  przedsiębiorstw.  Konsekwencją  spo‐
wolnienia  gospodarczego  jest  wreszcie  wzrost  liczby  przedsiębiorstw 
wykazujących  ujemny  wynik  finansowy.  Prawie  co  czwarta  firma 
w pierwszym roku po rozpoczęciu działalności generuje straty.  
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Tabela 3. Wybrane informacje charakteryzujące początkowy okres  
działalności przedsiębiorstw powstałych w latach 2006–2010 

Przedsiębiorstwa zarejestrowane w roku: 
Wyszczególnienie 

2006  2007  2008  2009  2010 

Liczba  pracujących  w  pierwszym 
roku po rejestracji  401 920  474 851  502 526  454 269  476 286 
Źródła  finansowania  działalności 
w pierwszym roku po rejestracji (%)           
− środki własne  84,5  66,5  80,7  76,5  74,8 
− środki od rodziny lub znajomych  4,3  8,5  2,9  2,2  2,4 
− kredyt bankowy  4,1  8,0  4,2  3,9  4,6 
− inne  7,0  17,0  12,2  17,4  18,1 
Odsetek  przedsiębiorstw  z  dodat‐
nim  wynikiem  finansowym  w  na‐
stępnym roku po rejestracji (%)  81,9  80,7  80,2  77,9  77,4 
Odsetek przedsiębiorstw inwestujących 
w następnym roku po rejestracji (%)  34,6  32,8  78,3  31,6  33,4 

Źródło: jak przy tabeli 2.  

 

5. Bariery funkcjonowania przedsiębiorstw w początkowym 
    okresie ich działalności 
 

  Już sam fakt, że co czwarta zarejestrowania firma nie podejmuje dzia‐
łalności lub rezygnuje z niej już w ciągu roku po zarejestrowaniu świad‐
czy o występowaniu  trudności w  rozpoczęciu biznesu. Badaniami  staty‐
stycznymi nie  jest objęta  jednak ta grupa podmiotów  i trudno  jest  jedno‐
znacznie wskazać, z jakich powodów działalność nie była kontynuowana.  
  Informacje przedstawione w  tabeli  4  odnoszą  się do przedsiębiorstw, 
które przetrwały na rynku, co najmniej do końca następnego roku po zare‐
jestrowaniu działalności. Około połowy przedsiębiorstw  sygnalizuje  trud‐
ności, przy czym w miarę wydłużania się okresu spowolnienia obserwuje‐
my tendencję rosnącą. W roku 2007 na trudności wskazywało 47,5%, bada‐
nych przedsiębiorstw natomiast w roku 2010 prawie 54%, natomiast w roku 
2011 odsetek  sygnalizujących  trudności zmniejszył się do 52%. Na wystę‐
powanie  trudności w większym zakresie wskazują  firmy większe, zatrud‐
niające pracowników najemnych (w 2007 r. 51,8%, w 2011 r. 53,2%).  
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Tabela 4.  Odsetek przedsiębiorstw sygnalizujących trudności w początkowym 
 okresie działalności (w następnym roku po podjęciu działalności) 

Przedsiębiorstwa zarejestrowane w roku: 
Wyszczególnienie 

2006  2007  2008  2009  2010 

Przedsiębiorstwa aktywne ogółem   

• Brak trudności  52,5  50,5  47,9  46,2  48,0 

• Trudności popytowe  27,5  30,1  31,9  35,4  37,5 

• Trudności podażowe  5,4  4,8  4,1  4,6  3,2 

• Trudności popytowe i podażowe  14,6  14,5  16,1  13,8  11,3 

Przedsiębiorstwa z pracownikami 
najemnymi 

 

• Brak trudności  48,5  51,0  51,5  46,1  46,8 

• Trudności popytowe  26,0  28,6  27,7  33,9  36,3 

• Trudności podażowe  8,7  6,0  4,9  5,8  1,9 

• Trudności popytowe i poda‐
żowe 

16,9  14,5  15,9  14,2  15,0 

Źródło: jak przy tabeli 2. 
 

  Trudności popytowe w znacznie większym zakresie sprawiają kłopo‐
ty przedsiębiorcom, niż trudności podażowe. W miarę nasilania się nega‐
tywnych tendencji makroekonomicznych obserwujemy wyraźną tenden‐
cję wzrostową udziału przedsiębiorstw sygnalizujących trudności popy‐
towe  (z  27,5% w  2007  r.  do  37,5% w  2011  r.)  i  jednocześnie  tendencję 
spadkową udział przedsiębiorstw wskazujących na występowanie trud‐
ności podażowych  (z 5,4% w 2007 r. do 3,2% w 2011 r. a w przypadku 
przedsiębiorstw  z pracownikami najemnymi  z  8,7% do  1,9%).  Sytuację 
taką można uznać  za  typową dla okresu  spowolnienia gospodarczego, 
ponieważ występuje wówczas nadwyżka podaży nad popytem.  
  Jak wynika  z  danych  przedstawionych w  tabeli  5  za  podstawową 
barierę  popytową  utrudniającą  funkcjonowanie  nowo  rozpoczynanych 
przedsiębiorstw respondenci wskazują zbyt dużą konkurencję na rynku, 
przy  czym w większym  stopniu odnosi  się  to do  firm małych  (nie  za‐
trudniających pracowników) niż firm z pracownikami najemnymi. Barie‐
rę tą sygnalizuje ponad 70% przedsiębiorstw.  
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Tabela 5. Odsetek przedsiębiorstw sygnalizujących trudności popytowe i podażowe  
w początkowym okresie działalności (w następnym roku po podjęciu działalności) 

Przedsiębiorstwa zarejestrowane w roku: 

2006  2007  2008  2009  2010 
Wyszcze‐
gólnienie 

a  b  a  b  a  b  a  b  a  b 

Rodzaje barier popytowych* 

A  46,1  48,8  43,8  49,3  46,3  42,1  43,9  47,4  51,8  52,0 

B  72,5  69,0  73,4  72,8  74,6  75,5  77,4  73,95  73,4  67,9 

C  51,2  59,6  47,0  51,3  56,6  56,0  57,6  59,5  54,8  60,7 

D  44,0  40,0  46,3  42,1  43,2  41,4  45,5  40,3  48,8  37,7 

Rodzaje barier podażowych** 

E  10,9  13,2  11,5  17,7  12,5  16,9  13,2  11,9  18,1  18,9 

F  74,8  71,5  72,0  68,9  75,2  69,3  73,2  66,2  79,6  76,5 

G  20,0  21,8  24,1  33,0  28,8  32,5  25,6  37,6  26,4  34,5 

H  22,3  20,3  24,2  22,6  33,6  31,1  29,0  35,0  31,2  33,7 

I  4,2  5,0  3,7  2,8  1,9  6,7  7,1  1,9  5,0  4,5 

J  35,0  48,9  28,8  37,4  24,2  33,0  20,9  30,1  21,2  39,4 

a – przedsiębiorstwa ogółem, b – przedsiębiorstwa z pracownikami najemnymi. 
*A – niewystarczające środki klientów, B – zbyt duża konkurencja na rynku, C – obniżka cen 
przez firmy konkurencyjne, D – niedostateczna rozpoznawalność przedsiębiorstwa na rynku. 

**E  –  niedostateczna  technologia,  F  –  niedostateczne  środki  finansowe, G  –  trudności 
w ściąganiu należności, H  – ograniczony dostęp do  kredytów,  I  –  brak  surowców,  J  – 
brak wykwalifikowanej siły roboczej.  

Źródło: jak przy tabeli 2. 
 

  Również  znamiona  konkurencyjności  ma  wymieniana  na  drugim 
miejscu bariera – obniżka cen przez firmy konkurencyjne (sygnalizuje ją 
ponad  połowa  firm),  jednak w  tym  przypadku  odgrywa  ona większą 
rolę w  firmach  z pracownikami najemnymi. Znaczącym utrudnieniem, 
zdaniem przedsiębiorców, są ponadto ograniczone  środki klientów  (ne‐
gatywne  oddziaływanie  tej  bariery  narasta w  kolejnych  latach  okresu 
spowolnienia).  Nowo  rozpoczynający  działalność  zdają  sobie  sprawę  
z niedostatecznej rozpoznawalności na rynku, w większym stopniu do‐
tyczy to firm bez pracowników najemnych. 



Przeżywalność i bariery funkcjonowania nowo powstałych…  131 

  Z  kolei  najpoważniejszą  barierę  podażową  stanowią  niedostateczne 
środki finansowe. Sygnalizuje ją trzy czwarte przedsiębiorców, a bariera ta 
dotyczy w większej mierze firm bez pracowników najemnych. Zaskakują‐
ce wydaje  się być umiejscowienie na drugim miejscu  trudności w pozy‐
skaniu wykwalifikowanej siły roboczej. Występowanie tej bariery sygnali‐
zują zwłaszcza  firmy zatrudniające pracowników najemnych. Mimo wy‐
sokiego bezrobocia, pozyskanie pracowników o odpowiednich kwalifika‐
cjach  jest  poważnym  problemem.  Równie  zaskakujący  jest  stosunkowo 
niski odsetek firm  informujących o ograniczonym dostępie do kredytów, 
barierę  tą wymienia  jedynie, co  trzecie przedsiębiorstwo.  Jeżeli odniesie‐
my  ten wynik do udziału  firm sygnalizujących niedobór  środków  finan‐
sowych, należałoby sformułować konkluzję o niewielkim zainteresowaniu 
ze strony banków oferowaniem atrakcyjnych ofert kredytowych dla przed‐
siębiorców a nie o braku zainteresowania przedsiębiorców kredytami.      
 

6. Podsumowanie  
 

  W  świetle wyników  przeprowadzonej  analizy można  sformułować 
kilka  konkluzji  dotyczących  wpływu  spowolnienia  gospodarczego  na 
rozwój przedsiębiorczości. Negatywne zjawisko towarzyszące osłabieniu 
koniunktury,  jakim  jest wzrost bezrobocia, mobilizuje część osób pozo‐
stających  bez  pracy  do  podjęcia  własnej  działalności  gospodarczej. 
Świadczy o tym rosnąca tendencja rejestrowanych firm. Istotne jest także 
i  to,  że wzrasta udział  firm, które przetrwały na  rynku dłużej niż  rok. 
Wskaźnik  przeżywalności  po  pierwszym  roku  działalności  w  latach 
2007–2011 wzrósł z 66,5% do 77,6%, a w przypadku firm zatrudniających 
pracowników z 73,4% z do 83,1%. Dzieje się tak, mimo że spada rentow‐
ność,  przedsiębiorcy  w  niewielkim  zakresie  inwestują  i  coraz  więcej 
z nich  sygnalizuje  trudności  w  prowadzeniu  działalności.  Barierami 
w największym  stopniu  utrudniającymi  prowadzenie  działalności  są: 
zbyt  duża  i  nie  zawsze  uczciwa  konkurencja  oraz  ograniczone  środki 
finansowe. Ich negatywne oddziaływanie nasila się wraz z wydłużeniem 
okresu destabilizacji gospodarczej. Ponieważ banki nie są zbytnio zainte‐
resowane  kredytowaniem  nowo  powstałych  przedsiębiorstw  (udział 
„młodych” firm korzystających z kredytu nie przekracza 5%) uzasadnio‐



Iwona Gawryś 132 

ne  jest upowszechnienie  innych  form  finansowego wspomagania  inicja‐
tyw założycielskich takich  jak: fundusze pożyczkowe czy venture capital. 
O  tym,  że początkowy okres  funkcjonowania  jest najtrudniejszy  świad‐
czy między  innymi  fakt,  że wśród przedsiębiorstw  funkcjonujących  już 
pięć  lat  (powstałych w  2006  r.) w  2011  r.  zysk osiąga  84,9%,  trudności 
sygnalizuje 51,9% a udział kredytów w finansowaniu inwestycji wynosi 
25%.  Są  to wskaźniki wyraźnie  korzystniejsze w  porównaniu  z  analo‐
gicznymi wskaźnikami dla  przedsiębiorstw powstałych w 2010 r. Pomoc 
dla  firm  nowo  powstałych  powinna  być  szczególnie wyeksponowana 
w programach pomocowych wspierających rozwój przedsiębiorczości.     
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Kontrolowana spółka zagraniczna jako środek  
zapobiegania unikaniu opodatkowania 
 

Controlled Foreign Corporation as an Anti-Tax  
Avoidance Measure  

Abstract: High income tax rates encourage companies to shift 
profit and move commercial activity to tax havens. That is why 
countries imposing such rates are losing tax revenue and search 
for adequate anti-tax avoidance measures. Controlled foreign 
corporation is considered to be one of the best measures in this 
regard. The basic aim of this article is to present its purpose and 
implications. The author overviews the controlled foreign corpora-
tion regulations in selected OECD Member States. Moreover the 
article analyses the structure of European and American con-
trolled foreign corporations. 

Key words: controlled foreign corporation, tax avoidance, tax 
havens. 

 

1. Wprowadzenie 
 

  W warunkach globalizacji jednym z ważnych zadań organów podat‐
kowych  jest przeciwdziałanie zjawisku unikania opodatkowania. Zjawi‐
sko to, w przypadku państw nakładających wysokie ciężary podatkowe, 
powoduje znaczny ubytek dochodów publicznych, w związku z przeno‐
szeniem siedzib przedsiębiorstw, ich działalności gospodarczej lub pod‐
stawy opodatkowania do  rajów podatkowych. Podejmowane przez or‐
gany  podatkowe  inicjatywy  służące  ograniczaniu  skali  tego  zjawiska 
mogą przyjąć zróżnicowaną formę. W odniesieniu do podatków docho‐
dowych na ogół wskazuje się cztery  środki prawne,  jakie mogą być za‐
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stosowane w  tym  celu: zasady określania kraju  rezydencji podatkowej, 
wymianę  informacji  podatkowych,  regulacje  dotyczące  cen  transfero‐
wych oraz  instytucję kontrolowanej  spółki  zagranicznej. Ostatni  z  tych 
środków  jest bardzo  rzadko przedmiotem badań prawniczych  i ekono‐
micznych. W szczególności niewiele uwagi poświęca się  instytucji kon‐
trolowanej  spółki zagranicznej w  literaturze krajowej. Polska nie wpro‐
wadziła  jej bowiem dotychczas do  systemu podatkowego. Należy przy 
tym dodać, że instytucja ta  jest stosowana obecnie w największych pań‐
stwach OECD, w tym we Francji, Kanadzie, Niemczech, Stanach Zjedno‐
czonych i Wielkiej Brytanii.  
  Regulacje  dotyczące  kontrolowanej  spółki  zagranicznej  wzbudzają 
kontrowersje w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Są one bo‐
wiem  niekiedy  postrzegane  jako  zagrożenie  dla  rozwoju  przedsiębior‐
czości  oraz  ograniczenie  swobody prowadzenia działalności  gospodar‐
czej  i  przepływu  kapitału,  tym  samym  są  uznawane  przez  niektórych 
autorów za sprzeczne z prawem wspólnotowym. Ponadto korzyści z ich 
zastosowania, będące rezultatem zmniejszenia skali unikania opodatko‐
wania,  nie  zawsze  przewyższają  koszty,  związane  ze  zmniejszeniem 
bezpośrednich  inwestycji  zagranicznych.  Omawiany  środek  prawny 
zniechęca, bowiem pewne grupy przedsiębiorstw, w  tym przykładowo 
spółki holdingowe do lokalizacji działalności na terytorium państw, któ‐
re wdrożyły do swojego prawa podatkowego regulacje w zakresie kon‐
trolowanej spółki zagranicznej.  
  W  artykule  wyjaśniono  istotę  kontrolowanej  spółki  zagranicznej 
i przedstawiono podstawowy  cel wdrożenia  tej  instytucji w niektórych 
państwach  do  ich  prawa  podatkowego.  Ponadto  scharakteryzowano 
zasady  jej  funkcjonowania w wybranych państwach OECD. Na podsta‐
wie danych  statystycznych publikowanych przez Unię Europejską zba‐
dano strukturę przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagra‐
niczne,  zlokalizowanych w  poszczególnych  państwach  członkowskich. 
Ponadto na podstawie  informacji organów podatkowych  Stanów Zjed‐
noczonych przeprowadzono  analizę  lokalizacji, podstawowych danych 
finansowych oraz wysokości zapłaconego podatku od dochodu amery‐
kańskich kontrolowanych spółek zagranicznych.  
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2. Zasadność implementacji i istota instytucji kontrolowanej 
    spółki zagranicznej 
 

  Często stosowaną przez grupy przedsiębiorstw praktyką, służącą mi‐
nimalizacji podatku dochodowego,  jest przerzucanie dochodu pomiędzy 
wchodzącymi w ich skład powiązanymi kapitałowo podmiotami, zlokali‐
zowanymi w różnych  jurysdykcjach. Dochód ten  jest przez nieprzerzuca‐
ny między innymi do spółek zależnych zlokalizowanych w rajach podat‐
kowych. Do tego celu posługują się one wieloma instrumentami, spośród 
których największe znaczenie mają  ceny  transferowe, umowy pożyczki,  fi‐
nansowanie hybrydowe czy kontrakty produkcyjne [Gravelle 2010, s. 7−12].  
  Procederowi  przerzucania  dochodu  do  spółki  zależnej  towarzyszy 
także jego zatrzymanie. Takiej strategii unikania opodatkowania sprzyja 
stosowana przez większość państw zasada  terytorialności. W rezultacie 
jej obowiązywania spółka zależna zlokalizowana w innym państwie niż 
jej udziałowiec  lub akcjonariusz  (osoba  fizyczna albo prawna)  jest  trak‐
towana  jako nierezydent w państwie lokalizacji tego udziałowca lub ak‐
cjonariusza,  czego  konsekwencją  jest  odroczenie  zapłaty  podatku  od 
wypracowanego przez nią zysku do momentu jego podziału. Zysk spół‐
ki zależnej podlega, więc opodatkowaniu w państwie rezydencji podat‐
kowej udziałowca lub akcjonariusza wyłącznie w przypadku jego wypła‐
ty w formie dywidendy (udziału w zysku) lub sprzedaży majątku spółki 
zależnej w związku z jej likwidacją.  
  Założenie  spółki  zależnej,  przerzucenie  do  niej  dochodu  i  jego  za‐
trzymanie ma, więc miejsce przede wszystkim wtedy, gdy dochody ze 
źródeł zagranicznych nie są wyłączone lub zwolnione z opodatkowania 
w państwie udziałowca, państwo  to nakłada wyższy ciężar podatkowy 
niż państwo  lokalizacji spółki zależnej a zysk  tej spółki nie podlega po‐
działowi. Korzyści finansowe z przerzucenia dochodu i jego zatrzymania 
są uzależnione między innymi od wysokości zysku spółki zależnej, różni‐
cy stawek podatkowych nakładanych w państwie lokalizacji spółki zależ‐
nej  i  dominującej,  okresu  odroczenia  momentu  zapłaty  podatku 
i wysokości stóp procentowych [Controlled Foreign Company 1996, s. 16]. 
  Analiza  konsekwencji  fiskalnych  przerzucania  dochodu  do  spółek 
zależnych zlokalizowanych w  rajach podatkowych  jest zazwyczaj prze‐
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prowadzana dla potrzeb władz publicznych lub organów podatkowych. 
Przykładowo według  badań  przeprowadzonych  na  zlecenie  Kongresu 
Stanów Zjednoczonych roczny ubytek dochodów budżetu federalnego w 
wyniku  tego  zjawiska wynosi  około  11 mld  $  [Estimates  of  Federal  Tax 
2008, s. 69]. Zjawisko  to  jest również przedmiotem zainteresowania Ko‐
misji Europejskiej. Tacy autorzy jak H. Huizinga i L. Laeven [2006, s. 18–
22] wskazują, że państwa Unii Europejskiej – z wyjątkiem Niemiec, Ru‐
munii i Włoch – uzyskują z jego tytułu korzyści w postaci zwiększonych 
dochodów  podatkowych.  Przerzucanie  dochodów  przynosi  natomiast 
największe  zmniejszenie  tych  dochodów w Niemczech,  ze względu  na 
relatywnie wysokie stawki podatkowe. Kwota zmniejszenia z tego powo‐
du  dochodów  podatkowych Niemiec  przewyższa  korzyści  pozostałych 
państw z analizowanego procederu i wynosi około 879 mln $ rocznie.  
  Za  jedną  z  najbardziej  skutecznych  instytucji  międzynarodowego 
prawa  podatkowego,  zastosowanych  w  celu  zapobiegania  zjawisku 
przerzucania  dochodu  i  jego  zatrzymywania  bez  opodatkowania  jest 
uznawana kontrolowana  spółka zagraniczna  [Miller, Oats 2009,  s. 274]. 
Instytucja  ta zakłada przypisanie udziałowcom  lub akcjonariuszom do‐
chodu spółki zlokalizowanej w państwie oferującym preferencyjne zasa‐
dy opodatkowania i opodatkowanie tego dochodu w państwie ich rezy‐
dencji [Lyons 1997, s. 115]. Zysk kontrolowanej spółki zagranicznej pod‐
lega  opodatkowaniu w  tym  państwie  nawet wówczas,  gdy  nie  został 
podzielony między udziałowców  lub akcjonariuszy. W niektórych pań‐
stwach instytucja kontrolowanej spółki zagranicznej jest stosowana jedy‐
nie w odniesieniu do udziałowców  (akcjonariuszy) spółek zlokalizowa‐
nych  w  jurysdykcjach  oferujących  określone  preferencje  (designated‐
jurisdiction  approach),  w  innych  natomiast ma  ona  zastosowanie  tylko 
w przypadku,  gdy  efektywna  stopa  opodatkowania w  państwie  rezy‐
dencji  spółki,  obciążająca  dochód  tej  spółki,  jest  niższa  niż  efektywna 
stawka opodatkowania analogicznej spółki w państwie rezydencji udzia‐
łowca  czy  akcjonariusza  (effective‐tax‐rate  approach)  [Russo  2007,  s.  213]. 
Większość państw,  które wdrożyły  instytucję  kontrolowanej  spółki  za‐
granicznej, zastosowało pierwsze rozwiązanie. W obowiązujących na ich 
terytorium regulacjach wskazuje się zazwyczaj, jakie rozwiązania prawa 
podatkowego  uznawane  są  za  preferencyjne.  Dla  celów  tej  instytucji 
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w wielu  przypadkach  sporządzane  są  także  listy  rajów  podatkowych. 
Wyjątek stanowią: Francja, Kanada i Stany Zjednoczone, gdzie omawia‐
nia  instytucja  jest stosowana niezależnie od państwa, w którym zlokali‐
zowane są spółki kontrolowane.  
  W  literaturze wprowadza się  także podział państw na  takie, w któ‐
rych [Lang 2004, s. 23; Arnold, McIntyre 2002, s. 94]: 
−   instytucja kontrolowanej spółki zagranicznej odnosi się wyłącznie do 

określonej  kategorii  dochodu  –  w  ramach  tego  podejścia  dochód 
dzielony jest na ogół na aktywny i pasywny (transactional approach), 

−   instytucja  kontrolowanej  spółki  zagranicznej  odnosi  się do  określo‐
nych podmiotów, na ogół prowadzących działalność w zdefiniowa‐
nym prawem podatkowym zakresie (entity approach). 

  W większości  państw  instytucja  kontrolowanej  spółki  zagranicznej 
jest  stosowana w odniesieniu do wszystkich podmiotów a podatek na‐
kładany  jest  na  dochód  niezależnie  od  jego  źródła. Wyjątek  stanowią: 
Australia, Dania, Hiszpania, Kanada, Niemcy, USA  i niektóre państwa 
Afryki Południowej. Opodatkowaniu podlegają w tych państwach okre‐
ślone kategorie dochodu kontrolowanej spółki zagranicznej.  
 

3. Kontrolowana spółka zagraniczna w wybranych 
    państwach OECD 
 

  Instytucja  kontrolowanej  spółki  zagranicznej  jest  bardzo  rozpo‐
wszechniona na  świecie. Nie wprowadziły  jej –  jak dotąd – do swojego 
prawa podatkowego jedynie następujące kraje: Arabia Saudyjska, Belgia, 
Bułgaria, Chile, Cypr, Czechy, Ekwador, Filipiny, Gibraltar, Hongkong, 
Indie, Irlandia, Kolumbia, Luksemburg, Malezja, Malta, Mauritius, Nige‐
ria, Peru, Polska, Rosja, Rumunia, Singapur, Słowenia, Słowacja, Szwaj‐
caria, Tajwan, Tajlandia, Ukraina, Urugwaj, Wietnam. Regulacje prawne 
odnoszące  się  do  rozpatrywanej  instytucji  są  znacznie  zróżnicowane. 
Różnice te dotyczą nie tylko zasad jej zastosowania, lecz także samej de‐
finicji  kontrolowanej  spółki  zagranicznej. W  państwie  udziałowca  (ak‐
cjonariusza)  opodatkowaniu  podlega  dochód  kontrolowanej  spółki  za‐
granicznej z reguły tylko wtedy, gdy jest on osobą prawną. W niektórych 
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jednak  państwach,  w  tym  w  Kanadzie,  Niemczech,  Nowej  Zelandii, 
Szwecji  i USA, dochód kontrolowanej spółki zagranicznej  jest przypisy‐
wany także odpowiednim osobom fizycznym i podlega opodatkowaniu 
w państwie ich rezydencji.  
  Po  raz pierwszy kontrolowana  spółka zagraniczna została zdefinio‐
wana w Stanach Zjednoczonych. W roku 1962  jej  implementację w celu 
ograniczenia skali unikania opodatkowania zaproponował J. F. Kennedy. 
Początkowo  dochód  kontrolowanej  spółki  zagranicznej  nie  podlegał 
opodatkowaniu w  Stanach Zjednoczonych,  udziałowcy  (akcjonariusze) 
takich spółek byli  jednak zobowiązani do deklarowania  jego wysokości 
w celach  informacyjnych  [Redmiles,  Wenrich,  2012,  s.  132].  Obecnie  
w USA regulacje odnoszące się do kontrolowanej spółki zagranicznej są 
zawarte w dziale F (w sekcjach 951–965) Kodeksu podatkowego [Internal 
Revenu  Code,  online].  Według  tych  regulacji  spółka  zagraniczna  jest 
uznawana  za kontrolowaną przez  amerykańskich udziałowców  (akcjo‐
nariuszy),  jeżeli suma  ich bezpośrednich  lub pośrednich udziałów w  jej 
kapitale  lub prawach  głosu w dowolnym dniu  roku podatkowego  jest 
wyższa niż 50% [Smith, Harmelink, Hasselback 2009, s. 987]. Przy kalku‐
lacji  sumy  tych udziałów brani  są pod uwagę  jednak wyłącznie udzia‐
łowcy (akcjonariusze),  jeżeli ich bezpośredni lub pośredni udział w pra‐
wach  głosu  tej  spółki  jest  nie  niższy  niż  10%.  Jednocześnie  udział  ten 
powinien przekraczać w roku podatkowym wskazany pułap przez okres 
co najmniej 30 dni. Należy dodać, że udziałowcem może być każda osoba 
fizyczna lub prawna będąca obywatelem lub rezydentem Stanów Zjedno‐
czonych  dla  celów  podatkowych.  Doliczeniu  do  krajowych  dochodów 
podatnika i opodatkowaniu podlegają określone ustawowo kategorie do‐
chodu aktywnego i pasywnego kontrolowanej spółki zagranicznej, w tym 
między  innymi dochód pochodzący ze sprzedaży towarów  i usług, dzia‐
łalności holdingowej czy zawartych umów ubezpieczeniowych.  
  W Kanadzie dochód kontrolowanych spółek zagranicznych podlega 
opodatkowaniu od 1972 roku a  jego opodatkowanie  jest obecnie regulo‐
wane w art. 90–95 i 112–113 ustawy o podatku dochodowym [Income Tax 
Act online]. Spółka zagraniczna  jest kontrolowana przez kanadyjskiego 
podatnika (udziałowca lub akcjonariusza) wtedy, gdy w dowolnym dniu 
roku podatkowego: 
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−   posiada  on  bezpośredni  lub  pośredni  udział w  kapitale  tej  spółki 
w wysokości, co najmniej 1%, oraz 

−   wraz z podmiotami powiązanymi lub osobami spokrewnionymi po‐
siada on bezpośredni lub pośredni udział w kapitale tej spółki w wy‐
sokości, co najmniej 10%, oraz 

−   sprawuje rzeczywistą kontrolę nad spółką.  
  Sprawowanie rzeczywistej kontroli nad spółką ma miejsce w sytuacji, 
gdy podatnik posiada udział w prawach głosu wystarczający do wpły‐
wania na skład jej zarządu [Bouthillier 2005, s. 189].  
  Opodatkowaniu podlegają określone kategorie dochodu pasywnego 
kontrolowanej  spółki  zagranicznej,  przykładowo  dochody  z  funduszy 
inwestycyjnych,  sprzedaży  patentów  i  licencji,  zbycia  nieruchomości, 
a także dochody uznawane na gruncie prawa kanadyjskiego za  równo‐
rzędne  dochodom  pasywnym,  w  tym  dochody  z  factoringu,  najmu 
i dzierżawy czy udzielanych pożyczek.  
  W  świetle  regulacji  obowiązujących  we  Francji,  o  kontrolowanej 
spółce zagranicznej można mówić wtedy, gdy przedsiębiorstwa będące 
rezydentami dla celów podatkowych w  tym państwie posiadają bezpo‐
średnio  lub pośrednio powyżej  50% udziałów w  kapitale  lub prawach 
głosu  tej  spółki  [art.  209 B, Code  général  des  impôts,  online]. W  sytuacji, 
gdy  spełniony  jest  powyższy  warunek,  dochód  kontrolowanej  spółki 
zagranicznej podlega przypisaniu do dochodu ze źródeł krajowych  i in‐
nych  źródeł  zagranicznych  każdego  przedsiębiorstwa  posiadającego 
udział w kapitale lub prawach głosu tej spółki w wysokości, co najmniej 
5%. Ma to miejsce jednak wyłącznie wtedy, gdy efektywna stopa podat‐
ku  dochodowego  jest w  państwie  rezydencji  kontrolowanej  spółki  za‐
granicznej,  co najmniej o  50% niższa niż  efektywna  stopa podatku do‐
chodowego we  Francji. Dostarczenie  organom podatkowym dowodów 
pozwalających  stwierdzić,  że motywem  zlokalizowania  kontrolowanej 
spółki  zagranicznej  na  terytorium  danego  państwa  nie  były wyłącznie 
przesłanki  podatkowe może  stanowić  podstawę  do  zwolnienia  jej  do‐
chodów z opodatkowania we Francji.  
  W Niemczech instytucja kontrolowanej spółki zagranicznej ma zasto‐
sowanie [§ 7, Außensteuergesetz] w odniesieniu do: 
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−   podatników  posiadających  udział  w  kapitale  lub  prawach  głosu 
spółki zagranicznej w wysokości, co najmniej 50% lub 

−   podatników  posiadających  udział  w  kapitale  lub  prawach  głosu 
spółki zagranicznej w wysokości, co najmniej 1%, jeżeli prowadzi ona 
określoną  ustawowo  działalność  finansową,  w  tym  przykładowo 
w zakresie zarządzania aktywami. 

  Na  podatnikach  tych  ciąży  obowiązek  odprowadzania  podatku  od 
dochodu  kontrolowanej  spółki  zagranicznej,  jeżeli  osiąga  ona dochody 
pasywne podlegające w państwie rezydencji opodatkowaniu efektywną 
stopą niższą niż 25%. W ustawie wymienione zostały dochody uznawa‐
ne za aktywne, niepodlegające w tym przypadku przypisaniu do docho‐
dów podatnika. Należą do nich między innymi dochody z działalności w 
zakresie  rolnictwa  i  leśnictwa,  sprzedaży  towarów  i  usług,  sprzedaży 
udziałów, działalności ubezpieczeniowej, leasingu.  
   Stosownie do  regulacji  obowiązujących w  Szwecji udziałowiec  (ak‐
cjonariusz) spółki zagranicznej  jest zobowiązany do uiszczenia podatku 
od jej dochodów, jeżeli [sekcja 39a § 3, Inkomstskattelag, online]: 
−   jego bezpośredni  lub pośredni udział w kapitale  lub prawach głosu 

tej spółki wynosi na koniec roku podatkowego, co najmniej 25%, oraz 
−   zapłacony przez kontrolowaną  spółkę zagraniczną podatek od  tych 

dochodów w państwie  jej  rezydencji  jest niższy niż 55% kwoty po‐
datku, jaki spółka ta zapłaciłaby będąc rezydentem Szwecji.  

  Ponadto przepisy podatkowe zawierają  tzw.  listę białych  rajów po‐
datkowych.  Jeśli  spółka  jest  rezydentem  podatkowym  państw wymie‐
nionych  na  tej  liście,  to  jej  dochód  zasadniczo  nie  zostaje  przypisany 
udziałowcowi,  jeśli  nie  pochodzi  z  określonych  ustawowo  źródeł,  np. 
działalności finansowej [Ault, Arnold, Gest 2010, s. 480]. 
  Instytucja kontrolowanej spółki zagranicznej  jest stosowana w Wiel‐
kiej Brytanii wtedy, gdy przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium 
tego  państwa  sprawują  nad  tą  spółką  kontrolę,  czyli  posiadają  bezpo‐
średnio lub pośrednio udział w  jej kapitale lub prawach głosu pozwala‐
jący na zarządzanie sprawami spółki. Stosownie do przepisów obowią‐
zujących  od  1  stycznia  2013  roku dochody  kontrolowanych  spółek  za‐
granicznych podlegają opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii  tylko wów‐
czas, gdy spełniają ściśle określone warunki („all out unless in” approach). 
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Zakres dochodów podlegających  opodatkowaniu  jest  określany na pod‐
stawie  tzw.  testu  bramki  (gateway  test).  Test  ten  pozwala  na  udzielenie 
odpowiedzi na pytanie, czy i w odniesieniu, do  jakich dochodów kontro‐
lowanej spółki zagranicznej miało miejsce zjawisko przerzucania dochodu 
motywowane  przesłankami  podatkowymi.  Ponadto  ustawodawca  prze‐
widział szereg zwolnień podmiotowych  i przedmiotowych. Dotyczą one 
przykładowo kontrolowanych spółek zagranicznych, których dochód nie 
przekracza kwoty 200 000 £, kontrolowanych spółek zagranicznych speł‐
niających określone wymogi  i  świadczących usługi  finansowe w  ramach 
grup kapitałowych  czy nowo powstałych kontrolowanych  spółek zagra‐
nicznych w okresie 12 miesięcy od uzyskania rozpatrywanego statusu. Co 
więcej zwolnieniu podlegają dochody kontrolowanej spółki zagranicznej, 
jeżeli  podatek  przez  nią  płacony w  państwie  jej  rezydencji  podatkowej 
wynosi, co najmniej 75% podatku, który zostałby na nią nałożony, gdyby 
była rezydentem Wielkiej Brytanii [sekcja 14, Finance Act 2012, online]. 
 

4. Spółki zagraniczne kontrolowane przez europejskich 
    i amerykańskich udziałowców lub akcjonariuszy 
 

  Analizę ekonomicznych konsekwencji  instytucji kontrolowanej spół‐
ki zagranicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej utrudnia 
brak wspólnych regulacji w  jej zakresie. Publikowane przez Unię Euro‐
pejską  dane  statystyczne  dotyczą  jedynie  przedsiębiorstw  kontrolowa‐
nych przez podmioty zagraniczne.  Ich definicja  jest  jednolita dla celów 
statystycznych  i  nie  odpowiada  w  pełni  definicjom  kontrolowanych 
spółek  zagranicznych  obowiązującym  w  poszczególnych  państwach 
członkowskich.  Stosownie  do  niej  o  przedsiębiorstwie  kontrolowanym 
przez podmiot zagraniczny można mówić wtedy, gdy podmiot  ten po‐
siada bezpośredni lub pośredni udział w kapitale lub prawach głosu tego 
przedsiębiorstwa przekraczający 50%.  
  Przedsiębiorstwa  kontrolowane  przez  podmioty  zagraniczne  odgry‐
wają w państwach Unii Europejskiej znaczącą rolę. Ich liczba wynosi oko‐
ło 236  tys. Z danych zgromadzonych dla 17 państw członkowskich  (Au‐
strii, Bułgarii, Czech, Cypru, Estonii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, 
Łotwy, Portugalii, Rumunii,  Słowacji,  Słowenii,  Szwecji, Węgier, Włoch) 
wynika,  że wytwarzają  one  18% wartości dodanej wszystkich  przedsię‐
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biorstw zlokalizowanych na ich terenie. Najwyższy jest udział tych przed‐
siębiorstw  w  wartości  dodanej  sektora  przemysłowego  i  handlowego. 
Nieco niższy niż w wartości dodanej jest ich udział w łącznej liczbie osób 
zatrudnianych we wszystkich przedsiębiorstwach. Wynosi on około 13%. 
Jest on również najwyższy w sektorze przemysłowym i handlowym. 
  Z danych tabeli 1 wynika, że w 2009 roku najwięcej spółek zlokalizowa‐
nych w innych państwach UE było kontrolowanych przez udziałowców lub 
akcjonariuszy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoch i Francji.  

 
Tabela 1. Spółki kontrolowane przez podmioty zagraniczne w wybranych państwach 

Unii Europejskiej w 2009 roku* 

Państwo 
członkow‐

skie  
deklarujące 

Liczba spółek kontro‐
lowanych przez pod‐
mioty zagraniczne, 
zlokalizowanych w 

państwie deklarującym 

Liczba spółek kontrolo‐
wanych przez podmioty 
z państwa deklarującego, 
zlokalizowanych w in‐
nych państwach UE‐27 

Obrót spółek kontrolo‐
wanych przez podmioty 
zagraniczne, zlokalizo‐
wanych w państwie 

deklarującym (mln euro) 

Czechy   22 871   1 347   168 268,4 

Francja   16 715  12 686   638 839,6 

Hiszpania   8 713   5 400   346 698,6 

Holandia   5 989  13 755   388 711,6 

Niemcy   23 131  29 386   883 476,0 

Polska   6 058   1 113   185 815,2 

Rumunia   25 835   439   88 855,6 

Szwecja   11 772   5 900   179 893,2 

W. Brytania   21 516  15 300   1 119 226,8 

Włochy   13 136  13 151   441 802,2 

*  Z wyjątkiem  spółek  kontrolowanych  prowadzących  działalność w  sektorze  finanso‐
wym i ubezpieczeniowym. 

Źródło: [FCE in the EU, online]. 

 

  Niemieccy  udziałowcy  lub  akcjonariusze  kontrolowali wówczas  aż 
29 386 spółek zlokalizowanych w innych państwach UE, a polscy – jedy‐
nie 1113 spółek. Jednocześnie w 2009 roku najwięcej spółek kontrolowa‐
nych  przez  podmioty  zagraniczne  było  zlokalizowanych w  następują‐
cych  państwach UE: Rumunii, Niemczech, Czechach, Wielkiej Brytanii 
i Francji. Dane tabeli 1 świadczą o relatywnie silnej pozycji holenderskie‐



Kontrolowana spółka zagraniczna jako środek zapobiegania… 

 

143 

go kapitału na rynku UE i słabej pozycji kapitału zagranicznego na ryn‐
ku holenderskim. Holenderscy udziałowcy  lub  akcjonariusze  kontrolo‐
wali w rozpatrywanym roku aż 13 755 spółek zlokalizowanych w innych 
państwach UE, a zagraniczni  inwestorzy –  jedynie 5989  spółek zlokali‐
zowanych w Holandii. Zatem instytucja kontrolowanej spółki zagranicz‐
nej  jest  ważnym  instrumentem  ochrony  dochodów  budżetowych 
zwłaszcza Niemiec, Wielkiej  Brytanii, Holandii, Włoch  i  Francji  to  jest 
państw Unii Europejskiej o najsilniejszych gospodarkach.  
  Na świecie najwięcej spółek zagranicznych jest kontrolowanych przez 
amerykańskich udziałowców lub akcjonariuszy. Inaczej niż w przypadku 
państw Unii Europejskiej, dla  Stanów Zjednoczonych dostępne  są dane 
statystyczne  dotyczące  samych  kontrolowanych  spółek  zagranicznych. 
W 2008  roku  liczba  spółek  zagranicznych kontrolowanych przez  amery‐
kańskich udziałowców lub akcjonariuszy wynosiła 83,6 tys. (tabela 2).  
 

Tabela 2. Spółki zagraniczne kontrolowane przez amerykańskich udziałowców  
lub akcjonariuszy i ich podstawowe dane finansowe 

Lata 
Wyszczególnienie 

2006  2008 
Liczba przedsiębiorstw powiązanych z kontrolowaną 
spółką zagraniczną 

11 873  11 929 

Liczba kontrolowanych spółek zagranicznych  78 248  83 642 
Aktywa kontrolowanych spółek zagranicznych na ko‐
niec roku (tys. $) 

11 666 004281  14 544 673064  

Przychody kontrolowanych spółek zagranicznych 
ogółem (tys. $) 

4 819 870637  6 001 292612  

Podatek dochodowy kontrolowanych spółek  
zagranicznych (tys. $) 

98 616 121  125 226 476  

Dochód podlegający opodatkowaniu w USA (dział F 
Kodeksu Podatkowego) (tys. $) 

60 027 807  80 355 541 

Dywidendy wypłacone przedsiębiorstwu powiązanemu 
w USA przez kontrolowane spółki zagraniczne (tys. $) 

61 555 842  96 741 710  

Źródło: [U.S. Corporations and Their CFC, online]. 
 
  Najwięcej  tych  spółek  było wówczas  zlokalizowanych w  państwach 
europejskich  (wykres  1). Preferowanym miejscem  ich  lokalizacji  są pań‐
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stwa Unii Europejskiej, w tym: Francja, Holandia, Niemcy i Wielka Bryta‐
nia, a w grupie pozostałych państw – Kanada, Meksyk i Chiny. 

 

Wykres 1. Liczba spółek zagranicznych kontrolowanych przez amerykańskich  
udziałowców lub akcjonariuszy według regionów w 2008 roku 

35 856

19 679

11 429

10 846

3 550

1 723

559
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Źródło: [U.S. Corporations and Their CFC, online]. 

 

  Przeciętnie  spółka  zagraniczna  kontrolowana  przez  amerykańskich 
udziałowców lub akcjonariuszy płaciła w latach 2006−2008 roczny poda‐
tek od swoich dochodów w wysokości 1 379 000 $. Wypłacała ona śred‐
nioroczne udziały w zysku  lub dywidendy amerykańskim  inwestorom 
w  kwocie  972 000  $. Kwota  dochodu,  która  podlegała  przypisaniu  do 
dochodów  amerykańskich  udziałowców  lub  akcjonariuszy  wynosiła 
w latach 2006  i 2008 na  jedną spółkę odpowiednio – 767 000  i 967 000 $. 
Dochód  podlegający  przypisaniu  stanowił w  tych  latach  odpowiednio 
4,6%  i  8,2% dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem docho‐
dowym od osób prawnych wszystkich przedsiębiorstw amerykańskich. 
 

5. Zakończenie  
 

  Regulacje w zakresie kontrolowanej  spółki zagranicznej  są  instrumen‐
tem  umożliwiającym  ograniczenie  w  podatkach  dochodowych  zjawiska 
unikania  opodatkowania.  Ograniczają  to  zjawisko  przede  wszystkim  
w  państwach  o  gospodarkach  rozwiniętych  z wysokim  udziałem  bezpo‐
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średnich  inwestycji zagranicznych w wartości realizowanych przez przed‐
siębiorstwa  inwestycji ogółem oraz stosujących relatywnie wysokie stawki 
podatków  dochodowych.  Jako  środek  ochrony  dochodów  budżetowych 
mają one jednak pewien mankament. Wymiar podatku od dochodu kontro‐
lowanej spółki zagranicznej wynika z deklaracji samego podatnika a moż‐
liwości  sprawdzenia  jej  rzetelności  są w znacznej mierze uzależnione,  jak 
w przypadku wszystkich dochodów ze źródeł zagranicznych, od efektywno‐
ści  innego  instrumentu służącego ograniczaniu skali unikania opodatkowa‐
nia, a mianowicie od wymiany informacji podatkowej pomiędzy państwami.  
  W  Stanach  Zjednoczonych  instytucja  kontrolowanej  spółki  zagra‐
nicznej  jest  stosowana  niezależnie  od  państwa  lokalizacji  takiej  spółki. 
Dlatego w ograniczonym stopniu przeciwdziała procederowi przerzuca‐
nia dochodów przez podatników do  rajów podatkowych a  stanowi  ra‐
czej środek umożliwiający zwiększenie dochodów publicznych. Pod tym 
względem  regulacje  obowiązujące we  Francji, Niemczech,  Szwecji  czy 
Wielkiej Brytanii przewidujące objęcie opodatkowaniem dochodów kon‐
trolowanych spółek zagranicznych wyłącznie w sytuacji, gdy efektywną 
stopę opodatkowania w państwie  rezydencji  tej spółki można uznać za 
preferencyjną, wydają się być lepszym rozwiązaniem.  
  Ocena wpływu instytucji kontrolowanej spółki zagranicznej na dochody 
publiczne a tym bardziej na skalę zjawiska unikania opodatkowania nie jest 
w pełni możliwa, nawet w odniesieniu do takich państw jak USA, dla któ‐
rych dostępne są dane statystyczne dotyczące tych spółek. Określenie efek‐
tywnej stopy opodatkowania dochodu spółek zagranicznych, kontrolowa‐
nych przez amerykańskich udziałowców lub akcjonariuszy, oraz wpływów 
z  ich opodatkowania utrudnia fakt doliczania tych dochodów do pozosta‐
łych dochodów tych podmiotów i opodatkowywania sumy dochodów ska‐
lą progresywną, a  także występowanie, obok  federalnego podatku docho‐
dowego, zróżnicowanych stanowych podatków dochodowych.  
  Polska należy do grupy państw Unii Europejskiej, w których znaczna 
część spółek jest kontrolowanych przez kapitał zagraniczny. Jednak kapitał 
rodzimy systematycznie się umacnia. Rośnie  także  liczba spółek mających 
siedzibę zagranicą, kontrolowanych przez polskich udziałowców lub akcjo‐
nariuszy. Niekiedy spółki te są przez nich wykorzystywane również w celu 
uniknięcia opodatkowania. Z tego względu również polski ustawodawca 
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powinien  rozważyć  zasadność  odpowiedniego  ukształtowania  instytucji 
kontrolowanej  spółki  zagranicznej w  ramach naszego  systemu podatko‐
wego.  
 
Literatura 
 

Arnold B.  J., McIntyre M.  J.  (2002),  International Tax Primer, Kluwer Law  International, 
The Hague.  

Ault H. J., Arnold B. J., Gest G. (2010), Comparative Income Taxation: A Structural Analysis, 
Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn. 

Außensteuergesetz, http://www.gesetze‐im‐internet.de, dostęp: 27 grudnia 2012. 
Bouthillier J. (2005), Residence‐Based Taxation and FAPI: A World of Fiction, “Canadian Tax 

Journal”, Vol. 53, No. 1.  
Code général des impôts, http://www.legifrance.gouv.fr, dostęp: 27 grudnia 2012. 
Controlled Foreign Company Legislation, (1996), OECD, Paris.  
Estimates of Federal Tax Expenditures for Fiscal Years 2008‐2012, (2008), Joint Committee on 

Taxation, Washington.  
FCE in the EU, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp: 27 grudnia 2012. 
Finance Act 2012, http://www.legislation.gov.uk, dostęp: 27 grudnia 2012. 
Gravelle  J. G.  (2010), Tax Havens:  International Tax Avoidance and Evasion, Congressional 

Research Service, New York.  
Huizinga H., Laeven L. (2006), International Profit Shifting Within Multinationals: A Multi‐

Country  Perspective, Directorate‐General  for  Economic  and  Financial Affairs,  Euro‐
pean Commission, Brussels.  

Income Tax Act, http://laws‐lois.justice.gc.ca, dostęp: 27 grudnia 2012. 
Inkomstskattelag, http://www.riksdagen.se, dostęp: 27 grudnia 2012. 
Internal Revenu Code, http://www.irs.gov, dostęp: 27 grudnia 2012. 
Lang M. (2004), CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law, Kluwer Law International, The Hague. 
Lyons S. M. (red.), (1997), Międzynarodowy słownik podatkowy, Polskie Wydawnictwo Eko‐

nomiczne i International Bureau of Fiscal Documentation, Warszawa.  
Miller A., Oats L. (2009), Principles of International Taxation, Tottel Publishing, Exeter. 
Redmiles M., Wenrich J. (2012), A History of Controlled Foreign Corporations and the Foreign 

Tax Credit, Internal Revenue Service, Washington.  
Russo R. (2007), Fundamentals of International Tax Planning, International Bureau of Fiscal 

Documentation, Amsterdam. 
Smith E., P., Harmelink P., J., Hasselback J. R. (red.), (2009), Federal Taxation – Comprehen‐

sive Topics, CCH a Wolters Kluwer business, Chicago.  
U.S. Corporations and Their CFC, http://www.irs.gov, dostęp: 27 grudnia 2012. 



PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i ZARZĄDZANIE  
Wydawnictwo SAN − ISSN 1733-2486 

Tom XIV − Zeszyt 8 cz. 1 − 2013 − ss. 147–162 
 
 
 
Małgorzata Jabłońska, Radosław Pastusiak 
Uniwersytet Łódzki 
 
 

Polityka proinwestycjna w województwie łódzkim 
 

Pro-investment policy in the region of Lodz 
  

Abstract: Competitiveness of regions is expressed in their ability 
of active participation in the process of adapting the offer of ex-
isting resources to the needs of companies, which are willing to 
invest their capital. The Region of Lodz, due to its strategic loca-
tion, is an attractive for modern industries. Therefore, identifica-
tion of pro-investment policies in this area becomes beneficial, as 
it is one of the main drivers of regional development. 

Keywords: entrepreneurship, investment, region, special eco-
nomic zones. 

 

1. Wstęp 
 

  Istotą  polityki  proinwestycyjnej  państwa  jest  poszukiwanie  nowych 
inwestorów poprzez  stworzenie  sprzyjających warunków dla  funkcjono‐
wania nowych – średnich i dużych firm. Ale także ze względu na rolę, ja‐
ką  inwestycje odgrywają w rozwoju  lokalnym  i  regionalnym, należy po‐
dejmować działania ukierunkowane na wspieranie rozwoju przedsiębior‐
czości. Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości jest istotnym 
elementem  dla  zapewnienia  trwałego  wzrostu  gospodarczego  [Klamut 
2000,  s. 195].  Stanowi  to  również  zasadnicze wyzwanie  dla  polityki  go‐
spodarczej. 
  Celem  tego  artykułu  jest  analiza polityki proinwestycyjnej państwa 
oraz władz lokalnych na tle działań dużego przedsiębiorstwa, które zde‐
cydowało  się na  realizację  inwestycji w województwie  łódzkim. Przed‐
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stawione zostaną możliwości rozwoju biznesu z wykorzystaniem wspar‐
cia państwa  lub  samorządu  terytorialnego. Postawiona hipoteza, mówi 
że aby pozyskać duże inwestycje należy zaproponować inwestorowi od‐
powiednie zachęty finansowe m.in. w postaci zwolnień podatkowych.  
 

2. Polityka proinwestycyjna − kontekst teoretyczny 
 

  Polityka inwestycyjna spełnia funkcje instrumentalne w realizacji za‐
dań w  ramach ogólnej polityki  rozwoju ekonomicznego. Bezpośrednim 
celem polityki inwestycyjnej  jest oddziaływanie na procesy odtwarzania 
i powiększania kapitału trwałego. Inwestycje polegają na transformowa‐
niu  środków pieniężnych w składniki majątku  trwałego. W gospodarce 
rynkowej  polityka  inwestycyjna  państwa  wywiera  istotny  wpływ  na 
przedsięwzięcia  inwestycyjne,  podejmowane  przez  prywatnych  przed‐
siębiorców [Broszkiewicz 2000, s. 350].  
  Funkcją  polityki  inwestycyjnej  jest  powiększanie  zasobów  kapitału 
trwałego, wzrost efektywności gospodarowania różnymi  jego elementa‐
mi,  sterowanie procesami  rozbudowy  i unowocześniania  zasobów ma‐
jątku  trwałego w produkcji oraz usług w gospodarce,  jak również  two‐
rzenie nowych miejsc pracy. Cechą charakterystyczną polityki  inwesty‐
cyjnej jest jej strategiczny charakter.  
  Można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje środków realizacji polity‐
ki inwestycyjnej, takie jak [Broszkiewic 2000, s. 351]: 
• środki administracyjno‐prawne, czyli zbiór norm prawnych regulują‐

cych zasady postępowania wszystkich uczestników procesów  inwe‐
stycyjnych;  

• inwestycje  publiczne,  czyli  nakłady w  obrębie  sektora  publicznego, 
które powiększają zasoby umiejscowionych w nich środków trwałych;  

• środki techniczno‐finansowe, czyli kapitał będący pod kontrolą rządu.  
  Literatura przedmiotu wskazuje,  iż  o  rozwoju  lokalnym  i  regional‐
nym  stanowią  zarówno  czynniki  twarde  jak  infrastruktura  czy  kapitał 
jak  i miękkie, do których zaliczyć można: kapitał  ludzki czy społeczny. 
Obecna rzeczywistość gospodarcza skłania  jednak coraz częściej do po‐
strzegania  przedsiębiorczości  i  innowacyjności,  jako  nadrzędnych  de‐
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terminant rozwoju regionalnego, które stanowią o konkurencyjności go‐
spodarki kraju na skalę międzynarodową [Woś 2005, s. 114].  
  Globalizacja skłania i uzasadnia potrzebę czerpania wzorców z lepiej 
rozwiniętych  społeczeństw  zwłaszcza,  gdy w  grę wchodzi  tak ważny 
aspekt życia gospodarczego jak rozwój lokalny.  
 

3. Polityka proinwestycyjna w polskich gminach 
 

  Najważniejszymi  podmiotami  kształtującymi  otoczenie  gospodarcze 
są rząd i władze lokalne, które za sprawą realizowanej polityki mogą sku‐
tecznie wspomagać podejmowanie oraz prowadzenie działalności gospo‐
darczej. Gmina,  jako  podstawowa  jednostka  terytorialna  stanowi  organ 
odpowiedzialny  za  regulację  spraw  publicznych  o  znaczeniu  lokalnym 
[tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594]. Przeprowadzone badania z zakre‐
su  rozwoju  regionalnego  stymulowanego przez władze gminne ukazują 
całokształt relacji zachodzących między przedsiębiorcami a samorządami 
lokalnymi.  
  Zaprezentowane  w  tabeli  1  wyniki  badań  ankietowych  zwracają 
uwagę na podstawowe potrzeby przedsiębiorców oraz obszary proble‐
mowe, z którymi borykają się współcześni właściciele małych i średnich 
firm. Wnioski, jakie nasuwają się w związku z przeprowadzonym bada‐
niem pozwalają  sądzić,  iż ważną  rolę w pobudzaniu  zachowań przed‐
siębiorczych  w  gminach  odgrywają  wszelkiego  typu  zachęty  fiskalne 
w postaci ulg i zwolnień podatkowych dla inwestorów, natomiast demo‐
tywująco wpływa skomplikowany system administracyjny.  

  Stosowane rozwiązania proinwestycyjne w województwie łódzkim 

  Dokonywanie  wolnych  wyborów  lokalizacyjnych  stanowi  domenę 
gospodarki  rynkowej,  w  konsekwencji  czego  gminy  są  zmuszone  do 
ustawicznego  dbania  o  sukcesywne  podnoszenie  konkurencyjności  re‐
gionu. Władze lokalne nie są  jednak w stanie wpłynąć na decyzję inwe‐
stora  poprzez  odpowiednie  stymulowanie  oraz  kształtowanie wszyst‐
kich czynników lokalizacyjnych. 
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Tabela 1. Przedsiębiorczość w gminach w świetle badań ankietowych 

Sfera objęta  
badaniem   Wyniki badań (% ankietowanych)1 

Oczekiwania 
przedsiębiorców 
wobec gminy  
i powiatu 

78% ‐ uproszczenie procedur administracyjnych 
72% ‐ zwolnienia z podatków lokalnych lub ich obniżenie 
55%‐ rozbudowa infrastruktury 
35%‐ zlecenia na roboty publiczne 
25%‐ informacje na temat gruntów przeznaczonych pod inwestycje 
24%‐ preferencje dla istniejących podmiotów 
23%‐ przygotowana oferta inwestycyjna dla inwestora 
22%‐ przygotowanie uzbrojonych terenów pod inwestycje 
17%‐ zintensyfikowanie promocji zewnętrznej 
10%‐ dokształcenie i przekwalifikowanie mieszkańców 
2%‐ przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury zewnętrznej 

Atuty gmi‐
ny/powiatu 
wpływające na 
rozwój przed‐
siębiorczości 

48%‐ bliskość dużego miasta 
42%‐kompetencje urzędników 
41%‐ tereny atrakcyjne turystycznie i rekreacyjnie 
23%‐ prowadzenie przez lokalny urząd inwestycji 
20%‐ niskie podatki 
8%‐żadne 
4%‐ brak obcego kapitału 

Bariery rozwoju 
przedsiębior‐
czości na terenie 
gmin 

61%‐ brak zainteresowania inwestorów 
59%‐ słaba promocja gminy 
34%‐ brak odpowiedniej infrastruktury drogowej 
17%‐ sąsiedztwo dobrze rozwiniętej gminy 
16%‐  trudności  z  pozyskaniem  pracowników do  nowo  otwiera‐
nych firm 
1%‐  trudności z pozyskaniem odpowiednio wykształconych pra‐
cowników 

Działania pro‐
wadzące do po‐
budzania przed‐
siębiorczości  

73% ‐ opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 
63%‐ ulgi podatkowe dla inwestorów 
51%‐ skrócenie czasu oczekiwania na niezbędną dokumentację 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Latowska 2011]. 

                                                 
1 Badanie  ankietowe  zostało przeprowadzone wśród  przedsiębiorców  oraz  przed‐

stawicieli samorządów w gminach Wielkopolski.  
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  Prawne  instrumenty wspierające działania proinwestycyjne w  gmi‐
nach polskich  nakładają  obowiązek wykonywania  określonych działań 
i podejmowania  określonych  decyzji,  które w  sposób  bezpośredni  sty‐
mulują działalność podmiotów gospodarczych.   
  W dyspozycji władz  lokalnych pozostają  instrumenty o charakterze 
dochodowym, czyli: 
• podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych; 
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych; 
• podatek od spadków i darowizn,  
• system ulg i zwolnień podatkowych,  
• odraczanie, umarzanie, rozkładanie na raty oraz zaniechanie poboru 

podatków i opłat,  
• oraz wydatkowym, nastawione na wspieranie rozwoju przedsiębior‐

czości poprzez udzielenia wsparcia instytucjom. Należą do nich:  
 agencje rozwoju regionalnego i lokalnego,  
 centra wspierania biznesu,  
 ośrodki wspierania przedsiębiorczości,  
 inkubatory przedsiębiorczości,  
 centra i parki technologiczne,  
 fundusze poręczeniowo‐kredytowe [Dziemianowicz, Mackiewicz 
2000, s. 8−9].  

  Atrakcyjność  inwestycyjna  regionu  łódzkiego  wynika  z  szeregu 
czynników. Jednym z nich a zarazem najważniejszym jest polityka władz 
samorządowych ukierunkowana na ustawiczny  rozwój  regionalny  i  lo‐
kalny oraz podnoszenie konkurencyjności  regionu. Zasadniczym  celem 
ponoszonych wydatków inwestycyjnych w gminie  jest poprawa warun‐
ków życia społeczności  lokalnej oraz  tworzenie klimatu  inwestycyjnego 
dla inwestorów prywatnych [Zygmunt, Mach 2011], dlatego też uważane 
są za jedno z narzędzi gminnej polityki proinwestycyjnej. 
  Zaprezentowane powyżej  czynniki  sprzyjające  lokalizacji  inwestycji 
w regionie łódzkim nie tworzą zamkniętej listy. Spośród wymienionych, 
decydujące znaczenie ma  infrastruktura, która w obliczu doskonałej  lo‐
kalizacji regionu winna stać się priorytetem w dobie następnych lat.  
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Tabela 2. Czynniki zwiększające atrakcyjność inwestycyjną regionu łódzkiego 
w świetle badań 

Czynnik  Działanie, które powinny zostać podjęte przez 
JST 

Preferencje 
responden‐
tów2  

Infrastruktura  Zwiększenie  nakładów  na  infrastrukturę  drogo‐
wą,  lotniczą,  kolejową. Modernizacja  łódzkiego 
transportu  publicznego,  rozbudowa  sieci  gazo‐
wej,  kanalizacyjnej  oraz wodociągowego,  budo‐
wa  obwodnic,  parkingów,  budowa  sieci  powią‐
zań  z  miastami  europejskimi,  modernizacja 
Dworca Fabrycznego.  

27,13% 

Wsparcie 
finansowe 

Wsparcie przy pozyskaniu zewnętrznych  źródeł 
finansowania, kojarzenie partnerów handlowych, 
usługi  szkoleniowo‐doradcze,  zainteresowanie 
losami najmniejszych przedsiębiorców. 

32,45% 

Ograniczenie 
biurokracji 

Zwiększenie  kompetencji  pracowników  admini‐
stracji  publicznej,  nacisk  na  naukę  języków  ob‐
cych przez pracowników administracyjnych. 

28,72% 

Usprawnienie prze‐
pisów i procedur 

Możliwość w tej kwestii jest ograniczona kompe‐
tencjami.  

31,92% 

Przygotowanie  
terenów pod  
inwestycje 

Powiększenie  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej, 
uzbrojenie  terenów pod  inwestycje,  zwiększenie 
powierzchni  magazynowych,  przyspieszenia 
prac nad miejscowymi planami zagospodarowa‐
nia  przestrzennego  oraz  tworzenia  parków 
przemysłowych. 

7,98% 

Kwalifikacje kadr  
i oferta edukacyjna 

Wykorzystanie  studentów  w  rozwoju  przedsię‐
biorstw poprzez  intensyfikację programów praktyk 
i staży. 

5,85% 

Infrastruktura spo‐
łeczna i kulturalna 

Powiększenie  bazy  hotelowo  –  restauracyjnej, 
konferencyjnej, sportowej, rekreacyjnej.  

8% 

Promocja 
regionu 

Promocja województwa  za  granicą  oraz  z przy‐
ciągnięciem do regionu renomowanych firm kon‐
sultingowych i logistycznych. 

2,13% 

Źródło: Opracowanie własne  na  podstawie:  [Dorożyński, Urbaniak, Dorożyńska,  2011,  
s. 51−53].  
                                                 

2  Odpowiedzi  w  %  (188  =  100%). W  badaniu  uczestniczyło  188  przedsiębiorstw  
z udziałem kapitału zagranicznego z województwa łódzkiego. Zlokalizowane były w 28 
miejscowościach regionu łódzkiego. Badanie bezpośrednie przeprowadzono od września 
do listopada 2010, na podstawie: [Dorożyński, Urbaniak, Dorożyńska 2011].  
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4. Możliwości inwestycyjne dla dużego inwestora 
    w województwie łódzkim 
 

  Duże przedsiębiorstwo decydując się na podjęcie inwestycji w regio‐
nie  łódzkim ma do wyboru dwa podstawowe scenariusze. Może podjąć 
inwestycje w parku technologicznym a także może zainwestować na te‐
renie specjalnej strefy ekonomicznej.   

  Parki technologiczne  

  Powszechnym  rozwiązaniem  sprzyjającym  rozwojowi przedsiębior‐
czości  lokalnej  jest  instytucja  Parków  Technologicznych.  Podmioty  te 
charakteryzują się tym, iż ”na ich terenie wytwarzane są zaawansowane 
technologie  oraz  świadczone  są  usługi  na  rzecz  powiązanych  z  nimi 
przedsiębiorstw”. Organizacja wewnętrzna parków technologicznych to 
kombinacja przestrzeni działalności gospodarczej oraz terenów mieszka‐
niowych.  Są  narzędziami  rozwoju  regionalnego  [Mazur  2004,  s.  29]. 
Przeznaczone są z  reguły dla podmiotów gospodarczych o określonym 
profilu, które są związane z ofertą placówek badawczych. Pierwszy park 
technologiczny powstał w 1995 roku w Poznaniu, w ramach działalności 
Fundacji Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza [Kuchlewski, Tołoczko, 
Sadowski, Świderski 2008, s. 229]. 
  W  Łodzi  i  regionie  (rys.  1)  funkcjonują  obecnie  4  parki  naukowo‐
technologiczne.  Ich  funkcjonowanie odbywa  się na zasadzie wzajemnej 
kooperacji władz  samorządowych z  lokalnymi  inicjatywami w  celu za‐
pewnienia preferencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodar‐
czej.  Cele,  jakie  przyświecają  idei  parków  technologicznych  to  przede 
wszystkim: przyciąganie inwestorów oraz tworzenie nowych miejsc pracy.  
  Kutnowski  Park  Agro‐Przemysłowy  głównie  zajmuje  się  wspiera‐
niem rozwoju rolnictwa, poprzez działania przedsiębiorstw w obszarach 
takich  jak: produkcja maszyn  rolniczych czy produkcja opakowań. Zaj‐
muje on obszar kilkuset hektarów, a w jego granicach funkcjonuje blisko 
50 małych i średnich firm z kapitałem polskim i zagranicznym. Przedsię‐
biorstwa, które  są  zlokalizowane na  terenie kutnowskiego parku prze‐
mysłowego mogą skorzystać z następujących instrumentów proinwesty‐
cyjnych: 
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• zwolnienia z podatku od nieruchomości,  
• zwolnienia  z  podatku  dochodowego  na  terenie  Łódzkiej  Specjalnej 

Strefy  Ekonomicznej w wysokości  do  70%  poniesionych  nakładów 
inwestycyjnych oraz dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych 
pracowników,  

• pomoc Urzędu Pracy w  rekrutacji  i  szkoleniu nowo  zatrudnionych 
pracowników [www.paiz.gov.pl, dostęp dn, 04.10.2012].  

 
Rysunek 1. Parki Technologiczne w regionie łódzkim 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
  Na terenie województwa łódzkiego mieści się Park Przemysłowy Bo‐
ruta Zgierz, który wykorzystuje  teren dawnych zakładów „Boruta”. Na 
chwilę obecną na terenie Parku działa ok. 150 firm.  
  Łódzki Regionalny Park Naukowo‐Technologiczny mieści  się w  sa‐
mym sercu regonu, bo w jego stolicy. Ideą towarzyszącą powstaniu Par‐
ku było stworzenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, które posłużyć 
mają krzewieniu idei przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia.  

Park Przemysłowy Boruta Zgierz 

Kutnowski Park Agro-Przemysłowy 

Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny 

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny 
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  Bełchatowsko  Kleszczowski  Park  Przemysłowo‐Technologiczny  to 
wyodrębniony  celowo  obszar,  wykorzystujący  lokalną  infrastrukturę, 
umożliwiający podejmowanie na preferencyjnych warunkach działalno‐
ści  gospodarczej,  zwłaszcza  przez małych  i  średnich  przedsiębiorców. 
Wymiernymi efektami utworzenia w rejonie Bełchatowa Parku Techno‐
logicznego  sprzyjać ma w  szczególności:  lokalnemu  ożywieniu  gospo‐
darczemu,  zwiększeniu wpływów  podatkowych  do  gmin,  aktywizacja 
lokalnej  społeczności,  wzrostowi  potencjału  społeczno‐ekonomicznego 
gminy,  integracji  lokalnego  środowiska,  wzrostowi  konkurencyjności 
regionu, etc [www.paiz.gov.pl, dostęp dn, 04.10.2012].  
  Parki  Naukowo‐Technologiczne  zlokalizowane  na  terytorium  woje‐
wództwa Łódzkiego sprzyjają rozwojowi gospodarczemu regionu, poprzez 
wzrost  konkurencyjności,  stymulowanie  procesów  innowacyjnych  oraz 
propagowaniu działań proprzedsiębiorczych. Pozytywnym a zarazem za‐
uważalnym skutkiem ich obecności w rzeczywistości gospodarczej regionu 
są przeobrażenia struktury branżowej przemysłu, redukcja bezrobocia oraz 
intensyfikacja zachowań proprzesiębiorczych w Łodzi i regionie.  

  Specjalne strefy ekonomiczne 

  Z  punktu  widzenia  harmonijnego  rozwoju  gospodarczego,  specjalne 
strefy ekonomiczne pełnią ogromną rolę w  tworzeniu warunków dla roz‐
woju przemysłu. Specjalne strefy ekonomiczne zgodnie z ustawą z 1994 r. 
stanowią wyodrębnione  i niezamieszkałe  terytoria  rzeczpospolitej, na któ‐
rych terenie możliwe  jest prowadzenie działalności gospodarczej na prefe‐
rencyjnych warunkach  [Parki Przemysłowe  i  specjalne  strefy  ekonomiczne. Ra‐
port]. Do głównych zadań SSE zalicza się głównie promowanie zachowań 
przedsiębiorczych oraz optymalizacja wykorzystania czynników produkcji 
na potrzeby sukcesywnego redukowania bezrobocia w regionie.  
  Przeprowadzone kontrole przez Najwyższą Izbę Kontroli wskazują, że 
przedsięwzięcia uruchamiane w specjalnych strefach ekonomicznych przy‐
noszą liczne efekty gospodarcze i społeczne, przyczyniając się tym samym 
do aktywizacji regionów, w których strefy te zostały ulokowane. W  latach 
2006−2011 SSE przyczyniły się do utworzenia 182,8 tys. miejsc pracy w wy‐
niku poniesionych przez  inwestorów nakładów w wysokości  79,6 mld zł 
[Informacja o realizacji ustawy o SSE, stan na dzień 31.12.2011, s. 9]. 
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  Jedną  z podstawowych  korzyści wynikającą  z podejmowania dzia‐
łalności na  terenie SSE  jest możliwość skorzystania z ulg podatkowych, 
polegających  na  zwolnieniu  przedsiębiorcy  z  płacenia  podatku  docho‐
dowego.  Innym  działaniem  zwiększającym  atrakcyjność  inwestycyjną 
SSE jest zwolnienie z podatku od nieruchomości.  
  Łódzka  Specjalna  Strefa  Ekonomiczna  została  powołana  do  życia 
w celu  redukcji wysokiej  stopy bezrobocia, wykreowania nowych kon‐
kurencyjnych rodzajów działalności jak i unowocześnienia sektorów go‐
spodarki  lokalnej. Całkowita  powierzchnia  ŁSSE wynosi  1200  ha  i  jest 
podzielona  na  44  podstrefy  [www.paiz.gov.pl,  dostęp  dn.  04.10.2012].  
Działania strefy oscylują wokół  tworzenia warunków dla  funkcjonowa‐
nia nowych inwestorów.  
 

Tabela 3. ŁSSE. Dane za lata 2005−2011 

Dane  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 

Liczba waż‐
nych zezwo‐
leń udzielo‐
nych w roku 

14  23  19  20  20  25  22 

Poniesione 
nakłady in‐
westycyjne 
w mln zł 
[narastająco] 

2 061,8  3 008,5  3 896,0  5 787,6  7 163,8  8 184,8  9 033,1 

Utworzone 
miejsca pracy 
[narastająco] 

‐  6 777  10 111  13 089  14 642  16 717  18 091 

Obszar  
strefy (ha) 

‐  511,64  897,38  908,20  1 162,3  1 198,7  1 276,63 

Wynik fi‐
nansowy 
spółek za‐
rządzających 
(tyś. zł)  

2 460  2 303  6 652  7 285  7 391,6  6 405,8  6 234,8 

Źródło:  Opracowanie  własne  na  podstawie:  [Informacja  o  wynikach  kontroli…    2010,  
s. 70−79; Ministerstwo Gospodarki,  Informacja o  realizacji Ustawy o SSE,  stan na 2011, 
2010, 2009. 
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  Bardzo  ważnym  elementem  sprzyjającym  tworzeniu  właściwego 
klimatu  inwestycyjnego  i prawdopodobnie przesądzającego  o  atrakcyj‐
ności inwestycyjnej SSE w Polsce jest pomoc, jaka udzielana jest inwesto‐
rom przez zarządzających strefami. Pomoc ta została określona jako zin‐
dywidualizowane podejście do  inwestora. Najczęściej  spotykane  inicja‐
tywy, jakie są dostępne dla inwestorów w SSE to: 
• indywidualna opieka inwestora, 
• negocjacje z władzami, 
• nabycie atrakcyjnych gruntów, 
• banki informacji gospodarczej, 
• program powiązań kooperacyjnych, a także 
• pomoc w zakresie pozyskania środków unijnych. 
  Indywidualna opieka nad inwestorem polega na otoczeniu przedsię‐
biorstwa  lub  indywidualnego  przedsiębiorcy  opieką menadżera,  który 
pokieruje  działaniami  przedsiębiorstwa  w  celu  spełnienia  warunków 
formalnych.  Ponadto  pomoże  on w  przygotowaniu  odpowiednich  do‐
kumentów oraz udzieli  informacji, dzięki którym  inwestor będzie mógł 
podjąć właściwe decyzje  inwestycyjne. Za  istotne dla  inwestora należy 
uznać ułatwienie w zakresie formalności związanych z podjęciem inwe‐
stycji na terenie gminy oraz uzyskaniem stosowanych zezwoleń. Pomoc 
ta często polega na zindywidualizowanej współpracy z władzami samo‐
rządowymi – przedsiębiorcy mają do dyspozycji „opiekuna” w urzędzie, 
który jest pośrednikiem pomiędzy przedsiębiorcą a innymi instytucjami. 
  Negocjacje z władzami to kolejny element uatrakcyjniający SSE. Oka‐
zuje  się,  że  przedsiębiorcy  zagraniczni  bardzo  cenią  sobie możliwość 
prowadzenia  rozmów  bezpośrednio  z władzami  lokalnymi.  Pomiędzy 
władzami lokalnymi i zarządzającym strefą są nawiązane bliskie kontak‐
ty, dzięki czemu w przypadku rozmów z inwestorem kwalifikującym się 
do SSE, procedura może toczyć się sprawnie i szybko.  
  W Polsce regułą jest brak lokalnego planu zagospodarowania terenu. 
W  przypadku  SSE  inwestor  dysponuje  ofertami  w  zakresie  wolnych 
gruntów o charakterze inwestycyjnym, zarówno nieruchomości przemy‐
słowych, jak i terenu pod budowę odpowiednich zakładów.  
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  Opierając się na procedurze zastosowanej w  łódzkiej SSE, zarządza‐
jący  strefą  gwarantuje  utrzymanie  bardzo  krótkiego  terminu  podjęcia 
decyzji o udzielenie zezwolenia. Tabela 4 wskazuje na 6−8 tygodni  jako 
czas potrzebny do uzyskania niezbędnych dokumentów.  
 

Tabela 4. Procedura uzyskania zezwolenia na działalność w SSE, 
na przykładzie Łódzkiej SSE 

Działania  Kto  Czas realizacji 

1. Złożenie na adres Zarządu ŁSSE S.A. listu intencyjne‐
go,  określającego  podstawowe  dane  dotyczące  plano‐
wanego przedsięwzięcia, tj.: 

• rodzaj działalności gospodarczej planowanej na 
       obszarach objętych strefą 

• wysokość planowanych nakładów inwestycyjnych 

• liczbę planowanych miejsc pracy 

• planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia  
        inwestycji oraz rozpoczęcia działalności gospodarczej  

• lokalizację i wielkość areału jaką oferent zamierza 
       kupić, 

• indywidualne zapotrzebowanie na infrastrukturę – 
       energia elektryczna, woda, ścieki, gaz, łącza  
       telefoniczne 

Inwestor 

 

2. Analiza oferty i negocjacje z inwestorem w celu usta‐
lenia szczegółów inwestycji (lokalizacji, czasu rozpoczę‐
cia, ceny gruntu itp.) 

Równocześnie  –  złożenie wniosku do MSWiA o  zgodę 
na  zakup  gruntu  przez  cudzoziemców,  jeżeli  inwestor 
jest  inwestorem  zagranicznym;  wniosek  uzupełniony 
jest o zgodę właściciela nieruchomości na jej zbycie. 

SSE 

Inwestor 

Inwestor 

1‐2  tygodnie 
(czas  oczeki‐
wania na decy‐
zję  Ministra 
SWiA  –  skró‐
cony do 30 dni) 

3. Ogłoszenie  przez  ŁSSE  S.A.  przetargu w  celu wyło‐
nienia  przedsiębiorcy,  który  otrzyma  zezwolenie  na 
działalność na określonym obszarze strefy  

SSE 

 

 

14 dni od ogło‐
szenia  do  roz‐
poczęcia  prze‐
targu 

4. Wykup  specyfikacji  istotnych  warunków  przetargu 
przez  inwestora  i  opracowanie  oferty  inwestycyjnej 
wraz  z  biznes planem przedsięwzięcia w  2  egz. w  jęz. 
polskim 

Inwestor 
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5. Rozpoczęcie przetargu i analiza oferty przez komisję 
przetargową (przynajmniej 2 spotkania komisji) 

SSE 
14 dni 

6.  Uzyskanie  zezwolenia  na  działalność  gospodarczą 
w Strefie po uzyskaniu pozytywnej oceny komisji 

SSE 

Inwestor 

 min. 7 dni 

7. W przypadku  inwestora  zagranicznego  – uzupełnie‐
nie  złożonego  wniosku  do  MSWiA  o  zezwolenie  na 
działalność gospodarczą w strefie i otrzymanie zgody  

Inwestor 
  

8. Zakup nieruchomości, złożenie wniosku do Wydziału 
Architektury o wydanie decyzji o warunkach zagospo‐
darowania terenu  

Inwestor 
  

Łącznie 

Minimum 6‐8 
tygodni (do 
czasu uzyska‐
nia zezwolenia) 

Źródło: Informacje udostępnione przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. 

 
  Najważniejszą kwestią w procesie planowania i realizacji inwestycji jest 
pomoc pracowników Strefy. Praktycznie na każdym etapie można wyko‐
rzystać ich wiedzę w zakresie rozwiązywania problemów formalnych. 
  W każdej strefie szczególnie duzi inwestorzy mają właściwą obsługę 
i szereg ułatwień poza formalnych. Zarządzający strefą starają się pozy‐
skać inwestora za wszelką cenę, oferując zminimalizowanie formalności 
oraz uwypuklając zalety danego regionu. Często spotykaną procedurą – 
szczególnie w  latach 2003–2006 – było dostosowanie  terenu  inwestycyj‐
nego do wymagań  inwestora, co oznacza,  iż w przypadku dużego mię‐
dzynarodowego koncernu wybierającego miejsce do inwestycji w Polsce, 
należy mieć na uwadze to, iż wybiera on  jednocześnie teren inwestycyj‐
ny – bez znaczenia czy znajduje się on na terenie strefy, czy nie. Ważne, 
że  jest on w dyspozycji Skarbu Państwa  lub  samorządu  lokalnego, ma 
uregulowany  stan  prawny  i  określony  plan  zagospodarowania  prze‐
strzennego, często  również  jest on właściwie uzbrojony. W  takim przy‐
padku  zarządzający  strefą występują w  trybie  pilnym  do  Rady Mini‐
strów o powiększenie terenu strefy lub –  jeżeli dany obszar znajduje się 
w pewnej odległości – o utworzenie podstrefy. 
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4. Podsumowanie  
 
  Aktywna polityka proinwestycyjna stanowi  jedno z najważniejszych 
uwarunkowań przedsiębiorczości lokalnej i regionalnej. W Polsce „twór‐
cami” polityki  inwestycyjnej są: rząd, który realizuje założenia krajowej 
polityki  inwestycyjnej  oraz władze  lokalne  i  regionalne.  Pozyskiwanie 
nowych inwestorów, wspieranie powstawania nowych przedsiębiorstw, 
wspieranie  inicjatyw  i  zachowań  przedsiębiorczych  oraz  tworzenie 
sprzyjających  warunków  dla  funkcjonowania  już  istniejących  firm  to 
główne  cele  polityki  proinwestycyjnej  bez  względu  na  to,  na  jakim 
szczeblu  jest realizowana. Polityki  te różnią się  jedynie doborem narzę‐
dzi oraz  instrumentów, które odpowiadają za uzyskanie oczekiwanych 
celów. Realizacja polityki proinwestycyjnej w polskich  gminach  opiera 
się na kooperacji  samorząd – przedsiębiorca. Władze gminne zobowią‐
zane  są do  tworzenia  optymalnych warunków dla  funkcjonowania  lo‐
kalnej  społeczności oraz przedsiębiorczości,  co w dużej mierze ułatwia 
obecny  stan  prawny.    Jednostki  samorządu  terytorialnego  dysponują, 
bowiem bogatym zestawem  instrumentów, które umożliwiają realizację 
działań proinwestycyjnych.  
  Duży inwestor w makroregionie łódzkim ma do wyboru praktycznie 
dwie drogi,  inwestycje w SSE oraz Parku Technologicznym.  Inwestycja 
w SSE daje  firmie możliwość  skorzystania z ulg  fiskalnych w płatności 
podatku dochodowego, z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych 
lub kosztów nowych miejsc pracy. W przypadku wyboru Parku Techno‐
logicznego (bez ulg z SSE), inwestor rozlicza się z podatku dochodowego 
na zasadach ogólnych. Jednakże wiele przykładów dużych  inwestorów, 
którzy wybrali  inwestycje w parkach, wskazuje że nie  tylko ulgi podat‐
kowe mają  znaczenie  przy wyborze  lokalizacji  inwestycji  ale  również 
czynniki poza  finansowe. W  tej perspektywie postawiona hipoteza  jest 
jak najbardziej zasadna, z zastrzeżeniem, że rośnie liczba firm wybierają‐
cych  inwestycje w Parkach Technologicznych  (aby nie być związanymi 
obligatoryjnymi warunkami działania w SSE), szczególnie ma to znacze‐
nie w kontekście zbliżającego się końca możliwości funkcjonowania SSE 
w Polsce w 2020 roku.      
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1. Wstęp 
 
  Zmiana przepisów podatkowych zawsze wywołuje zainteresowanie 
służb  finansowo‐księgowych,  menedżerów,  doradców  podatkowych. 
Wynika to z faktu, że zmiany wpływają na rozliczenia podatkowe firm, 
a księgi podatkowe powinny być prowadzone rzetelnie. Znaczące nowe‐
lizacje ustawy o podatku od  towarów  i usług od  01.01.2013  r. oraz od 
01.04.2013 r., a  także duży zakres zmian planowany od stycznia 2014 r. 
sprawiają,  że zasadniczej przebudowie podlega nie  tylko  system doku‐
mentowania  podatku  VAT,  ale  też  zasady  rozliczania  transakcji  we‐
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wnątrzwspólnotowych,  eksportowych,  obowiązku  podatkowego,  rozli‐
czania VAT metodą kasową. 
   W  podatku  dochodowym  od  osób  prawnych  na  uwagę  zasługują 
między  innymi  zmiany dotyczące  korygowania  kosztów podatkowych 
w sytuacji, gdy faktury nie zostaną zapłacone w terminie. 
  Celem  artykułu  jest prezentacja wybranych  zmian w podatku VAT  
i  podatku  dochodowym  od  osób  prawnych  oraz wskazanie  obszarów 
ryzyka w  rozliczeniach podatkowych  i  ich wpływu na  rzetelność  rozli‐
czeń i płynność finansową firm.  
 

2. Zmiany w podatku od towarów i usług, ograniczanie 
    ryzyka podatkowego i wpływ na płynność finansową firm 
 

  Analizie poddano wybrane zmiany wprowadzone: 
1)  w roku 2013 w zakresie następujących zagadnień: 

– ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych, 
– nowych zasad dokumentowania podatku VAT, 
– eksportu towarów, 
– ulgi na złe długi, 
– zastosowania stawki 0 % w WDT, 

2)  od 01.01.2014 r. w zakresie:  
– obowiązku podatkowego, 
– podstawy opodatkowania, 
– transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT), 
– kredytu pod zwrot podatku VAT. 

2.1. Analiza wybranych zmian w podatku VAT w roku 2013.  

  Ewidencja obrotu za pomocą kas fiskalnych. Zgodnie z art. 111 ust. 1 
ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży 
na  rzecz osób  fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 
oraz rolników ryczałtowych zobowiązani są prowadzić ewidencję obro‐
tu i podatku należnego za pomocą kas rejestrujących. Limit obrotu w ro‐
ku 2012 po przekroczeniu którego należało stosować kasy wynosił 40.000 zł. 
Przepisy przewidują dwa rodzaje zwolnień z obowiązku stosowania kas 
[Kasy rejestrujące w 2013 r., s. 4]: 
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a) zwolnienia  podmiotowe  –  ze  względu  na  limit  obrotów  oraz  ze 
względu na strukturę sprzedaży, 

b) zwolnienia  przedmiotowe  –  dotyczą  ściśle  określonych  czynności 
zawartych w §2 „Rozporządzenia w sprawie zwolnień…..” [Dz. U. z 
29 listopada 2012 r., poz. 1382]. 

  Jeżeli  podatnik  w  roku  2012  przekroczył  limit  obrotu  wynoszący 
20.000 zł, to od dnia 1 marca 2013 r. zobowiązany jest do ewidencji obrotu 
za pomocą kasy.  Inaczej  rzecz wygląda w przypadku osób  rozpoczynają‐
cych sprzedaż (zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy), co przedstawia przykład 1.  

  Przykład  1.  Podatnik  „A”  zarejestrował  działalność  gospodarczą  5 maja  2013  r., 
sprzedaż  rozpoczął  26 maja.  Limit  obrotu  (Lo) wyliczamy  proporcjonalnie  do  okresu 
dokonywania sprzedaży tj. od 26 maja.      
 

Ln x L    20.000 zł x 220 
LO = 

365    365 
=12.054,79zł 

 
gdzie: 
Lo – limit obrotu obliczony proporcjonalnie do okresu sprzedaży, 
Ln =  kwota normatywna limitu (20.000 zł), 
L – liczba dni sprzedaży do końca roku. 
(Źródło: opracowanie własne). 

  Jak  wynika  z  wyliczeń  czynny  podatnik  nie  jest  zobowiązany  do 
ewidencji  obrotu  za  pomocą  kasy,  gdy  nie  przekroczy  obrotu  netto 
w kwocie 12.054,79 zł. W przypadku podatnika niezarejestrowanego jako 
podatnika VAT‐u czynnego należy uwzględnić całą otrzymaną kwotę ze 
sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności i rol‐
ników ryczałtowych. 
  W działalności gospodarczej podatnicy nie wiedzą, że rozpoczynając 
sprzedaż,  limit  obrotu  należy  przeliczyć do  okresu  sprzedaży, dlatego 
dość często narażeni są na sankcje w kontroli podatkowej. 

  Przykład  2. Podatnik A  (jak w przykładzie  1)  10  lipca  2013  r.  sprzedał  samochód 
osobowy będący w ewidencji  środków  trwałych w działalności gospodarczej za kwotę 
13.500  zł. Oznacza  to,  że  od  11  lipca  podatnik  zobowiązany  jest  prowadzić  ewidencję 
obrotu za pomocą kasy i powinien dopełnić formalności w Urzędzie Skarbowym. 
(Źródło: opracowanie własne). 
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  Należy  zwrócić  uwagę  na  kolejny  istotny  problem.  Dość  często 
przyjmuje się, że podatnik zwolniony podmiotowo z VAT nie musi pro‐
wadzić  ewidencji  obrotu  za  pomocą  kas.  Nic  bardziej  błędnego,  co 
przedstawia przykład 3. 

  Przykład 3. SP ZOZ „Alfa” wykonuje usługi w zakresie opieki medycznej, służące 
profilaktyce, zachowaniu,  ratowaniu, przywracaniu  i poprawie zdrowia. W  tej  sytuacji 
korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o VAT. 
Jednocześnie Zakład  świadczy  odpłatnie  usługi  tomografii  komputerowej  i  rezonansu 
dla osób  fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W  tej  sytuacji  jest zo‐
bowiązany do ewidencji obrotu za pomocą kasy i zgłoszenia jej w Urzędzie Skarbowym 
po osiągnieciu określonego limitu obrotów. 

(Źródło: opracowanie własne). 

  Jak  łatwo dostrzec podatnicy narażeni są na  ryzyko podatkowe, ale 
wynika ono z nieznajomości przepisów, co działa na niekorzyść podat‐
nika. Znajomość przepisów dotyczących kas rejestrujących jest więc pod‐
stawowym obowiązkiem przedsiębiorcy,  zarówno osoby  fizycznej pro‐
wadzącej działalność gospodarczą, jak też osoby prawnej.  
  Zwolnienie ze względu na strukturę sprzedaży dotyczy podatników 
którzy dokonują sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej a ustalona  pro‐
porcja  jest wyższa niż 80%. (§3 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Fi‐
nansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy 
zastosowaniu kas). Gdy proporcja usług zwolnionych w ogólnej  sprze‐
daży  będzie  równa  lub  niższa  niż  80%  podatnik  będzie  zobowiązany 
prowadzić ewidencję za pomocą kasy rejestrującej.  

2.2. Nowe zasady dokumentowania podatku VAT w 2013 r. 
 Nowe  zasady  dokumentowania  podatku  VAT wynikają  z  art.  106 
ustawy o VAT i Rozporządzenia Ministra Finansów (zob. poz. 2 i 3). Za‐
sady dokumentowania dostosowano do Dyrektywy 2006/112/UE. 
  Nowe zasady dotyczą m. in. następujących reguł: 
– Faktura VAT zostaje zastąpiona „Fakturą”; 
– W  obrocie mogą występować  zarówno  „Faktury”  −  zwykłe, papie‐

rowe  jak też „Faktury elektroniczne” zgodnie z art. 217 i 218 Dyrek‐
tywy 2006/112/WE; 
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– Wprowadza się do obrotu „Fakturę uproszczoną” do 450 zł (100 EUR 
w Dyrektywie 112 − art. 220a). Faktura uproszczona nie może doku‐
mentować określonych czynności takich jak: 

 wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), 
 sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju, 
 sprzedaży  osobom  fizycznym nieprowadzącym działalności  go‐
spodarczej na ich żądanie, 

 dostawy  towarów  i  świadczenia  usług  na  terytorium  państwa 
członkowskiego UE innego niż terytorium kraju, dla których oso‐
bą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest na‐
bywca towarów lub usług; 

– Podatnik  zwolniony  podmiotowo  na  podstawie  art.  113  (obrót  do 
150.000 zł  ) może wystawić „Fakturę”, ale dla celów VAT powinien 
złożyć w US” zgłoszenie rejestracyjne VAT‐R”. Występuje w obrocie 
gospodarczym jako „podatnik VAT zwolniony”; 

– nadal występują „Faktury zaliczkowe”; 
– dostawy  odpadów  lub  złomu  rozlicza  nabywca.  Faktura  powinna 

zawierać określenie „odwrotne obciążenie”; 
– dotychczasową „Fakturę VAT‐MP” małego podatnika rozliczającego 

się metodą kasową opisuje się wyrazem „metoda kasowa”; 
– w  przypadku  samofakturowania,  zniesiono  obowiązek  informowa‐

nia Naczelnika US. Opis dokumentu: Faktura nr 1/2013  (samofaktu‐
rowanie); 

– nabywca produktów rolnych nadal wystawia „Fakturę VAT‐RR”; 
– nadal podatnik może wystawiać „Fakturę wewnętrzną” (art. 106 ust. 

7 ustawy); 
– „Duplikat Faktury” – nadal można wystawiać; 
– Faktury korygujące (art. 29 ust. 4 ustawy); 
– Anulowanie  faktury  –  jest możliwe pod warunkiem,  że nie  została 

wprowadzona do obrotu. 
  Szczególną uwagę należy  zwrócić na  „Rozporządzenie Ministra Fi‐
nansów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elek‐
tronicznej  [zob. poz. 8  lit]. Rozporządzenie  to uwzględnia  treści Dyrek‐
tywy 2006/112/WE i zawiera regulacje, z których wynika że: 
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– faktura może być wystawiana i przesyłana w dowolnym formacie, co 
dość często kwestionowano w kontroli podatkowej; 

– należy  zapewnić  autentyczność  pochodzenia  treści,  aby  zapewnić 
swobodną kontrolę na  linii między  fakturą a dostawą  towarów, czy 
świadczeniem usług. 

  Faktury wystawia się z reguły w dwóch egzemplarzach, wyjątkowo 
w trzech − gdy nabywcą nowego środka transportu  jest podmiot z tery‐
torium Wspólnoty i nie wskazał NIP dla tej transakcji. 
  W dokumentowaniu podatku VAT należy zastosować art. 88 ustawy, 
który przewiduje  liczne wyłączenia dotyczące  obniżenia podatku należ‐
nego  o podatek naliczony, przykładowo  gdy  faktury wystawił podmiot 
nieistniejący, a czynności nie zostały dokonane (tzw. puste faktury), doty‐
czące m.in.  eksportu,  świadczenia  usług w  tym  budowlanych,  niemate‐
rialnych  (doradztwo). Organy  skarbowe w  toku  czynności  sprawdzają‐
cych  lub  kontroli  podatkowej  weryfikują  rzetelność  dokumentowania 
VAT  i w wielu przypadkach sprawy znajdują swój  finał w WSA  lub  też 
NSA.  Należy  jednak  podkreślić,  że  skutki  procesowych  rozstrzygnięć 
z tytułu nierzetelnego dokumentowania VAT są bardzo dotkliwe dla firm. 
  Rzetelność prowadzenia ksiąg i dokumentowania operacji gospodar‐
czych jest obowiązkiem podatnika i to podatnik powinien zachować na‐
leżytą  staranność, a dokumenty mają odzwierciedlać  rzeczywisty obrót 
gospodarczy. Potwierdza  to bogate orzecznictwo  sądów  administracyj‐
nych: WSA  i NSA  (przykładowo wyrok NSA  z dnia  17  sierpnia  2010, 
sygn. akt I FSK 125/09). 
  Eksport towarów. Zgodnie z art. 41 ust 4 ustawy stawka VAT w eks‐
porcie wynosi 0%. Od 1 listopada 2013 r. zmianie uległo pojęcie eksportu 
(art. 2 ust. 8 ustawy), przez który rozumie się dostawę  towarów wysyła‐
nych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium UE przez: 
a) dostawcę lub na jego rzecz; 
b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na  jego rzecz, 

z wyłączeniem, towarów wywożonych przez samego nabywcę do ce‐
lów wyposażenia lub zaopatrzenia statków; 

c) jeżeli wywóz  towarów poza  terytorium UE  jest potwierdzony przez 
urząd celny określony w przepisach celnych. 
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  Dokumentowanie  eksportu  uzupełniono w  art.  41  ustawy  dodając 
punkt 6„a”. Do dokumentów tych zalicza się: 
– dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinforma‐

tycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwier‐
dzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu; 

– dokument  j.w. − otrzymany poza  tym systemem,  jeżeli zapewniona 
jest jego autentyczność; 

– zgłoszenie w formie papierowej albo  jego kopia potwierdzona przez 
urząd celny. 

  W dalszym ciągu operuje się pojęciem eksport bezpośredni i pośred‐
ni, co przedstawia przykład 4.  

  Przykład 4. Spółka z.o.o „Polski Len” w lipcu 2013 r. dokonała eksportu bezpośred‐
niego  towarów handlowych do kontrahenta z Rosji. Do dnia 25 sierpnia  tj. przed upły‐
wem  terminu do złożenia deklaracji VAT‐7 spółka otrzymała dokument w  formie elek‐
tronicznej potwierdzający wywóz towarów. Spółka ma prawo zastosować preferencyjną 
stawkę  0%.  W  przypadku  braku  dokumentu,  spółka  nie  wykazuje  w  deklaracji 
i ewidencji podatkowej eksportu za m‐c lipiec. 

 (źródło: opracowanie własne). 

  Jeżeli mamy do czynienia z eksportem pośrednim, w sytuacji braku 
potwierdzenia wywozu, do dnia  złożenia deklaracji  tj.: do  25  sierpnia, 
podatnik  wykazuje  eksport  jako  transakcję  krajową  i  nalicza  podatek 
VAT  należny  rachunkiem w  stu,  i w  deklaracji VAT‐7 wykazuje  jako 
dostawę krajową.  

23 10.000 x 
123 

=  1869,17 

Po uzyskaniu potwierdzenia, należy dokonać korekty. 
  Ryzyko podatkowe dotyczy rzetelnego dokumentowania VAT, i po‐
twierdzenia  jego wywozu. Brak  ściśle określonego przepisami  sposobu 
udokumentowania  transakcji powoduje  konieczność  zastosowania  23% 
stawki    tj.  tak  jak   dla dostawy krajowej, co w konsekwencji powoduje 
konieczność zapłaty podatku należnego  i wypływ  środków z  firmy, co 
pogorszy płynność finansową spółki.         
  Ulga na złe długi. W sytuacji, gdy wierzyciel nie jest w stanie wyeg‐
zekwować należności z  tytułu dostaw  towarów  i usług, może dokonać 
zmniejszenia podatku należnego  (jego korekty) określanej  jako ulga na 
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złe  długi. Nowelizacja  ustawy  o VAT  od  stycznia  2013r. wprowadziła 
korzystniejsze  rozwiązania dla wierzycieli, przy  czym może być doko‐
nana dopiero po spełnieniu wszystkich przesłanek zawartych w art. 89 
ustawy o VAT [Góra 2013, s. D4]. 

Warunki, które musi spełniać wierzyciel są następujące: 
1) korekta podatku należnego dotyczy wierzytelności, których nieścią‐

galność została uprawdopodobniona; 
2) wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w ciągu 150 dni (do 

31.12.2012r. było 180 dni) od dnia  terminu  jej płatności określonego 
w umowie lub na fakturze; 

3) dostawa  towaru  lub  świadczenia usług  jest dokonana na  rzecz po‐
datnika określonego w art. 15 ust. 1 zarejestrowanego  jako podatnik 
VAT czynny, nie będącego w trakcie postępowania upadłościowego 
lub w trakcie likwidacji; 

4) wierzyciel i dłużnik na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji po‐
datkowej są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni; 

5) od  daty  wystawienia  faktury  dokumentującej  wierzytelność  nie 
upłynęły 2 lata licząc od końca roku w którym została wystawiona. 
Wierzyciel nie musi powiadomić dłużnika o dokonywaniu korekty, co 

jest  rozwiązaniem  korzystnym,  ale  biznesowo wątpliwym.  Jeżeli  dłużnik 
nie ureguluje należności  z  faktury dokumentującej dostawę  towarów  lub 
świadczenia usług w  terminie 150 dni od dnia upływu  terminu płatności, 
zobowiązany jest do korekty odliczonej kwoty podatku naliczonego. W sy‐
tuacji gdy dłużnik nie dopełnił korekty, naczelnik Urzędu Skarbowego usta‐
li dodatkowe zobowiązanie w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego z 
nieuregulowanych faktur. Jeżeli wierzyciel nie powiadomi dłużnika – swo‐
jego  kontrahenta  –  o  dokonaniu  korekty, wystawia  dłużnika  do  kontroli 
podatkowej i dodatkowej 30% sankcji. Może to doprowadzić do niekorzyst‐
nych relacji biznesowych. Przepis  jest niesymetryczny, gdyż obliguje dłuż‐
nika do  korekty podatku naliczonego  – pozostawiając prawo do  korekty 
podatku należnego wierzycielowi. W praktyce oznacza to, że często fiskus 
dysponuje  podwójną  kwotą  podatku  VAT  ograniczając  pieniądze,  które 
powinny znajdować się w obrocie gospodarczym. 
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  Przykład 5. Podatnik A w dniu 17 marca 2013r. wystawił odbiorcy B fakturę sprze‐
daży na której wskazał termin płatności 31 marca 2013r. Jeżeli dłużnik nie zapłaci faktury 
w terminie 150 dni, tj. do dnia 28 sierpnia 2013r. podatnik A ma prawo, ale nie obowiązek  
skorzystać z ulgi na złe długi, powiadamiając Naczelnika US. 
  Korekta podatku należnego (ze znakiem „‐„) obniży zobowiązanie podatkowe i po‐
prawi  płynność  finansową  firmy. W  praktyce  podatnik  ma  różne  możliwości,  może 
sprzedać wierzytelność, dochodzić roszczeń z powództwa cywilnego, itp. 
(Źródło: opracowanie własne). 

  Zastosowanie stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towa‐
rów (WDT). Zmiana przepisów art. 42 ustawy o VAT zasadniczo zmie‐
nia  konieczne warunki  uprawniające dostawcę do  zastosowania  prefe‐
rencyjnej stawki 0% w WDT. Podatnik na dzień złożenia deklaracji po‐
datkowej w której wykazuje dostawę towarów do kontrahenta UE powi‐
nien być zarejestrowany jako podatnik VAT UE. 

Przykład 6. Spółka A – podatnik podatku VAT w dniu 18 kwietnia 2013r. dokonała 
dostawy  towarów do  firmy BSH w Monachium  (Niemcy) nie będąc podatnikiem VAT 
UE.  Na  dzień  złożenia  deklaracji  VAT‐7  (25  maja  przypada  
w sobotę), tj. 27 maja powinna występować jako zarejestrowany podatnik VAT UE. W tej 
sytuacji Spółka A powinna również rozpoznać w systemie VIES numer VAT UE nabyw‐
cy na dzień  składania deklaracji,  tj. na  27 maja,  a nie  18  kwietnia.  Jest  to  rozwiązanie 
korzystne bowiem w wyniku pilnego zamówienia w dniu 18 kwietnia strony nie muszą 
być podatnikami VAT UE, ale dostawa zostanie zrealizowana. Formalności rejestracyjne 
zostaną dopełnione później. 

Ponadto uchylono przepis dotyczący posiadania kopii  faktury potwierdzającej do‐
stawę, a brak numeru VAT UE na fakturze nie jest przesłanką uniemożliwiającą uznanie 
dostawy za WDT. 

Należy jednak podkreślić konieczność archiwizowania informacji z systemu VIES na 
dany dzień, gdyż system pokazuje wyłącznie stan na dany dzień, zatem po czasie, np.: w 
toku kontroli trudno  jest wrócić do potwierdzenia, że odbiorca był na moment złożenia 
deklaracji widoczny w tym systemie. 
(Źródło: opracowanie własne) 
 

3. Zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2014  
    – wybrane przykłady analizy 

3.1. Obowiązek podatkowy 

Zmiany od 1 stycznia 2014 r. stanowią nowe wyzwania dla służb fi‐
nansowo‐księgowych  (F‐K).  To  fundamentalna  przebudowa  ustawy 
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o VAT,  wymaga  rzetelnego  przygotowania  się  do  rozliczeń  podatku 
VAT, rozpoznania zmian − art. 19a, 20, 21 ustawy o VAT. 

W dotychczasowym art. 19 ust. 4 ustawy przyjęto, że  jeżeli dostawa 
towaru  lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone  fakturą, obo‐
wiązek podatkowy powstaje z  chwilą wystawienia  faktury, nie później 
niż 7‐go dnia od dnia wydania  towaru  lub wykonania usługi. A zatem 
obowiązek  podatkowy  ściśle  był  związany  z  fakturą.  Nowe  przepisy 
zmieniają  tę zasadę. W nowym art. 19a obowiązek podatkowy w  roku 
2014  powstaje  z chwilą  dokonania  dostawy  towarów  lub  wykonania 
usługi, z pewnymi zastrzeżeniami. 

Przykład  7. Spółka  z o.o.  „Alfa”,  czynny  i  zarejestrowany podatnik podatku VAT 
w dniu 25 stycznia 2014 r. dokonała dostawy towarów spółce z o.o. „B”, fakturę nr 5/2014 
wystawiła 1 lutego. W nowym stanie prawnym obowiązek podatkowy powstał z chwilą 
dokonania czynności dostawy tj. 25 stycznia, i wówczas należy wykazać sprzedaż w reje‐
strze sprzedaży, a nie w miesiącu lutym, z chwilą wystawienia faktury.  

Przepisy umożliwiają zarówno wystawienie  faktury przed  jak  i po dokonaniu do‐
stawy, ale nie ma to wpływu na obowiązek podatkowy. 

(Źródło: opracowanie własne). 

W tej sytuacji dokument Wz (wydanie towaru) będzie miał zasadnicze 
znaczenie  dla momentu  rozpoznania  obowiązku  podatkowego,  i  najlep‐
szym rozwiązaniem byłoby wystawienie faktury z dniem wydania towaru  
i wystawienia Wz. Ponieważ w księgach  rachunkowych  firm operacje uj‐
mowane są chronologicznie według dat, zatem fakturowanie oderwane od 
daty czynności dostawy, wykonania usługi nie spełni tych wymogów. Po‐
wstaje problem dostosowania systemów F‐K firm do nowych zasad, a prze‐
cież do nowego roku pozostało kilka miesięcy. Istotne są również pozostałe 
zmiany dotyczące obowiązku podatkowego z tytułu częściowego wykona‐
nia usług, szczególnego obowiązku podatkowego, itp. 

3.2. Podstawa opodatkowania 

Zgodnie  z  art.  29 ust  1 ustawy  – wg  stanu prawnego w  roku  2013 
podstawą opodatkowania  jest obrót,  jako kwota należna z tytułu sprze‐
daży,  pomniejszona  o  kwotę  należnego  podatku.  Obrót  zwiększa  się 
o otrzymane  dotacje,  subwencje,  zaliczki  i  inne  dopłaty.  Jednocześnie 
podstawę opodatkowania  zmniejsza  się o kwoty udzielonych  rabatów, 
wartość  zwróconych  towarów, dotacji,  subwencji. Podstawę  opodatko‐
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wania należności określonej w naturze określa się na podstawie wartości 
rynkowej towarów. 

Mówiąc o dotacjach wpływających na obrót należy wskazać, że dotacje 
mogą być przeznaczone na sfinansowanie aktywów (np. środków trwałych, 
ich modernizację,  itp.)  lub  też  stanowić  dofinansowanie  do  cen  biletów 
(komunikacji, w teatrach, itp.) i w tej sytuacji podlegają opodatkowaniu. 

Przykład 8. Teatr dla dzieci otrzymał 10.000 zł dotacji do cen biletów. Kwotę podat‐
ku liczymy rachunkiem w stu: 
 

 

 
Podstawa opodatkowania wynosi: 10.000 zł – 740,74 = 9.259,26 zł 
(Źródło: opracowanie własne). 

Zmiana podstawy opodatkowania na rok 2014 wynika z konieczności 
implementacji przepisów Dyrektywy 2006/112/WE do prawa krajowego. 
Nowy  artykuł  29a  ust  1  stanowi,  że  „podstawą  opodatkowania  jest 
wszystko,  co  stanowi  zapłatę,  którą dokonujący dostawy  towarów  lub 
usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy 
włącznie  z  otrzymanymi  dotacjami,  subwencjami  i  innymi  dopłatami 
mającymi bezpośredni wpływ na cenę”. 

Przykład  9.  Spółka  z  o.o.  ALFA  w  dniu  05  stycznia  2014  r.  otrzymała  zaliczkę 
w kwocie 6.000 zł na poczet dostawy firmie „N” materiałów budowlanych. Ze względu 
na  inny asortyment otrzymała dopłatę w kwocie 1.000 zł do ceramiki o wyższej  jakości. 
Podatek należny wyliczamy z rachunkiem w stu wg wzoru: 
 

23   
6.000 zł + 1.000 zł x 

123  
= 1.308,94 

 
Podstawa opodatkowania wynosi: 
7.000 – 1.308,94 = 5.691,06 zł 
(Źródło: opracowanie własne). 

W deklaracji VAT‐7 podstawę opodatkowania  i kwotę podatku wyka‐
zujemy po zaokrągleniu do pełnych zł (zgodnie z ordynacją podatkową). 

Przykład  sygnalizuje  jedynie problemy  zmian podstawy  opodatko‐
wana, a przecież ustawa stanowi, że podstawa opodatkowania obejmuje 
podatki,  cła  i  inne  opłaty,  koszty dodatkowe  jak  np.:  prowizje,  koszty 

8 
10.000 /zł/  x 

108 
= 740,74 zł
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opakowania,  transportu,  ubezpieczenia  pobierane  przez  dokonującego 
dostawy  (art. 29a ust 6)  lub  też wartość opodatkowania,  jeżeli nabywca 
nie  zwrócił  opakowania  (art.  29a ust  12). Rozpoznanie  zasad ustalania 
podstawy opodatkowania będzie decydować o poprawnym wyliczeniu 
podatku należnego i rzetelności rozliczeń podatkowych. 

3.3. Zasady rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowego 
       nabycia towarów (WNT) 

  Zasady rozliczania transakcji WNT wynikają z nowelizacji art. 86 ust 
10b pkt. 2, 10g, 10h ustawy o VAT,  i  są utrudnieniem w prowadzeniu 
rozliczeń WNT, uwarunkowanych otrzymaniem faktury. 

  Przykład 10. Spółka z o.o. „Alfa”, podatnik VAT UE, 20 stycznia 2014 r. nabyła to‐
wary od kontrahenta z Włoch, podatnika VAT UE. Do 15  lutego nie otrzymała faktury. 
Obowiązek podatkowy w WNT – zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy, powstaje z chwilą wy‐
stawienia faktury przez podatnika (dostawcę z Włoch), nie później niż 15. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy, w  tym przypadku 15  lutego,  
i w tym miesiącu (lutym) należy ująć WNT w księgach, rejestrze nabyć WNT i deklaracji 
VAT‐7. 
  Jeżeli  jednak w terminie trzech miesięcy od powstania obowiązku podatkowego, tj. 
po upływie miesiąca marca, kwietnia i maja, Spółka „Alfa” nie otrzyma faktury (a faktu‐
ry docierają do  firm po kilku miesiącach,  roku), wówczas będzie  zobowiązana do po‐
mniejszenia kwoty podatku naliczonego w  rozliczeniu za okres, w którym upłynął  ten 
termin (art. 86 ust. 10g). 
(Źródło: opracowanie własne). 

  Dla podatnika krajowego,  Spółki  „Alfa”, dla której nabycie WNT  jest 
neutralne podatkowo – jeśli otrzyma w opisanym powyżej terminie fakturę 
od dostawcy  (nalicza  jednocześnie podatek VAT naliczony  i należny), ko‐
rekta  podatku  naliczonego  oznacza  dodatkowe  zobowiązanie  i wypływ 
środków z  firmy. W opisanej  sytuacji ponownie ważniejsze będzie doku‐
mentowanie transakcji niż potwierdzenie, że sama transakcja miała miejsce 
tj.,  że  podatnik  otrzymał  dany  towar. Zatem  polscy  przedsiębiorcy  będą 
zmuszeni koncentrować się na wyegzekwowaniu właściwego dokumento‐
wania  sprzedaży przez dostawcę unijnego zamiast na wypracowaniu ko‐
rzystnych warunków  dostaw. Często  przecież  brak  faktury  od  dostawcy 
stanowi pretekst do przesuwania  terminów płatności. Zatem ponownie – 
polityka fiskalna − może wpływać niekorzystnie na płynność firm.  
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3.4. Kredyt pod zwrot podatku VAT 

  Zmiana ustawy o VAT w art. 87 umożliwia firmie uzyskanie kredytu 
pod  zwrot  podatku VAT,  co  przyczyni  się  do  pozyskania  kapitału  na 
finansowanie działalności  i  tym samym poprawę płynności  finansowej. 
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym uprawnia podatnika do 
zwrotu różnicy podatku w terminie podstawowym 60 dni, lub przyspie‐
szonym 25 dni przy ściśle ustalonych warunkach. 
  W tej sytuacji podatnik może ubiegać się o kredyt udzielony przez bank 
lub SKOK, który będzie zabezpieczony pod zwrot podatku VAT. Obowiąz‐
kiem podatnika wraz ze złożeniem deklaracji VAT‐7 jest pisemne, nieodwo‐
łalne upoważnienie organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub 
SKOK udzielających kredytu do przekazania tego zwrotu (art. 87 ust. 2). 
  Opisane  rozwiązanie  moim  zdaniem  jest  próbą  zaprezentowania 
ustawodawcy w  lepszym  świetle. Gdyby celem ustawodawcy była  fak‐
tyczna chęć pomocy podatnikom – skrócone zostałyby terminy zwrotów, 
lub  rozszerzony  katalog możliwości  korzystania  z  krótszych  terminów 
zwrotu  podatku.  Aktualne  rozwiązanie  powoduje,  że  podatnicy mają 
ponosić podwyższone koszty  finansowania w związku z  faktem,  że  fi‐
skus przetrzymuje nienależne mu pieniądze. Ponadto analizując opisane 
rozwiązanie − pojawia się kilka pytań: 
1) Kiedy  inspektorzy Urzędu  Skarbowego  pojawią  się w  firmie w  celu 

dokonania czynności sprawdzających na podstawie art. 272 Ordynacji 
podatkowej? Czynności sprawdzające nie wykluczają dalszej możliwo‐
ści weryfikacji rozliczeń VAT, lub też wszczęcia kontroli podatkowej? 

2) Jak długo będą one trwały, bowiem Ordynacja podatkowa nie regu‐
luje tego zagadnienia, co jest krytycznie oceniane przez biznes? 

3) Przedsiębiorca potrzebuje szybkiej decyzji kredytowej, bowiem rela‐
cje biznesowe  to ściśle określone  terminy płatności, decyzje zakupo‐
we, itp. Dlaczego więc dokonując zmian przepisów nie podjęto próby 
określenia terminu wykonania czynności sprawdzających? 

  To  tylko niektóre problemy zasygnalizowane przez autora. Wprowa‐
dzenie tak znaczących zmian w podatku VAT i podatku dochodowym od 
osób  prawnych wymaga dużego wysiłku  ze  strony  osób  odpowiedzial‐
nych za rozliczenia podatkowe, które muszą mieć na uwadze ograniczanie 
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ryzyka  podatkowego  w  firmach  jak  również  planowanie  podatkowe 
w kontekście przepływów podatkowych – często znaczących. 
 

4. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych  
    w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodu 
 

  Problemy  dotyczące  zatorów  płatniczych w  obrocie  gospodarczym 
pojawiają się od wielu  lat, ale  ich zjawisko w ostatnich  latach przybrało 
na  sile.  Próbą  rozwiązania  problemu  i  przeciwdziałania  zatorom  było 
uchwalenie przez Sejm ustawy deregulacyjnej z  listopada 2012 r., która 
zakresem przyjętych rozwiązań obejmowała: 
– Ustawę o podatku od towarów i usług, 
– Ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, 
– Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
– Ordynację podatkową.  
  Ustawą deregulacyjną wprowadzono nowe  treści w  artykule  15”b” 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podobne w podatku 
dochodowym od osób fizycznych. Z treści art. 15b, ust. 1 wynika, że „w 
przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wyni‐
kającej z  faktury  (rachunku), a  jeżeli nie  istniał obowiązek wystawienia 
faktury (rachunku) – kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumen‐
tu i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu termi‐
nu  płatności,  podatnik  jest  obowiązany  do  zmniejszenia  kosztów  uzy‐
skania przychodu o kwotę wynikającą z tych dokumentów”. Oznacza to 
zatem  zwiększenie  podstawy  opodatkowania  i  należnego  podatku  do 
Urzędu Skarbowego. 

  Przykład 11. Spółka z.o.o. „Alfa”,  jako osoba prawna, zobowiązana  jest ustalić pod‐
stawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jako różnicę pomiędzy 
przychodami w ujęciu podatkowym a kosztami  ich uzyskania  (kosztami podatkowymi).  
W obrocie gospodarczym występuje jako czynny i zarejestrowany podatnik podatku VAT. 
Rzetelne ustalenie dochodu podatkowego wymaga dokonania korekt po stronie przycho‐
dów i kosztów bilansowych. 

  Do 31.12.2012r. korekta kosztów dotyczyła: 
a) wydatków które  zgodnie  z  art.  16 ust.  1 updop niezaliczamy do kosztów 

podatkowych, w literaturze określane jako NKUP (niezaliczone do kosztów 
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uzyskania przychodu)  lub KNKUP  (koszty nie zaliczone do kosztów uzy‐
skania przychodu), 

b) niektórych pozycji kosztów podatkowych które powstają w innym momen‐
cie niż koszty bilansowe (księgowe), przykładowo: 

– naliczone  lecz niezapłacone odsetki kosztowe  (jako koszty  finansowe) od zo‐
bowiązań wobec kontrahentów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 11 updop będą 
kosztem księgowym, podatkowym dopiero w momencie zapłaty (czyli kasowo); 

– wynagrodzenia  pracowników  oraz  składki  ZUS  naliczone  od  tych wyna‐
grodzeń przez płatnika − będą kosztem podatkowym w miesiącu wypłaty 
(np. maj 2013) lub zarachowania pod warunkiem, że wypłata nastąpi do 10‐
go następnego m‐ca (tj. miesiąca czerwca); 

– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  (ZFŚS) − są kosztem 
podatkowym  pod  warunkiem,  że  zostały  wpłacone  na  rachunek  ZFŚS 
w ściśle określonym terminie (art. 16 ust 1 pkt 9 lit b updop). 

Od  01.01.2013  r. korekta kosztów obejmuje dodatkowe pozycje −  z  tytułu 
niezapłaconych faktur − na podstawie nowego art. 15 „b” updop. Wymaga to od 
służb  finansowo‐księgowych dokładnego  rozpoznania  terminów  zapłaty  i od‐
powiedniej korekty kosztów. W praktyce oznacza to, że system rozliczeń podat‐
kowych stał  się bardziej pracochłonny  i obwarowany dużym  ryzykiem podat‐
kowym. Całościowe podejście do ustalenia dochodu z uwzględnieniem zmian 
na 2013 r. przedstawia się następująco: 

Zasady ustalania przychodów  i  kosztów podatkowych  z uwzględnieniem 
korekt (lipiec 2013): 
1) Przychody księgowe (bilansowe)                   145.000 zł 

a) Przychody netto ze sprzedaży produktów (zafakturowane)    100.000 zł 
b) Przychody netto ze sprzedaży   towarów (zafakturowane )        40.000 zł 
c) Zarachowane ale nieotrzymane odsetki przychodowe  
        jako przychody finansowe                                                                 1.000 zł 
d) otrzymana zaliczka na poczet dostaw                                              4.000 zł 

2) Korekta przychodów księgowych – ustalenie przychodów podatkowych 
a) przychody księgowe                                         145.000 zł 

  (‐) zarachowane ale nieotrzymane odsetki przychodowe 
 (art. 12 ust. 4 pkt 2 updop)                                                                                 1.000 zł                     
(‐) otrzymana zaliczka na poczet dostaw (art. 12 ust. 4 pkt 1)             4.000 zł 
(+) wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń  
(art. 12 ust 1 pkt updop)                         1.500 zł 
b) przychody podatkowe                                  141.500 zł 

3) Koszty bilansowe (księgowe)                                                               110.000 zł 
a) wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu                           35.000 zł 
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b) wynagrodzenia – naliczone i wypłacone                                       16.980 zł 
c) narzuty na wynagrodzenia – naliczone przez płatnika  

i zapłacone                                                                                            3.720 zł 
d) wydatki na reprezentację (zakup usługi gastronomicznej) 

NKUP (art. 16 ust 1 pkt 28 updop)                                       310 zł 
e) odsetki budżetowe (za nieterminowe regulowanie zobowiązań 

podatkowych, art. 16 ust 1 pkt 21 updop ‐ NKUP                                              580 zł 
f) zużycie wody                                            420 zł  
g) usługi obce – remontowe Faktura nr 8/2013 z dnia 01.06.2013 (termin 

płatności 14 dni od daty wystawienia) niezapłacona kontrahentowi  
do 31.07. (upłynął termin 30 dni)                                                       3.000 zł 

h)  usługi obce – serwis oprogramowania  
Faktura nr 43/2013 z dnia 01.06.2013, termin płatności 14 dni – nie zapłacona  

do 31.07. (upłynęło 30 dni od terminu płatności)                                        4.000 zł  
i) zakup materiałów odpisanych w koszty                                        46.000 zł 

4) Ustalenie kosztów podatkowych (kosztów uzyskania przychodu) – 
a) koszty bilansowe (księgowe)                                                         110.000 zł 
b) blok korekt – koszty niezaliczone do kosztów uzyskania  

przychodu (KNKUP) 
(‐) wydatki na reprezentację                                                                  310 zł 
(‐) odsetki budżetowe                                                                             580 zł 

c)  blok korekt – korekta dotyczy niezapłaconych faktur                                  
w terminie 30 dni z tytułu zakupu usług obcych                                                
na podstawie art. 15 „b” updop od 01.01.2013r. 
(‐) usługi obce − remontowe                                                              3.000 zł 
(‐) usługi obce − serwisowe                                                                4.000 zł  

d) koszty podatkowe (koszty uzyskania przychodu) 
[110.000 zł – (310 + 580 +3000 + 4000)] = 102.110 zł 

5) Dochód – (przychody podatkowe poz. 2„b” – koszty podatkowe poz. 4„d”) 
D = 141.500 – 102.110 = 39.390  zł 

6) Odliczenia od dochodu (O) 
(np. darowizny na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1. updop, strata podatkowa – 
odliczenie nie może przekroczyć  50%  straty  z danego  roku podatkowego; 
dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop na pod‐
stawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop jeżeli będą przeznaczone wyłącznie na cele 
strategiczne, dotacje, subwencje, itp.)  

7) Podstawa opodatkowania = D – O (odliczenia)  
(Źródło: opracowanie własne). 
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Jak wynika z przykładu po stronie kosztów w 2013 r. dochodzi kolejny 
blok korekt z  tytułu niezapłaconych w  terminie 30 dni  faktur, co oznacza 
zwiększenie podstawy opodatkowania  i kwoty podatku odprowadzanego 
do Urzędu Skarbowego. Oznacza również wypływ środków z firmy  i po‐
gorszenie jej płynności finansowej. Niewielkim pocieszeniem może być fakt 
korekty – zwiększenia kosztów po zapłacie faktury – zobowiązania. 

Należy zwrócić uwagę na  restrykcyjne podejście  fiskusa w  tej kwe‐
stii,  bowiem  korekty  kosztów  należy  dokonać  również  w  przypadku 
transakcji zagranicznych i płatności na raty,  jeżeli faktury nie ureguluje‐
my w terminie 30 dni. Oznacza to, że w przypadku zakupu środka trwa‐
łego na  raty będziemy zobowiązani dokonać korekty kosztów na ogól‐
nych zasadach.  

W tej sytuacji ustawodawca podważył treść umów cywilnoprawnych 
zawartych pomiędzy stronami, co budzi poważne wątpliwości prawne. 
Kontrola podatkowa  czy  skarbowa będzie  skutecznie kontrolować  rze‐
telność prowadzenia ksiąg m.in. w zakresie kontroli kosztów. Zadaniem 
podatnika jest ograniczenie ryzyka podatkowego [Wojtasik 2013, s. C4]. 

  Przykład 12. Firma „A”  jako podwykonawca z branży budowlanej w styczniu 2013 
nie otrzymała od  inwestora zapłaty za roboty budowlane w kwocie 1.620.000 zł,  jedno‐
cześnie  firma miała  do  uregulowania  zobowiązania wobec  poddostawców w  kwocie 
870.000 zł, których nie opłaciła, w  terminie 30 dni. Dodatkowe zobowiązanie od nieza‐
płaconych faktur wyniesie: 870 000 x 19% = 165.300 zł. 

(Źródło: opracowanie własne). 

  W  tej  sytuacji  firma może wystąpić do Naczelnika US o  rozłożenie 
podatku na raty, jego umorzenie, co w sytuacji budżetowej jest wątpliwe, 
lub też ogłosić upadłość. Powstaje więc pytanie, kto odniesie największe 
korzyści z korekty kosztów? 
  Jeżeli podatnik ureguluje zobowiązanie w danym miesiącu zwiększa 
koszty podatkowe o kwotę dokonanego zmniejszenia, tym samym obni‐
żając dochód do podatkowania na podstawie art. 15”b” ust. 4 updop. 
  Na uwagę zasługuje analiza art. 15b ust. 5.  Jeżeli podatnik w m‐cu 
lipcu, w którym ma obowiązek dokonać zmniejszenia kosztów, nie po‐
niesie kosztów uzyskania przychodów  lub poniesione koszty  są niższe 
od przychodów powinien skorygować przychody  (zwiększyć). W sytu‐
acji  gdy  podatnik  ureguluje  faktury  (zobowiązanie),  ustawodawca  nie 
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doprecyzował zapisu, że powinien zmniejszyć przychody, co byłoby dla 
podatnika neutralne podatkowo w pewnym okresie czasu. Powstaje więc 
pytanie: czy to błąd czy świadome działanie, polegające na generowaniu 
do budżetu dodatkowych dochodów.    
  Korekta dotyczy również kosztów amortyzacji podatkowej zarówno 
środków trwałych  jak też wartości niematerialnych i prawnych, w sytu‐
acji  gdy  zobowiązanie  z  tytułu  nabycia  lub wytworzenia we własnym 
zakresie  zostało  uregulowane w  terminie  późniejszym. W  efekcie  tego 
zapisu (art. 15„b” ust. 7) plan amortyzacji podatkowej należy uzupełnić o 
blok korekt (in plus, in minus), co oznacza ręczne sterowanie amortyzacją, 
ale też kosztami podatkowymi w firmie. 
  P. Rachowicz [2013, s. C4], wskazuje na  jeszcze  inny problem,  jakim 
będzie zamknięcie roczne ksiąg podatników, którzy wybrali uproszczo‐
ne  formy  opłacania  zaliczek  i  muszą  przeanalizować  roczne  koszty  
i terminy płatności.  
  Powołane przepisy art. 15b nie mają zastosowania do podatku od nie‐
ruchomości,  jako podatku kosztowego bowiem korekta kosztów uzyska‐
nia przychodu wynika z nieuregulowanej faktury (rachunku) – art. 15„b” 
ust. 1 – a w przypadku podatku od nieruchomości podatnicy opłacają po‐
datek na podstawie decyzji wydanej przez Wójta Gminy, Burmistrza, Pre‐
zydenta. 
  Istotny problem korygowania kosztów sygnalizuje D. Przybyszewska 
[2013, s. 11], mając na uwadze korekty kosztów w handlu czy produkcji. 
W zakresie kosztów produkcji pojawia się problem ustalenia jakie faktury 
są niezapłacone na koncie 711 − „Koszt własny sprzedanych produktów” 
–  ustalany  wg  kosztu  wytworzenia,  czy  też  w  działalności  handlowej. 
Wydane  towary z magazynu na podstawie dowodu Wz odpisuje  się na 
konto 731 „Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu”. Wycenę roz‐
chodu towarów wg zmiennych cen ewidencyjnych należy przyjąć w poli‐
tyce rachunkowości. Jeżeli w firmie są setki faktur  i towarów  jak rozwią‐
zać zasady korekty kosztów z tytułu niezapłaconych faktur, przykładowo 
– według D. Przybyszewskiej – opracować statystyczną metodę ustalania 
korekty, czy znakować też towary, wątpliwości nie brakuje. 
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  Zdaniem Z. Fedaka [2013, s. C7] postawiona i zaaplikowana diagno‐
za zatorów płatniczych  jest błędna  i wpłynie na pogorszenie płynności 
finansowej firm,  jednocześnie odciągając personel księgowy od prac po‐
mocniczych. W celu ograniczenia  ryzyka podatkowego należy dokonać 
odpowiednich  zapisów  dotyczących  korekty  kosztów  w  „polityce  ra‐
chunkowości”  Ponadto  monitorować  płatności  i  należności,  „nękać 
dłużników”, usprawniać system  finansowo‐księgowy  i sporządzać mie‐
sięczne zestawienia do podatku PIT, CIT w  celu  rzetelnego  rozliczenia 
miesięcznego i rocznego, które jest obowiązkiem podatnika.  
  Z praktyki gospodarczej wynika,  że często  firmy zagraniczne, które 
otwierały w Polsce swoje spółki zależne wyposażały te spółki w majątek 
– zarówno  trwały  jak  i obrotowy – udzielając  im długiego kredytu ku‐
pieckiego,  który miał  na  celu  umożliwienie  im  startu.  Przy  aktualnie 
wprowadzonych przepisach takie działanie nie będzie fiskalnie popraw‐
ne  –  zatem  ponownie  ustawodawca  –  zmianami w przepisach  prawa 
podatkowego spowodował pogorszenie sytuacji polskich podatników. 
 

5. Wnioski 
 

1.   Zmiany w ustawie o VAT  i przepisach wykonawczych na  rok 2013 
i od roku 2014 wpływają na system rozliczenia obowiązku podatko‐
wego, transakcji WNT i WDT, ulgi na złe długi, itp. 

2.   Zakres  zmian  sprawia,  że  służby  finansowo‐księgowe  stoją  przed 
koniecznością rozpoznania zmian i rzetelnego rozliczania VAT. 

3.   Korekta kosztów w podatku dochodowym od osób prawnych z tytu‐
łu niezapłaconych  faktur wymaga olbrzymiej pracochłonności zwią‐
zanej  z koniecznością bieżącego monitorowania  zobowiązań wobec 
kontrahentów  celem  ograniczenia  ryzyka  i  zwiększenia  podstawy 
opodatkowanie i tym samym podatku oraz budzi szereg wątpliwości 
w  zakresie możliwości  technicznych  jej  zastosowania,  jak  również 
pogarsza  sytuację  nowopowstałych  czy  rozwijających  się  firm,  dla 
których często  jedyną możliwością przetrwania początkowego okre‐
su działalności jest korzystanie z kredytu kupieckiego 
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4.   Zmiany  zasygnalizowane  przez  autora w  podatku VAT  i  podatku 
dochodowym od osób prawnych należy uwzględnić w programach 
nauczania w celu praktycznego przygotowania studentów do przy‐
szłej pracy. 
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1. Wprowadzenie  
 

  Proces  umiędzynarodowienia  działalności  przedsiębiorstw  definio‐
wany jest w literaturze przedmiotu bardzo różnie, rozumiany jest jednak 
jako poszerzenie działalności  firmy oraz wychodzenie, poza  rynek kra‐
jowy na rynki obce. Sektor MSP w Polsce dołączając do Unii Europejskiej 
znalazł się w znacznie trudniejszej sytuacji niż firmy funkcjonujące w UE 
od  lat.  Autorzy  opracowań  na  temat  umiędzynarodowienia  przedsię‐
biorstw MSP określają proces  ten  jako „przyspieszoną  internacjonaliza‐
cję”. Tłem umiędzynarodowienia MSP w Polsce stała się również globa‐
lizacja,  która  przyjęła  wymiar  nie  tylko  ekonomiczny,  wpływając  na 
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wszystkie  dziedziny  funkcjonowania  przedsiębiorstw  z  sektora  MSP. 
Wśród  szeregu  problemów  pojawiających  się  w  związku  z  podjętym 
tematem referatu pojawia się szereg pytań dotyczących wpływu procesu 
umiędzynarodowienia  na  przedsiębiorstwo  z  sektora  MSP.  Jednymi 
z pytań  są:  czy  przedsiębiorstwa  MSP  są  przygotowane  do  adaptacji 
międzynarodowych  warunków  działalności  gospodarczej,  czy  można 
wskazać na  istnienie podobieństw  i różnic w sposobie umiędzynarodo‐
wienia  działalności  firm  z  sektora MSP? Celem  referatu  jest  przedsta‐
wienie i zdefiniowanie zmian zaznaczających się w procesie zarządzania 
marketingowo‐logistycznego w przedsiębiorstwie  jako efektu umiędzy‐
narodowienia działalności. 
 

2. Cechy zarządzania przedsiębiorstwami z grupy MSP 
 
  Opierając  się  na  systematyce Unii  Europejskiej  −  charakteryzującej 
firmy z grupy MSP ze względu na  liczbę zatrudnionych, można wyod‐
rębnić trzy grupy firm: przedsiębiorstwa mikro, zatrudniające do 9 osób, 
przedsiębiorstwa małe:  zatrudniające  od  10  do  49  osób  oraz  przedsię‐
biorstwa średnie: od 50 do 249 osób. Przy takim podejściu do grupy MSP 
przedsiębiorstw powstaje pytanie,  czy można przyjąć  jednakowy model 
systemu  zarządzania  przedsiębiorstwem  przy  tak  dużych  różnicach 
w liczbie  zatrudnionych,  oraz  drugi  problem  –  jakie  elementy  systemu 
zarządzania  mogą  być  szczególnie  istotne  dla  trzech  typów  przedsię‐
biorstw z grupy MSP. Przedsiębiorstwa z tej grupy wykształciły charakte‐
rystyczny  system zarządzania, dobrze odzwierciedlający powyższą defi‐
nicję , odniesioną jednak do ich wielkości i zasobów [Bieniok 2003].  
  Według definicji A. Koźmińskiego  [2004,] zarządzanie przedsiębior‐
stwem  jest  „wędrówką  przez  chaos,  konstruowaniem  rzeczywistości 
z dostępnych  zarządzającemu  elementów:  pomysłów,  ludzi,  relacji  po‐
między  nimi,  instytucji  formalno‐prawnych,  środków  materialnych, 
a także praw do dysponowania nimi”.  
  Badania prowadzone w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości  i Zarzą‐
dzania  [Koładkiewicz,  Lutostański  2004]  pozwoliły  na  określenie  cech 
charakteryzujących  działalność  przedsiębiorstw  z  grupy  MSP. Wśród 
nich znalazły się następujące: 
– kreowanie własnych rynków;  
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– umiejętność wychwytywania nowych impulsów w otoczeniu; 
– przyznanie sobie pozycji monopolisty w danej dziedzinie; 
– uzupełnianie braków rynkowych; 
– umiejętność stosowania znanych technologii w specyficzny sposób; 
– mocna specjalizacja w wąskiej branży (niszowej); 
– wąski segment nabywców; 
– dynamika, ekspansja; 
– terminowość, cena; 
– indywidualna obsługa klienta; 
– elastyczność działania; 
– dopasowanie do klienta; 
– znajomość klientów; 
– szybkość reakcji; 
– możliwość przebranżowienie; 
– marka; 
– stabilność zatrudnienia. 
   Firmy  z grupy MSP nie dysponują  sztabem wykształconych mene‐
dżerów posiadających wiedzę o rynku, konkurentach oraz umiejętności 
rozpoznawania  zmian w otoczeniu.  Ich  atutem  jest natomiast  elastycz‐
ność,  szybie  dostosowywanie  się  do  zmian  w  otoczeniu,  umiejętność 
nawiązywania  indywidualnych  relacji z klientami. Firmy z grupy MSP 
nie podejmują bezpośredniej walki konkurencyjnej  z dużymi przedsię‐
biorstwami, gdyż ze względu na niewielkie zasoby finansowe, technicz‐
ne  i  technologiczne  nie  mogą  w  dłuższym  okresie  brać  udziału  np. 
w wyścigu  cenowym,  czy  technologicznym.  Pomimo  występowania 
znacznych różnic w zasobach materialnych  i niematerialnych pomiędzy 
firmami z grupy MSP a firmami dużymi − elementem zarządzania MSP 
jest budowanie pozycji na rynku. Badania oczekiwań firm MSP wykazały, 
że jedynie niektóre z nich są zdecydowane na podejmowanie walki konku‐
rencyjnej  z  przedsiębiorstwami  dużymi  [Starczewska‐Krzysztoszek  2008]. 
Najczęściej obieraną strategią  firm MSP  jest wykorzystywanie szczegól‐
nych atrybutów: doświadczenia,  tradycji,  specjalizacji  lub obejmowanie 
niszy rynkowej. Zajęcie określonej pozycji rynkowej przez firmę z grupy 
MSP  na  danym  rynku  wymaga  długofalowych,  celowych  działań, 
w tym,  doskonalenia  procesów  zarządzania  [Strużycki  2004].  Wśród 
elementów systemu zarządzania MSP dla firm mikro‐, małych i średnich 



Danuta Janczewska 

 

186 

– można wyróżnić  charakterystyczne dla każdego  typu  firm  – obszary 
zarządzania: 
– kształtowanie struktury organizacyjnej, 
– system kadrowy , 
– funkcje kierownicze, 
– ustalanie celów strategicznych, 
– zasoby wiedzy, 
– zasoby ludzkie , 
– system planowania, 
– organizowanie pracy, 
– sposób podejmowanie decyzji, 
– systemy kontroli, 
– zarządzanie zmianą, 
– logistyka i marketing, 
– innowacje. 
 

3. Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw  
    a zarządzanie marketingowo-logistyczne w MSP 
 

  W  literaturze przedmiotu dotyczącej umiędzynarodowienia działal‐
ności występuje wiele nurtów, wśród których najmniej  rozpoznane za‐
gadnienia  dotyczą  odniesienia  tej  tematyki  do  sektora MSP  [Daszkie‐
wicz,  2003,  s.  18]. Wśród  bardziej  rozpowszechnionych  definicji  umię‐
dzynarodowienia znajduje się definicja OECD [OECD, 1997], która okre‐
śla internacjonalizację MSP według następujących kryteriów: 
– pozyskiwanie surowców zza granicy o wartości pomiędzy 10% a 40%,  
– pozyskiwanie minimum 10% do 40 % przychodów zza granicy. 
  Zdaniem N. Daszkiewicz [2003, s. 19] pojęcie internacjonalizacji może 
być utożsamiane  z przemianami w  firmie, prowadzącymi do  rozwoju. 
Problem wpływu umiędzynarodowienia na przedsiębiorstwa  z  sektora 
MSP. Tradycyjnie  firmy MSP  rozpatrywane były w kontekście  rynków 
lokalnych, bądź niszowych. Działalność międzynarodową przypisywano 
głównie  firmom  globalnym  i  KTN  (Korporacjom  Transnarodowym). 
Obecnie  umiędzynarodowienie  działalności MSP  zostało  ujęte  w  pro‐
gramach wspierających sektor MSP [Wysokińska 2001, s. 10]. Koźmiński 
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[1999,  s.  229] wskazuje na dużą  różnorodność procesów umiędzynaro‐
dowienia  polskich  przedsiębiorstw.  Potwierdza  on  odmienność  proce‐
sów umiędzynarodowienia w przedsiębiorstwach dużych oraz w małych 
i  średnich,  upatrując  sukces  na  rynkach międzynarodowych w  prawi‐
dłowym odniesieniu poziomu konkurencyjności na rynku krajowym do 
możliwości powtórzenia sukcesu na rynkach zagranicznych. Jednoznacz‐
nie określa on umiędzynarodowienie polskich firm jako pasywne, polegające 
nie na poszukiwaniu szans, ale na reagowaniem na zagrożenia występujące 
na  rynkach zagranicznych. Koźmiński definiuje  cele umiędzynarodowienia 
polskich przedsiębiorstw [Koźmiński 1999, s. 238]: 
– prywatyzacja i uzyskanie dostępu do kapitałów, 
– konsolidacja przemysłów i branż, 
– realizacja korzyści skali, doświadczenia i koordynacji procesów, 
– pozyskiwanie wartościowych kontaktów, 
– opanowanie nowych rynków, 
– pozyskiwanie nowych technologii, 
– rozbudowa oferty produktowej, 
– podwyższenie rentowności, 
– zmniejszenie ryzyka, 
– poprawa umiejętności zarządzania. 
  W  ujęciu  OECD  [OECD  Science,  Technology  and  Industry,  2007]  – 
globalizacja  przemysłu  oznacza  ewoluujący  sposób  prowadzenia 
międzynarodowej  działalności  przemysłowej  przedsiębiorstw,  obejmujący 
inwestycje,  handel,  porozumienia,  które  są  wykorzystywane  w  celu 
wdrażania prac B+R, wytwarzania i poddostaw produktów oraz ich zbytu. 
W  warunkach  globalizacji  innowacje  są  transferowane  od  twórców  do 
odbiorców,  przy  czym  przepływ  innnowacji  przyjmuje  wymiar 
wewnątrzgałęziowy,  krajowy  oraz  międzynarodowy  [Wziątek‐Kubiak, 
Balcerowicz  (2009),  s.  17].  Analizując  transfer  innowacji  i  nadając  mu 
określone cechy dynamiczne należy uwzględnić kanały transferu oraz relacje 
pomiędzy uczestnikami procesu przepływu innowacji. Dla przedsiebiorstw 
z grupy MSP podejmujących działalność w wymiarze międzynarodowym 
dochodzi do formułowania nowych procesów, takich jak:  
– proces wymiany międzynarodowej − handlu międzynarodowego, 
– proces przepływu siły roboczej, 
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– proces  przepływu  kapitału  w  postaci  bezpośrednich  inwestycji 
zagranicznych, 

– procesy współpracy kooperacyjnej i podwykonawczej.  
 

4. Badania uwarunkowań umiędzynarodowienia działalności 
    MSP – ujęcie regionalne 
 

  Badanie  prowadzono  w  latach  2012−2013  na  grupie  80  przedsię‐
biorstw z województwa kujawsko‐pomorskiego. W badaniu uczestniczy‐
li studenci SAN w Brodnicy, przeprowadzając badanie ankietowe meto‐
dą wywiadu  bezpośredniego, wywiadu  telefonicznego,  lub  za pomocą 
Internetu. Dobór próby był celowy, według kryterium aktualnej lub pla‐
nowanej działalności firmy na rynkach zagranicznych. Wśród badanych 
firm 70% stanowiły przedsiębiorstwa z sektora MSP, pozostałe 30% były 
to  firmy duże, zatrudniające powyżej 250 pracowników. Spośród bada‐
nych firm 90% było zlokalizowanych w woj. kujawsko‐pomorskim. Pod 
względem  miejsca  prowadzenia  działalności  najmniejszą  grupę  (8% 
firm) stanowiły firmy zlokalizowane na wsi, 29% w miejscowościach do 
5  tys.  mieszkańców,  natomiast  największą  grupę  spośród  badanych 
przedsiębiorstw  (41%)  stanowiły  firmy  zlokalizowane  w  miejscowo‐
ściach od 10 do 50 tys. mieszkańców, głównie w Brodnicy. W grupie ba‐
danych firm MSP znalazły się firmy produkcyjne (70%) oraz firmy usłu‐
gowe (20%) i handlowe (10%). 
  Spośród 80 firm z sektora MSP ponad 80% prowadziło działalność mię‐
dzynarodową,  15%  zamierzało  w  najbliższej  przyszłości  rozpocząć  taką 
działalność,  a  jedynie  5%  nie  planowało  podejmowania  exportu. Wśród 
krajów  docelowych  działalności  międzynarodowej  większość  stanowiły 
kraje Unii Europejskiej(86%), Rosja  stanowiła 6%, Ukraina 6%, Chiny 2%. 
Wśród  krajów  planowanych w  przyszłości  badania wskazały  największe 
zainteresowanie  krajami UE,  następnie  Rosja,  Kanadą, Australią.  Pośród 
procesów marketingowo‐logistycznych ważnych odejmowaniu i w prowa‐
dzeniu działalności międzynarodowej MSP badani wskazali:  
– umiejętności pozyskiwania nowych klientów, 
– zarządzanie kontaktami z klientem, 
– zarządzanie informacją,  
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– umiejętność uczenia się, 
– umiejętność budowania relacji. 
  Powyższe czynniki zidentyfikowane w badaniu mogą być uznane za 
czynniki sukcesu na rynkach międzynarodowych. Badani przedsiębiorcy 
przedstawili opinie na temat czynników sukcesu:  
– zarządzanie kontaktami z klientem – umiejętność współpracy z klien‐

tami,  wypełnianie  ich  oczekiwań  w  zakresie  realizacji  zamówień, 
zgłaszanie własnych koncepcji rozwiązań – np. w procesie produkcji 
mebli, artykułów spożywczych; 

– umiejętności pozyskiwania nowych klientów – zdolność wyszukiwa‐
nia nowych, potencjalnych klientów na  targach, zgodnie z profilem 
działalności MSP, w wyszukiwarkach internetowych, etc.; 

– zarządzanie  informacją – umiejętność zbierania  informacji,  istotnych 
dla działalności międzynarodowej firmy, informacji o otoczeniu mię‐
dzynarodowym,  konkurentach,  trendach  rynkowych,  poziomach 
cen, nowych technologiach; 

– umiejętność  uczenia  się  –  gotowość  do  wykorzystywania  wiedzy, 
podnoszenia  kwalifikacji,  uczenia  się  nowych  zagadnień  i  technik, 
gotowość  do  uczestniczenia w  szkoleniach, wyjazdach  do  firm  za 
granicą w celu zapoznania się z nowymi technologiami, 

– umiejętność  budowania  relacji  pomiędzy  firmami MSP  −  polskimi 
i zagranicznymi  w  sektorze,  która  przejawia  się  w  gotowości  do 
współpracy, udzielania odpowiedzi na zapytania klientów  i konku‐
rentów,  poszukiwania możliwości współpracy, wykorzystania wie‐
dzy i doświadczenia; 

– zdolność do  tworzenia więzi  typu  sieciowego, gron, klastrów − go‐
towość do różnorodnych  i zmiennych  form współpracy, których ce‐
lem jest wzrost zasobów wiedzy. 

   W tab. 1 porównane zostały wybrane obszary zarządzania w kontekście 
umiędzynarodowienia działalności w badanych przedsiębiorstwach MSP.  
  Analiza wyników  badań wskazuje,  że  zarządzanie marketingowo‐
logistyczne w  badanych  firmach  z  grupy MSP może  być  uważane  za 
czynnik konkurencyjności. W badanych firmach instrumentem wspoma‐
gającym zarządzanie marketingowo‐logistyczne  jest  Internet oraz  intra‐
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net. Sieci wewnętrzne w istotny sposób przyspieszały wymianę informa‐
cji i procesy decyzyjne wewnątrz firm. Wykorzystanie technologii infor‐
macyjno‐telekomunikacyjnych  miało  również  decydujący  wpływ  na 
szybkość  komunikacji  pomiędzy  firmami  podwykonawczymi  a  głów‐
nym wykonawcą kontraktu. 
 

Tab.1 . Cechy zarządzania w sektorze MSP w ujęciu  
umiędzynarodowienia działalności firm 

Ob‐
szary  

Firma mikro  
(1‐9 pracowników) 

Firma mała  
(10‐49 pracowników) 

Firma średnia  
(50‐249 pracowników) 

1  2  3  4 

K
sz
ta
łto

w
an

ie
 st
ru
kt
ur
y 
 

or
ga
ni
za
cy
jn
ej
 

Struktura uproszczo‐
na lub jej brak, po‐
zioma, spłaszczona, 
właściciel zarządza 
pracownikami bezpo‐
średnio. Łączenie 
własności i  zarzą‐
dzania. Brak komórek 
organizacyjnych 
odpowiedzialnych za 
działalność między‐
narodową. 

Przejrzysta i uproszczo‐
na struktura pionowa, 
ograniczona liczba po‐
średnich szczebli zarzą‐
dzania. Łączenie zadań 
związanych z działalno‐
ścią międzynarodową z 
innymi obowiązkami 
menedżerskimi.  

Struktura pionowa, zło‐
żona z kilku odrębnych 
komórek organizacyjnych, 
mała liczba pośrednich 
szczebli zarządzania, 
niewielka liczba komórek 
organizacyjnych. Wyod‐
rębniona komórka zajmu‐
jąca się działalnością 
międzynarodową.  

Fu
nk

cj
e 
ki
er
ow

ni
cz
e  Właściciel jest jedno‐

cześnie kierowni‐
kiem. Scentralizowa‐
ny sposób kierowa‐
nia, właściciel sam 
wybiera kierunek 
działalności między‐
narodowej. 

Własność i zarządzanie 
może być rozdzielone 
w przypadku zatrudnie‐
nia menedżera. Działal‐
ność międzynarodowa 
jest realizowana zgodnie 
ze strategią firmy. 

Struktura właścicielska 
może być oddzielona od 
struktury organizacyjnej – 
działalnością międzyna‐
rodową kieruje menedżer. 
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U
st
al
an

ie
 c
el
ów
 s
tr
at
eg
ic
zn

yc
h  Właściciel ustala 

zagraniczne cele 
strategiczne firmy 
intuicyjnie, rzadko 
korzysta z pomocy 
specjalistów. Decy‐
dująca jest bliskość 
rynku zagraniczne‐
go. Wybieranie stra‐
tegii niszowej lub 
atrakcyjnego produktu. 

Zagraniczne cele strate‐
giczne firmy wiążą się 
głównie z celami doraź‐
nymi, w związku z 
trudnościami z pozyska‐
niem informacji rynko‐
wej (zagraniczny rynek 
bliski, daleki rynek za‐
graniczny). 

Zagraniczne cele długofa‐
lowe, ustalane na dłuższe 
okresy, sporządzanie 
analiz możliwości strate‐
gicznych firmy – w miarę 
posiadanych umiejętności 
przez zatrudnionych pra‐
cowników.  

Za
so
by
 w

ie
dz

y 

Wiedza praktyczna, 
oparta na doświad‐
czeniu, wiedza o 
rynkach zagranicz‐
nych pochodząca 
z raportów, wyjaz‐
dów zagranicznych. 

Wiedza praktyczna , 
doświadczenie , wiedza 
specjalistyczna – facho‐
wa. Źródła wiedzy: 
udział w targach zagra‐
nicznych, bezpośrednie 
kontakty handlowe oraz 
poszukiwanie przedsta‐
wicieli handlowych za 
granicą. 

Wiedza praktyczna , do‐
świadczenie , wiedza 
specjalistyczna – fachowa . 
korzystanie z wiedzy 
doradców .Źródła wiedzy: 
udział w targach zagra‐
nicznych, bezpośrednie 
kontakty handlowe, po‐
szukiwanie firm dystry‐
bucyjnych. 

Za
so
by
 lu

dz
ki
e  Ograniczona liczba 

pracowników, często 
bez odpowiednich 
umiejętności i kom‐
petencji.  

zatrudnianie niezbęd‐
nych specjalistów  
w ostateczności, lub 
doraźnie.  

Zatrudnianie menedże‐
rów, specjalistów – kieru‐
jących komórkami organi‐
zacyjnymi. Brak systemu 
zarządzania zasobami 
ludzkimi. 

Sy
st
em
 p
la
no

w
an

ia
 

Brak planowania lub 
planowanie krótko‐
terminowe, doraźne, 
związane z aktual‐
nymi działaniami 
firmy na rynkach 
zagranicznych 

Ograniczone planowa‐
nie, brak dostatecznej 
wiedzy o planowaniu, 
podejmowanie prób 
dłuższych kontaktów 
handlowych 

Planowanie krótkotermi‐
nowe, związane z utrzy‐
maniem pozycji rynkowej. 
Planowanie długotermi‐
nowe – w oparciu o po‐
siadane kontrakty i podpi‐
sane umowy dystrybucyj‐
ne na rynkach zagranicz‐
nych 
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Tabela 1 cd. 

1  2  3  4 

O
rg
an

iz
ow

an
ie
 p
ra
cy
  Niski stopień forma‐

lizacji zadań. Brak 
biurokracji. Organi‐
zowanie pracy doty‐
czy wyrobów lub 
usług jednostko‐
wych, prezentowa‐
nych na targach 
zagranicznych  

Duża koordynacja , brak 
problemów w przepły‐
wie informacji. Produk‐
cja krótkiej serii wyro‐
bów na indywidualne 
zamówienia, poszuki‐
wanie partnerów zagra‐
nicznych 

Organizacja i koordynacja 
zadań uzależniona od 
rozpiętości struktur orga‐
nizacyjnych i podpisa‐
nych porozumień z od‐
biorcami zagranicznymi  

Po
de

jm
ow

an
ie
 

 d
ec
yz
ji 

Szybkie podejmo‐
wanie decyzji przez 
właściciela, niechęć 
do ryzyka, obawa 
przed utratą rynku  

Decyzje podejmowane 
są wspólnie z kierowni‐
kami, analizowane są 
różne aspekty zagroże‐
nia  

Decyzje i sposób ich prze‐
kazywania wynika ze 
struktury organizacyjnej, 
analiza ryzyka jest prze‐
prowadzana w oparciu 
o wiedzę menedżerów 
i doradców 

Sy
st
em

y 
ko

nt
ro
li  Osobisty nadzór 

właściciela nad cało‐
ścią realizacji zamó‐
wień zagranicznych. 

System kontroli stano‐
wiskowej , kontrola 
procesów przez osoby 
odpowiedzialne za re‐
alizacje zamówienia 
zagranicznego. 

Wydzielona komórka 
kontroli procesów pro‐
dukcji lub realizacji usług. 
Specjaliści kontrolują 
i weryfikują wyniki dzia‐
łania firmy. 

Za
rz
ąd

za
ni
e 

zm
ia
ną
 

Reagowanie na po‐
trzeby indywidual‐
nych klientów 

Szybkie reagowanie na 
zmiany w otoczeniu 
firmy, uczenie się od 
nabywców zagranicz‐
nych. 

Budowanie przewagi 
konkurencyjnej na zaso‐
bach i umiejętnościach 
elastycznego reagowania 
na zmiany. 

Lo
gi
st
yk

a 
i m

ar
ke
tin

g 

 

Brak orientacji mar‐
ketingowej. Spora‐
dyczne stosowanie 
instrumentów mar‐
ketingowych, proce‐
sy logistyczne oparte 
na zwyczajowych 
relacjach z klientami 

Orientacja marketingo‐
wa oparta na intuicji. 
Niewystarczające roz‐
poznawanie potrzeb 
klientów , sporadyczne 
stosowanie instrumen‐
tów marketingowych. 
Procesy logistyczne nie 
są powiązane z działa‐
niami marketingowymi. 

Brak wyraźnej polityki 
marketingowej, instru‐
menty marketingowe 
stosowane rzadko – nie 
tworząc jednolitej strategii 
rynkowej firmy. Brak 
powiązania procesów 
logistyczno‐
marketingowych. 
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Tabela 1 cd. 

1  2  3  4 

In
no

w
ac
je
 

 

Specjalizacja wąska, 
w dziedzinie mało 
interesującej dla 
zagranicznych firm , 
możliwość wytwa‐
rzania atrakcyjnych 
produktów opartych 
na pracochłonnych 
procesach  

Specjalizacja. Innowacje 
organizacyjne, naśla‐
downictwo, możliwość 
dostosowania produktu 
do oczekiwań odbiorców 
zagranicznych. 

Specjalizacja , sięganie po 
rozwiązania techniczne 
i technologiczne realizo‐
wane w innych firmach, 
naśladownictwo. Spora‐
dycznie innowacje pro‐
duktowe, technologiczne.  

Źródło : Opracowanie własne 

 
4. Zarządzanie marketingowo-logistyczne w aspekcie 
    umiędzynarodowienia działalności w firmach MSP 
 
  Proces umiędzynarodowienia firmy MSP  jest procesem długotrwałym, 
uzależnionym od zasobów i umiejętności firmy. Wsparcie finansowe w pro‐
cesie umiędzynarodowienia daje  szanse na dostęp MSP do  rynków mię‐
dzynarodowych1.  Aspekt  finansowy  umiędzynarodowienia  działalności 
MSP  jest bardzo  szeroki  i nie został przedstawiony w niniejszym opraco‐
waniu. Na podstawie badań własnych zaproponowano  schemat postępo‐
wania w zarządzaniu marketingowo‐logistycznym w procesie umiędzyna‐
rodowienia działalności MSP – co przedstawiono na rys. 2. 
  Etapy  zarządzania  marketingowo‐logistycznego  wyodrębnione 
w badaniach mogą być zastosowane zarówno w przedsiębiorstwach mi‐
kro, jak i firmach małych lub średnich. Warunkiem prawidłowego wdro‐
żenia procesu  zarządzania marketingowo‐logistycznego  jest posiadanie 
potencjału  wiedzy  z  dziedziny  marketingu  międzynarodowego,  jak 
i znajomości  procesów  logistycznych  w  przedsiębiorstwie  [Grandys, 

                                                 
1 Autorka uczestniczyła w projekcie badawczym realizowanym przez Instytut EED‐

RI – SWSPiZ w Łodzi „Ocena wsparcia działalności exportowej MSP do krajów trzecich” 
– Internationalisation of EU SMEs to third countriesʹ (Badania w ramach projektu Inter‐
nacjonalizacja unijnych małych i średnich firm na rynkach krajów trzecich) realizowane‐
go na  zlecenie EIM Business Policy Research pod  kierunkiem prof. A. Rogut, marzec‐
kwiecień, 2010. 
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Grandys  2009,  s.  34−37].  Brak  tych  zasobów  lub  ich  niewystarczający 
poziom  były wskazywane  jako  najważniejsze  bariery w  umiędzynaro‐
dowieniu działalności badanych przedsiębiorstw MSP. 
 

Rys. 2. Procedura zarządzania marketingowo‐logistycznego w procesie  
umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa MSP 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

4. Identyfikacja kluczowych wartości PRODUKTU/ 
USŁUGI dla klienta na rynku zagranicznym: 

 Badania klientów (ankieta, analiza, wnioski) 
 Postępowanie firmy wobec oczekiwań klientów 
 Ustalenie kluczowych wartości

1. IDENTYFIKACJA POTENCJAŁU MARKETINGOWO-LOGISTYCZNEGO 
FIRMY w aspekcie umiędzynarodowienia działalności na wybranym rynku: 

Analiza możliwych rodzajów działalności, analiza rynku, otoczenia konkurencyjnego, 
segmentacja rynku, analiza konkurencji. 

5. Elementy strategii marketingowo-logistycznej w aspekcie  
umiędzynarodowienia działalności: 

Ostateczna koncepcja produktu – oparta na wartości dla klienta 

2. OFERTA RYNKOWA – dla danego rynku międzynarodowego 
marketingowe instrumenty firmy 5P: 

1. Produkt.  2. Cena.  3. Promocja − reklama.  4. Dystrybucja.  5. Pracownicy. 

3.OFERTA LOGISTYCZNA – możliwa do realizacji na wybranym 
rynku zagranicznym: 

 Określenie źródeł zaopatrzenia 
 Zdefiniowanie procesu produkcji 
 Określenie sposobów magazynowania 
 Wybór kanałów dystrybucji 
 Ustalenie czasu dostawy i środków transportu 
 Dobór dokumentów formalnych (umowy, warunki) 
 Kontakty z klientami
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  Etapy  zarządzania  marketingowo‐logistycznego  wyodrębnione 
w badaniach mogą być zastosowane zarówno w przedsiębiorstwach mi‐
kro, jak i firmach małych lub średnich. Warunkiem prawidłowego wdro‐
żenia procesu  zarządzania marketingowo‐logistycznego  jest posiadanie 
wiedzy z dziedziny marketingu międzynarodowego,  
  Badani  przedsiębiorcy  wskazywali  na  istotne  znaczenie  logistycznej 
obsługi klienta w działalności exportowej, w tym na konieczność szybkiego 
reagowania na zapytania od klientów, umiejętność formułowania ofert oraz 
właściwego  przygotowania  towarów  do  exportu. Wiedzę  na  temat  logi‐
stycznej obsługi klienta badani przedsiębiorcy budowali w oparciu o własne 
doświadczenia, kontakty z odbiorcami zagranicznymi, uczestnicząc w  tar‐
gach i wystawach zagranicznych. Przykładem przedsiębiorstwa sukcesyw‐
nie  rozszerzającego  działalność  międzynarodową  jest  firma  VOBRO 
z Brodnicy, która exportuje wyroby czekoladowe do wielu krajów. Zasto‐
sowanie  zarządzania  marketingowo‐logistycznego  w  przedsiębiorstwie 
VOBRO przejawia się poprzez połączenie działalności marketingowej i logi‐
stycznej, w tym formułowanie oferty adresowanej do odbiorców zagranicz‐
nych,  logistyczną  obsługę  klientów,  dystrybucję.  VOBRO  od  wielu  lat 
uczestniczy w międzynarodowych  targach cukierniczych.  
 

5. Podsumowanie 
 

   Proces umiędzynarodowienia działalności MSP  jest obecnie  jednym 
z ważniejszych celów w obszarze zarządzania i stanowi przedmiot zain‐
teresowania  organizacji  rządowych,  unijnych.  Udział MSP w  procesie 
umiędzynarodowienia  jest  dla wielu  firm  szansą  na  zdobycie  nowych 
rynków, poznanie nowych  technologii, wymianę wiedzy. Poznanie ele‐
mentów  procesu  umiędzynarodowienia  działalności MSP  może  przy‐
czynić  się  do  wzrostu  zainteresowania  małych  i  średnich  przedsię‐
biorstw  rynkami  zagranicznymi.  W  artykule  przedstawiono  badania 
opinii  80 przedsiębiorstw MSP  z województwa kujawsko‐pomorskiego 
na  temat  identyfikacji  czynników marketingowych  i  logistycznych  sty‐
mulujących proces umiędzynarodowienia ich działalności. Badania wła‐
sne firm z sektora MSP z województwa kujawsko‐pomorskiego wskazu‐
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ją na możliwość zastosowania zarządzania marketingowo‐logistycznego 
w poprawie umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw.  
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Abstract: The article is an attempt to evaluate the investment at-
tractiveness of the Lodz region as the location of foreign invest-
ment as compared to other regions. Both statistics describing the 
activity of enterprises with foreign capital and the available re-
ports, including PAIZ and IBnGR, show that in terms of investment 
attractiveness the region of Lodz has an average position. 

In this paper some different methods of evaluating the regional 
attractiveness in Poland are compared. As a result a comprehen-
sive image of investment attractiveness of the region of Lodz 
was presented in terms of location of foreign direct investment. 

Key words: regional investment attractivenss, foreign enter-
prises’ activity.  

 

1. Wstęp 
 

  W dobie globalizacji ekspansja przedsiębiorstw na rynki zagraniczne 
jest  zjawiskiem  powszechnym.  Celem  niniejszego  artykułu  jest  próba 
oceny  atrakcyjności  inwestycyjnej  centralnego  regionu  kraju  −  regionu 
łódzkiego,  jako miejsca  lokalizacji  inwestycji zagranicznych. W opraco‐
waniu  zostaną  przedstawione  wybrane  dane  statystyczne  Głównego 
Urzędu  Statystycznego  (GUS)  charakteryzujące  region  łódzki, wnioski 
z opracowań  Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową  (IBnGR)  oraz 
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w zakresie atrak‐
cyjności  inwestycyjnej regionu, oraz wyniki badania własnego przepro‐
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wadzonego  w  2011  roku  wśród  krajowych  i  zagranicznych  przedsię‐
biorstw regionu łódzkiego. 
  Decyzja o rozszerzeniu działalności przedsiębiorstwa o nowe, zagra‐
niczne rynki zbytu jest wypadkową wielu czynników. Według OECD do 
najistotniejszych należą  czynniki: polityczne  (m.in. polityki wobec bez‐
pośrednich  inwestycji zagranicznych, polityki  fiskalnej, polityki konku‐
rencji,  itd.), ekonomiczne  (m.in. motywy  rynkowe, motywy efektywno‐
ściowe, poszukiwanie  zasobów  itd.), biznesowe  (tj.  szeroko  rozumiany 
klimat  inwestycyjny)  [UNCTAD,  1998,  s.  91].  J. Agarwal  [1980,  s.  770] 
wymienia natomiast tylko dwie grupy czynników istotnych dla lokaliza‐
cji  inwestycji  zagranicznych,  a  jest  to  system  bodźców  inwestycyjnych 
stosowanych w kraju  lokaty oraz podaż  taniej  siły  roboczej. M. Casson 
[1990]  także podaje dwie grupy czynników: podażowe – obejmujące  ła‐
twy dostęp do zasobów oraz niższe koszty ich uzyskania oraz popytowe 
– wielkość  rynku  i perspektywy  jego  rozwoju. Natomiast  J. Rymarczyk 
[2004,  s.  41] dokonuje  zbliżonego podziału  czynników  lokalizacyjnych. 
Za najważniejsze podaje:  
− warunki wpływające na tworzenie tzw. klimatu inwestycyjnego;  
− czynniki kosztowe, obejmujące dostęp do czynników produkcji oraz 

ich ceny;   
− czynniki  rynkowe,  w  szczególności  charakterystyka  rynku,  jego 

wielkość i perspektywy rozwoju;  
− bariery handlowe.  
  Zarówno IBnGR jak i PAIiIZ opierają swoje rankingi o szeroki zespół 
czynników determinujących lokatę inwestycji. Wyniki badania własnego 
wskazują,  że  ocena  niektórych  elementów  środowiska  inwestycyjnego 
danego kraju,  czy  regionu może być  inna w przypadku zagranicznych 
przedsiębiorstw w relacji do przedsiębiorstw krajowych. 
 

2. Charakterystyka regionu łódzkiego  
 

  Pod względem atrakcyjności  inwestycyjnej położenie regionu  i dostęp‐
ność  transportowa wydają  się mieć  istotne  znaczenie.  Region  łódzki  jest 
położony w środkowej części Polski i stanowi ważny węzeł komunikacyjny. 
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Region  ten  leży na  skrzyżowaniu  trzech  transeuropejskich  szlaków  trans‐
portowych, które wyznaczają kierunki współpracy gospodarczej: 
• Autostrada A‐1: kierunek północny (Skandynawia i Kaliningrad), 
• Autostrada A2:  kierunek  północno‐wschodni  (Rosja)  oraz  kierunek 

zachodni (poprzez Berlin w kierunku krajów Europy Zachodniej). 
  Łódzkie  charakteryzuje  się  stosunkowo dużą  gęstością dróg  zarówno 
krajowych  jak  i międzynarodowych. Według danych za 2011, na 100 km2 
przypada 108,5 km drogi publicznej o twardej nawierzchni, a zatem więcej 
niż wynosi  średnia wartość dla Polski,  tj. 89,7 km, co plasuje  łódzkie na 4 
pozycji wobec pozostałych województw. W przypadku wskaźnika gęstości 
dróg ekspresowych i autostrad województwo  łódzkie znajduje się dopiero 
na 11 pozycji. Na 100 km2 przypada  jedynie 0,42 km dróg ekspresowych 
i autostrad  (średnia dla Polski wynosi 0,58 km). Na  terenie województwa 
trwają  prace  nad  konstrukcją  szybkiej  linii  kolejowej Warszawa‐Poznań‐
Berlin i Warszawa‐Wrocław. Obecnie na 100 km2 przypada 5,8 km linii kole‐
jowej (średnia dla Polski – 6,5 km), co plasuje łódzkie na 11 pozycji wobec 
pozostałych województw  [www.stat.gov.pl]. Należy  zatem  zauważyć,  że 
możliwości wykorzystania potencjału regionu wynikające z  jego centralne‐
go położenia  i usytuowania  blisko  transeuropejskich  szlaków  transporto‐
wych nie są w pełni wykorzystane, co może mieć znaczący wpływ w ocenie 
atrakcyjności województwa jako miejsca lokalizacji inwestycji. 
  Na obszarze województwa łódzkiego zlokalizowana jest Łódzka Specjal‐
na  Strefa  Ekonomiczna  (ŁSSE),  poza  pozyskiwaniem  i  obsługą  przedsię‐
biorstw  inwestujących w oparciu o zwolnienia podatkowe, oferuje również 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami położonymi poza obszarem stre‐
fy. ŁSSE oferuje inwestorom zarówno tereny niezabudowane, pod inwestycje 
typu greenfield jak również gotowe do zagospodarowania budynki i pomiesz‐
czenia biurowe. W rankingu fDintelligence „Digital Marketing Awards 2012 
[http://www.fdiintelligence.com/index.php/Rankings/…] wśród  stref  ekono‐
micznych Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje 1 miejsce w Europie 
i 4 na świecie1, natomiast w rankingu 50 najlepszych specjalnych Stref Eko‐
nomicznych  „Global  Free  Zones  of  the  Future  2012/2013” 

                                                 
1 W rankingu fDintelligence ocenie podlegało, jak poszczególne miasta, kraje, regio‐

ny czy strefy ekonomiczne wykorzystują marketing, strategie czy innowacje internetowe, 
aby zachęcić i przyciągnąć przyszłych inwestorów.  
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[http://www.fdiintelligence.com/Rankings/Global‐Free‐Zones‐of‐the‐Future‐
2012‐13] ŁSSE zajmuje 18 pozycję (z polskich stref wyprzedza  ją  jedynie Ka‐
towicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – na miejscu 11).  
  Województwo łódzkie  jest najbardziej uprzemysłowionym regionem 
w  Polsce,  na  terenie  którego  zlokalizowany  jest  największy  odsetek 
przedsiębiorstw przemysłowych ogółem.  Sekcja przetwórstwa przemy‐
słowego w  regionie  jest  niestety  zdominowana  przez  przemysł  niskiej  
i  średnio‐niskiej  techniki,  co  przekłada  się  na wysoką  pracochłonność  
i niskie nakłady na działalność badawczo‐rozwojową w regionie. 
  Łódź,  stolica województwa,  jest  również  silnym  ośrodkiem  nauko‐
wo‐badawczym, skupiającym szereg  instytucji naukowych  i szkół wyż‐
szych, liczącym ponad 100 tys. studentów i 10 tys. pracowników nauko‐
wych. Dzięki  zasobom B+R  łódzkie  posiada  zasoby dobrze wykwalifi‐
kowanych pracowników.  Jest  to  również duży potencjał badawczy wo‐
jewództwa w zakresie współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednost‐
kami  B+R [www.stat.gov.pl].  
 

3. Atrakcyjność inwestycyjna regionu łódzkiego w ocenie 
    IBnGR oraz PAIiZ  
 
  Zarówno  Instytut  Badań  nad  Gospodarką  Rynkową  jak  i  Polska 
Agencja  Informacji  i  Inwestycji Zagranicznych prowadzą  cykliczne  ba‐
dania  regionów  i podregionów Polski, pod względem atrakcyjności  in‐
westycyjnej zarówno dla krajowych jak i zagranicznych inwestorów.  
  IBnGR analizie poddaje kilkadziesiąt zmiennych, „będących podsta‐
wą  dla  oceny  przestrzennego  zróżnicowania  poszczególnych  korzyści 
(czynników) lokalizacji, takich jak: dostępność transportowa, koszty pra‐
cy, wielkość  i  jakość  zasobów  pracy,  chłonność  rynku  zbytu,  poziom 
rozwoju gospodarczego, poziom bezpieczeństwa powszechnego”  [2012, 
s. 7]. Województwo  łódzkie w  tej klasyfikacji znalazło  się wśród  regio‐
nów o ponadprzeciętnej atrakcyjności  inwestycyjnej. W rankingu atrak‐
cyjności  inwestycyjnej  podregionów,  podregion  łódzki  (miasto  Łódź 
i jednostki otaczające,  funkcjonalnie połączone z miastem) w zależności 
od rodzaju działalności inwestora zajmuje: 
• w przypadku działalności przemysłowej – 3 miejsce, 
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• w przypadku działalności usługowej – 2 miejsce, 
• w przypadku działalności zaawansowanej  technologicznie – 4 miej‐

sce [IBnGR, 2012]. 
  W rankingu województw  łódzkie zajmuje 8 miejsce. Według  IBnGR 
najsilniejszą  stroną województwa  są  zasoby  i koszty pracy  (4 miejsce). 
Wskaźnik  ten  mierzony  jest:  liczbą  pracujących,  liczbą  bezrobotnych, 
liczbą  wolnych  miejsc  pracy,  napływem  absolwentów  szkół  średnich  
i wyższych  i wysokością wynagrodzeń. Na przeciętnym poziomie oce‐
niono atrakcyjność inwestycyjna województwa pod względem: 
• dostępności transportowej (7 miejsce), tj. położenie względem: grani‐

cy  zachodniej,  Warszawy,  międzynarodowych  portów  lotniczych  
z uwzględnieniem ich rangi, dużych portów morskich; 

• infrastruktury społecznej (7 miejsce),  tj.  liczba  i aktywność  instytucji 
kultury, nasycenie infrastrukturą hotelową i gastronomiczną;  

• aktywności województwa wobec  inwestorów  (7 miejsce),  tj.  liczba 
ofert  inwestycyjnych  w  bazie  PAIiZ,  działalność  informacyjno‐
promocyjna wobec  inwestorów we współpracy  z Wydziałami  Pro‐
mocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP; 

• infrastruktury gospodarczej  (8 miejsce),  tj. gęstości  instytucji otoczenia 
biznesu, obecności ośrodków naukowo‐badawczych, liczby imprez tar‐
gowo‐wystawienniczych i funkcjonowania SSE [IBnGR, 2012]. 

  Natomiast, podobnie jak w latach poprzednich najniżej oceniono po‐
ziom bezpieczeństwa powszechnego  (10 miejsce),  tj. poziom  i strukturę 
przestępczości  oraz  poziom  wykrywalności  przestępstw,  a  następnie 
chłonność  rynku  zbytu  (9 miejsce), mierzona wielkością  rynku  zbytu, 
zamożnością gospodarstw domowych  i wielkością wydatków  inwesty‐
cyjnych przedsiębiorstw[IBnGR, 2012].    
  Odnosząc  się do wyników przedstawionego  rankingu województw 
IBnGR należy zauważyć, że wspomniane wcześniej atuty województwa 
łódzkiego,  w  szczególności  położenie,  dostępność  transportowa,  silna 
pozycja ŁSSE czy zasoby sfery B+R na tle pozostałych województw wy‐
dają się być niewystarczające aby łódzkie mogło znaleźć się w czołówce 
województw o najwyżej atrakcyjności inwestycyjnej [IBnGR, 2012].      
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   Raport  „Atrakcyjność  inwestycyjna  regionów  2012”  sporządzony  na 
zlecenie PAIiZ przez zespół dr hab. prof. SGH H. Godlewskiej‐Majkowskiej, 
przedstawia propozycję nieco  innych wskaźników oceny atrakcyjności  in‐
westycyjnej poszczególnych  regionów  [CARiL,  2012]. Raport przedstawia 
tzw.  potencjalną  i  rzeczywistą  atrakcyjność  inwestycyjną  poszczególnych 
regionów, zarówno w odniesieniu do gospodarki narodowej  jak  i wybra‐
nych  sekcji:  przemysłu  przetwórczego,  handlu  i  napraw  oraz  turystyki  
i gastronomii. Potencjalna Atrakcyjność  Inwestycyjna  (PAI)  to  „zespół  re‐
gionalnych walorów lokalizacyjnych, które mają wpływ na osiąganie celów 
inwestora (np. w postaci kształtowania się kosztów prowadzonej działalno‐
ści gospodarczej, przychodów ze sprzedaży, rentowności netto oraz konku‐
rencyjności  danej  inwestycji)”  [http://www.investmazovia.com/old/pl/ 
metodyka.html] Wskaźnik ten jest liczony w dwóch wariantach: 
• PAI1  – wskaźnik  ten  uwzględnia  pięć  podstawowych mikroklima‐

tów:  zasobów  pracy,  infrastruktury  technicznej,  społecznej,  rynku 
zbytu oraz administracji. Łącznie zawiera 43 zmienne diagnostyczne; 

• PAI2  –  wskaźnik  ten  opiera  się  na  znacznie  szerszym  zestawie 
zmiennych  diagnostycznych  (łącznie  73  zmienne).  Składa  się  on  
z analogicznych mikroklimatów jak wskaźnik PAI1, dodatkowo uzu‐
pełnionych o m.in. mikroklimat  innowacyjności, kapitału społeczne‐
go  oraz  o mikroklimaty  odpowiadające  specyfice  określonej  sekcji 
działalności np. walorów przyrodniczych, infrastruktury handlu. 

  Natomiast  Rzeczywista  Atrakcyjność  Inwestycyjna  (RAI)  to  „zdol‐
ność regionu do wykreowania satysfakcji klienta –  inwestora  i wywoła‐
nia  absorpcji  kapitału  finansowego  i  rzeczowego w  formie  inwestycji. 
Można ją mierzyć za pomocą efektywności poniesionych nakładów kapi‐
tału  finansowego,  rzeczowego,  ludzkiego  i  przyrodniczego” 
[http://www.investmazovia.com/old/pl/metodyka.html]. 
  Według  rankingu PAIiZ województwo  łódzkie  również  charaktery‐
zuje się ponadprzeciętną atrakcyjnością inwestycyjną. Do podstawowych 
atutów województwa należą: 
• dostępność komunikacyjna; 
• duży potencjał naukowo‐badawczy instytucji sektora B+R; 
• zasoby rynku pracy – mowa tu nie tylko o niskowykwalifikowanych, ta‐

nich pracownikach, ale również pracownikach o wysokich kwalifikacjach; 
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• atrakcyjne oferty  inwestycyjne dla  inwestorów m.in. w podstrefach 
specjalnych stref ekonomicznych; 

• surowce: zasoby węgla brunatnego, dzięki którym możliwe  jest po‐
zyskanie  relatywnie  taniej  energii oraz wody  termalne, które mogą 
być podstawą do rozwoju energii odnawialnej w regionie i jego funk‐
cji uzdrowiskowych [CARiL, 2012]. 

  Tabela  1  przedstawia  zestawienie wskaźników  atrakcyjności  inwe‐
stycyjnej województwa łódzkiego, gdzie za relatywnie wysokie przyjmu‐
je się oceny A‐C, natomiast za słabe – oceny D‐F. 
   

Tabela 1. Zestawienie wskaźników atrakcyjności inwestycyjnej  
dla województwa łódzkiego 

Kategoria  Wskaźnik  Ocena 

PAI1  D 

PAI2 (rozszerzony)  C Gospodarka narodowa 

RAI  B 

Przetwórstwo przemysłowe ogółem  PAI1 C  C 
Przetwórstwo przemysłowe ‐ przemysł kapi‐
tałochłonny 

PAI2 (rozszerzony)  D 

Przetwórstwo przemysłowe ‐ przemysł pra‐
cochłonny 

PAI2 (rozszerzony)  C 

Przetwórstwo przemysłowe ogółem  RAI   D 

PAI1  D 

PAI2 (rozszerzony)  C Handel i naprawy 

RAI  B 

PAI1  E 

PAI2 (rozszerzony)  E Turystyka i gastronomia 

RAI  A 

PAI1  D 

PAI2 (rozszerzony)  D 
Działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna 

RAI  D 

Źródło:  opracowanie własne  na  podstawie  [Centrum Analiz  regionalnych  i  Lokalnych, 
H. Godlewska‐Majkowska i in. 2012]. 
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  Region uzyskał  relatywnie wysokie oceny. W odniesieni do  rzeczy‐
wistej  atrakcyjności  inwestycyjnej  łódzkie  uzyskało  ponadprzeciętne 
oceny wskaźników RAI dla gospodarki narodowej (klasa B), przemysłu 
przetwórczego  (klasa C), handlu  i napraw  (klasa B) oraz  turystyki  i ga‐
stronomii (klasa A) [CARiL, 2012]. 
  Trudno porównywać wyniki rankingu wykonanego na zlecenie PA‐
IiIZ  oraz  rankingu  IBnGR,  ponieważ  charakteryzują  się  one  zupełnie 
inną metodologią. W  obu  jednak przypadkach mówi  się  o ponadprze‐
ciętnej atrakcyjności  inwestycyjnej województwa. Znajduje  to swoje od‐
zwierciedlenie w decyzjach zagranicznych inwestorów związanych z lo‐
katą kapitału w poszczególnych regionach kraju.  
 

4. Napływ kapitału zagranicznego w latach 2005−2010 
 

  Według  danych  GUS  (stan  na  31.12.2010)  liczba  przedsiębiorstw  
z udziałem kapitału zagranicznego wyniosła w Polsce 23 078  jednostek,  
z czego 4,1% (tj. 950  jednostek) zlokalizowanych było na obszarze woje‐
wództwa  łódzkiego.  Średniorocznie w  latach 2005–2010  liczba  inwesto‐
rów  zagranicznych w  regionie  zwiększała  się  o  4,6%,  a  zatem  poniżej 
średniej dla Polski  (tj.  6,6%). W  tej  kategorii  łódzkie  zajmuje  8 miejsce 
wobec pozostałych województw (tabela 2) [www.stat.gov.pl]. 
  Należy  zaznaczyć,  że w  analizowanym  okresie  (tj. w  latach  2005–
2010,  a więc  również  obejmujących  początek  kryzysu  gospodarczego) 
województwo łódzkie, jako jedne z 7 województw nie odnotowało ujem‐
nego  tempa wzrostu  liczby przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagra‐
nicznego. Można zatem przypuszczać, że region łódzki był w tym okre‐
sie postrzegany przez zagranicznych  inwestorów  jako  jedno z atrakcyj‐
niejszych miejsce lokaty inwestycji. Poza łódzkim podobne zjawisko można 
zaobserwować w województwach: małopolskim, mazowieckim, wielkopol‐
skim, śląskim, kujawsko‐pomorskim, dolnośląskim (rysunek 1).  
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Tabela 2. Średnia wartość tempa zmian liczby przedsiębiorstw z udziałem  
kapitału zagranicznego w latach 2005–2010 

L.p  Województwo 
Średnie tempo zmian liczby  

przedsiębiorstw 

1  Wielkopolskie  10,0% 

2  Śląskie  9,6% 

3  Lubelskie  8,7% 

4  Świętokrzyskie  7,3% 

5  Zachodniopomorskie  5,6% 

6  Dolnośląskie  5,0% 

7  Podlaskie  4,7% 

8  Łódzkie  4,6% 

9  Małopolskie  4,4% 

10  Kujawsko‐pomorskie  3,9% 

11  Lubuskie  3,7% 

12  Pomorskie  3,4% 

13  Mazowieckie  2,7% 

14  Warmińsko‐mazurskie  2,7% 

15  Podkarpackie  2,4% 

16  Opolskie  0,7% 

  Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS. 
 

  Jak wynika  z wykresu  na  rysunku  2  największy  udział w  kapitale 
zagranicznym  w  województwie  łódzkim  mają  inwestorzy  z  Holandii 
(38,4% kapitału zagranicznego ogółem) i Niemiec (20,9% kapitału zagra‐
nicznego ogółem), a następnie z Luksemburga, Francji  i Hiszpanii  (od‐
powiednio 8,3%, 7,9% i 6,3% kapitału zagranicznego ogółem). 
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Rysunek 1. Względny przyrost liczby przedsiębiorstw z udziałem  
kapitału zagranicznego według województw w latach 2005–2010  

(stan na 31.12.2010) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS. 

 

  Biorąc pod uwagę strukturę kapitału według kraju pochodzenia  inwe‐
stora w województwie łódzkim należy zauważyć, że są to kraje charaktery‐
zujące się wyższym poziomem rozwoju gospodarczego w stosunku do Pol‐
ski, co można uznać za zjawisko korzystne z punktu widzenia rozwoju go‐
spodarczego regionu łódzkiego. Powszechnie uznaje się, że przy założeniu, 
że kraj macierzysty przedsiębiorstwa  zagranicznego  jest  lepiej  rozwinięty 
niż kraj lokaty kapitału, przedsiębiorstwa zagraniczne stanowią źródło bar‐
dziej zaawansowanych i innowacyjnych technologii oraz rozwiązań organi‐
zacyjnych w relacji do tych stosowanych w kraju  lokaty kapitału. Transfer 
innowacyjnych rozwiązań w regionie może mieć istotny wpływ na rozwój 
gospodarczy  regionu  i  lokalnych przedsiębiorstw na  skutek m.in. nawią‐
zywania korporacyjnych powiązań. 
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Rysunek 2. Kapitał zagraniczny według kraju pochodzenia w województwie  
łódzkim (stan 31.12.2011) 

 
  Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS. 

 
  Biorąc pod uwagę strukturę kapitału zagranicznego według kraju po‐
chodzenia kapitału w Polsce, należy  zaznaczyć,  że w przypadku udziału 
zarówno holenderskiego jak i niemieckiego kapitału w łódzkim ich udziały 
w kapitale zagranicznym ogółem przekraczają średnią dla Polski (tj. Holan‐
dia: 20,3% kapitału zagranicznego ogółem dla Polski wobec 38,4% kapitału 
w województwie  łódzkim, Niemcy: 19,8% kapitału zagranicznego ogółem 
dla Polski wobec 20,9% kapitału dla województwa  łódzkiego). Prawdopo‐
dobnie istotny wpływ na decyzje lokalizacyjne tych inwestorów miało to, że 
województwo łódzkie jest regionem silnie uprzemysłowionym. 
  Z danych dotyczących struktury kapitału zagranicznego według kra‐
ju pochodzenia  inwestora  i  sekcji PKD wynika,  że zarówno podstawo‐
wym  rodzajem  działalności  w  jaką  inwestują  inwestorzy  z  Holandii 
i Niemiec  jest sekcja przemysłu. W przypadku Holandii udział kapitału 
zagranicznego w  Polsce w  sekcji  przemysłu  wynosi  42,7%,  natomiast 
w przypadku Niemiec – 48,3%. Prawdopodobnie znaczna część tego kapita‐
łu została ulokowana na terenie województwa łódzkiego [www.stat.gov.pl].   
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  Wśród przedsiębiorstw  z udziałem kapitału  zagranicznego,  zlokali‐
zowanych na obszarze województwa łódzkiego, 14,5% (tj. 138 jednostek) 
stanowią  inwestorzy,  których wartość  kapitału  zagranicznego przekra‐
cza 1 mln zł, co stanowi 4,0%  tego  typu przedsiębiorstw w Polsce  i po‐
zwoliło umiejscowić województwo na 7 pozycji w tej klasyfikacji (tabela 
3) [www.stat.gov.pl]. 
  Pod względem wielkości  kapitału  zagranicznego  zainwestowanego 
na  terenie województwa,  łódzkie  również zajmuje 7 pozycję  (tabela  4). 
Według danych GUS, na koniec 2010 roku w łódzkim ulokowano blisko 
4,4 mld zł, co stanowi 2,74% kapitału zagranicznego ulokowanego w Pol‐
sce w tym okresie [www.stat.gov.pl]. 
  Analizując dane zgromadzone w tabeli 3 i 4 można zauważyć, że moż‐
liwe  jest dokonanie pewnej klasyfikacji województw, ze względu na war‐
tość danego wskaźnika. Województwem wyraźnie dominującym jest woje‐
wództwo  mazowieckie  następnie,  jako  województwa  wiodące  można 
w obu przypadkach wskazać: dolnośląskie, wielkopolskie i śląskie. Kolejna 
grupa to województwa o ponadprzeciętnych wartościach wskaźnika2.  

 

Tabela 3. Liczba inwestorów zagranicznych, których kapitał  
zagraniczny przekracza 1 mln zł (stan na 31.12.2010) 

Liczba przedsiębiorstw zagranicznych 

 Lp.    Województwa  (jedn.)  (%) 

   Polska  3492  100% 

1  Mazowieckie  1514  43,4% 

2  Wielkopolskie  327  9,4% 

3  Śląskie  313  9,0% 

4  Dolnośląskie  307  8,8% 

5  Pomorskie  171  4,9% 

6  Małopolskie  169  4,8% 

                                                 
2 Za „ponadprzeciętne” można umownie przyjąć te województwa, dla których war‐

tość danego wskaźnika przekracza arytmetyczną średnią, obliczoną dla wszystkich  jed‐
nostek, po odrzuceniu wartości skrajnie dominujących – o  ile  istnieją, a zatem w przy‐
padku danych zawartych w tabeli 3 i 4, średnia nie uwzględnia danych dla województwa 
mazowieckiego i wynosi w przypadku tabeli 3 – 3,77 % (tj. 218,25 jedn.), a w przypadku 
tabeli 4 – 3,35% (tj. 9954,2 zł).   
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7  Łódzkie  138  4,0% 

8  Zachodniopomorskie  104  3,0% 

9  Lubuskie  95  2,7% 

10  Kujawsko‐pomorskie  92  2,6% 

11  Opolskie  67  1,9% 

12  Podkarpackie  54  1,5% 

13  Lubelskie  53  1,5% 

14  Świętokrzyskie  38  1,1% 

15  Warmińsko‐mazurskie  33  0,9% 

16  Podlaskie  17  0,5% 

    Źródło: opracowanie własne według danych statystycznych GUS. 

 
Tabela 4. Wielkość kapitału zagranicznego według województw (stan na 30.12.2010) 

Liczba przedsiębiorstw zagranicznych 
Lp.  Województwa 

(%)  (w mln zł) 

  Polska  100%  159267,2 

1  Mazowieckie  49,71%  79178,1 

2  Dolnośląskie  9,11%  14509,9 

3  Wielkopolskie  8,97%  14284,1 

4  Śląskie  8,81%  14025,8 

5  Małopolskie  6,55%  10424,2 

6  Pomorskie  2,88%  4585,4 

7  Łódzkie  2,74%  4370,8 

8  Zachodniopomorskie  2,67%  4253,7 

9  Kujawsko‐pomorskie  1,74%  2771,2 

10  Świętokrzyskie  1,63%  2589,0 

11  Podkarpackie  1,25%  1989,4 

12  Lubuskie  1,18%  1881,4 

13  Opolskie  0,96%  1525,6 

14  Warmińsko‐mazurskie 0,90%  1431,6 

15  Lubelskie  0,64%  1024,5 

16  Podlaskie  0,27%  422,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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  W przypadku  liczby  inwestorów zagranicznych, których kapitał za‐
graniczny przekracza 1 mln zł będą to województwa: pomorskie, mało‐
polskie i łódzkie. Biorąc pod uwagę wielkość zainwestowanego kapitału, 
poza  wiodącymi  województwami  nie  ma  takich,  które  uzyskiwałyby 
ponadprzeciętne wartości wskaźnika, aczkolwiek województwa pomor‐
skie,  łódzkie  i  zachodniopomorskie  uzyskują wartości  najbardziej  zbli‐
żone do  średniej. Natomiast w grupie województw znajdujących się na 
ostatnim miejscu w powyższych klasyfikacjach są: 
• według danych zawartych w tabeli 3: warmińsko‐mazurskie, podlaskie; 
• według danych zawartych w  tabeli 4: warmińsko‐mazurskie,  lubel‐

skie i podlaskie. 
  Taka  klasyfikacja  jest  oczywiście  uproszczoną  oceną  atrakcyjności 
inwestycyjnej województw pod względem  lokaty kapitału zagraniczne‐
go,  tym niemniej przedstawia w nieco  szerszym  stopniu pozycję woje‐
wództwa  łódzkiego w powyższych  rankingach,  odnosząc  się nie  tylko 
do zajmowanego miejsca w rankingu ale również do wartości uzyskiwa‐
nego wskaźnika. W wyniku powyższej analizy można przyznać, że wo‐
jewództwo łódzkie znajduje się w grupie województw o ponadprzecięt‐
nej  atrakcyjności  inwestycyjnej  pod  względem  liczby  przedsiębiorstw 
zagranicznych (w których kapitał zagraniczny przekracza 1 mln zł) oraz 
wielkości zainwestowanego kapitału zagranicznego. 
   

5. Wnioski końcowe 
 

  Istnieje wiele kryteriów oceny atrakcyjności  inwestycyjnej regionów. 
Zarówno zestawienia danych statystycznych dotyczących regionu  łódz‐
kiego,  jak  i  rankingi  IBnGR  oraz  PAIiIZ  jasno wskazywały,  że  region 
łódzki  charakteryzuje  się  ponadprzeciętną  atrakcyjnością  inwestycyjną, 
również  jako miejsca  lokalizacji  inwestycji zagranicznych. Potwierdzają 
to także przedstawione w niniejszym artykule dane dotyczące działalno‐
ści  przedsiębiorstw  zagranicznych w  polskich  regionach.  Pomimo  sto‐
sowania  różnych kryteriów  i metod analizy atrakcyjności  inwestycyjnej 
regionu  warto  zaznaczyć,  że  w  przypadku  województwa  łódzkiego, 
prowadziły  one  do  podobnych  wniosków  (np.  wskazując  jako  atuty 
m.in. centralne położenie, dostępność komunikacyjną, atrakcyjność tere‐
nów  inwestycyjnych  –  ŁSEE). Tym niemniej  zestawienie kilku  różnych 
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metod oceny atrakcyjności  inwestycyjnej  regionu  i wynikających z nich 
wniosków  pozwala  na  przedstawienie  atrakcyjności  inwestycyjnej wo‐
jewództwa łódzkiego w bardziej kompleksowym ujęciu. 
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Koncepcja klastra jako sposób na poprawę  
konkurencyjności małych i średnich firm 
 

A concept of a cluster as a method for competitiveness  
improvement in small and medium companies  

 

Abstract: This article brings up a problem of development and 
competitiveness in economic subjects which belong to the small 
and medium enterprise sector. This sector has been lately per-
ceived as the most promising enterprise array, which excels in 
high entrepreneurship. However, it has to be mentioned that it 
encounters various barriers which keep down its entrepreneur-
ship. The article has taken an attempt to indicate the ways of 
breaking through these barriers by presenting different concepts 
of developing entrepreneurship and competitiveness. Among oth-
ers, a concept of a cluster has been presented here as a chance 
of competitiveness increase in the SME sector. 

Key Words: small- and medium-sized enterprises, cluster, local 
government. 

 

1. Wstęp 
 

  Sektor małych  i  średnich  przedsiębiorstw  jest  istotnym  elementem 
każdej gospodarki. Wnosi on duży wkład w  rozwój gospodarczy kraju 
oraz  poszczególnych  regionów.  Jednakże  funkcjonowanie  i  rozwój 
przedsiębiorczości małych  i  średnich  firm  jest  licznie  uwarunkowane. 
Dlatego  też  trudno  przecenić  znaczenie  badań  nad  uwarunkowaniami 
przedsiębiorczości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Napotyka‐
ją one na  różne bariery, które utrudniają na początku  ich powstawanie 
a następnie rozwój.  
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  Celem artykułu  jest wskazanie  sposobów pokonywania  tych barier, 
prezentując koncepcję klastra,  jako szansę na podniesienie konkurencyj‐
ności sektora MSP. Należy bowiem zaznaczyć, że wielu przedsiębiorców 
należących do omawianego sektora, mimo różnych przeszkód radzi so‐
bie z  istniejącymi problemami. Być może  jest  to efekt przyszłościowego 
i pozytywnego myślenia o własnej firmie. Dostrzegając jej mocne strony, 
jak:  elastyczność,  unikatowość  czy  też  innowacyjność,  która  pozwala 
spełnić oczekiwania klientów, decydują się na partnerskie więzi w oto‐
czeniu zewnętrznym, w których upatrują szanse na powodzenie.  
 

2. Efektywność sektora MSP w gospodarce regionów 
 

  Rola małych  i  średnich  firm w  rozwoju  regionów, w  jakich działają 
jest bardzo duża. Należy też zaznaczyć, że mimo wielu przeciwności, na 
które napotykają coraz częściej uznawane są za nowoczesne, innowacyj‐
ne, umiejące dostosowywać  się do  zmieniających warunków. Cechy  te 
sprawiają, że można uznać je za przedsiębiorcze. Nasuwa się jednak py‐
tanie, czy są efektywne? Analizując definicje efektywności napotyka się 
różne  jej kategorie,  jak np.[Balcerek 2010, s. 22]: ekonomiczność, spraw‐
ność, wydajność, użyteczność, kompetencyjność,  funkcjonalność, moral‐
ność, komunikatywność.  
  Należy  jednak  dodać,  że  pierwsza  kategoria‐  ekonomiczność,  czyli 
efektywność  ekonomiczna  stanowi  jeden  z  podstawowych  sposobów 
oceny  podejmowania  działań  gospodarczych.  Najczęściej  definiowana 
jest,  jako  sposób  pomiaru  skuteczności  i  celowości  danej  działalności 
a wyrażana jest relacją wartości efektów do nakładu czynników użytych 
do  ich uzyskania. Niestety  szczegółowa analiza  sektora pod względem 
tej kategorii na potrzeby niniejszego artykułu nie została dokonana, cho‐
ciaż  autor przyznaje,  że może  stanowić  kierunek dalszych  jego  badań. 
Wracając do pozostałych kategorii efektywności należy dodać, że  litera‐
tura wymienia  ich wiele. Dla przykładu K. Padzik określa efektywność, 
jako umiejętność osiągania założonych  celów,  jednak autor dodaje, aby 
przy  ich realizacji skoncentrować się na maksymalnym obniżeniu kosz‐
tów, co oznacza umiejętność skutecznego działania po niższych kosztach 
[Skowron‐Mielnik  2009,  s.  31−35].  Z  kolei  inni  autorzy  efektywnością 
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nazywają  cechę  działań  skutkujących  pozytywnym  wynikiem  bez 
względu  czy był  on  zamierzony,  czy nie...  [Listwan  2005,  s.  33]. Oma‐
wiane  przedsiębiorstwa  dokładnie  realizują  założenia  przywołanych 
definicji. A zatem biorąc pod uwagę, co kryje się pod pojęciem efektyw‐
ności oraz,  że można  ją postrzegać w  różnych  aspektach, należy przy‐
puszczać,  że  małe  przedsiębiorstwa  są  efektywne  pomimo  tak  wielu 
ograniczeń. Potwierdzają to  liczne publikacje udowodniając,  iż rola ma‐
łych przedsiębiorstw w rozwoju otoczenia, w  jakim działają  jest bardzo 
duża. Można wiec podkreślić, że pełnią istotną funkcję gospodarczą oraz 
mają  swoje odzwierciedlenie w  życiu  społecznym  [Małecka 1999,  s. 12; 
Skowronek‐Mielczarek 2007, s. 7−9]. Dlatego należy je wspierać, aby mo‐
gły  funkcjonować  i  podnosić  swoją  konkurencyjność,  bowiem  jak  już 
wspomniano, napotykają na wiele barier. 
 
3. Bariery hamujące przedsiębiorczość sektora MSP  
    oraz sposoby ich niwelowania 
 
  Prowadzenie  badań wśród  przedsiębiorców  sektora MSP  dotyczą‐
cych m.in.: sytuacji ekonomicznej  firm, prognoz  i zamierzeń na najbliż‐
sze lata, czy też barier ograniczających realizacje tych zamierzeń jest nie‐
zmierne istotne. Pozwala na wytyczenie odpowiedniej polityki wsparcia 
wobec sektora MSP, w szczególności mniejszych firm m. in.: przez samo‐
rząd  terytorialny, który  jest „gospodarzem” określonego  terytorium, na 
którym zlokalizowane  są przedsiębiorstwa.  Jest zatem  jakby zmuszony 
do stymulowania rozwoju przedsiębiorczości na swoim terenie. Jednym 
też  z  głównych  zadań  samorządu  terytorialnego  jest  wspomaganie 
omawianego  sektora poprzez: kreowanie przedsiębiorczości,  rozwój  in‐
nowacji  gospodarczych,  transferu  technologii,  restrukturyzacji  wybra‐
nych dziedzin usług publicznych, tworzenie nowych miejsc pracy, inwe‐
stycji w zakresie  infrastruktury  technicznej  i  transportowej czy  też  roz‐
wój placówek edukacyjnych i instytucji działających na rzecz aktywizacji 
działalności  gospodarczej. Wynika  to  z  ustawy  o  zasadach wspierania 
rozwoju regionalnego [Banasiak 2012, s. 159].  
  Działania  te  są  niezbędne,  szczególnie  jeśli  chodzi  o  najmniejsze 
podmioty, bowiem jak pokazują liczne wyniki badań to mikrofirmy, któ‐
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rych  udział  w  sektorze  jest  dominujący  napotykają  najwięcej  barier. 
Szczegółowa  analiza  barier  utrudniających  funkcjonowanie mniejszych 
firm, w szczególności w  zakresie  innowacyjności  identyfikuje  ich wiele 
[Janczewska 2011, s. 86]. Potwierdzają to również wyniki badania ankie‐
towego1. Jednym z  jego celów była identyfikacja barier hamujących roz‐
wój mniejszych przedsiębiorstw oraz wskazanie rozwiązań, które ułatwi‐
łyby ich rozwój. Respondenci mogli też wyrazić opinie oraz oczekiwania 
w  stosunku  do  instytucji  kształtujących  politykę wspierania  przedsię‐
biorczości w badanym terenie, m. in. władz lokalnych. Analizę wyników 
przeprowadzono zgodnie z przyjętym podziałem przedsiębiorstw sekto‐
ra MSP, dzieląc je na trzy grupy: mikro, małe, średnie. Jednakże okazało 
się, że pomimo wielkości oraz branży, odpowiedzi były raczej podobne. 
Może to oznaczać, że badane przedsiębiorstwa stykają się z podobnymi 
problemami.  
  Wiele z wymienionych barier występuje na szczeblu kraju i jednostki 
samorządu terytorialnego nie mają większych możliwości ich ogranicza‐
nia,  ale zidentyfikowano  też wiele barier w  skali  lokalnej,  jak:  zły  stan 
dróg,  brak  specjalistycznej  kadry,  brak  odpowiednich  powierzchni  na 
działalność gospodarczą czy zbyt wysokie ceny ich wynajmu, nieżyczli‐
wi  i niekompetentni urzędnicy, nadmierna biurokracja, wreszcie polity‐
ka władz lokalnych wobec rodzimych firm. Nieliczni wytykają nadmier‐
ny nepotyzm i korupcję. 
  Warto  też zaznaczyć,  że ankietowani nie należą do wiecznych mal‐
kontentów, ponieważ dostrzegają  też pozytywne  tendencje,  są one  jed‐
nak niewystarczająco mocne, by skłonić do optymistycznego spojrzenia 
w przyszłość. Oczekują  oni  polepszenia warunków  prowadzenia  dzia‐
łalności gospodarczej od kierujących państwem, a przede wszystkim od 
władz regionalnych  i  lokalnych. Postulowane zmiany  to: obniżenie podat‐
ków i opłat lokalnych, przejrzystość przepisów prawnych, poprawa jakości 
dróg, zapewnienie dostępu do informacji gospodarczej, doradztwo prawne 
czy finansowe, wsparcie ze strony instytucji otoczenia biznesu.  

                                                 
1  Badanie  ankietowe  przeprowadzone  przez  studentów Wydziału  Zamiejscowego 

w Brodnicy SAN w okresie styczeń‐kwiecień 2013 r. Badaniem objęto  firmy należące do 
sektora MŚP z województwa kujawsko‐pomorskiego.  



Koncepcja klastra jako sposób na poprawę konkurencyjności… 217 

  Na podstawie uzyskanych informacji można wyciągnąć szereg wnio‐
sków dotyczących kształtowania lokalnych uwarunkowań przedsiębior‐
czości. Z uwagi na objętość artykułu zaproponowano tylko jedną z moż‐
liwości, jaką są klastry.  
  Według  Portera  klastry  to właśnie  nowy  sposób  na  pokonywanie 
barier  rozwoju przedsiębiorczości. Poza  tym  ich  cechą  jest zdolność do 
generowania  i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Współcześnie kla‐
stry  są  strategiami  i  perspektywami  rozwoju  firm.  Funkcjonują  prak‐
tycznie we wszystkich sektorach gospodarki oraz charakteryzują się róż‐
nym  poziomem  innowacyjności  czy  zaawansowania  technologicznego. 
Stanowią nowy sposób myślenia wspierający kreowanie międzynarodo‐
wej konkurencyjności gospodarki. 
 

4. Koncepcja klastra jako sposób na poprawę 
    konkurencyjności 
  

  Współcześnie  coraz więcej mikro  i małych przedsiębiorstw przyjmuje 
uczestnictwo w klastrze, jako sposób na poprawę swojej konkurencyjności. 
Dzieje  się  tak,  ponieważ  dotychczasowe  paradygmaty  sukcesu  przedsię‐
biorstwa wyczerpują  się. Obecnie  o  jego  sukcesie  decyduje  kreatywność, 
odwaga  i współpraca pomiędzy partnerami życia gospodarczego, a nawet 
konkurentami.  Koncepcja  klastra wydaje  się w  tym  zakresie  najbardziej 
trafionym  rozwiązaniem.  Jednakże prowadząc  rozważania dotyczące kla‐
strów, należałoby krótko wyjaśnić, co to są klastry. 
  Najogólniej można określić, że są to grupy współpracujących przed‐
siębiorstw  (w  tym  też konkurujących ze sobą) oraz  innych podmiotów, 
które  nawiązują współpracę  dla wspólnych  korzyści.  Po  raz  pierwszy 
definicję klastra sformułował Porter, określając klastry, jako geograficzne 
skupiska  wzajemnie  powiązanych  firm,  wyspecjalizowanych  dostaw‐
ców,  jednostek  świadczących  usługi,  firm  działających w  pokrewnych 
sektorach i związanych z nimi instytucji (wśród których Autor wymienia 
między  innymi:  stowarzyszenia  branżowe,  instytucje  naukowo‐
badawcze  oraz  jednostki  normalizacyjne)  w  poszczególnych  dziedzi‐
nach,  konkurujących  między  sobą,  a  także  współpracujących  [Porter 
1990, s. 245].  
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  Obok  klasycznej  definicji  klastra  podanej  przez  Portera, występuje 
wiele  innych  definicji  i  typologii  klastrów. Dla  przykładu  Jacobs  i De 
Man  przedstawiają  trzy definicje,  za  każdym  razem  podając  inny  jego 
wymiar, określając go  jako  [Jacobs, De Man, 1996, s.  ]: skoncentrowana 
regionalnie  forma działalności  ekonomicznej  firm pochodzących z  tego 
samego sektora lub pokrewnych, często związana z istnieniem jednostek 
naukowo‐badawczych; pionowy  łańcuch produkcyjny, dotyczący wyso‐
ko zdefiniowanych sektorów, w którym  to  firmy odpowiedzialne są za 
kolejne  ogniwa  łańcucha  a  nawet  całe,  zagregowane  branże  i  sektory. 
Według definicji Komisji Europejskiej klaster  to sposób organizacji sys‐
temu  produkcyjnego,  powodowany  przez  geograficzną  koncentrację 
wszelkich  podmiotów  wyspecjalizowanych  w  tych  samych  obszarach 
działalności, rozwijających wzajemne relacje zarówno rynkowe, jak i po‐
zarynkowe, przyczyniających się do rozwoju innowacji i konkurencyjno‐
ści uczestników klastra i obszaru jego działania [Golej 2010, s 161 za Eu‐
ropean Trend... 2003,  s. 4]. Z kolei Ministerstwo Gospodarki przyjmuje 
definicję klastra  jako  „elastyczną  formę współpracy horyzontalnej mię‐
dzy 3 grupami podmiotów: przedsiębiorstwami,  jednostkami naukowo‐
badawczymi oraz władzami publicznymi, które tworzą środowisko uła‐
twiające  intensywne procesy  interakcji  i kooperacji między poszczegól‐
nymi  aktorami  narodowych  i  regionalnych  systemów  innowacji” 
[www.mg.gov. pl]. 
  Wielość  i  różnorodność definicji klastra przekłada  się  także na wie‐
lość ich klasyfikacji. Poniżej dokonano ich prezentacji. 
  Biorąc  pod  uwagę  kryterium  rozwoju  klastra Markusen  wyróżnia 
takie modele rozwoju, jak: sieciowy, złożony z wielu małych firm działa‐
jących w  tym  samym przemyśle;  typu hub and  spoke, złożony z dużych 
firm otoczonych przez mniejsze firmy i dostawców; satelitarny – zdomi‐
nowany  przez  oddziały  firm,  których  centrale  funkcjonują  poza  kla‐
strem; instytucjonalne, zdominowane przez instytucje publiczne [Marku‐
sen 1996, s. 293−313]. Z kolei z uwagi na zasięg terytorialny, czyli umiej‐
scowienia podmiotów tworzących klaster wyliczyć można klastry lokal‐
ne,  regionalne,  krajowe  i  ponadnarodowe. Natomiast  przyjmując  zna‐
czenie  technologiczne wyróżnia  się: wysoko bądź nisko  technologiczne 
[Brodzicki, Szultka 2002, s. 6]. 



Koncepcja klastra jako sposób na poprawę konkurencyjności… 219 

  Z przeglądu definicji wynika, że za główne  jego wyznaczniki uznaje 
się  koncentrację  na  danym  obszarze  współzależnych  przedsiębiorstw; 
interakcje  i powiązania między firmami działających w tym samym  lub 
pokrewnych sektorach,  jak  też ponadsektorowy wymiar, włączając róż‐
nego  rodzaju  instytucje, organizacje  lokalnego otoczenia  firm.  Jednakże 
należy  też  zauważyć,  że  istnieje  wiele  innych  koncepcji  pokrewnych 
i komplementarnych  dla  klastra. Autorzy  kolejnych  definicji  akcentują 
niektóre  elementy  budowy  klastra  bardziej,  niektóre  mniej.  Ciekawie 
zaprezentowali to Brodzicki i Szultka dokonując przeglądu koncepcji ze 
wskazaniem cech charakterystycznych – tabela 1.  
  

Tabela 1. Koncepcje pokrewne i komplementarne dla klastra 

Koncepcja  Główne cechy charakterystyczne 

Dystrykt 
przemysłowy 

Skoncentrowane  przestrzennie  skupisko  wzajemnie  powiąza‐
nych przedsiębiorstw jednego bądź pokrewnych sektorów w ra‐
mach, którego pojawia  się pozytywny efekt aglomeracji oparty 
na  trzech zasadniczych źródłach: przepływie wiedzy pomiędzy 
przedsiębiorstwami,  kreowaniu  poprzez  wspierające  sektory 
przemysłu  wyspecjalizowanych  czynników  produkcji  i  usług 
oraz wyłonieniu  się  dostosowanego  do  potrzeb  dystryktu wy‐
specjalizowanego  rynku  wykwalifikowanej  siły  roboczej  
(Marshall 1925). 

Biegun wzrostu  Koncentracja  ludności prowadząca do uzyskania pozytywnych 
efektów  zewnętrznych.  Rozwój  oparty  o  przemysł  wiodący 
wspomagany  przez  inne  branże  gospodarki  skupione  wokół 
niego (Perroux 1988). 

Strefy wzrostu 
(development blocks) 

Współzależności  pomiędzy  przedsiębiorstwami  i  sektorami 
ułatwiają przepływ wiedzy (Dahmen 1988). 

Bloki kompetencji 

(competence blocks) 
(Eliasson) 

Współwystępowanie pewnej  liczby różnych kompetencji  (klien‐
tów, którzy  tworzą popyt,  innowatorów  tworzących nowe pro‐
dukty, przedsiębiorców identyfikujących potencjalne innowacje, 
fundusze venture capital), które razem przyczyniają się do roz‐
woju i komercjalizacji określonych produktów (Fridh 2000). 

Klastry regionalne  Skoncentrowany  przestrzennie  w  ramach  regionu  klaster  typu 
porterowskiego charakteryzujący się globalną konkurencyjnością. 
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Tab.1 cd. 

Kompleksy 
przemysłowe 

Koncentruje  się  na powiązaniach pomiędzy  firmami  rozwijają‐
cymi nowe technologie (w postaci komponentów, maszyn i sys‐
temów produkcyjnych) z jednej strony, a firmami wykorzystują‐
cymi te technologie z drugiej (Drejer et al. 1997). 

Obszary zasobowe 

(resource areas) 

Obszar taki obejmuje szeroki wachlarz produktów i usług, który 
jest relatywnie stabilny w czasie i ma znaczący udział w gospo‐
darce. Składa  się  z współzależnych  sektorów w  związku  z ko‐
niecznością  kooperacji  przy  produkcji  końcowego  produktu 
bądź  usługi. W  jego  skład może  również wchodzić  sektor  pu‐
bliczny. Firmy z danego obszaru mają takie same potrzeby pod 
względem warunków produkcyjnych (Drejer et.al. 1997). 

Łańcuchy  
produkcyjne 

Oparty  na  pionowych  powiązaniach  w  procesach  produkcyj‐
nych,  którego  jądro  stanowią  przedsiębiorstwa  sąsiadujące 
w łańcuchu wartości  dodanej.  Czasami  obejmuje  również  jed‐
nostki naukowe, usługi okołobiznesowe oraz  instytucje pośred‐
niczące. 

Środowisko  inno‐
wacyjne  (innovative 
milleux) 

Obszar  koncentracji  przemysłu wysokich  technologii  charakte‐
ryzujący się synergią czynników ekonomicznych i instytucjonal‐
nych  prowadzącą  do  efektywnej  kreacji  i  dyfuzji wiedzy  oraz 
wydajnego procesu uczenia się. 

Systemy 
technologiczne 

Sieć  lub sieci podmiotów, współpracujących w danym obszarze 
technologii w celu generowania, dyfuzji oraz wykorzystywania 
tych technologii. Koncentruje się na przepływie wiedzy i kompe‐
tencji raczej, anieżeli na przepływie dóbr i usług (Nutek 1998). 

Sieci  Specyficzna  forma  powiązań  pomiędzy  podmiotami  oparta  na 
wzajemnych  współzależnościach,  kooperacji  i  zaufaniu  (może 
lecz nie musi być skoncentrowana przestrzennie) (OECD 1996) 

Źródła: [Brodzicki, Szultka 2002].  

 
  Zdaniem autorów można też śmiało mówić o systemowym podejściu 
do koncepcji klastra.  Istotnego  też  znaczenia  rozumienia działania kla‐
stra nabrał współczesny wzór  innowacji podkreślający  jej nielinearność, 
systemowość oraz interaktywność, jak też znaczenie akumulacji kapitału 
ludzkiego i postępu technologicznego [Brodzicki, Szultka 2002]. Niestety 
w Polsce, szczególnie w małych i średnich firmach nadal brak jest syste‐
mowego ujęcia zarządzania  innowacyjnością, które zakłada,  że działal‐
ność  innowacyjna  firm powinna mieć  charakter procesowy,  jak  też po‐
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winna być skoncentrowana na zaspakajaniu potrzeb rynku, czy też reali‐
zacji GOW (Knowledge Based Economy), która może zapewnić trwały roz‐
wój  sektora MSP  [Kamńska  2012,  s.  87  za  Janczewska  2011,  s.  79−80]. 
Podobnie jeśli chodzi o zarządzanie wiedzą. Liczne wyniki badań (w tym 
badanie własne autorki) pokazują, że nie wszyscy zarządzający doceniają 
znaczenie tego zasobu, chociaż należy wskazać na tendencje rozwojowe 
w tym zakresie [Kamińska 2011, s. 297]. Mimo to nadal są to zbyt niskie 
wskaźniki,  aby uplasować Polskę  na wyższej pozycji w  grupie najbar‐
dziej innowacyjnych krajów Unii. W takiej sytuacji wydają się niezbędne 
nowoczesne formy współpracy zarówno z partnerami biznesu, jak i kon‐
kurentami. Udział w  klastrze  umożliwia  taką współpracę,  stanowi  też 
pewien sposób na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw. 
  Jak wcześniej wspomniano struktury klastrowe funkcjonują w wielu 
krajach  świata.  Już w  latach dziewięćdziesiątych Porter prowadząc ba‐
dania dotyczące klastrów, pokazał, że charakteryzują się ponadprzecięt‐
ną konkurencyjnością. W  literaturze przedmiotu  również wymienia  się 
wiele  korzyści  z  udziału w  klastrach  zarówno  dla  gospodarek  jak  też 
podmiotów gospodarczych. Między  innymi Golej podaje za Brodzickim 
[Golej  2010,  s.  161]: wzrost produktywności  lokalnych przedsiębiorstw 
dzięki dostępności wyspecjalizowanych czynników produkcji; poprawę 
stymulacji  i wsparcia  dla  innowacyjności  przedsiębiorstw  działających 
w sieci ze względu na przestrzenną bliskość podmiotów gospodarczych; 
wzrost  liczby  narodzin  nowych  przedsiębiorstw,  co  przekłada  się  na 
kreowanie nowych miejsc pracy; poprawę dostępności do specjalistycz‐
nych  usług  okołobiznesowych,  inwestycji w  infrastrukturę,  a  także  do 
zwiększenia dochodów ludności pracującej w klastrze. 
 
5. Klastry w województwie kujawsko-pomorskim  
    − wybrane przykłady 
 
  Współpraca przedsiębiorstw  z przedstawicielami  środowisk nauko‐
wych oraz  samorządami  jest bardzo  istotnym  elementem gospodarczej 
konkurencyjności  regionów.  Klastry  stwarzają  dobre  warunki  takiej 
współpracy, jednakże w dużej mierze zależeć ona będzie od woli przed‐
siębiorców. Cytując za Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo‐
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ści (PARP) „...rozwój powiązań kooperacyjnych w Polsce zależy przede 
wszystkim od woli przedsiębiorstw, ich wzajemnego zaufania oraz kwa‐
lifikacji koordynatorów wywodzących się z  instytucji otoczenia biznesu 
i administracji”  [Klastry  w  województwie  kujawsko‐pomorski,  PARP  2011, 
s. 1.]. Jak pokazują wyniki badań zarówno własnych, jak też publikowa‐
nych, wielu przedsiębiorców nie zna omawianych form współpracy  lub 
nie ma świadomości korzyści z nich wynikających. Dla przykładu bada‐
nia prowadzone w 2009 roku, sprawdzające charakter powiązań między 
jednostkami  B+R  a  jednostkami  gospodarczymi  i  instytucjami  biznesu 
w województwie  kujawsko‐pomorskim,  wskazały,  że  nieliczna  grupa 
małych przedsiębiorstw wspiera  swoją działalność na polu poszukiwa‐
nia i implementacji nowych rozwiązań kontaktami ze sferą nauki. Z da‐
nych wynika, że 1/3 badanych respondentów deklarowało, że współpra‐
cowało  do  tej  pory  lub  obecnie współpracuje  z  ośrodkami  badawczo‐
rozwojowymi  i  naukowo‐badawczymi  oraz  instytucjami  otoczenia  biz‐
nesu.  Pozostałe  2/3  zrezygnowało  lub  nigdy  nie  podjęło  współpracy. 
Przedsiębiorcy,  jako  główne przyczyny niepodjęcia współpracy podali: 
brak  czasu,  brak  zainteresowania  ze  strony  jednostek,  zbyt mała wiel‐
kość  przedsiębiorstwa  itp.2 Może  to  świadczyć  o  niskiej  świadomości 
przedsiębiorców o  formach  i możliwościach  takiej współpracy. Między 
innymi z tego też powodu PARP podejmuje szereg działań mających na 
celu pobudzenie tej współpracy poprzez szereg projektów informacyjno‐
promocyjnych oraz  innych działań, które mają na  celu  rozwój polskich 
klastrów. Realizacja działania odbywa się dwutorowo: oddziaływanie na 
podmioty tworzące klastry oraz poprzez wspieranie i kształtowanie poli‐
tyki rządu i samorządów w zakresie mającym znaczenie dla ich rozwoju. 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko‐Pomorskiego w Strategii 
na  lata 2007−2020, również wskazuje na  ich znaczenie dla regionu, pro‐
ponując wzmacnianie istniejących oraz kreowanie nowych klastrów.  
  W województwie  kujawsko‐pomorskim  zidentyfikowano  dwa  kla‐
stry: Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Klaster Turystyczny Bory Tu‐
cholskie. Ponadto w województwie funkcjonują organizacje, które moż‐

                                                 
2 Raport  końcowy  Analiza powiązań  współpracy  pomiędzy  przedsiębiorcami, jed‐

nostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu, dr hab. Lech Nieżurawski. 
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na traktować jako grona przedsiębiorców3.  
  Bydgoski  Klaster  Przemysłowy  (BKP)  powstał  w  2006  roku.  Zrzesza 
około 50 członków. Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne i praw‐
ne, działające w branży przetwórczo ‐narzędziowej i szeroko rozumianej 
branży chemicznej. Firmy zrzeszone w klastrze mają ułatwiony kontakt 
z jednostkami B+R,  również będącymi  członkami klastra. Obecnie  są  to 
trzy  uczelnie wyższe: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet 
Technologiczno‐Przyrodniczy, Wyższa  Szkoła Gospodarki w  Bydgosz‐
czy oraz Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Kla‐
ster  współpracuje  z  Kujawsko‐Pomorskim  Związkiem  Pracodawców 
i Przedsiębiorców, TARP, Izbą Przemysłowo‐Handlową oraz Bydgoskim 
Funduszem Poręczeń Kredytowych. Udział w BKP umożliwia polepsze‐
nie  bazy  produkcyjnej;  podwyższanie  umiejętności  i  kwalifikacji  kadr, 
współpracę  z uczelniami wyższymi, nawiązanie współpracy  z  firmami 
(kontrahentami)  i  innymi ośrodkami  tej  samej branży, przyciąganie  in‐
westorów zagranicznych czy nawet wpływanie na politykę rządu. 
  Kujawsko‐Pomorski Oddział Stowarzyszenia Producentów Żywności Meto‐
dami Ekologicznymi EKOLAND (branża: rolnictwo  i ochrona środowiska) 
powstał w 1989 roku. Do głównych zadań Stowarzyszenia należy: upo‐
wszechnianie  idei  rolnictwa  ekologicznego,  promocja  ekologicznych 
produktów,  szkolenie  wytwórców,  przetwórców,  dystrybutorów  oraz 
konsumentów produktów ekologicznych; organizacja  jarmarków ekolo‐
gicznych; działalność wydawnicza oraz współdziałanie z innymi organi‐
zacjami,  organami  samorządowymi  i  instytucjami  badawczo‐
rozwojowymi.  Stowarzyszenie  współpracuje  z  Kujawsko‐Pomorskim 
Urzędem Marszałkowskim, Kujawską Siecią Obszarów Wiejskich w To‐
runiu. Badania naukowe w gospodarstwach ekologicznych prowadzone 
są  przez UMK w  Toruniu, Uniwersytet Warmińsko Mazurski,  SGGW 
w Warszawie, JUNG w Puławach. 
  Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna powstała w 2008  roku 
z inicjatywy miejscowych  przedsiębiorców  z  branży  turystycznej  oraz 
władz  Inowrocławia. Celem  działalności  Inowrocławskiej  Lokalnej Or‐
ganizacji Turystycznej  jest  tworzenie  i upowszechnianie wizerunku  su‐

                                                 
3 Badania przeprowadzone przez European Cluster Observatory 2011. 
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bregionu Kujaw Zachodnich, zwiększanie  liczby turystów przyjeżdżają‐
cych do subregionu oraz zwiększanie wpływów z turystyki. InLOT sku‐
pia ponad 25 podmiotów, które na stałe współpracuje z Urzędem Miasta 
Inowrocławia, Wydziałem Zarządzania w Inowrocławiu Wyższej Szkoły 
Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy. 
  Lokalna Organizacja Turystyczna Toruń  (branża  turystyczna) powstała 
w  2003  roku  jako platforma współpracy  lokalnej  społeczności  i branży 
turystycznej miasta  Torunia,  powiatu  toruńskiego  i  samorządu  teryto‐
rialnego, w celu tworzenia pozytywnego wizerunku Torunia,  jako miej‐
sca  atrakcyjnego  dla  turysty. Zrzesza  ok.  70  podmiotów. Wspólna  ak‐
tywność polega na współpracy przy  realizacji projektów  rozwojowych, 
wspólnej  promocji  i  obsłudze  turystyki  zorganizowanej.  Współpraca 
z jednostkami naukowo‐badawczymi opiera się na  realizacji wspólnych 
konferencji naukowych, szkoleń branżowych, organizacji praktyk i staży 
dla  studentów,  promocji  oferty  edukacyjnej  i  udziale w  przedsięwzię‐
ciach promocyjnych. Współpraca z administracją publiczną ma charakter 
wielopłaszczyznowy  i  obejmuje m.in:  realizację  zadań  zleconych przez 
JST, wspólną realizację przedsięwzięć promocyjnych w zakresie tworze‐
nia  i  wymiany  informacji  [Klastry  w  województwie  kujawsko‐pomorski, 
PARP 2011, s. 2−49.].  
  Prezentowane przykłady są dowodem, iż klastry mogą być szansą na 
rozwój również małych biznesów oraz wpływać na ich konkurencyjność 
a w efekcie konkurencyjność regionów. 
    

6. Zakończenie 
 

  Współczesne  zmiany  stały  się  symbolem  organizacji.  Postęp  tech‐
niczny  i  rosnąca  konkurencja  sprawiają,  że muszą  być  one  zdolne  do 
ciągłego przyswajania nowych  idei,  technologii,  tworzenia nowych roz‐
wiązań,  czyli  innowacji. Chociaż wielu przedsiębiorców ma  tego  świa‐
domość, to niestety nie zawsze mogą realizować planowane zamierzenia. 
Przeszkodą w ich realizacji jest szereg barier zarówno wewnętrznych jak 
i  zewnętrznych.  Przyjmując,  że  zidentyfikowane  bariery,  szczególnie 
zewnętrzne, nie są wynikiem ostatniej chwili, a  jak  informuje wiele pu‐
blikacji składają się nań od dawna różne czynniki często od siebie zależ‐
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ne, wydaje  się konieczne  skuteczniejsze  eliminowanie  tych  ograniczeń, 
poprzez  takie  działania,  jak  [Innowacyjność  2010,  s.  46−47]:  dostęp  do 
kapitałów  zewnętrznych,  ulgi  podatkowe  na  działalność  innowacyjną 
i B+R,  rozwój  współpracy  sektora  B+R,  wyższych  uczelni  i  przedsię‐
biorstw, rozwój badań stosowanych i transferu technologii, powszechne 
kształcenie z zakresu przedsiębiorczości  i  innowacyjności, czy wspiera‐
nie rozwoju regionalnych klastrów, dzięki którym wymienione działania 
mogą  być  efektywniej  realizowane.  Jak  pokazano  w  artykule,  klastry 
mogą  być  szansą  na przetrwanie  i  rozwój małych  i  średnich przedsię‐
biorstw oraz wpływać na ich konkurencyjność a w efekcie konkurencyj‐
ność regionów. Stąd też coraz więcej instytucji publicznych stara się włą‐
czyć  je w strategie rozwoju regionalnego. Niestety gro przedsiębiorców 
nie zna tej formy wsparcia. Dlatego  istotne  jest  jej promowanie poprzez 
kampanie medialne, konferencje, seminaria, bowiem rozwój klastrów jest 
stymulowany  przede  wszystkim  przez  ich  otoczenie.  Tutaj  dużą  rolę 
w zakresie  rozwoju klastrów przypisuje  się  samorządom  terytorialnym 
[Kinas 2012, s. 205]. 
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Abstract: The economy of developed countries, the USA and 
Western Europe is of the greatest importance for the global mar-
ket of mergers and takeovers. The participation of Eastern Europe 
countries, as well as Poland, in the global market of mergers and 
takeovers is narrow, but the concentrating processes have a big 
impact on those countries' economy. All the more so since nowa-
days M&A transactions spread all over the world because they are 
connected with the globalization and international expansion of 
companies. The aim of this article is a historical analysis of activ-
ity of merger and take-over market in the world and after that 
the analysis of the global, European and Polish marketa in the 
years 2000−2010. 
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1. Wprowadzenie 
 
  Jedną z cech charakterystycznych  rozwoju gospodarczego przedsię‐
biorstw  jest podejmowanie działań w  zakresie  fuzji  i przejęć przedsię‐
biorstw (Mergers and Acquisitions, M&A). Należy podkreślić, iż współcze‐
sne  transakcje  fuzji  i przejęć nie są zjawiskiem nowym, bowiem przed‐
siębiorstwa na całym świecie podlegały tego typu transakcjom już w erze 
przemysłowej. W  pewnych  okresach  aktywność  inwestorów  na  rynku 
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M&A nasilała się. Największą aktywnością pod  tym względem cechują 
się gospodarki najbardziej rozwinięte, głównie Stany Zjednoczone, gdzie 
już  pod  koniec XIX wieku  odnotowano  pierwsze  nasilenie w  zakresie 
zawierania  transakcji  fuzji  i przejęć, oraz Wielka Brytania − największe 
natężenie  fuzji  i  przejęć  zaobserwowano w  roku  1972  oraz  1984−1989. 
Współczesne  transakcje  M&A  obejmują  swym  zasięgiem  niemal  cały 
świat,  bowiem  powiązane  są  z  nasilającym  się  procesem  globalizacji 
i ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw. 
  Celem niniejszego opracowania  jest analiza historycznej aktywności 
na rynku fuzji i przejęć na świecie, a następnie analiza rynku światowe‐
go, europejskiego oraz polskiego w latach 2000−2010.  
 
2. Teorie na temat przyczyn zwiększonej aktywności fuzji  
    i przejęć 
 
  Analizując  aktywność  na  rynku  fuzji  i  przejęć  przedsiębiorstw  za‐
uważa się okresowe nasilanie się zarówno ilości,  jak i wartości zawiera‐
nych  transakcji. Okresy  te umownie nazywane  są  falami  fuzji  i przejęć  
(merger waves).  Powstało wiele  opracowań  na  temat  przyczyn  i  konse‐
kwencji fuzji i przejęć, natomiast relatywnie niewiele analizujących przy‐
czyny występowania  fal  fuzji  i przejęć. Problematyką  tą  zajmowali  się 
między  innymi  Jovanovic  i Rousseau  [2002],  Schleifer  i Vishny  [2003], 
Harford [2005], Kugler, Mueller, Weichselbaumer [2012].  
  Jovanovic i Rousseau [2002, s. 198–204] zaproponowali Q‐teorię fuzji 
i przejęć (The q‐theory of mergers), wykorzystując do wyjaśnienia przyczyn 
fal  fuzji  i przejęć Q‐teorię  inwestycji kapitałowych. Wskaźnik q, wpro‐
wadzony do ekonomii przez noblistę  J. Tobina, określa  relacją wartości 
rynkowej  firmy  do  wartości  odtworzeniowej  jej  aktywów1.  Zgodnie  
z  Q‐teorią  inwestycji,  firmy  inwestują,  gdy,  wskaźnik  q>1,  ponieważ 
prawo do kapitału rzeczowego, którego stworzenie kosztuje 1, są w sta‐
nie sprzedać na giełdzie za więcej niż 1. Jovanovic i Rousseau przenoszą 
istotę i założenia teorii J. Tobina na obszar fuzji i przejęć wyjaśniając, że 

                                                 
1  Jeżeli q=1 wtedy ma miejsce właściwa wycena  firmy przez  rynek. Wskaźnik q<1 

świadczy o niedowartościowaniu akcji firmy, natomiast q>1 o jej przewartościowaniu. 
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aktywność przedsiębiorstw w zakresie koncentracji wzrasta w  sytuacji, 
gdy  firmy  są dobrze zarządzane  i  charakteryzują  się wysoką wartością 
wskaźnika q.  
  Harford  [2005,  s.  529–560]  zaproponował uzasadnienie, które nazy‐
wane  jest  teorią wstrząsów przemysłowych  (The  industry  shocks  theory), 
bowiem argumentuje,  że  fale  fuzji występują,  jako odpowiedź na  sytu‐
acje, gdy kilka  sektorów  równocześnie doświadcza wstrząsu na  rynku, 
co wymaga dużej  skali  realokacji  aktywów. Co  istotne, wystąpienie  je‐
dynie  „szoku” nie  jest wystarczające, dodatkowo musi wystąpić odpo‐
wiednia płynność kapitał, który zapewni właściwą realokację aktywów. 
  Trzecia  teoria  opisywana  jako  behawioralna,  autorstwa  Schleifer’a  
i Vishny’ego  [2003, s. 295−489] nazywana  jest  teorią przewartościowani 
akcji (The overvalued shares theory). Autorzy zakładają, bowiem że w trak‐
cie  giełdowej  hossy  wiele  firm  na  rynku  jest  przewartościowanych, 
w związku z powyższym menadżerowie wykorzystuje fuzje do wymia‐
ny  przewartościowanych  akcji  na  aktywa  o  realnej  wartości.  Rhodes‐
Kropf M., Viswanathan S.  [2004, s. 2685–2718]  także przewidują wystę‐
powanie  fal  fuzji  i przejęć w  trakcie giełdowej hossy,  jednak proponują 
inne wyjaśnienie.  Twierdzą,  bowiem  że  optymizm  panujący  na  rynku  
w  czasie  koniunktury  utrudnia  menedżerom  spółek,  będących  celem 
przejęcia właściwą ocenę ceny zaproponowanej w trakcie transakcji. Po‐
nadto, ów optymizm ma też swoje odzwierciedlenie w szacowaniu, ma‐
jących wystąpić dzięki transakcji, efektach synergii. Wobec powyższego, 
menadżerowie  chętniej  podejmuj  decyzje  o  zawarciu  transakcji,  które 
niekoniecznie opłacalne. Podobnie za wzmożoną  aktywnością  inwesto‐
rów w zakresie zawierania fuzji i przejęć, która występuje w okresie hos‐
sy  giełdowej  argumentują  Kugler,  Mueller,  Weichselbaumer  [2012, 
s. 2−15], uważając,  że  optymizm  towarzyszący  koniunkturze  giełdowej 
osłabia,  ograniczenia menedżerów,  co  skutkuje  zawieraniem  transakcji 
niejednokrotnie niszczących wartość.  
. 
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3. Fale fuzji i przejęć przedsiębiorstw  
 

  Każda fala fuzji i przejęć miała swoją specyfikę, co w pewnym sensie 
uzależnione było od okresu wystąpienia. Pierwsza  fala wzmożonej  ak‐
tywności w  dziedzinie  połączeń  przedsiębiorstw miała miejsce w  Sta‐
nach  Zjednoczonych  pod  koniec  XIX  wieku  i  przypadała  na  lata 
1897−1904. Cechą specyficzną tego okresu było zawieranie na dużą skalę 
transakcji horyzontalnych, bowiem ówczesny rynek amerykańskim cha‐
rakteryzował się dużym rozdrobnieniem, dlatego fuzje i przejęcia dawa‐
ły możliwość  zdobycia,  umocnienia  pozycji  na  rynku.    Skutkiem  tego 
typu działań było powstawaniem monopoli [Kleinert, Klodt 2002, s. 3].  
  Powstały wówczas  takie przedsiębiorstwa,  jak General Motors Cor‐
poration, General  Electric Company, American  Tobacco Company, US 
Steel Corporation, Du Pont.  Podkreśla się wagę tej „fali”, ze względu na 
jej istotne znaczenie dla późniejszej struktury przemysłu Stanów Zjedno‐
czonych [Frąckowiak 2009, s. 52].  
  Pierwsza  fala została zahamowana wprowadzeniem przez rząd Sta‐
nów Zjednoczonych ustawodawstwa antymonopolowego − ustawa Sher‐
mana (Sherman Antitrust Act), ustawa Claytona (Clayton Antitrust Act).  
  Kolejne nasilenie procesów konsolidacyjnych  − drugą  falę  zaobser‐
wowano  na  rynku  amerykańskim  latach  1920−1929.  Głównym  celem 
transakcji zawieranych w  tym  czasie była koncentracja poszczególnych 
sektorów, która została zahamowana pod koniec poprzedniej fali. Cechą 
specyficzna  tego okresu było zawieranie  transakcji o  charakterze oligo‐
polistycznym. Druga fala była nieporównywalnie mniejsza od pierwszej, 
zarówno  pod  względem  ilości,  jak  i  wartości  zawieranych  transakcji. 
Koniec tej fali nastąpił wraz z nadejściem Wielkiego Kryzysu 1929 roku 
[Owen 2006, s. 6−7]. 
  Trzecia fala koncentracji przedsiębiorstw miała miejsce po II wojnie 
światowej (druga połowa lat 50. – 1970). Odnotowano wtedy dużą liczbę 
zawieranych  transakcji  oraz  wzmożone  procesy  dywersyfikacyjne,  co 
spowodowane było silną polityką antytrustową prowadzoną przez rząd 
amerykański  [Schlleifer, Vishny 1991, s. 52−53]. Okres  ten nazwano erą 
konglomeratów, bowiem większość zawartych transakcji miała charakter 
konglomeratowy, a  ich głównym motywem była dywersyfikacja ryzyka 
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działalności. Siłę  tego  trendu najlepiej  ilustruje  fakt, że udział firm kon‐
glomeratowych  w  rankingu  największych  amerykańskich  przedsię‐
biorstw  listy Fortune 500 wzrósł z 8,35% w roku 1959 do 18,7% w roku 
1969. Aktywność tej fali zakończyło nastanie kryzysu finansowego 1970 
roku. 
  Czwarte  nasilenie  w  zakresie  zawierania  fuzji  i  przejęć  przedsię‐
biorstw miało miejsce na początku  lat  80. XX wieku  (1984−1988). O  ile 
wcześniejsze  fale dotyczyły głównie  Stanów Zjednoczonych,  ewentual‐
nie Wielkiej Brytanii,  chociaż w mniejszym  stopniu, o  tyle  ta  fala  fuzji 
została zauważona w zasadzie we wszystkich wysokorozwiniętych go‐
spodarkach. Natomiast jej skala miała znów największe znaczenie w go‐
spodarce amerykańskiej. Cechą charakterystyczną tej fali było zawieranie 
na duża skalę transakcji wspomaganych dźwignią finansową – czyli tak 
zwanych  transakcji  lewarowanych  (leveraged buyout LBO). Ponadto spe‐
cyficzne dla  tego okresu było przejmowanie przedsiębiorstw w  sposób 
wrogi  (hostie  takeovers). Duże  znaczenie dla  czwartej  fali  fuzji  i przejęć 
miał fakt powstania nowego  instrumentu finansowego,  jakim były obli‐
gacje śmieciowe (junk bonds), czyli obligacje cechujące się wysokim ryzy‐
kiem, mające charakter typowo spekulacyjny, które były wykorzystywa‐
ne  do  pozyskiwani  kapitału  na  sfinansowani  zawieranych  transakcji. 
Podobnie,  jak w poprzednich przypadkach,  i  te  falę  zakończył kryzys, 
który miał miejsce pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku.   
  Piątą falę fuzji i przejęć, która miała  jeszcze szerszy zasięg odnoto‐
wano  w  drugiej  połowie  lat  dziewięćdziesiątych  XX  wieku  (lata 
1993−2000). Ta fala fuzji  i przejęć przedsiębiorstw objęła niemal wszyst‐
kie  rozwinięte  i  rozwijające  się gospodarki  świata,  również Polskę, po‐
nieważ  jej  przyczynami  były  postępująca  globalizacja  i  ekspansja mię‐
dzynarodowa przedsiębiorstw,  tworzenie na obszarze Unii Europejskiej 
jednolitego runku, postęp techniczny [Frąckowiak 2009, s. 55−56]. Był to 
czas  odwrotu  od  tworzenia  konglomeratów,  przedsiębiorstwa  koncen‐
trowały się na podstawowych obszarach działalności, w wybranych sek‐
torach w skali ponadnarodowej, np.  fuzja  firm  farmaceutycznych Ciba‐
Geigy  i Sandoz SA.  i utworzenie Novartis AG  (1998),  fuzja  firm nafto‐
wych British Petroleum  i AMOCO,  samochodowych Daimler‐Benz AG 
i Chrysler  Corporation  –  utworzenie  DaimlerChrysler  Corporation 
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(1998), Renault SA  i Nissan Motors Co Ltd  (1999), usług  internetowych 
America Online i medialnej Time Warner (2000).  
  Jak zauważa Frąckowiak [2009, s. 57], pomimo że czwarta i piąta fala 
następowały w niewielkim odstępie czasowym, jednak znacząco się róż‐
niły. Głównie dlatego że rynek z  lat 90. był rynkiem globalnym – około 
25% wszystkich działań konsolidacyjnych miało  charakter międzynaro‐
dowy. Niezwykle  istotnym celem  firm stało się zwiększenie  ich konku‐
rencyjności  poprzez  konsolidację  zasobów. W  czwartej  fali  charaktery‐
styczne  były  transakcje  lewarowane, w  piątej  natomiast  zdecydowanie 
częściej  przejęcia  finansowane  były  akcjami  firm  przejmujących.  Co 
istotne wzrosła  skala  pojedynczych  transakcji. W  latach  80.  XX wieku 
rzadko  zdarzały  się  transakcje  o wartości  1 mld dolarów, w  latach  90. 
rzadkością nie były  już  transakcje o wartości kilkudziesięciu miliardów 
dolarów  (np.  transakcja  BellSouth  Corporation  przez AT&T  za  kwotę 
83,4 mld dolarów). Po raz pierwszy przekroczono wartość 100 mld dola‐
rów (przejęcie Time Warner przez AOL za kwotę 186 mld dolarów, czy 
Mannesmanna przez Vodafone za 185 mld dolarów).   
 

4. Fuzje i przejęcia w latach 2000−2010 
 

  Łączna wartość  transakcji M&A  na  całym  świecie  przekroczyła  po 
raz pierwszy miliard dolarów w roku 1996, w 1998 roku wyniosła ponad 
dwa miliardy,  a w  2000 doszła do  rekordowego poziomu  3,5 miliarda 
dolarów. Po okresie  intensywnego wzrostu, zarówno wolumenu  trans‐
akcji, jak i ich wartości, ostatni kwartał roku 2000 przyniósł znaczny spa‐
dek koniunktury na  światowym rynku  fuzji  i przejęć, w  tym zwłaszcza 
w  Stanach  Zjednoczonych  i  Europie  Zachodniej,  co wiązano  z  nadej‐
ściem kryzysu na rynkach finansowych. 
  Zjawisko  spowolnienia  w  zakresie  podejmowania  transakcji  fuzji 
i przejęć przedsiębiorstw po roku 2000 odnotowano nie tylko w Stanach 
Zjednoczonych,  czy  Europie  Zachodniej,  ale  także w  regionie  Europy 
Środkowo‐Wschodniej. Taki stan utrzymywał się do roku 2003, kiedy mia‐
ła miejsce wzrost  zarówno  liczby,  jak  i wartości  zawieranych  transakcji 
fuzji  i przejęć przedsiębiorstw  [Kolejny  rekord w  kupowaniu  firm…, 2001]. 
W  latach  słabszej koniunktury  (2001−2003)  łączna wartość  transakcji  za‐
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wartych na całym świecie zmniejszyła się w stosunku do roku 2000 o po‐
nad 67%, liczba transakcji o 37%.  
   W  latach 2003−2007 odnotowano kolejne nasilenie w obszarze kon‐
centracji przedsiębiorstw, co prawda nie osiągnięto w tym zakresie wy‐
ników z roku 2000,  jednak w roku 2006 zawarto ponad 26 tysięcy trans‐
akcji na kwotę niemal 2 600 mld EUR, a w szczytowym dla tego okresu 
roku 2007 wartość wszystkich transakcji wyniosła niemal 3 000 mld EUR 
(rys. 1). 
  Analitycy Banku Zachodniego WBK SA dokonali, na podstawie da‐
nych Thomson Reuters, badania wrażliwości  rynków  fuzji  i przejęć na 
koniunkturę  gospodarczą,  analizując  zależność  pomiędzy  zmianami 
wartości i ilości zawieranych transakcji oraz koniunkturą giełdową, mie‐
rzoną  odpowiednimi  indeksami  giełdowymi.  W  przypadku  Stanów 
Zjednoczonych  w  analizie  wykorzystano  zmiany  indeksu  S&P  500, 
w przypadku Europy Zachodniej –  indeksu Eurostoxx, Europy  Środko‐
wo‐Wschodniej – CEE Indeks, dla Polski – zmiany indeksu WIG [Raport 
Banku Zachodniego WBK SA na podstawie danych Thomson Reuters].  
 

Rysunek 1. Łączna wartość i liczba transakcji fuzji i przejęć (lata 2000‐2010) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Zachodniego WBK SA i Thom‐
son Reuters.  
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  Zauważono  dość  silną  korelację  pomiędzy  indeksami  giełdowymi 
w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej a sytuacją na rynku fuzji 
i przejęć. Dla przykładu, wraz ze spadkiem w latach 2000−2003 wartości 
indeksu  S&P  500  o  35%,  odnotowano  spadek  wartości  zawieranych 
transakcji  o  63%  oraz  spadek  ilości  transakcji  o  37%. Z  kolei w  latach 
2004−2007, wzrostowi wartości  indeksu S&P 500 o około 25%,  towarzy‐
szył niemal identyczny wzrost ilości zawieranych transakcji oraz wzrost 
wartości transakcji o około 37%. 
  Analiza sytuacji na rynku zachodnioeuropejskim daje podobny obraz 
–  zmiany  indeksu  giełdowego  Eurostoxx  odzwierciedlają  zmiany  na 
rynku  fuzji  i  przejęć.  Spadkowi  analizowanego  indeksu  w  latach 
2000−2003 o około 50% towarzyszył spadek liczby zawieranych transak‐
cji o 40% oraz spadek łącznej wartości podjętych transakcji o 67%. W cza‐
sie  koniunktury  gospodarczej  z  lat  2003−2007  wskaźnik  Eurostoxx 
wzrósł niemal dwukrotnie, czemu towarzyszył wzrost  liczby zawartych 
transakcji  o  około  150%,  natomiast  zmiana  wartości  wynosiła  około 
250%.  
  Powyższe spostrzeżenia nie odnoszą się do sytuacji na rynku Europy 
Środkowo‐Wschodniej oraz Polski. Wartość  indeksu reprezentatywnego 
dla gospodarek całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej wzrosła 
w okresie 2000−2007 niemal trzykrotnie, natomiast w tym samym czasie 
wartość  transakcji zawartych w analizowanym obszarze geograficznym 
wzrosła  siedmiokrotnie,  czemu  towarzyszył  nieznaczny  wzrost  ilości 
zawieranych transakcji. Podobnie na rynku polskim, nie zauważono wi‐
docznej korelacji pomiędzy zmianami  indeksu WIG a zmianami warto‐
ści, ilości transakcji fuzji i przejęć.    
  Wielkość i struktura globalnego rynku fuzji i przejęć 
  Według raportu Banku Zachodniego WBK SA, na podstawie danych  
Thomson Reuters, w  latach  2000−2010 przeprowadzono na  świecie po‐
nad   431 tysięcy  transakcji na  łączną kwotę 29 325 mld EUR. Analizując 
geograficzną  strukturę  rynku  fuzji  i przejęć, wskazuje  się  że wciąż naj‐
więcej transakcji dokonywanych jest w najbardziej dojrzałych gospodar‐
czo  regionach  świata, w Stanach Zjednoczonych  (39%), w  Europie Za‐
chodniej (ok. 33,7%). W latach 2000−2010 w USA przeprowadzono łącznie 
114 049  operacji  połączeń  przedsiębiorstw  za  rekordowa  kwotę  11,5  bln 
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EUR, w tym czasie w Europie Zachodniej odnotowano 128 730 transakcji o 
wartości 9,8 bln EUR. Rysunek 2 przedstawia geograficzną strukturę rynku 
fuzji  i przejęć  pod  względem  wartości  transakcji  zawartych  w  latach 
2000−2010. 

 
Rys. 2. Geograficzna struktura rynku fuzji i przejęć pod względem łącznej  

wartości transakcji zawartych w latach 2000−2010 (w mld EUR) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Banku  Zachodniego WBK SA na podstawie 
danych Thomson Reuters „Rynek M&A. Struktura, zmienność, premie akwizycyjne”. 

 
  Rynek Europy  Środkowo‐Wschodniej  jest nieporównywalnie mniej‐
szy  od  rynku  zachodnioeuropejskiego,  odnotowano  tu  bowiem  nieco 
ponad  22  tysiące  transakcji  o wartości  łącznej  587 mld EUR. W Polsce 
zawarto w  badanym  okresie  około  2,5  tysiąca  transakcji  o wartości  53 
mld EUR. 
  Analiza sektorowa  
  Analiza udziału poszczególnych  sektorów, pod względem wartości 
transakcji, w rynku fuzji i przejęć Stanów Zjednoczonych, pokazuje dość 
duże  zdywersyfikowanie  analizowanego  rynku  i  w  zasadzie  równo‐
mierny udział poszczególnych sektorów w strukturze całości (rys. 3).  
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Rysunek 3. Udział poszczególnych sektorów w rynku fuzji i przejęć  
Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej (pod względem wartości  

transakcji) w latach 2000−2010 
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Źródło:  raport  Banku    Zachodniego WBK  SA  na  podstawie  danych  Thomson  Reuters 
„Rynek M&A. Struktura, zmienność, premie akwizycyjne”. 

 
  Sektorami  rynku  amerykańskiego,  nieco  bardziej  aktywnymi  pod 
względem wartości dokonanych  transakcji  są:  sektor  finansowy  (15%), 
sektor  energetyczny  (13%),  sektor  produktów  konsumpcyjnych  (13%). 
Wartościowo  najmniej  transakcji  dokonano  w  sektorze  nieruchomości 
(6%) oraz w sektorze telekomunikacyjnym (8%).  
  Na  rynku Europy Zachodniej widać  z  kolei dość duże  skoncentro‐
wanie w zakresie aktywności sektorowej na rynku fuzji i przejęć. Sekto‐
rami  dominującymi  pod  względem  wartości  zawartych  transakcji  są: 
sektor finansowy (19%), sektor przemysłowy (18%), sektor energetyczny 
(14%) oraz sektor produktów konsumpcyjnych (14%). Wartość transakcji 
zawartych w  czterech dominujących branżach  stanowiła 65%, zaś war‐
tość operacji M&A zawartych w pozostałych sektorach stanowiła jedynie 
35% całego zachodnioeuropejskiego rynku fuzji i przejęć przedsiębiorstw 
(rys. 4).  
  Sektorowa struktura rynku fuzji i przejęć przedsiębiorstw w Europie 
Środkowo‐Wschodniej (rys. 4.) wskazuje na podobieństwo do rynku za‐
chodnioeuropejskiego, bowiem za 66% łącznej wartości rynku odpowia‐
dają  transakcje  zawarte w  sektorze  energetycznym  (23%),  finansowym 
(22%), telekomunikacyjnym (21%). Sektorami, w których dokonano war‐
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tościowo najmniej  transakcji  są  sektor nowych  technologii  (5%),  sektor 
media (5%), sektor nieruchomości (5%). 
 

Rysunek 4. Udziały poszczególnych sektorów w transakcjach M&A  
w Europie Środkowo‐Wschodniej  

(pod względem wartości transakcji) w latach 2000−2010 
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Źródło: raport Banku Zachodniego WBK SA na podstawie danych Thomson Reuters „Ry‐
nek M&A. Struktura, zmienność, premie akwizycyjne”. 

 
  Polski model rynku M&A również zbliżony jest do  modelu zachod‐
nioeuropejskiego (wykres 3), ponieważ zauważalne jest skoncentrowanie 
działań akwizycyjnych w czterech sektorach, sektorze  telekomunikacyj‐
nym  (20%),  sektorze  finansowym  (15%),  sektorze  energetycznym(16%), 
sektorze produktów konsumpcyjnych (15%), które stanowią łącznie oko‐
ło 68% wartości całego rynku. 
 
5. Podsumowanie 
 
  Uzasadnieniem dla przeprowadzania fuzji i przejęć jest oczekiwanie, 
że  połączone  przedsiębiorstwa,  będą  stanowiły  większą  wartość,  niż 
gdyby działały niezależnie. Wzrost wartości uzyskany w wyniku  reali‐
zacji strategii  jest następstwem wystąpienia efektu synergii  (synergii  fi‐
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nansowej, operacyjnej, rynkowej). Historia fuzji i przejęć dokonywanych 
na  świecie wskazuje na okresowe wzmożone aktywności na  tym polu. 
Przyczyny  występowania  fal  fuzji  i  przejęć  nie  zostały  dotąd  jedno‐
znacznie wyjaśniony,  chociaż  ta problematyka podejmowana był przez 
wielu  badaczy. Każda  z  fal  fuzji  i  przejęć miała  swoją  specyfikę. Naj‐
większe, pod względem wartości  i  ilości  transakcji, nasilenie procesów 
koncentracyjnych miało miejsce pod koniec XX wieku. Było ono wyni‐
kiem postępującej globalizacji  i dążenia przez przedsiębiorstwa do eks‐
pansji międzynarodowej. Rok  2000  był  rokiem  przełomowym,  rokiem,  
w którym odnotowano największa liczbę i wolumen zawartych transak‐
cji. Ta piąta fala zakończyła się, podobnie  jak poprzednie, wraz z nadej‐
ściem kryzysu na rynkach kapitałowych. 
  Początek XXI wieku przyniósł „ochłodzenie” na rynku fuzji i przejęć. 
Jednakże w  latach  2003−2007  odnotowano  kolejne  nasilenie  procesów 
konsolidacyjnych przedsiębiorstw,  zarówno w  Stanach Zjednoczonych, 
Europie  Zachodniej,  jak  i  Europie  Środkowo‐Wschodniej.  Co  istotne, 
rynek amerykański  i zachodnioeuropejski cechuje silna korelacja  (wraż‐
liwość) zmian na rynku fuzji i przejęć na zmiany koniunktury gospodar‐
czej. W  przypadku  Europy  Środkowo‐Wschodniej  oraz  w  przypadku 
Polskie nie zauważono powyższej zależności.  
  Analiza aktywności w zakresie  fuzji  i przejęć pod względem  sekto‐
rowym, wskazuje na dość dużą dywersyfikację w tym zakresie na rynku 
amerykańskim  i  dość  silne  skoncentrowanie  działań  koncentracyjnych 
w obszarze  kilku  sektorów  na  rynku  zachodnio‐europejskim.  Sytuacja 
sektorowa rynku Europy Środkowo‐Wschodniej oraz Polski wskazuje na 
ich podobieństwo do modelu zachodnio‐europejskiego. W Polsce sekto‐
rami  przodującymi  pod względem wartości  zawartych  transakcji  fuzji 
i przejęć były sektor telekomunikacyjny, finansowy, energetyczny. Dane 
z ostatnich lat, to jest 2011−2012 również wskazują na dominację wymie‐
nionych  sektorów. W  roku  2011  sektor  telekomunikacyjny  ponad  35% 
wartości całego rynku, głównie ze względu na transakcję zakupu spółki 
Polkomtel  (4.817 mln  EUR). W  roku  2012  sektorem  dominującym  był 
sektor  finansowy  (35%  całego  rynku),  na  co  wpływ  miała  dokonana 
wówczas  fuzja  Banku  Zachodniego WBK  SA  oraz  Kredyt  Banku  SA 
o wartości 1.019 mln EUR. 
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  Analiza aktywności na rynku  fuzji  i przejęć w  latach 2000−2010 po‐
kazuje niezaprzeczalnie,  że największe znaczenie dla globalnego  rynku 
ma  sytuacja  Stanów Zjednoczonych  i  Europy Zachodniej,  czyli  krajów 
najsilniej  rozwiniętych.  Udział  krajów  Europy  Środkowo‐Wschodniej, 
a tym bardziej Polski, w globalnym rynku fuzji i przejęć jest nieznaczny, 
jednak  procesy  koncentracyjne  mają  duże  znaczenie  dla  gospodarek 
tychże  krajów.  Należy  się  spodziewać,  że  wraz  z  kolejnym  okresem 
wzrostu gospodarczego, nasilą się również działania w zakresie łączenia 
się  i przejmowania przedsiębiorstw nie  tylko w krajach wysoko  rozwi‐
niętych, ale także, a może przede wszystkim w krajach rozwijających się. 
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1. Wstęp 
 
Niniejsze opracowanie na  temat  funkcjonowania Małych  i  Średnich 

Przedsiębiorstw (MŚP) w gospodarce regionu oraz możliwości wykorzy‐
stania  klastra do poprawy  ich  konkurencyjności  zostało przygotowane 
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w oparciu o badania studentów 3 roku Wydziału Zamiejscowego w Brodni‐
cy Społecznej Akademii Nauk. Przeprowadzone anonimowe badania ankie‐
towe, wśród lokalnych przedsiębiorstw, składały się z czterech części: 

 część pierwsza − informacje dotyczące funkcjonowania firmy, 
 część druga − ocena wewnętrzna badanej firmy, 
 część  trzecia  −  uwarunkowania  funkcjonowania  i  rozwoju  ankieto‐
wanego przedsiębiorstwa, 

 część czwarta − opinia na temat koncepcji klastrów. 
  Uzyskano  informacje od 41 przedsiębiorstw z powiatu brodnickiego. 
Badania były przeprowadzone na przełomie I i II kwartału 2013 roku. Na‐
leży nadmienić,  że uzyskane wyniki mogą,  z uwagi na małą  grupę  ba‐
dawczą, być obarczone błędem, ale pozwalają wyciągnąć pewne wnioski.    
  Celem badania było pozyskanie wiedzy na temat barier hamujących 
rozwój MŚP w regionie brodnickim oraz metod ich ograniczania. Dla tak 
postawionego celu sformułowano następujące problemy badawcze: 

 Czy MŚP w warunkach kryzysu gospodarczego mogą działać efek‐
tywniej? 

 Czy koncepcja klastrów może być sposobem na poprawę efektywno‐
ści działania sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw?   

 

2. Wyniki przeprowadzonych badań 
 

  Z  analizy  rys.  1 wynika,  że  jeśli  chodzi  o  formę prawną  badanych 
przedsiębiorstw,  to w zdecydowanej większości, bo w 63%, przeważały 
osoby fizyczne. Zaledwie 17% stanowiły spółki z o.o., 10% spółki cywil‐
ne  oraz  7%  inne  formy  prawne.  Rodzaj  prowadzonej  działalności  to 
przede  wszystkim:  produkcja,  handel,  budownictwo  oraz  transport  – 
dziedzinami tymi zajmuje się 78% badanych przedsiębiorstw.  
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Rysunek 1. Informacje dotyczące funkcjonowania badanych przedsiębiorstw 

Forma prawna badanych przedsię‐
biorstw: 

 
 

 
 

Wielkość zatrudnienia w badanych 
przedsiębiorstwach: 

 
 
 

Rodzaj prowadzonej działalności bada‐
nych przedsiębiorstw: 

 
 

Długość okresu działalności badanych 
przedsiębiorstw: 

Rynek, na którym działają badane przedsiębiorstwa: 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Spółka 
komandyto‐

Spółka 
akcyjna 

Przedsiębiorstwo 
osoby fizycznej 

Spółka 
z o.o. 

Spółka 
cywilna 

Inna 

Spółdzielnia 

Od 10 do 49 

Od 0 do 9 

Od 50 do 249 

Rolnictwo
Handel 

Budownictwo

InnaHotele 
Transport 

Produkcja 
Finanse i 
ubezpiecze‐

Turystyka

Powyżej 10 lat
Od 5 do 10 lat

Od 1 do 5 lat
Do 1 roku

Ogólnokrajowy

Lokalny
Międzynarodowy



Wojciech Kozłowski 

 

244 

  Ponad połowa to firmy małe zatrudniające od 10 do 49 pracowników. 
Dużą grupę, 34%, stanowią mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 9 
pracowników. Firmy  średnie, zatrudniające,  co najmniej 50  i nie więcej 
niż 249 pracowników stanowiły 15% badanych przedsiębiorstw.  
  Zdecydowana większość  badanych,  to przedsiębiorstwa  o wielolet‐
nim okresie działalności – aż 68% ankietowanych prowadzi swoją dzia‐
łalność dłużej niż 10 lat, a 25% pomiędzy 5, a 10 lat. Zatem można uznać, 
że  firmom  znanym,  z  długoletnim  doświadczeniem  dużo  łatwiej  jest 
sprostać konkurencji i przetrwać na trudnym i wymagającym runku. 
  Aż 46% z badanych przedsiębiorstw prowadzi swoją działalność na 
rynku  polskim,  32%  na  rynku  lokalnym,  a  22%  firm  działa  na  rynku 
międzynarodowym.  
  Przedsiębiorcy  dokonali  też  oceny  wewnętrznej  sytuacji,  poddając 
analizie różne sfery zasobowe. Jak wynika z analizy rys. 2, wewnętrzną 
sytuację firm określono,  jako dobrą i bardzo dobrą, zwłaszcza,  jeśli cho‐
dzi o organizację  i zarządzanie,  informację oraz  logistykę  i dystrybucję. 
Nieco gorzej oceniona została sfera finansów – 34% respondentów ocenia 
ją,  jako średnią, a 21%  jako złą. Dobrze  i bardzo dobrze wypada w oce‐
nach badanych również sfera zasobów ludzkich, produkcji, czy też usług 
i marketingu.   
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Rysunek 2. Ocena wewnętrznej sytuacji badanych przedsiębiorstw 

    

   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Z  kolei,  jeśli  chodzi  o  bariery  ograniczające  rozwój  badanych 
przedsiębiorstw,  to za najbardziej hamujące rozwój  firm, badani uznali: 
trudną  sytuację gospodarczą kraju, wysokie koszty pracy, niestabilność 
regulacji  prawnych,  mnogość  procedur,  biurokrację,  niejednolitą  wy‐
kładnię prawa i koszty ubezpieczeń społecznych (rys. 3). 

 

Rysunek 3. Bariery hamujące rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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  Nieco mniejszy wpływ mają: obciążenia podatkowe, wysokość opro‐
centowania kredytów, nieściągalność długów, popyt na  lokalnym  i  re‐
gionalnym rynku, brak środków finansowych i dostęp do informacji go‐
spodarczej (rys. 3.1). 

 
Rysunek 3.1. Bariery hamujące rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

 

  Bardzo zróżnicowane zdanie mają przedsiębiorcy w odniesieniu do: 
problemów  z  kontrahentami  (niewypłacalność),  trudnego  dostępu  do 
kapitału,  okresów wypowiedzenia  i wysokości  odpraw, długotrwałego 
oczekiwania na orzeczenia  lub wyroki, ograniczonego przepływu  infor‐
macji  gospodarczej  oraz  braku  nowych  rynków  zbytu.  30%  badanych, 
uważa, że bariery te nie ograniczają w ogóle rozwoju ich firm. Tyle samo 
sądzi, że mają one mały lub przeciwnie bardzo duży wpływ na ich roz‐
wój. Można  zauważyć,  w  tym  przypadku,  duże  zróżnicowanie  ocen, 
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które prawdopodobnie uzależnione  jest od  indywidualnej  sytuacji każ‐
dego z badanych.  
  Za bariery, które w najmniejszym stopniu ograniczają rozwój przed‐
siębiorstw w  regionie brodnickim wskazano: przestarzały park maszy‐
nowy,  trudny  dostęp  do  surowców,  bariery  innowacyjno‐techniczne, 
trudny  dostęp  do  nowych  technologii,  brak  wykwalifikowanych  pra‐
cowników  i  brak  odpowiedniej  infrastruktury.  Tylko  10%  ankietowa‐
nych  wskazało  na  istnienie  innych  barier  hamujących  rozwój  MŚP 
w regionie brodnickim − najczęściej wymienianą barierą było zubożenie 
społeczeństwa,  które  powoduje  ograniczenie  konsumpcji  wewnętrznej 
(rys. 3.2.). 
 

Rysunek 3.2. Bariery hamujące rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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  Ankietowani zostali też poproszeni o ocenę polityki wsparcia sektora 
MŚP. Wyniki obrazuje rysunek 4. Jak wynika z jego analizy, bardzo nie‐
korzystnie oceniona została polityka rządu  i województwa. Nieco  lepiej 
oceniono politykę prowadzoną przez powiat – 12% ankietowanych  jest 
zadowolona z działań powiatu. Zdecydowanie najlepiej oceniana została 
polityka prowadzona na  najniższym  szczeblu  –  gminy  –  tutaj  już  34% 
ankietowanych  ocenia  ją  dobrze  i  bardzo  dobrze. Nadal  jednak  jedna 
trzecia przedsiębiorców nie jest zadowolona z poziomu wsparcia.   
 

Rysunek 4. Ocena polityki wsparcia MŚP 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 
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  Przedsiębiorców zapytano też o współpracę z instytucjami otoczenia 
biznesu oraz ewentualne korzyści z niej wynikające. Odpowiedzi prezen‐
tuje  rysunek 5. Z analizy wynika,  że najczęściej  firmy  regionu brodnic‐
kiego współpracują z urzędem pracy, bankami i PFRON. Z kolei, w ma‐
łym  stopniu współpraca nawiązywana  jest z  instytucjami badawczymi, 
inkubatorami  przedsiębiorczości,  ośrodkami wsparcia  biznesu  i  ośrod‐
kami  akademickimi.  Korzyści wynikające  z  tej współpracy,  to  przede 
wszystkim:  dostęp  do  wykwalifikowanych  pracowników,  informacji, 
wiedzy, nowych technologii, promocji i nowych rynków zbytu. 

 
Rysunek 5. Współpraca MŚP z instytucjami otoczenia biznesu 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 
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3. Koncepcja klastra 
 
  Według  Ministerstwa  Gospodarki  Klaster  to  elastyczna  forma 
współpracy  horyzontalnej  pomiędzy  trzema  grupami  podmiotów: 
przedsiębiorstwami,  jednostkami naukowo‐badawczymi oraz władzami 
publicznymi, które  tworzą  środowisko ułatwiające  intensywne procesy 
interakcji  i kooperacji pomiędzy poszczególnymi aktorami narodowych 
i regionalnych systemów innowacji [www.mg.gov.pl].  
  W województwie kujawsko‐pomorskim zlokalizowane są następują‐
ce klastry:  

 Bydgoski  Klaster  Przemysłowy  zrzeszający  członków  działających 
w branżach:  narzędziowej,  przetwórstwa  tworzyw  sztucznych  oraz 
chemicznej, 

 Klaster Turystyczny Bory Tucholskie, 
 Kujawsko‐Pomorski  Oddział  Stowarzyszenia  Producentów  Ekolo‐
gicznych  „EKOŁAN” w  Pokrzydowie  zrzeszający  rolników  i  prze‐
twórców ekologicznych, 

 Lokalna Organizacja Turystyczna „Toruń”, 
 Inowrocławska Lokalna Grupa Turystyczna, 
 Ciechociński Klaster Uzdrowiskowy „Dolina Zdrowia”. 

  Zrzeszanie się w klastrach wiąże się z następującymi korzyściami dla 
przedsiębiorstw: 

 możliwość  budowy  sieci  kooperacyjnej  i  przepływu  informacji  po‐
przez udział np. w międzynarodowych sieciach branżowych; 

 lepsza promocja w wyniku organizacji misji handlowych, targów czy 
też wystaw; 
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 dostęp  do  zaplecza  naukowo‐badawczego,  jakim  dysponują  inni 
członkowie  klastra  dzięki  czemu możliwe  jest  np.  opracowywanie 
nowych technologii, badania i testy nowych produktów; 

 realizowanie wspólnych projektów w zakresie zarządzania, zakupów 
czy szkoleń; 

 wzajemne  doradztwo  w  zakresie  certyfikatów,  świadczenia  usług, 
zamówień publicznych, innowacji i transferu technologii; 

 nowe możliwości biznesowe dzięki pozyskaniu specjalistów. 
Niestety, jak wynika z przeprowadzonego badania, koncepcja klastra nie 
cieszy się zbyt dużym powodzeniem wśród badanych przedsiębiorstw. 
Potwierdza to rysunek 6. 

 

Rysunek 6 . Opinia respondentów na temat klastrów 

 
  Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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  Z  powyższego  rysunku wynika,  iż  aż  50%  ankietowanych  nic  nie 
wiedziała  i nie miała zdania na  temat klastrów. Natomiast 35% nie ko‐
rzysta  i nie  jest  zainteresowana współpracą w  ramach  klastrów. Tylko 
15% badanych uważa,  że klastry  to dobry pomysł na pokonywanie ba‐
rier rozwoju przedsiębiorczości.   
  Dużą rolę w propagowaniu koncepcji Klastra pełnią władze publicz‐
ne. Mogą one znacząco pomóc poprzez: 

 kształtowanie  warunków  ramowych  w  dziedzinie  edukacji,  infra‐
struktury i zaplecza badawczo rozwojowego; 

 organizację  działań  marketingowych  poprzez  kampanie  medialne, 
czy  też  seminaria oraz konferencje  takie  jak  ta, która miała miejsce 
w Brodnicy; 

 przyciąganie inwestorów zagranicznych; 
 inicjowanie dialogu  i współpracy pomiędzy  światem nauki, biznesu 
i administracji. 

Dlatego  też bardzo wskazane  jest, aby wszystkie szczeble władz samo‐
rządowych brały bardziej aktywny udział w propagowaniu i wspieraniu 
rozwoju MŚP poprzez koncepcję klastrów. 
 
4. Zakończenie  
 

Małe i średnie firmy zbyt często napotykają na szereg barier, zarów‐
no  w  skali makroekonomicznej  jak  i mikroekonomicznej.  Dlatego  też 
formy  instytucjonalnego  wspierania  są  niezbędne  przedsiębiorstwom, 
szczególnie tym, które przy niesprzyjających okolicznościach bez wspar‐
cia publicznego nie przetrwałyby na globalnym rynku [Kamińska 2009].  

Przedstawiony materiał badawczy z kolei dowodzi, że prowadzenie 
badań wśród przedsiębiorców  sektora MŚP dotyczących barier  ograni‐
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czających  rozwój  firm  jest  niezmierne  istotne.  Pozwala  na wytyczenie 
odpowiedniej  polityki wsparcia wobec  tego  sektora m.in.  przez  samo‐
rząd terytorialny, który jest jakby „zmuszony” do stymulowania rozwo‐
ju przedsiębiorczości na swoim terenie.  
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From the practice of Special Economic Zones 
(SEZ) to clusters 

 
Abstract: The article presents the priorities of restructuring and 
economic development of the region based on the convergence 
study of the cluster, SEZ and supply chain conceptions. On the 
basis of the analysis of convergent and divergent features 
between a cluster which were established within a certain SEZ, 
and supply chains the conclusion was drawn that the 
establishment of SEZs and clusters on their territory on the 
grounds of the conception of supply chains management, forms 
the potential for the transformation of clusters into the 
operational instrument for the regional policy of sustainable 
development in Ukraine. The typology scheme of the cluster as a 
chain (network) of supplies in SEZ reflects the system of 
interconnections between these structures. The scheme 
provided illustrates two features: the central position in a SEZ is 
occupied by the cluster which from the standpoint of logistic 
conception is a supply chain (network) function; the typology of 
a cluster as a supply chain (network) in a SEZ allows to trace 
the direction of potential effects generated by the cluster, both 
inside or outside the SEZ, which actively influences the 
formation of investment attractiveness of the region and its 
competitiveness. The conclusion was drawn that the approach to 
regional economy development based on the convergence study 
of the cluster, SEZ and supply chain conceptions will allow to 
mobilise the growth factors of added value in the region due to 
the integration of a supply chain (network) business processes 
within a cluster on the grounds of a logistic conception as well as 
due to taking advantage of the benefits and capabilities of each 
of the aforementioned structures. 

Key words: cluster, SEZ, supply chain, supply chain determina-
tion, infrastructural capital of the region, logistic conception. 
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1. Introduction  
 

  The need for harmonization and alignment of regional economy de‐
velopment is influenced by various factors, historical and political, quite 
often  opportunistic.  It  is  extremely  difficult  to  formalize  their  impact 
mainly because of their insufficient structurization. Therefore, it might be 
considered worthless to forecast any developments in regional economy. 
However,  the  comparative analysis may be viewed as more promising 
regarding  the  accuracy  of  these  forecasts  if  certain  similarity  of  condi‐
tions,  under  which  decisions  are  taken  and  implemented,  is  secured. 
Among such conditions we consider the conception and status of special 
economic zones (SEZ), a cluster and supply chain. Divergent prima facie 
conceptions have  similar  target  load and,  therefore, might make use of 
similar principles, approaches, models and mechanisms, thus having the 
common  theoretical  basis.  If  in  present‐day Ukraine  the  conception  of 
SEZ  is not relevant due to the fact that  it exists outside the  legal frame‐
work of the country, the issue of finding ways to convert clusters into an 
efficient  instrument  of  regional  policy  of  sustainable  development  in 
Ukraine is still relevant.  
  The policy of clusters sustainability, being the part of a strategy aim‐
ing  at  the  regional  and business development,  is usually  implemented 
implicitly masqueraded as a regional, innovative, industrial policy or the 
policy  implemented  to  backup  small  and medium  enterprises.  In  this 
case  its  impact on the clusters development transforms them  into an  in‐
dispensable part  of  an overall mixed  cluster policy  aiming  at  the  rein‐
forcement  of  cluster  initiatives  (organised,  practical measures  taken  to 
initiate  clusters  construction  in  the  region)  and  enhancement  of  their 
competitiveness  involving  companies which  are  potential members  of 
a cluster, regional or state authorities and/or a scientific community [DG 
Enterprise and Industry, 2007, с. 17]. 
  Summarizing the underlying principles, goals and objectives of clus‐
ter policy, regardless the country where it is implemented, it may be as‐
sumed that its direct impact on the enhancement of regions competitive‐
ness is primarily predetermined by the fact that such a policy: 
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− Facilitates  the  establishment  of  the  constructive  dialogue  between 
regional  authorities,  business  representatives,  scientific  establish‐
ments and regional elite. Without such a dialogue the formulation of 
an overall strategy of the regional development is impossible; 

− Allows to mitigate contradictions between   productivity and employ‐
ment through specialisation and outsourcing of nonspecialised activi‐
ties as well as through the integration of new economic players work‐
ing in contiguous or mutually complementing spheres of economy; 

− Facilitates the development of intraregional communication and dis‐
semination of    internationalisation processes, allows to attract  inves‐
tors by promoting the territorial competence; 

− Successfully operating clusters  throughout  the world  testify  to  their 
undeniable role as generators of innovations and economic growth of 
regions and countries [Krykavskyi, Pokhylchenko 2012, p. 88]. 

  If we  structurally  represent  cluster  impacts  on  a  given  region,  the 
following  should  be  highlighted:  the  economic  impact  (the  growth  of 
industrial  production,  the  growth  of  local  budget  revenues,  export  in‐
crease,  foreign  investment  influx  etc.);  socio‐economic  impact  (employ‐
ment growth, workers qualifications  and working  conditions  improve‐
ment  etc.),  environmental  impact  (increase  in  natural  resources  con‐
sumption,  the  implementation  of wasteless  and  energy  efficient  tech‐
nologies etc.) [Krykavskyi, Pokhylchenko 2012, p. 173]. 
  Under the conditions of regional economy restructuring through the 
research  of  complete  supply  chains  establishment  in many  traditional 
branches, that cover all the processes from the receipt of raw materials to 
the delivery  of  finished products  to ultimate  consumers,  it  is possible, 
besides all  the aforementioned,  to  increase  regionʹs  competitiveness,  its 
investment  attractiveness,  as well  as mobilize  growth  factors  of  added 
value.  Such processes  are particularly  topical when  the  fierce  competi‐
tion shifts from direct producers onto a formal supply chain as stipulated 
by the contract or on a competitive basis. 
  Objectives:  to  substantiate  the  priorities  of  restructuring  and  eco‐
nomic development of the region on the basis of the convergence study 
of the cluster, SEZ and supply chain conceptions. 
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  Methodological  basis:  the methods  of  scientific  generalisation  and 
systematisation  have  been  employed  to  substantiate  and  specify  the 
theoretical  principles  of  the  categories  under  study;  the  comparative 
analysis has been employed to detect the divergent features between the 
conceptions of a cluster, SEZ and supply chain. 
  The  current  state of knowledge  in  the  sphere of  regional economy 
mechanisms  research  on  the  grounds  of  the  convergence  study  of  the 
cluster, SEZ and supply chain conceptions. Represented actualization of 
regional economy mechanisms has always been in the centre of research 
conducted  by  the  groups  of  scholars  concerned with  regional  studies, 
cluster policy,  logistics, territorial and urban marketing and branches of 
these  disciplines.  The  issues  of  cluster  development  are  actively  re‐
searched by I. P. Buleyev, M. P. Voynarenko, V. I. Dubnytskyi, V. I. Zak‐
harchenko, V.  I. Liashenko, V. N. Osipov, S.  I. Sokolenko  [Voynarenko 
2008, p. 16−22; Voynarenko, Rybchynska 2010, p. 68−78; Sokolenko 2009;  
Zakharchenko, Osipov 2010; Dubnytskyi, Bulieyev, Briukhovetskaya and 
others, 2008; Dubnytskyi, Liashenko 2008; Bulieyev, Makovetskyi 2009]. 
Their  scholarly  interests  concern  the  research  of  cluster  impacts  on  re‐
gional  economy  competitiveness,  prospects  of  industrial  and  nano‐
clusters development. Separate aspects of such a form of enterprises  in‐
tegration  has  also  been  researched  by  Ye. Krykavskyi  and O.  Pokhyl‐
chenko  [2012,  p.  89−97]. At  the  same  time  there  exist  some  problems 
which need  to be  solved by  the  scholars,  authorities  and businesses  to 
secure  the effective  implementation of  the  cluster policy. To our mind, 
the  following  processes  are  very much  topical:  on  the  one  hand,  it  is 
a purposeful generation and facilitation of regional infrastructural capital 
development on the part of regional and local authorities aiming at creat‐
ing conditions under which cluster establishment will become a  logical 
continuation of business transformation towards the pursuit of the most 
adequate ways of enhancing their competitiveness. On the other hand, it 
is active promotion of logistic ideas and gradual implementation of logis‐
tic conception  into  the  internal management systems of clusters as sup‐
ply chains on the part of scholars and business representatives. 
  The majority of foreign researches [DG Enterprise and Industry 2007; 
Chandler, Hagström, Sölvell 1998; A Report to the Department of Trade and 
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Industry…  2007: Ketels, Sölvell  2006; Skawińska, Zalewski  2009], dedi‐
cated  to  the  study of cluster  forms of business organisation, emphasise 
the  role of  the  following  factors  for  the  success of  such businesses:  the 
presence  of  large  enterprises,  appropriate  physical  infrastructure  and 
business activity, accessibility of financial resources and specialised ser‐
vices etc. at the same time the cluster theory  is still  lacking the tools for 
the typical solutions of any problems which might occur in cluster func‐
tioning, in particular the following: 
− how to identify a potential prospective supply chain (full or partial); 
− what risks on the part of suppliers and customers may possibly arise 

in  the  functioning  of  a  supply  chain which  is  localised  in  regional 
economy; 

− on what basis  can external  sources of  supply or/and  services be  in‐
volved in cluster functioning on the part of service providers / opera‐
tors, both global, national etc. 

  The authors are aware of the effectiveness of separate aspects of the 
logistic  theory  as  applied  to  the  cluster  functioning  and  development 
targets.  It  is necessary  to determine  the potential  supply  chain  into  re‐
gional economy, primarily in the context of its strategic analysis, accord‐
ing to the scheme suggested by V. A. Falovych [2011, p. 1−25] (Figure 1). 
Concerning the minimization of risk which might occur in the identified 
supply chains and consequently in the sphere of cluster functioning, the 
integrated  employment  of  two  approaches  is  suggested.  The  first  one 
presupposes the pursuit of optimal correlation between outsourcing and 
insourcing  [Yakymyshyn  2006, p.  1−25]  (Figure  2)  and  the  second  one 
suggests  grouping  of  stock  according  to  criticality/non  criticality  [Fa‐
lovych 2011, p. 1−25]. 
  The main body of the research. Resuming the practice of SEZs estab‐
lishment may be viewed as a potential solution to the region’s problems, 
due  to  the  fact  that  SEZs  along with  clusters  are  considered  effective 
tools for solving problems of regional development. However, the ways 
and approaches  towards  their  establishment have a number of distinc‐
tive features (Table 1). 
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Figure 1. The procedure of determination of potential supply  
chain into regional economy  
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crease, a stable chain 4 

Decomposition of 
characteristic feature 

3 and capital effi-
ciency 

Complex 
products 

Flexible supply chain Push-strategy of a supply 
chain 

     
High Demand forecast Push-strategy of  

a supply chain 5 4. Reliability of 
demand forecast Low Current demand Pull-strategy of a supply 

chain 
       

High scale 
effect 

Reliable forecast Pure рush-strategy 
Pure рull-strategy  6 

Decomposition of 
characteristic features 

2 and 4 Low scale 
effect 

Unreliable forecast Mixed рush/рull-strategy 
Mixed рull/рush – strategy 

     
Unidirec-
tional 

Pseudo loop of a supply chain Open supply chain  

7 5. Forms of supply 
chains Cyclical Complete loop of a supply 

chain 
Closed supply chain 

     
Transactional More freedom, less respon-

sibilities 
Informal supply chain 

8 
6. The nature of 

relations within the 
supply chain Cooperative Less freedom, more respon-

sibilities 
Formal supply chain 
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Figure 2. The procedure for taking decisions concerning the exploitation  
of the external sources in a supply chain 

 
 Internal source External source

Concomitant 
decisions 

Basic estimation 
(statistical) 

Decisions taken to 
cut the expenses 

directly or 
indirectly 

Concomitant 
decisions 

Decision 
concerning 

restructuring the 
key components 

Stage 1

Decisions to 
optimise the 
values chain 

structure 

Decision 
concerning 

differentiation of  
values chain 

Stage 2

Overturning the 
decision concerning 

outsourcing 

Affirmation of 
the decision 
concerning 

i

Contrast of  expenses 
(final cost changes have 

been encountered) 

Contrast of values added 
to the customer 

(commodity, place, time, 
reliability, completeness, 

security etc.) 
 

Assessment of investment 
efficiency when the 
source is changed 

Additional estimation
(strategical analysis) 

Stage 3
Transactional expenses 

assessment 

Reaction capability 
assessment 

Taking the strategic 
decision concerning 

outsourcing  
 

  The main criterion which discriminates between SEZs and clusters is 
the dominant role of  the state  in  their establishment and stimulation of 
their development through the system of preferences. To our mind, un‐
der  the current conditions a  resumed practice of SEZs establishment  in 
Ukraine can be considered reasonable only in close connection with clus‐
ter initiatives promotion and further transformation of SEZs into clusters 
(following the example of neighbouring Poland). 
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Table 1. Convergent and divergent features of Special Economic Zones (SEZ)  
and a cluster 

Convergent features   Divergent features 

Criterion  SEZ and  
cluster  Criterion  SEZ  Cluster 

Facilitates the 
development of 
a certain region 

Specialization  unidirectional 
having multiple 

directions 

Facilitates in‐
vestment attrac‐
tion (foreign 
investment in 
particular) 

Legal status  might have 
does not have 
(as a rule) Envisaged 

benefits 

Facilitates the 
unity of sci‐
ence, business 
and power 

Operation re‐
sults reliability 
upon the tax and 
customs privi‐
leges provided 
by the state 

high  low 

Territorial 
and spatial 
organisation 

Location 
within a certain 

territory 

Is established in 
accord with the 
corresponding law 

yes  no 

Establishment 
conditions 

Developed 
market infra‐
structure 

Targeted at the 
development of 
any region 

as a rule estab‐
lished in de‐

pressed regions 
yes 

Payback 
period 

The period 
from the 

launch to effi‐
cient output 
production is 
quite durable 

The main target 

regional de‐
velopment,  
attraction of 
foreign in‐
vestment  

economic devel‐
opment of the 

region due to the 
increased level of 
competitiveness 
among the players 

Legal inde‐
pendence of 
enterprises 

is preserved 

Management 
by state and 
local authori‐

ties  

on the basis of 
passed legal 
acts, financial 
and develop‐
ment pro‐

grammes and 
direct partici‐

pation  

on the basis of  
a statute, agree‐
ment, financial 

and development 
programmes, 
sometimes with 
direct participa‐

tion  

Revised  by  the  authors  on  the  basis  of  the  research  [Krykavskyi,  Pokhylchenko  2012,  
p. 89−97]. 
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   In  this  case  SEZ will  transform  from  a  non‐market mechanism  for 
regional  economy  stimulation  into  a market mechanism,  and  clusters 
will  receive  impetus  for  development  due  to:  preferences  encouraging 
the entrepreneurs’ initiative, both competitive and cooperative; business 
activeness  increase;  extension  of market  affiliation  between  the  enter‐
prises  from different branches; attraction of branch  leaders, who  in  the 
course of their development become gravitation poles for production, as 
well  as  foreign  investors who  bring  new  business  standards  onto  the 
market; support for innovation. 
  At  the  same  time developed market  infrastructure  is  a prerequisite 
for the establishment of CEZs as well as clusters. From the standpoint of 
a  logistic  conception,  the  rationalisation  of  transport  and  storage proc‐
esses, material,  financial  and  information  influxes  into  the  circulation 
form  the  new  approach  to  the  development  of  such  infrastructure 
[Krykavskyi, Vasylevskyi, Bilyk and others, 2008, p. 22]. The high level of 
logistics development  in  the  region  testifies  to  the existence of  storage, 
manipulation, transport and packaging infrastructures as well as logistic 
centres and operators which altogether create logistic infrastructure. En‐
terprises’  possibility  to minimise  transport  expenses,  order  fulfillment 
speed,  the  quality  of  serving  ultimate  consumers,  the  accessibility  of 
a maximum  range of available  logistic  services etc.,  rely on  the  level of 
development of such infrastructure. 
  In particular, Chinaʹs  logistic  centres  contain  a  free  economic  zone, 
where research and development work is conducted. In particular, in the 
Chinese province of Taiwan  the  logistic centre  is  subdivided  into  three 
zones. Textile manufacturing, chemical and other  industries are  located 
in  the  industrial  zone.  Research,  production  support  and  training  for 
high‐tech areas are centered in a scientific industrial zone. A special zone 
is provided for storage, transportation and trade. In Japan, as well as in 
China the logistic centre is established according to the principle of a free 
economic zone where the storage, classification, monitoring, testing, proc‐
essing, collection, packaging and exhibition of imported goods takes place 
[Myshko 2011, p. 99]. Equally important is the role of logistics at a stage of 
cluster  as  an  integrated  business  structure  development,  for which  the 
crucial role is played by the efficiently built supply chain, covering all the 
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levels,  from  the  sources of  raw materials, up  to  the delivery of  finished 
products to an ultimate consumer. Gradual implementation of the concep‐
tion of logistics into the internal system of clusters control requires them to 
be viewed as  integrated supply chains. Supply chain  is an  integration of 
a production  enterprise  with  suppliers,  distributors,  logistics  operators 
and consumers aimed at the optimization of the shift of material flow and 
the increase in productivity efficiency of all the participants of the supply 
chain. The integrated supply chain allows to consider the whole chain as if 
it was  the only  ʺadvancedʺ enterprise.  In particular,  the  identification of 
convergent  and divergent  features  of  supply  chains  and  clusters  can  be 
facilitated by the identification of the place and importance of logistics in 
cluster functioning (Table 2). 

 
Table 2. Convergent and divergent features of the supply chain (SCh) and cluster 

Convergent features  Divergent features 

Criterion  SCh and 
cluster 

Criterion  Supply chain  Cluster 

1  2  3  4  5 

Stage of 
logistic man‐
agement 
development 

Integrated 
on the level 
of a supply 
chain 
 
 
Logistically 
oriented 
management 

Targets 

On strategic level:  
creating an effective 
and resistant to 
external risks sys‐
tem of participants 
cooperation within 
a certain territory 
capable of yielding 
profit and securing 
each member with 
gain for close mu‐
tual cooperation 
thus having posi‐
tive effects upon the 
environment. 
On the tactical 
level there are 
such priorities as 
expenses minimi‐
sation, sales in‐
crease, getting into 
new markets etc.  

Stock minimisation 
Customer service 
maximization 
 
 
Forming competi‐
tive advantages 
Profit increase 
Economic potential 
development 
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Table 2 
1  2  3  4  5 
Stock man‐
agement 

Performance 
coordination 

Territorial  
organization 
 factor 

Plays the crucial 
role in forming 
competitive advan‐
tages 

Considerably 
influencing the 
formation of com‐
petitive advantage 

Stock flow  Continuous  Ties between  
organisations 

Partnership and 
cooperation of the 
participants side by 
side with the com‐
petitiveness 

partnership and 
cooperation of the 
participants 

Expenses  Consumer 
costs 

Generated  
effects  
manifestation 

On the level of 
enterprises‐
members of a sup‐
ply chain 

On the level of 
enterprises‐mem‐
bers of a supply 
chain as well as 
on the level of the 
cluster territory 

Information  Common 

Scale of the  
management 
object 

Unity of enterprises 
creating the inte‐
grated supply chain 

Unity of enter‐
prises creating the 
integrated supply 
chain as well as 
state authorities, 
scientific estab‐
lishments and 
supporting organi‐
sations 

Risk  Substantial       

Planning  Mutual for  
a supply 
chain 

     

Competition 
strategies 

Outsourcing 
     

Coordination 
mechanism 

Virtual 
     

Object of 
logistics 

Logistic 
product 

     

Logistic 
service 

Logistic 
operators 
(3PL, 4PL) 

     

Revised by the authors on the basis of the research [Krykavskyi, Pokhylchenko 2012, 
p. 89−97]. 
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  Let us  first of  all detect  the  convergent  features between  the  supply 
chain  and  cluster  according  to  the  approaches  of  logistic management, 
customer orientation, outsourcing orientation and the employment of vir‐
tual  rather  than physical mechanism of coordination. However,  the  con‐
trast of  these structures  (supply chain and cluster) according  to  their  tar‐
gets  allows  to  conclude  that  supply  chain  targets,  on  the  one hand,  are 
clearer and more specific, but on  the other hand  they are narrower  than 
cluster targets. This in particular presupposes that the effects generated by 
the given structures are different: supply chain effects are  internal while 
those of the cluster manifest themselves externally. The factor of territorial 
organization plays the crucial role for both: a supply chain and a cluster. 
  A geographical concentration (localization) of the participants is one of 
the most important features of the cluster, which brings competitive advan‐
tages  to  participants  as well  as  to  cluster  territory  [Krykavskyi,  Pokhyl‐
chenko 2012, p. 74−77]. Supply chain efficiency  in  its turn also relies upon 
the  territorial organisation,  as  logistic operations might geographically be 
very broad thus affecting the speed and quality of customer service. 
  With  regard  to all  the above outlined aspects, we may assume  that 
the establishment of SEZs and clusters on their territory on the grounds 
of the conception of supply chain management shows great potential for 
the  transformation  of  clusters  into  an  efficient  instrument  for  regional 
policy of sustainable development in Ukraine. 
  The system of  interconnections between these structures can be rep‐
resented as follows (Figure 3). 
  The scheme provided illustrates two features: when viewed from the 
standpoint  of  logistic  conception  as  a  function  of  a  supply  chain  (net‐
work), the cluster occupies a central position within SEZ;  the typology of 
a cluster as a chain (network) of supply to SEZ allows to trace the direc‐
tion of potential effects generated by a cluster within and outside SEZ, 
actively attracting investment to the region of SEZ and boosting its com‐
petitiveness. 
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Figure 3. The typology of a cluster as a chain (network) of supply to SEZ* 

 
                                         shows the directions of effects within a SEZ 
                                             shows the directions of effects spreading beyond the  limits of SEZ 
Source: elaborated by the authors. 

 

  Conclusions and further research prospects. Thus, the research sub‐
stantiates  future  prospects  of  solving  the  topical  problems  of  regional 
economy. The solutions may be found on the crossroads of three concep‐
tual platforms of business development, namely the conceptions of SEZ, 
a cluster and supply chain. Such an approach will allow to mobilize the 
factors  of  added value  increase  in  the  region due  to  the  integration  of 
a supply chain (network) of business processes within the cluster on the 
grounds of logistic conception as well as advantages and possibilities of 
each of  the above discussed structures. Prospects of  the research: an  in‐
depth study of the applied aspects of implementation of SEZ and supply 
chains  conception  regarding  cluster  structures  for  the purpose  of  their 

                                                 
* Controversy: not each cluster can be viewed as a supply chain (network), but each 

supply  chain which  is  characterised  by  a  relatively  limited  spatial  localization  can  be 
considered a cluster. 
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transformation  into  the  efficient  instrument  for  regional  policy  of  sus‐
tainable development. 
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Jednostka samorządu terytorialnego jako organ 
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The unit of local government as the authority conducting 
the hospital - comparison and evaluation of financial situation 

of district and provincial hospitals in the region of Lodz 
 
Abstract: The main aim of this article is to compare and evalu-
ate financial situation of district and provincial hospitals in the 
region of Lodz. It is done according to the factors showing finan-
cial effectiveness of the hospitals. The article was based on the 
assumption that there had been significant differences between 
financial effectiveness of district and provincial hospitals. It 
turned out that the financial situation of provincial hospitals is 
much better than district ones. 
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1. Wstęp 
 

  Sektor  opieki  zdrowotnej  został  związany  w  szczególny  sposób 
z jednostkami  samorządu  terytorialnego  (JST)  w  1999  roku  wskutek 
wprowadzonej w  owym  czasie  reformy  systemowej.  Reforma  ta  obej‐

                                                            
1  Badania  współfinansowane  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego 

w ramach  Poddziałania  8.2.1  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  w  związku 
z realizacją  Projektu  „Doktoranci  –  Regionalna  Inwestycja  w  Młodych  naukowców 
społeczno‐humanistycznych – Akronim D‐RIM SH”. 
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mowała cztery niezwykle ważne obszary społeczne  tj. system emerytal‐
ny, edukacyjny, administracyjny oraz ochrony zdrowia. 
  W  ramach  reformy  administracyjnej wprowadzony  został  trójstop‐
niowy podział terytorialny na gminy, powiaty  i województwa. Większa 
decentralizacja w  ramach  administracji publicznej miała przyczynić  się 
do poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi i tym 
samym poprawy w zakresie realizacji publicznych potrzeb mieszkańców 
danych społeczności  lokalnych [Misterek 2008, s. 9−10]. Każdej z  jedno‐
stek został przyporządkowany odpowiedni zakres odpowiedzialności za 
zadania z zakresu opieki zdrowotnej mieszkańców. 
  JST przejęły odpowiedzialność za funkcjonowanie opieki zdrowotnej 
na  poziomie  lokalnym  i  regionalnym  pełniąc  funkcje  właścicielskie 
w stosunku do szpitali powiatowych i wojewódzkich, jak również wielu 
placówek ambulatoryjnej opieki specjalistycznej [Jaworzyńska 2010, s. 12]. 
  Tematyka niniejszego opracowania skupia się właśnie na funkcjono‐
waniu  szpitali  powiatowych  i wojewódzkich.  Celem  artykułu  jest  po‐
równanie  i ocena sytuacji finansowej szpitali powiatowych  i wojewódz‐
kich w  regionie  łódzkim. Dla  realizacji  celu  zostaną wykorzystane  ele‐
menty analizy finansowej. 
  Publikacja bazuje na hipotezie badawczej,  iż organ założycielski sta‐
nowi czynnik powodujący występowanie poważnych różnic w zakresie 
efektywności  finansowej  pomiędzy  szpitalami.  Pozytywnie  zweryfiko‐
wana hipoteza otworzy pole do dalszej dyskusji związanej z określeniem 
przyczyn potencjalnych różnic. 
  

2. Obowiązki i zadania JST w zakresie ochrony zdrowia 
 

  Jednostki  samorządu  terytorialnego  mają  znaczny  wpływ  na  po‐
prawne  funkcjonowanie całego systemu ochrony zdrowia w Polsce. Do 
głównych funkcji samorządów terytorialnych należy m. in. organizowa‐
nie systemu opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym, czy finansowanie 
programów  zdrowotnych  oraz  świadczeń  dla  osób  nieubezpieczonych 
[Jaworzyńska 2010, s. 15].      
  Jak wspomniano wcześniej każda z jednostek samorządu terytorialnego 
jest  odpowiedzialna  za  określony  obszar  ochrony  zdrowia  i polityki pro‐
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zdrowotnej. Gminy zobowiązane są m. in. do pewnych działań w zakresie 
takich obszarów,  jak zwalczanie chorób zakaźnych, wychowania w  trzeź‐
wości  i  przeciwdziałania  alkoholizmowi,  zapobiegania  narkomanii,  czy 
ochrony zdrowia przed następstwami używania  tytoniu  i wyrobów  tyto‐
niowych. W zakresie zadań powiatu można wymienić działania związane 
m. in. z umieszczaniem chorych na gruźlicę w zakładach do tego przezna‐
czonych, ochroną  zdrowia psychicznego,  rehabilitacją  zawodową,  czy  za‐
trudnianiem osób niepełnosprawnych. Województwa nie mogą natomiast 
naruszać samodzielności powiatów i gmin. Stanowią one organy założyciel‐
skie  ośrodków medycyny  pracy,  kolumn  transportu  sanitarnego,  czy  też 
wysokospecjalistycznych  szpitali  wojewódzkich.  Ponadto  wszystkie  JST 
wskutek opisywanej reformy stały się organami założycielskimi dla więk‐
szości publicznych zakładów opieki zdrowotnej [Karski 2005, s. 39−41]. 
  JST nabyły prawa w zakresie tworzenia, likwidacji, nadawania statu‐
tu  finansowania  inwestycji, nadzoru oraz przekształceń  infrastruktural‐
nych podległych im zakładów opieki zdrowotnej. Na samorządach tery‐
torialnych spoczywa również odpowiedzialność za gospodarkę finanso‐
wą  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej.  Ponadto 
samorządy są odpowiedzialne w ramach podległych im zakładów opieki 
zdrowotnej za nawiązywanie stosunku pracy z  ich kierownikami, spra‐
wowanie  nadzoru  nad  ich  funkcjonowaniem,  czy  też  delegowanie 
przedstawiciela do rady społecznej [Depta 2011, s. 58; Jaworzyńska 2010, 
s.  12,  21]. Tworzenie  zakładów opieki  zdrowotnej przez  JST, podobnie 
jak  i  przez  organy  administracji  rządowej ma  zagwarantować,  że  jed‐
nostki  te będą  realizowały  cele, dla których zostały powołane. Szpitale 
publiczne mogły być założone przez JST w dwojaki sposób. Po pierwsze 
przez przejęcie z mocy prawa wskutek wprowadzonej w 1999 r. reformy, 
a po drugie przez utworzenie z własnej inicjatywy [Witczak 2009, s. 43]. 
  Jednostki samorządu  terytorialnego spotykają się z  różnymi proble‐
mami  w  zakresie  prowadzenia  podległych  im  placówek  szpitalnych. 
Pewien problem stanowi niedookreślona precyzyjnie rola JST w systemie 
ochrony  zdrowia.  Wydaje  się,  iż  zadania  i  obowiązki  nakreślone  są 
w nazbyt ogólny sposób. Ponadto trzeba podkreślić,  iż wraz z wprowa‐
dzoną  reformą nie zadbano o zapewnienie  JST odpowiednich  środków 
finansowych, jako organom założycielskim zakładów opieki zdrowotnej. 
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Należy  również zaznaczyć,  iż nie dookreślono  regulacji w zakresie sto‐
sunków własnościowych pomiędzy  JST a zakładami opieki zdrowotnej, 
co oznacza, iż samorządy mają ponosić konsekwencje finansowe działań, 
na które właściwie nie mają wpływu. Problem stanowi także fakt, iż JST 
nie mają  praktycznie  żadnego wpływu  na wyłanianie  członków  rady 
Narodowego Funduszu Zdrowia pełniącego funkcję narodowego płatni‐
ka – inaczej, niż to miało miejsce w przypadku działalności kas chorych 
(pełniących  funkcję narodowego płatnika do 2003  roku). Wtedy  to  samo‐
rząd województwa miał wpływ na wybór członków do rady. Sytuacja taka 
może oznaczać powrót do scentralizowanego modelu wydatkowania środ‐
ków na ochronę zdrowia i tym samym krok wstecz w zakresie działalności 
społeczeństwa obywatelskiego i samorządności [Karski 2005, s. 62−64]. 
  Każdy  szpital  – niezależnie  od  formy własności  – działający w go‐
spodarce rynkowej może być traktowany,  jako przedsiębiorstwo. Jest to 
związane  z  faktem,  iż  zarówno  szpitalom  publicznym  (SPZOZ),  jak 
i niepublicznym  (NZOZ) mogą być przypisane  takie cechy  jak: wolność 
pod względem  ekonomicznym,  dążenie w  swych  decyzjach  do  racjonal‐
nych wyborów, dążenie do osiągania  indywidualnych decyzji, ponoszenie 
odpowiedzialności  ekonomicznej  za  skutki  swoich decyzji  [Witczak  2009, 
s. 11].  Oznacza  to,  iż  gospodarka  finansowa  szpitali może  być  oceniana 
przez podobny pryzmat, jak działalność finansowa innych przedsiębiorstw. 
  Należy  jednak pamiętać o  tym,  iż  szpitale  stanowią  szczególny  typ 
przedsiębiorstwa i nie mogą być w pełni traktowane, jako typowi uczest‐
nicy rynku. Po pierwsze ma to związek z tym, iż płatnik będący nabywcą 
świadczeń  zdrowotnych  (Narodowy  Fundusz Zdrowia) ma możliwość 
narzucenia  określonych  warunków  zawieranej  ze  szpitalem  umowy. 
Ponadto należy pamiętać,  iż  szpitale podlegają  swym organom założy‐
cielskim. Uwzględniając powyższe czynniki można stwierdzić,  iż pomi‐
mo tego, że szpitale mogą być postrzegane,  jako samodzielnie gospoda‐
rujące jednostki nie mogą być jednak uznane za w pełni autonomicznych 
graczy rynkowych [Sobczak 2009, s. 268−276]. 
  Każdy  publiczny  szpital  jest  prowadzony w  formie  samodzielnego 
zakładu, a koszty  swojej działalności  i zobowiązań oraz ujemny wynik 
finansowy pokrywa z osiąganych przychodów. Za główne źródło przy‐
chodów  traktuje  się  umowy  zawierane  przez  szpitale  z  Narodowym 
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Funduszem Zdrowia. W momencie kiedy szpital nie jest w stanie pokryć 
ujemnego wyniku finansowego odpowiedzialność za  jego zobowiązania 
spoczywa na organie  założycielskim  [Witczak  2009,  s. 43],  czyli np. na 
jednostce samorządu terytorialnego.  
  W związku z  licznymi problemami związanymi z funkcjonowaniem 
jednostek  szpitalnych  niezbędne wydaje  się wypracowanie  odpowied‐
nich miar mających na celu ocenę  ich sytuacji. W niniejszym opracowa‐
niu  nacisk  został  położony  na  wskaźniki  pozwalające  ocenić  sytuację 
finansową  szpitali.  Istotnym wydaje  się  również ocena  sytuacji  szpitali 
w zależności od określonego organu założycielskiego. 
 

3. Metodologia badania 
 

  Przeprowadzone  badanie  miało  na  celu  ocenę  sytuacji  finansowej 
szpitali powiatowych  i wojewódzkich. Przez  ten pryzmat można doko‐
nać  również  oceny  zarządzania przez władze powiatu  i województwa 
podległymi im jednostkami szpitalnymi. 
  Analizie zostały poddane szpitale powiatowe i wojewódzkie z regionu 
łódzkiego. Dane, na podstawie, których przeprowadzono analizę, pocho‐
dziły  z  bazy danych Amadeus dostarczającej  informacji  ekonomicznych 
dotyczących wielu prywatnych i publicznych firm działających na terenie 
Europy.  Analiza  została  dokonana  w  ujęciu  dynamicznym,  a  jej  okres 
obejmuje  lata  2006–2010. W  sumie  przeanalizowano  sytuację  8  szpitali 
powiatowych i 10 wojewódzkich z regionu łódzkiego, co w ocenie autora 
stanowi próbę, która umożliwia wnioskowanie. Łącznie w województwie 
łódzkim funkcjonuje 7 szpitali gminnych, 12 szpitali powiatowych oraz 14 
szpitali wojewódzkich [Zdrowie Łódzkie, 2013]. Struktura szpitali prowa‐
dzonych przez JST została przedstawiona poniżej (rys. 1). 
  Niniejsze opracowanie skupia się na porównaniu sytuacji finansowej 
szpitali  powiatowych  i wojewódzkich, w  związku  z  czym w  dalszych 
rozważaniach  pominięte  zostaną  szpitale,  których  organem  założyciel‐
skich  jest  gmina.  Ponadto  szpitale,  które  zostały wykluczone  z  próby 
w ramach  jednostek  powiatowych  to:  Samodzielny  Publiczny  Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, Zespół Opieki Zdrowotnej w  Łęczycy, 
Zespół  Opieki  Zdrowotnej w  Zgierzu  oraz  Powiatowy  Zespół  Opieki 
Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim.  
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Rysunek 1. Struktura szpitali prowadzonych przez JST w województwie łódzkim 

 
  Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Zdrowie Łódzkie, 2013]. 
 

  W ramach szpitali wojewódzkich nieobjętych badaniem znalazły się: 
Samodzielny Publiczny Rehabilitacyjno‐Leczniczy Zakład Opieki Zdro‐
wotnej dla Dzieci w Rafałówce,  Specjalistyczny Rehabilitacyjny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Sokolnikach, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny 
w Warcie oraz Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu 
Ruchu  im.  dr  Z.  Radlińskiego  w  Łodzi.  Szpitale  te  nie  zostały  ujęte 
w badaniu z powodu braków danych lub zbyt krótkich szeregów czaso‐
wych dostępnych w ramach wykorzystywanej bazy. 
  Celem odniesienia uzyskanych wyników do kontekstu historyczne‐
go, dobór wskaźników mających zobrazować  sytuację  finansową bada‐
nych  szpitali  został dokonany w  oparciu  o wcześniejsze  badanie prze‐
prowadzone w  latach  2007–2008  przez  zespół  złożony  z:  Sobczak  A., 
Czechowskiej D., Dmowskiego M.  pt.  „Sytuacja  finansowa  samodziel‐
nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – analiza wskaźnikowa”. 
Raport  ten  został przygotowany na  zlecenie Centrum  Systemów  Infor‐
macyjnych  Ochrony  Zdrowia  i  stanowił  pierwszą  próbę  prezentacji 
i oceny  sytuacji  finansowej  SP ZOZów. W  próbie  na  podstawie,  której 
sporządzono raport, znalazło się przeszło tysiąc pięćset szpitali. Analizy 
zostały dokonane w kilku wymiarach, a prezentowane wskaźniki zostały 
ujęte w sposób zagregowany. Szpitale podzielono ze względu na organ 
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założycielski, województwo  oraz  funkcję  opieki  zdrowotnej,  jaką  speł‐
niały [Sobczak, Czechowska, Dmowski 2007–2008, s. 1−5, 28]. 
  W  niniejszym  opracowaniu  zostały  wykorzystane  tzw.  wskaźniki 
efektywności  finansowej.  Można  wyróżnić  pośród  nich  następujące 
wskaźniki: zyskowności operacyjnej, produktywności aktywów, bieżącej 
płynności,  szybkiej  płynności,  ogólnego  zadłużenia,  wypłacalności,  fi‐
nansowania majątku trwałego oraz zyskowności netto. Wskaźniki te zo‐
stały określone przez projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w spra‐
wie monitorowania  i oceny  sytuacji ekonomiczno –  finansowej  szpitali, 
włączonych do sieci szpitali, przekazanym do uzgodnień zewnętrznych 
7 marca  2007  r.  [Szerzej:  Sobczak,  Czechowska,  Dmowski  2007−2008, 
s. 5−10]. Warto  również dodać,  iż  za wykorzystaniem  tychże wskaźni‐
ków  przemawia  również  fakt,  iż większość  z  nich  jest  przywoływana 
również w  innych publikacjach poświęconych m.  in. ocenie  sytuacji  fi‐
nansowej podmiotów działających na rynku ochrony zdrowia [Chwierut 
i  in. 2000, s. 91−101]. Ponadto część z nich  jest również aktualnie wyko‐
rzystywana w raportach przygotowywanych przez wojewódzkie centra 
zdrowia publicznego – także przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Pu‐
blicznego w Łodzi [Olczyk 2012]. 
  Należy  zaznaczyć,  iż w  przypadku wykonywanej  analizy  zdarzały 
się sporadyczne braki w dostępnych danych niezbędnych do obliczenia 
niektórych  wskaźników,  poprzez  co  wartość  danego  wskaźnika  dla 
określonego szpitala nie została uwzględniona w wartości zagregowanej. 
Takie sytuacje miały  jednak charakter incydentalny, w związku z czym, 
zdaniem autora, nie powinny mieć znaczącego wpływu na wnioskowa‐
nie dokonane w opracowaniu. 
 
4. Analiza i ocena efektywności finansowej szpitali 
    z regionu łódzkiego 
 

  Poniżej przedstawiono wyniki uzyskane z przeprowadzonego bada‐
nia. Widać wyraźnie, iż w przypadku bardzo wielu wskaźników sytuacja 
finansowa zarówno w przypadku  jednostek szpitalnych, za które są od‐
powiedzialne władze powiatu, jak i województwa nie wydaje się stabilna 
(tab. 1). Poniżej znajduje się szczegółowa analiza sytuacji w tym zakresie.  
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Tabela 1. Wskaźniki efektywności finansowej szpitali z regionu łódzkiego  
w zależności od organu założycielskiego 

Organ prowa‐
dzący/Rok 

2006  2007  2008  2009  2010 

Wskaźnik zyskowności netto 
Powiat  ‐2,06%  6,59%  6,29%  4,60%  ‐1,31% 
Województwo  0,95%  5,54%  3,04%  2,50%  ‐3,27% 

Wskaźnik zyskowności operacyjnej 
Powiat  0,42%  2,95%  4,85%  2,50%  1,23% 
Województwo  2,53%  1,65%  1,74%  0,08%  ‐2,70% 

Wskaźnik produktywności aktywów 
Powiat  ‐3,10%  9,25%  13,93%  7,02%  1,29% 
Województwo  3,65%  3,39%  2,79%  0,67%  ‐4,10% 

Wskaźnik bieżącej płynności 
Powiat  0,43  0,67  0,71  0,73  0,78 
Województwo  0,84  0,93  1,10  1,13  0,96 

Wskaźnik szybkiej płynności 
Powiat  0,40  0,62  0,67  0,68  0,72 
Województwo  0,77  0,85  1,01  1,03  0,89 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 
Powiat  2,47  2,05  2,15  2,14  2,22 
Województwo  1,06  0,93  0,82  0,61  0,62 

Wskaźnik wypłacalności 
Powiat  0,22  ‐0,73  ‐1,37  ‐3,04  2,71 
Województwo  ‐11,80  6,43  ‐10,52  2,25  1,36 

Wskaźnik finansowania majątku trwałego 
Powiat  ‐1,73  0,38  ‐0,05  ‐0,40  ‐0,73 
Województwo  1,76  1,41  1,31  0,92  0,93 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych Amadeus.   

 
  Wskaźnik zyskowności netto ma za zadanie zobrazować efektywność 
finansową całokształtu działalności szpitala. Wskazuje on na relację zysku 
netto do przychodów ogółem. Przyjmuje się,  że  im wyższa wartość  tego 
wskaźnika tym lepsza sytuacja finansowa danej jednostki. Analizując war‐
tości wskaźników szpitali z regionu łódzkiego można zaważyć, iż zarów‐
no w przypadku szpitali powiatowych, jak i wojewódzkich przyjmują one 
bardzo niskie wartości. Brak  jest również wyraźniej tendencji wzrostowej 
w przypadku tego wskaźnika, co powinno zostać ocenione negatywnie.     
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  W przypadku wskaźnika zyskowności operacyjnej widać, iż w anali‐
zowanej próbie wartości  zarówno w przypadku  szpitali powiatowych, 
jak  i wojewódzkich  są  stosunkowo  niskie. Pożądane  jest,  aby wartości 
tego wskaźnika  kształtowały  się  na  jak  najwyższym  poziomie. Niskie 
wartości wskaźnika  świadczą o niskiej zyskowności placówek powiato‐
wych,  jak  i wojewódzkich w regionie  łódzkim. W przypadku placówek 
wojewódzkich wskaźnik ten w 2010 roku osiągnął nawet wartość ujem‐
ną, co może być ocenione jako zjawisko negatywne.  
  Wskaźnik produktywności aktywów pozwala na ocenę racjonalności 
gospodarowania majątkiem  jednostki.  Inaczej mówiąc określa zdolność 
zaangażowanych aktywów do wypracowania zysku operacyjnego. Tutaj, 
podobnie jak w przypadku poprzedniego wskaźnika, pożądane jest uzy‐
skiwanie  jak najwyższych wartości. Niestety  i w tym przypadku warto‐
ści  te wydają  się kształtować na  stosunkowo niskim poziomie  – nieza‐
leżnie od tego, czy mowa o szpitalach powiatowych, czy wojewódzkich – 
a niekiedy nawet osiągają wartości ujemne.  
  Wskaźnik  bieżącej płynności  określa  zdolność do  spłacenia  krótko‐
terminowych zobowiązań z majątku obrotowego. Niskie wartości wska‐
zują  na  brak  lub  niewielką  zdolność  spłaty  bieżących  zobowiązań. 
Przyjmuje  się,  iż w przypadku  szpitali optymalne wielkości wskaźnika 
oscylują w  przedziale  1,2–1,7,  natomiast wyższe wartości wskazują  na 
nieefektywne  gospodarowanie  majątkiem  obrotowym  [Sobczak,  Cze‐
chowska, Dmowski 2007−2008, s. 5−10]. Na podstawie przeprowadzonej 
analizy widać, iż bliższe optymalnych wielkości są wartości uzyskiwane 
przez szpitale wojewódzkie. W przypadku szpitali powiatowych w ana‐
lizowanym okresie  jest zauważalny pozytywny trend wzrostowy w kie‐
runku pożądanych wielkości. Pozytywnym jest również fakt, iż wartości 
wskaźników w całym analizowanym okresie w przypadku obu organów 
założycielskich  kształtują  się  powyżej wartości  0,6  uznawanej  za  próg 
wskazujący na brak lub niski poziom płynności finansowej (wyjątek sta‐
nowi tu sytuacja szpitali powiatowych w 2006 roku). 
  Wskaźnik  szybkiej płynności  informuje natomiast o zdolności do  szyb‐
kiego  uregulowania  zobowiązań  krótkoterminowych. Optymalne wartości 
dla szpitali kształtują się na poziomie 0,9–1,3, natomiast wartości poniżej 0,9 
wskazują na  zagrożenie dla  szybkiego  regulowania  bieżących  zobowiązań 
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[Sobczak,  Czechowska,  Dmowski  2007−2008,  s.  5−10].  Bliżej  optymalnych 
wielkości  kształtują  się  wartości  wskaźników  dla  szpitali  wojewódzkich. 
W przypadku szpitali powiatowych w całym analizowany okresie wartości 
kształtują się poniżej progu 0,9.Należy  jednak zaznaczyć, iż zauważalna  jest 
tu pozytywna tendencja wzrostowa w kierunku pożądanych wartości. 
  Wskaźnik  ogólnego  zadłużenia  obrazuje  stopień  pokrycia majątku 
kapitałami  obcymi.  Niskie  wartości  tego  wskaźnika  mogą  świadczyć 
o niewielkim stopniu wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania, 
podczas  gdy  zbyt wysokie wartości mogą wskazywać na niską wiary‐
godność  finansową  szpitala. Przyjmuje  się,  iż  akceptowane  są wartości 
wskaźnika do poziomu 0,8 [Sobczak, Czechowska, Dmowski 2007−2008. 
s. 5−10]. Tutaj  również znacznie  lepiej przedstawia  się  sytuacja  szpitali 
marszałkowskich.  W  analizowanym  okresie  zauważalna  jest  również 
pozytywna  tendencja  spadkowa  od poziomu  1,06 w  2006  roku do po‐
ziomów bliskich  0,6 w  latach  2009  i  2010. Niestety  szpitale powiatowe 
z wartościami wskaźnika w całym analizowanym okresie powyżej 2 cha‐
rakteryzuje niska wiarygodność finansowa. 
  Wskaźnik  wypłacalności  informuje,  w  jakim  stopniu  kapitał  własny 
pokrywa zobowiązania. Przyjmuje się, iż optymalne wartości wskaźnika w 
zakresie oceny działalności  szpitali przyjmują wartości z przedziału 0,01–
0,5. Negatywnie  ocenia  się  natomiast wartości  poniżej  0  oraz  powyżej  4 
[Sobczak, Czechowska, Dmowski 2007−2008, s. 5−10]. W  tym zakresie ani 
szpitale prowadzone przez starostwa powiatowe, ani szpitale marszałkow‐
skie nie wykazują pozytywnych tendencji. Co więcej, w przypadku szpitali 
wojewódzkich  jest widoczny bardzo duży zakres wahań, co należy ocenić 
zdecydowanie negatywnie. Wartości wskaźników mogą sugerować znacz‐
ne problemy z wypłacalnością w przypadku szpitali z regionu łódzkiego. 
  Kolejny ze wskaźników, czyli wskaźnik finansowania majątku trwa‐
łego obrazuje, w jakim stopniu aktywa trwałe są finansowane kapitałem 
własnym  oraz  zobowiązaniami  długoterminowymi.  Za wielkość  opty‐
malną przyjmuje się tu 1,co gwarantuje stabilności finansową, gdyż ma‐
jątek  trwały w pełni  jest  finansowany kapitałami własnymi oraz  zobo‐
wiązaniami  długoterminowymi  szpitala.  Należy  jednak  zaznaczyć,  iż 
korzystne  jest również, gdy wskaźnik ten przyjmuje wartości powyżej 1 
z  tendencją  wzrostową  [Sobczak,  Czechowska,  Dmowski  2007−2008, 
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s. 5−10]. Analizując sytuację szpitali z regionu łódzkiego widać wyraźnie, 
iż nie  jest ona korzystna zwłaszcza w przypadku szpitali powiatowych, 
gdzie  w  analizowanym  okresie  wartości  wskaźnika  przyjmują  często 
wartości ujemne. Dość korzystnie przedstawia się natomiast na  tym  tle 
sytuacja szpitali marszałkowskich, gdzie wartości wskaźnika w analizowa‐
nym okresie oscylują w okolicach jedności lub są wyższe od tego poziomu; 
widoczna jest jednak tendencja spadkowa wartości tego wskaźnika. 
 

Tabela 2. Wskaźniki efektywności finansowej polskich szpitali w zależności  
od organu założycielskiego w 2006 r. 

Organ założycielski 
Wskaźnik 

Powiat  Województwo 
Zyskowności netto  ‐2,44%  ‐2,94% 
Zyskowności operacyjnej  ‐2,17%  ‐3,44% 
Produktywności aktywów  ‐2,71%  ‐3,23% 
Bieżącej płynności  0,60  0,80 
Szybkiej płynności  0,56  0,74 
Ogólnego zadłużenia  0,72  0,47 
Wypłacalności  2,41  0,84 
Finansowania majątku trwałego  0,67  0,84 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Sobczak, Czechowska, Dmowski 2007−2008, 
Załączniki: tabela 1]. 

 

  Warto w tym miejscu odwołać się również do rezultatów uzyskanych 
we wspomnianym  już badaniu pt.  „Sytuacja  finansowa  samodzielnych 
publicznych  zakładów opieki  zdrowotnej  –  analiza wskaźnikowa”. Po‐
zwoli  to na przedstawienie,  jak kształtowały  się wskaźniki  szpitali po‐
wiatowych  i marszałkowskich z województwa  łódzkiego na  tle ogólnej 
sytuacji w Polsce. Powyżej  zostały  zaprezentowane wskaźniki dla pol‐
skich szpitali w zależności od organu założycielskiego w roku 2006. 
  Porównując  dane  uzyskane  w  wyniku  przeprowadzonych  analiz 
z danymi zaprezentowanymi w  raporcie pt. „Sytuacja  finansowa samo‐
dzielnych publicznych  zakładów opieki  zdrowotnej  –  analiza wskaźni‐
kowa” widać wyraźnie, iż w zakresie osiąganej zyskowności netto sytu‐
acja  szpitali  powiatowych  z  regionu  łódzkiego w  2006  roku  była  nie‐
znacznie  lepsza  od  średnich wartości wskaźnika  uzyskiwanych  przez 
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szpitale w Polsce.  Jednak wartości  te w  obu  przypadkach  były warto‐
ściami ujemnymi,  co  należy  ocenić  negatywnie. Znacznie  lepiej przed‐
stawiała  się  sytuacja  łódzkich  szpitali wojewódzkich, dla  których war‐
tość wskaźnika wnosząca 0,95% była znacząco wyższa od średniej war‐
tości uzyskanej przez szpitale w skali makro. 
  W przypadku wskaźnika zyskowności operacyjnej widać,  iż w 2006 
roku łódzkie szpitale – pomimo niskich dodatnich wartości wskaźnika – 
i tak wypadały znacznie lepiej na tle pozostałych szpitali w Polsce, gdzie 
wartości  zarówno  dla  jednostek  powiatowych,  jak  i  wojewódzkich 
ukształtowały się poniżej zera. Znacząco lepsza sytuacja zauważalna jest 
w przypadku szpitali wojewódzkich z regionu łódzkiego, gdzie wartość 
wskaźnika wyniosła 2,53%. 
  Oceniając wartości wskaźnika produktywności aktywów widać,  iż sy‐
tuacja szpitali powiatowych z województwa  łódzkiego w 2006 r. była gor‐
sza, aniżeli sytuacja szpitali powiatowych w skali makro. Wręcz przeciwnie 
było natomiast w przypadku szpitali wojewódzkich z regionu, które to na 
tle polskich szpitali wojewódzkich osiągały znacząco lepsze wartości. 
  W zakresie oceny bieżącej płynności można zaobserwować,  iż sytu‐
acja szpitali w ujęciu makro ze względu na stosunkowo niskie wartości 
wskaźników nie przedstawia się zadowalająco. Sytuacja szpitali powia‐
towych w  regionie  łódzkim przedstawia  się gorzej, aniżeli  średnia, na‐
tomiast szpitali wojewódzkich nieco lepiej. 
  W przypadku oceny wskaźnika szybkiej płynności należy podkreślić,  iż 
jego wartości dla polskich szpitali powiatowych, jak i wojewódzkich ukształ‐
towały  się  na  bardzo  niskich  poziomach  odbiegających  od  optymalnego 
przedziału 0,9–1,3. W  tym przypadku niestety szpitale z regionu  łódzkiego 
osiągnęły jeszcze niższe wartości – powiatowe 0,40, a wojewódzkie 0,77. 
  Oceniając poziom ogólnego zadłużenia należy zauważyć,  iż szpitale 
z województwa  łódzkiego w 2006  r. pozostawały znacznie bardziej za‐
dłużone na tle ogólnej sytuacji panującej w Polsce. Sytuacja przedstawia‐
ła się bardzo źle zwłaszcza w przypadku szpitali powiatowych, dla któ‐
rych wskaźnik  był  kilkukrotnie wyższy  zarówno  od wartości  średniej, 
jak  i akceptowalnej  (0,8). Nieco  lepiej w  tym zakresie przedstawiała się 
sytuacja szpitali marszałkowskich z regionu łódzkiego. 
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  W  zakresie  oceny  wskaźnika  wypłacalności  na  szczególną  uwagę 
zasługuje bardzo zła sytuacja szpitali wojewódzkich z regionu łódzkiego, 
gdzie w 2006 roku wartość wskaźnika była znacząco niższa zarówno od 
średniej uzyskanej dla polskich szpitali, jak i ogólnie przyjętych norm. 
  W  przypadku  wskaźnika  finansowania  majątku  trwałego  sytuacja 
szpitali powiatowych z regionu  łódzkiego przedstawiała się niekorzyst‐
nie na  tle ogólnej sytuacji polskiego szpitalnictwa. Bardzo dobrze prze‐
stawia się natomiast sytuacja szpitali wojewódzkich z regionu łódzkiego. 
 

5. Zakończenie 
 

  Podsumowując dotychczasowe rozważania można stwierdzić, iż jed‐
nostki  samorządu  terytorialnego mają  do  spełnienia  bardzo  odpowie‐
dzialną  i niełatwą funkcję w zakresie ochrony zdrowia obywateli. Wraz 
z wejściem w  życie  kompleksowej  reformy  systemu  opieki  zdrowotnej 
w 1999  r.  JST  zostały  przekazane  funkcje właścicielskie w stosunku do 
jednostek szpitalnych. Przeprowadzone analizy wskazują na to,  iż sytu‐
acja finansowa polskiego szpitalnictwa nie jest zbyt dobra. Wiele spośród 
analizowanych wskaźników efektywności finansowej w przypadku pol‐
skich  szpitali  przyjmuje  znacząco  negatywne wartości w  stosunku  do 
przyjętych  norm.  Na  tym  tle  sytuacja  łódzkich  szpitali,  w przypadku 
wielu wskaźników, przedstawia się nieco lepiej, aniżeli sytuacja pozosta‐
łych polskich szpitali. 
  Warto również zauważyć,  iż w regionie  łódzkim sytuacja szpitali woje‐
wódzkich, w przypadku większości analizowanych wskaźników, przedsta‐
wią  się  znacząco  lepiej, aniżeli  sytuacja  szpitali powiatowych. Pewien pro‐
blem dla szpitali marszałkowskich z województwa łódzkiego mogą stanowić 
przede wszystkim problemy z wypłacalnością, gdyż w analizowanym okresie 
widoczne są znaczące wahania wskaźnika wypłacalności. Należy jednak pod‐
kreślić, iż w latach 2009–2010 widoczna jest poprawa sytuacji w tej materii. 
  Znaczące różnice w zakresie oceny efektywności  finansowej potwier‐
dzają różnice w zakresie zarządzania podległymi szpitalami przez organy 
założycielskie. Oznacza  to,  iż organ prowadzący może być  rzeczywiście 
traktowany, jako czynnik wpływający na efektywność finansową szpitala. 
W artykule zostało wykazane, iż w regionie łódzkim w stosunku do szpi‐
tali powiatowych lepiej zarządzane są szpitale wojewódzkie. 
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  Należy  jednak pamiętać  o pewnych  ograniczeniach przeprowadzo‐
nego badania. Zostały  tu wykorzystane – w przypadku obu analizowa‐
nych  grup  –  średnie  wartości  wskaźników.  Podejście  takie  może  nie 
uwzględniać  znaczących  różnic  (np.  w  rozmiarach  szpitali,  zakresie 
prowadzonej  działalności,  itp.) występujących  nie  tylko  pomiędzy  po‐
równywanymi grupami, ale także wewnątrz nich.  
  Przeprowadzone badania wymagają dalszych analiz, które pozwoliłyby 
na określenie statystycznej istotności otrzymanych wyników. Ponadto nale‐
żałoby  zastanowić  się nad przyczynami występowania  różnic w  zakresie 
efektywności  finansowej pomiędzy szpitalami powiatowymi  i   wojewódz‐
kimi. Być może wynikają one  z  zakresu oferowanych usług medycznych 
lub  warunków  kontraktowania  świadczeń  z  Narodowym  Funduszem 
Zdrowia, co może w bezpośredni sposób wpływać na zróżnicowaną struk‐
turę przychodów i kosztów tychże szpitali. Artykuł otwiera pole do dalszej 
dyskusji nad możliwymi przyczynami osiągania zróżnicowanej efektywno‐
ści finansowej w zależności od organu założycielskiego. 
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1. Wstęp 
 

  Zarządzanie finansami SP ZOZ uwarunkowane jest wieloma czynni‐
kami, które obarczone są określonym ryzykiem. Istotnym i nadal aktual‐
nym  problemem  są  wzrastające  koszty  niezależne  od  jednostki  np. 

                                                 
* Główna Księgowa SP ZOZ. 
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wzrost płacy minimalnej oraz coraz wyższe wymogi płatnika świadczeń 
− NFZ w zakresie zatrudnienia kadry medycznej. Wzrost kosztów z tego 
tytułu generuje kolejny, dodatkowy wzrost kosztów pochodnych od wy‐
nagrodzeń. Kosztami stałymi, niezależnymi od zakładu, są również po‐
datki oraz opłaty za media. W związku z  tym, pozostające od wielu  lat 
na  niezmienionym  lub  dość  często mniejszym w  stosunku  do  lat  po‐
przednich  poziomie  kontrakty  powodują,  że współczesne  zarządzanie 
SP ZOZ  i  jego  finansami stanowi swoiste wyzwanie, polegające na roz‐
strzygnięciu dylematu „co płacić, za co nie płacić, czy zadłużać jednostkę 
nie  płacąc  terminowo  zobowiązań wobec  kontrahentów,  czy  też  zobo‐
wiązań  publiczno  prawnych,  czy  finansować  się  kredytem  itp.” Opty‐
malny wariant rozwiązania wymienionych problemów był zawsze waż‐
ny dla jednostki, ale od 15 kwietnia 2011 r., tj. od wejścia w życie ustawy 
o  działalności  leczniczej,  stał  się  fundamentalny.  Artykuł  59  ustawy 
o działalności  leczniczej  rozstrzyga obligatoryjnie o  formie organizacyj‐
no‐prawnej  lub  likwidacji  jednostki, która wypracuje ujemny wynik  fi‐
nansowy  (po  dodaniu  kosztów  amortyzacji),  a  organ  założycielski  tej 
straty  nie  pokryje. To  tylko  niektóre  problemy  zasygnalizowane  przez 
autora związanego wieloletnią praktyką z tą sferą działalności. 
 

2. Uwarunkowania prawno-finansowe funkcjonowania SP ZOZ 
 

  W styczniu 2009 r. wprowadzono w Polsce nowy system finansowa‐
nia ochrony zdrowia. Wraz z wejściem w życie ustawy o powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym większość zadań dotyczących  tego sektora, 
podlegających dotychczas pod budżet państwa, przejęły Kasy Chorych 
[Łyszczak i in. (red.) 2010]. Ze względu na posiadanie osobowości praw‐
nej, finansowane były one ze składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz z 
budżetu  państwa.  W  oparciu  o  zawieranie  kontraktów  kształtowano 
strukturę  świadczeń  realizowanych  przez  świadczeniodawców.  Jedno‐
cześnie  ubezpieczeni mieli  prawo wyboru  świadczeniodawcy. Realizo‐
wane  kontrakty  weryfikowały  skuteczność  pracy  systemu  ochrony 
zdrowia, a zatem dostępności do usług medycznych. Finansowanie zre‐
alizowanych świadczeń zależało od: 
– ilości ściąganych składek, 
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– wyrównywania różnic finansowania pomiędzy Kasami Chorych, 
– tworzenia planów finansowych oraz ich wykonywania. 
  W  trakcie  realizacji  norm  prawnych, w  szczególności  dotyczących 
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, zmieniono zadania 
Kas Chorych. W  ich miejsce wprowadzono Narodowy  Fundusz Zdro‐
wia. Samodzielne zakłady opieki zdrowotnej  (świadczeniodawcy), pod‐
pisujące kontrakty na świadczenie usług, musiały zadbać o racjonalność 
gospodarki finansowej. Przejawiało się to w podejmowaniu zadań doty‐
czących prawidłowości  liczenia kosztów oraz przekształcaniu zarządza‐
nych  przez  siebie  jednostek w  sprawnie  działające  firmy  nakierowane 
nie  tylko  na  efekt  leczenia,  ale  także  na  szeroko  pojętą  efektywność 
[Hass‐Symotiuk  1999, Wawer  1999]. W  rezultacie  tych  zmian,  organy 
założycielskie  zostały  zwolnione  z  odpowiedzialności  finansowania 
świadczeń  zdrowotnych,  choć  nadal  pełniły  rolę  organów  założyciel‐
skich dla większości SP ZOZ i do chwili obecnej są organami prowadzą‐
cymi i nadzorującymi. 
  Zmienność otoczenia wymusza w zakładach opieki zdrowotnej stałą 
obserwację zmian na rynku świadczeń oraz dostosowanie się do nowych 
realiów.  Z  perspektywy  czasu  należy  stwierdzić,  że  dominującą  rolę 
przywiązywać należy do starannej analizy finansów  jednostki. Efektyw‐
ne  zarządzanie  finansami w  SP  ZOZ wymaga  od  kadry  zarządzającej 
ciągłego  kształcenia  i  doskonalenia  oraz  zauważania wszelkich  zmian 
występujących w tym sektorze [Hass‐Symotiuk (red.) 2007]. Strategiczne 
zmiany, o których mowa, zarówno po  stronie płatnika,  jak  i  świadcze‐
niodawcy, powodują, że system ochrony zdrowia jest niestabilny, trudny 
do  prognozowania  i  obarczony  wysokim  ryzykiem  inwestycyjnym. 
Obecnie mówi się o kolejnej zmianie systemowej, a mianowicie likwida‐
cji NFZ  (centralnego  płatnika)  i  powrocie  do  regionalizacji. Zmiana  ta 
również wpłynie na finansowanie SP ZOZ, podobnie  jak ostatnie strate‐
giczne zmiany wprowadzone w roku 2008 dotyczące systemu Jednorod‐
nych Grup Pacjentów oraz ustawa refundacyjna, której główne założenia 
realizowane są od stycznia i lipca 2012 r. Ponadto w roku 2013 w syste‐
mie ochrony zdrowia zastosowane będą przepisy ustawy o działalności 
leczniczej,  których  realizacja  wymuszać  będzie  w  wielu  przypadkach 
przekształcenie  szpitali  w  spółki.  Należy  stwierdzić,  że  w/w  ustawa 
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podnosi problem sprawnego zarządzania finansami w SP ZOZ i stosowa‐
nia prawidłowego  rachunku kosztów. Natomiast po stronie płatnika,  jak 
również  świadczeniodawcy,  stawia  zadania w postaci  zastosowania no‐
wych narzędzi i dostosowania organizacji pracy do bieżących warunków. 
  Wpływ na zarządzanie finansami będzie miał również uregulowany 
ostatecznie od 01.01.2014 r., wynikający z uchwalonej w 2011 r. ustawy 
o prawach pacjenta, obowiązek wypłacania odszkodowań za zdarzenia 
medyczne [Holly 2002]. Wyzwaniem dla kadry zarządzającej SP ZOZ są 
również  powstające  niepubliczne  ZOZ,  coraz  bardziej  konkurencyjne, 
a tym  samym zabierające część kontraktów zakładom publicznym, czę‐
sto lepiej wyposażonym z bardzo dobrymi efektami leczenia. Problemem 
konkurencji jest w tym przypadku wysoki koszt leczenia. 
  Aby sprostać wszelkim wyzwaniom i stawić czoła konkurencji nale‐
ży  mieć  również  na  uwadze  gospodarkę  lekiem  oraz  informatyzację. 
Efektywne zarządzanie w tych obszarach przynosi także korzyści finan‐
sowe.  Ponadto,  aby  racjonalnie  zarządzać  finansami,  należy  stosować 
audyty  i kontrole − narzędzia dostarczające  informacji w SP ZOZ [Voll‐
muth  1997]. Optymalne wykorzystywanie  tych  informacji wpływa  bo‐
wiem  na  podniesienie  jakości  zarządzania  finansami,  co wynika  z  do‐
świadczenia jednostki. 
 

3. Istota analizy finansowej dla potrzeb SP ZOZ 
 

  Podstawę zarządzania SP ZOZ stanowi efektywne, racjonalne zarzą‐
dzanie  finansami  zakładu w warunkach  zmieniających  się  czynników 
zewnętrznych, takich jak: 
– niedoszacowane kontrakty z NFZ, 
– wzrost obciążeń podatkowych, 
– wzrost płacy minimalnej, 
– wzrost kosztów procedur medycznych, itp. 
  Na  tym  tle  analiza  finansowa  staje  się  podstawowym  narzędziem 
dostarczającym  kadrze  kierowniczej  niezbędnych  informacji,  zarówno 
w ujęciu ex post, jak i ex ante. 
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  Według Walczaka  [1998]  analizę  finansową powinna  cechować  ela‐
styczność metod rachunku i prezentacji wyników, z naciskiem na lepszą 
niż dotychczas kalkulację oraz bardziej efektywne planowanie działalno‐
ści przedsiębiorstwa. Co więcej, sposób określania tej działalności powi‐
nien  zależeć  od  celów  jakie  stawia  sobie  firma,  tj.  osiągnięcie  zysku, 
zwiększenie przychodów, czy obniżka kosztów [Walczak 1998, s. 59].  
  Ponieważ  przedmiotem  analizy  są  wielkości  syntetyczne,  istotną 
kwestię  stanowi poprawne  formułowanie wniosków  na podstawie  od‐
chyleń  cząstkowych  [Micherda  i  in.  2005,  s.  31). W SP ZOZ najczęściej 
analizowane są następujące odchylenia: 
– przychodów (związane z poziomem wykonania kontraktu), 
– kosztów płac, 
– pozostałych  kosztów  (będące  efektem  nadwykonania  kontraktu, 

bądź kar nałożonych przez NFZ).  
  Metody  badania  przyczynowego mają  za  zadanie  określić  wpływ 
badanych czynników na zjawisko zysku lub straty bilansowej. Ponieważ 
kategoria zysku jest wyłącznie ujęciem bilansowym, dlatego też decydu‐
jącego  znaczenia  nabiera  analiza  przepływów  pieniężnych,  przy  czym 
saldo gotówki może być dodatnie lub ujemne, w zależności od tego jakie 
sytuacje gospodarcze przeważały w danym okresie [Leszczyńska, Skow‐
ronek‐Mielczarek  2000,  s.  81].  Poprzez  analizę  rachunku  przepływów 
pieniężnych  należy  ustalić,  jakie  zdarzenia  gospodarcze  zachodzą 
w przedsiębiorstwie  i  jaki  jest  ich wpływ na generowanie zasobów go‐
tówkowych  oraz  w  jakim  stopniu  przyczyniają  się  do  utrzymywania 
poziomu wypłacalności [opus citatum, s. 81]. 
  Zdaniem Jackiewicza [2012] optymalizacja kosztów wskazuje, że późna 
ingerencja w koszty firmy,  jak również brak efektywnego nadzoru właści‐
cielskiego sprawia, że wiele firm popada w zadłużenie, a efektywne „twar‐
de” zarządzanie jest dość często populizmem [Jackiewicz 2012, s. 93]. 
  Na  tym  tle  controlling  ściśle akcentuje koncepcję  sprzężenia zwrot‐
nego, którą  realizują pracownicy na  stanowiskach kierowniczych,  i od‐
powiednio  zmusza  ich do podejmowania decyzji  zapewniających  osią‐
gnięcie celów, stanowiąc podstawę oczekiwanego rozwoju w przyszłości 
[Vollmuth 1996, s. 22].  
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4. Wybrane aspekty zarządzania finansami w SP ZOZ  
    w latach 2008–2012 

4.1. Wpływ zarządzania finansami SP ZOZ na wynik finansowy  
       i płynność zakładu 
  Zarządzanie  finansami  SP ZOZ wynika  z wielu  uwarunkowań, do 
których można zaliczyć m.in.: 
1) kontrakt z NFZ, stanowiący 97−98% przychodów ogółem, w ramach 

którego  cena  za  usługę  medyczną  jest  niezmienna  od  roku  2005, 
a dodatkowo w roku 2012 została obniżona; 

2) pozostałe przychody: darowizny gotówkowe, przychody odsetkowe 
na rachunku bieżącym, zmiany ustawowe dotyczące przeksięgowań 
niezamortyzowanej  wartości  środków  trwałych  sfinansowanych 
z dotacji; 

3) odpłatne świadczenia; 
4) konieczność modernizacji  (ulepszania)  bazy  szpitalnej  oraz wzrost 

kosztów amortyzacji; 
5) wzrost obciążeń podatkowych (podatek od nieruchomości); 
6) inflację, w  tym wzrost stawki VAT z 7% do 8%  i z 22% do 23%, co 

przełożyło się na wzrost kosztów usług obcych, żywienia itp.; 
7) wzrost  płacy minimalnej,  co  generuje wzrost  kosztów  działalności 

operacyjnej; 
8) brak  zapłaty  za  nadwykonania  (usługi  zakwalifikowane  jako  inne 

usługi, a nie jako ratujące życie). 
  W tabeli 1 zaprezentowane zostały przychody i koszty SP ZOZ oraz 
uzyskany wynik finansowy w  latach 2008−2012. W roku 2009 oraz 2012 
zostały nałożone przez NFZ kary umowne w wysokości 2% i 3% warto‐
ści kontraktu. Zapłata  środków  finansowych z  tego  tytułu znacznie po‐
gorszyła  płynność  finansową  jednostki  oraz  jej  efektywność.  Wzrost 
przychodów w 2012 roku dotyczy oddania do użytku nowej części pawi‐
lonu chorych, a co za tym idzie, zwiększenia ilości usług medycznych. 
  Jak wynika z tabeli 1., SP ZOZ nie ma w zasadzie wpływu na przy‐
chody  (wyjątek  stanowią  inwestycje),  ale ma wpływ na koszty. Wobec 
tego,  stwierdzić należy,  że  efektywne  zarządzanie  finansami przejawia 
się przede wszystkim jako: 
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a) zarządzanie przychodami: wykonywanie kontraktu,  rzetelne proce‐
dury medyczne, jakość świadczeń; 

b) strategiczne zarządzanie kosztami w tym optymalizacja kosztów. 
 

Tabela 1. Przychody i koszty SP ZOZ oraz wynik finansowy w latach 2008−2012 

Lata  Przychody (w zł)  Koszty ogółem (w zł)  Wynik finansowy (w zł) 

2008  2 342 805  2 377 681  (‐)34 876 

2009  2 239 616  2 375 678  (‐)136 062 

2010  2 229 447  2 302 443  (‐)72 996 

2011  2 226 123  2 149 373  (‐)193 250 

2012  2 566 060  2 676 642  (‐)110 582 

Źródło: dokumentacja jednostki. 

 
  Samodzielny  Publiczny  ZOZ ma  ograniczone możliwości  pozyski‐
wania  dodatkowych  przychodów.  Podstawowym  źródłem  utrzymania 
są  środki  finansowe  otrzymywane  od  NFZ  w  ramach  kontraktu  na 
świadczenie usług medycznych. Ponadto, płatnik − monopolista w  tym 
zakresie, dyktuje jednostce reguły gry, pomijając problem negocjacji. Dla 
jednostki  oznacza  to  zbyt  niskie  kontrakty,  nieadekwatne  do  kosztów 
działalności,  pomimo  rzetelnego  wykonywania  procedur medycznych 
z zachowaniem wysokiej  jakości świadczeń. Nie bez znaczenia  jest rów‐
nież fakt braku stabilizacji, co przedkłada się często na zmniejszanie war‐
tości  kontraktu  poprzez  niewykupienie  części  usług  medycznych,  co 
oznacza stratę dla  jednostki. Dlatego też, SP ZOZ aby maksymalnie po‐
kryć  koszty  działalności  starają  się  wykonywać  otrzymane  kontrakty 
w 100%. Wykonanie planu o którym mowa  świadczy o dużym zaanga‐
żowaniu wysokokwalifikowanych  zasobów  ludzkich  nastawionych  na 
wykonywanie wysokiej  jakości świadczeń z zastosowaniem wysokospe‐
cjalistycznego sprzętu oraz technologii. 
  Jak wynika z tabeli 2,  jednostka nie miała problemów z wykonywa‐
niem kontraktów w 100% z wyłączeniem 2009  roku, kiedy  to przepro‐
wadzono generalny remont, ograniczający  ilość przebywających pacjen‐
tów. Mimo to, nadwyżka kosztów nad przychodami powodująca ujemne 
wyniki finansowe, przedstawione w tabeli 1, powstała w wyniku wzra‐
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stających  przychodów  niezależnych  od  jednostki,  nałożonych  kar  oraz 
braku wzrostu cen świadczonych usług. 
 

Tabela 2. Wykonanie kontraktu  SP ZOZ  w latach 2008‐2012 

Rok  Wykonanie kontraktu z NFZ  
(w %) 

2008  100 

2009  98,34 

2010  100 

2011  99,99 

2012  99,92 

           Źródło: dokumentacja jednostki. 

 

  Dokonując analizy kosztów w  latach 2008−2012 stwierdzić należy wy‐
soki wzrost kosztów niezależnych od jednostki, spowodowany m.in. wzro‐
stem  stawek podatku VAT w  2011  roku, zwiększonymi wymogami NFZ 
w zakresie zatrudnienia kadry medycznej,  czy  też zaangażowaniem  środ‐
ków  finansowych w zakresie dostosowania  jednostki do wymagań  jakim 
powinna odpowiadać pod względem  fachowym  i sanitarnym  (por.  tabela 
3). Nie wszystkie tego rodzaju potrzeby były realizowane w ramach dotacji. 
  Ponadto, zaobserwować należy: 
– wzrost kosztów amortyzacji, 
– wzrost kosztów zużycia materiałów i artykułów żywnościowych, 
– wzrost kosztów zużycia leków, 
– wzrost kosztów energii i wody, 
– wzrost kosztów podatków i opłat, 
– oddziaływanie na stabilność kosztów stałych – głównie wynagrodze‐

nia i pochodne, 
– optymalizację kosztów pozostałych  (zwolnienie  z PFRON  – zatrud‐

nienie osób niepełnosprawnych). 
  Jak z  tego wynika, wzrost kosztów nie zawsze oznaczał wzrost wy‐
datków  (np. dotacje). Ujemny wynik  finansowy  to m.in.  efekt wzrostu 
kosztów niezależnych od  jednostki,  ale  też kar nałożonych na SP ZOZ 
oraz kontraktów pozostających na niezmiennym poziomie od 2005 roku. 
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Częściowe  finansowanie  działalności  linią  kredytową wpłynęło  na  za‐
chowanie płynności finansowej jednostki. 
 

Tabela 3. Koszty SP ZOZ w latach 2008−2012 

Koszty (w zł) 
l.p.  Nazwa 

2008  2009  2010  2011  2012 

I.  Koszty rodzajowe  2 371 
965 

2 325 
202 

2 294 
699 

2 413 
020 

2 594 
046 

1.  Amortyzacja  61 785  72 149  78 611  113 152  167 713 

2.  Zużycie mat.  gosp.  141 566  148 294  131 282  172 613  149 282 

3.  Zużycie artykuły 
żywnościowe. 

170 374  162 797  161 370  174 664  47 846 

4.  Zużycie leków  15 620  18 866  20 681  19 704  21 577 

5.  Zużycie energii i wody  31 410  36 786  40 165  44 455  45 826 

6.  Usługi obce  107 686  123 967  122 411  126 623  319 712 

7.  Podatki i opłaty  34 189  33 986  33 191  37 414  39 900 

8.  Wynagrodzenia  1 455 673  1 395 338  1 436 377  1 463 886  1 510 572 

9.  Ubezp. społ. i inne 
świadczenia 

287 778  277 751  243 954  242 855  273 145 

10.  Usługi i opłaty bankowe  6 931  5 324  5 057  3 167  4 297 

11.  Pozostałe koszty  58 771  49 944  21 600  14 487  14 176 

II.  Pozostałe koszty ope‐
racyjne 

2 
44 458 
/kara/ 

882  1 
73 285 
/kara/ 

III.  Koszty finansowe  5 714  6 018  6 862  6 352  9 311 

  KOSZTY OGÓŁEM  2 377 681  2 375 678  2 302 443  2 419 373  2 676 642 

Źródło: dokumentacja jednostki 
 

4.2. Optymalizacja kosztów SP ZOZ – przykłady  
  W poszukiwaniu efektywności, w ramach prowadzonej działalności, 
jednostka  zastosowała  szeroko  pojętą  optymalizację  kosztów  [Mazur 
2012]. Wynikiem  tego działania było wyraźne zmniejszenie wydatków, 
co przedstawiają poniższe przykłady. 
  Na podstawie  informacji zawartych w  tabeli 4 stwierdzić należy, że 
w ramach oszczędności SP ZOZ zmniejszył koszty wynagrodzeń w po‐
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staci ograniczenia premii dla pracowników jednostki. Było to posunięcie 
niepopularne,  ale warte  podkreślenia  jest  duże  zrozumienie  ze  strony 
załogi, która nie utrudniała działalności protestami. 

 
Tabela 4. Optymalizacja kosztów wynagrodzeń w latach 2008‐2012 

 Rok  Wynagrodzenie 
zasadnicze (w zł)  Premia (w zł) 

Udział premii w kosztach 
wynagrodzenia zasadniczego 

(w %) 

2008  913 026,58  174 897  19,0 

2009  924 338,04  116 043  12,5 

2010  937 675,92  121 248  12,9 

2011  944 319,35  119 261  12,6 

2012  952 227,50  110 395  11,5 

Źródło: dokumentacja jednostki. 
 

  Jak wynika z  tabeli 5  jednostka obniżyła również wydatki na PFRON. 
Po przeprowadzeniu analizy w zakresie zatrudnienia okazało się, że pracują 
w jednostce osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. W związku 
z  tym,  niezwłocznie wykorzystano  zapisy  Art.  21  Ustawy  o rehabilitacji 
zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych.  Po‐
nieważ wskaźnik zatrudnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami wy‐
niósł w  jednostce  co  najmniej  6%,  jednostka  od  roku  2010  zwolniona  jest  
z wpłat na PFRON. Wynikiem tych zmian są oszczędności wynikające z tabeli. 

 

Tabela 5. Optymalizacja wydatków na PFRON w latach 2008−2012 

Rok  Ilość osób 
zatrudnionych  

Ilość etatów 
zatrudnionych 

Planowane wydatki 
na PFRON (w zł) 

Wydatki na 
PFRON (w zł) 

2008  50  43,75  36 686  36 686 

2009  50  43,19  31 151  31 151 

2010  49  43,15  40 742  0 

2011  47  43,42  43 037  0 

2012  48  41,27  42 800  0 

Źródło: dokumentacja jednostki. 
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  Kolejna  optymalizacja  kosztów  dotyczyła  Zakładowego  Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. Z uwagi na trudną sytuację finansową  jednostki, 
za zgodą pracowników i na mocy porozumienia ze związkami zawodo‐
wymi, skorzystano z możliwości zawieszenia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ZFŚS na okres 3  lat  (Kodeks Pracy Art. 91  (zawieszenie  sto‐
sowania prawa pracy), § 1−5). W  sprawie  tej wydano Zarządzenie we‐
wnętrzne Dyrektora  jednostki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisa‐
mi powiadomiono o  tym  fakcie Okręgowego  Inspektora Pracy. Podjęta 
decyzja,  również  niepopularna,  pozwoliła  zaoszczędzić  jednostce  zna‐
czące środki finansowe, wynikające z tabeli 6. 
  Informacje zawarte w tabeli 7 pokazują reakcję SP ZOZ na niską płyn‐
ność finansową w  latach 2008−2012. Jednostka, aby regulować zobowiąza‐
nia bieżące w terminach obowiązujących, finansowała działalność linią kre‐
dytową w  rachunku bieżącym,  jak  również spłacała kredyt obrotowy po‐
wstały w wyniku przekształcenia  linii  kredytowej w  latach poprzednich. 
Wynikiem tych decyzji było powstanie kosztów finansowych. Wydatki z te‐
go tytułu były jednak nieadekwatne do odsetek, jakie zapłacono by w przy‐
padku  zachwiania płynności  finansowej,  co wynika z przeprowadzonych 
analiz. Ponadto, w przypadku braku płynności finansowej zagrożona była‐
by bieżąca działalność SP ZOZ, a tym samym, co najważniejsze, świadcze‐
nia medyczne dla pacjentów oraz zatrudnienie wielu ludzi. 
 

Tabela 6. Optymalizacja kosztów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
w latach 2008−2012 

Rok 
Liczba 
etatów  

Podstawa 
naliczenia (w zł) 

Planowany odpis 
z tytułu ZFŚS (w zł) 

Wydatki i koszty  
z tytułu ZFŚS (w zł) 

2008  42  906,61  40 117,49  40 117,49 

2009  46  1 000,04  44 001,76  44 001,76 

2010  44  1 047,84  46 104,96  0 

2011  44  1 093,93  48 132,92  0 

2012  42  1 093,93  45 945,06  0 

Źródło: dokumentacja jednostki. 
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Tabela 7. Optymalizacja kosztów z tytułu odsetek od kontrahentów oraz  
zobowiązań publiczno‐prawnych w latach 2008−2012 z uwzględnieniem  
kredytów bankowych, w tym linii kredytowej w rachunku bieżącym 

Rok 
Zobowiązania z tytułu kredytów  

bankowych (w zł) 
Koszty odsetek z tytułu  

zobowiązań (w zł) 

2008  Kredyt obrotowy 80 000  5 586,95 

2009  Kredyt obrotowy 64 000  4 987,48 

2010 

Kredyt obrotowy 48 000 
Linia kredytowa 

styczeń – marzec 40 000 
kwiecień – grudzień 80 000 

6 512,74 

2011 
Kredyt obrotowy 32 000 

Linia kredytowa 
styczeń – grudzień 100 000 

6 327,44 

2012 

Kredyt obrotowy 16 000 
Linia kredytowa 

styczeń – marzec 80 000 
kwiecień – grudzień 100 000 

8 460,00 

Źródło: dokumentacja jednostki. 

 

  Jak wynika z tabeli 8 jednostka optymalizowała również koszty z ty‐
tułu  zatrudnienia  i  pochodnych  (składek  ZUS). W  ramach  obniżenia 
kosztów w  tym  zakresie  zmniejszono  ilość  etatów  na  umowę  o  pracę 
kosztem  zatrudnienia  pracowników  na  podstawie  umów  zlecenia 
i odzieło. Można  oczywiście  polemizować  z  tą  decyzją,  głównie  z  punktu 
widzenia  pracownika,  lecz  czasem  nie ma  lepszej  alternatywy  gdy  należy 
bezwzględnie  zastosować  rachunek  ekonomiczny.  Przedstawione  dane 
wskazują na dużą skalę tego zjawiska i jednocześnie duże oszczędności.  
  Elementem  optymalizacji  kosztów  był  również  outsourcing  usług 
[Marcinkowska  2011].  Po  przeprowadzeniu wnikliwej  analizy  kosztów 
dotyczących funkcjonowania stołówki i pralni, wprowadzono w SP ZOZ 
w 2012 roku usługi w prezentowanym zakresie. Jak wynika z zestawie‐
nia (tabela 9) koszty zmniejszyły się o 50% w obydwu przypadkach. Ne‐
gatywnym skutkiem tego rozwiązania była redukcja pracowników, która 
z uwagi na poszukiwanie oszczędności z powodu  trudnej  sytuacji  jed‐
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nostki  okazała  się  konieczna. W  sprawie wprowadzenia  outsourcingu 
sprzątania  przeprowadzono  szereg  analiz.  Jednakże,  na  podstawie 
otrzymanych wyników  jednostka zrezygnowała z planowanych zmian, 
ze względu na przewidywane wyższe koszty. 

 
Tabela 8. Optymalizacja kosztów z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 

w latach 2008−2012 

Rok 
Wynagrodzenia 
ogółem [w zł] 

Umowy zlece‐
nia i o dzieło  

[w zł] 

Kontrakty 
(personel me‐
dyczny) [w zł] 

Udział umów zle‐
ceń i o dzieło oraz 
kontraktów w 

wynagrodzeniach 
ogółem [w %] 

2008  1 455 672,90  67 554,50  0  4,6 

2009  1 395 338,28  57 345,00  0  4,1 

2010  1 436 376,94  72 020,53  0  5,0 

2011  1 463 885,00  106 600,00  25 430,80  9,0 

2012  1 510 572,32  114 116,00  81 242,50  12,9 

Źródło: dokumentacja jednostki. 

 

Tabela 9. Optymalizacja kosztów SP ZOZ z wykorzystaniem  
usług outsourcingowych 

Koszty stołówki i pralni (w zł)  Koszty usług outsourcingowych (w zł) 

stołówka  pralnia  stołówka  pralnia 

400 000  10 000  200 000  5 000 

Źródło: dokumentacja jednostki. 

 

  Z  prezentacji  danych  zawartych w  tabeli  10 wynika,  iż  przeciętne 
zatrudnienie w  SP  ZOZ  uległo  zmniejszeniu. Warto  zaznaczyć,  iż  za‐
trudnienie zostało ograniczone pomimo wykonywania dodatkowej ilości 
usług medycznych,  zwiększonych  przez NFZ  wymogów  z  tytułu  za‐
trudnienia  kadry medycznej, wzrostu  kosztów  i  braku możliwości po‐
krycia  ich  przychodami  (od  2005  roku  niezmienna  cena  za  punkt,  
a w 2012 roku jeszcze niższa). 
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Tabela 10. Przeciętne zatrudnienie w SP ZOZ w latach 2008–2012 

Lata Nazwa grupy pracowni‐
czej  2008  2009  2010  2011  2012 

Personel medyczny  24,43  23,67  23,56  24,65  24,27 

Pracownicy techniczni  
i administracyjni 

7,12  7,12  7,12  7,12  7,08 

Pracownicy gospodarczy  
i obsługi 

12,03  11,50  12,05  11,77  9,31 

Ogółem  43,58  42,29  42,73  43,54  40,66 

 
5. Podsumowanie 
 

  Reasumując, stwierdzić należy, że efektywne zarządzanie  finansami 
z zachowaniem płynności finansowej SP ZOZ to: 
1. Racjonalne wykonywanie kontraktu, zgodne z umową, co ma zwią‐

zek z zapłatą za świadczenie usług medycznych – zapłata do wyso‐
kości 1/12 kontraktu. 

2. Optymalizacja kosztów w zakresie wynagrodzeń i pochodnych: 
a) ograniczenie premii, 
b) brak  podwyżek  (przyznaje  się  je  tylko w  przypadkach  uzasad‐

nionych), 
c) wprowadzenie  kontraktów  personelu medycznego  (pielęgniarki  

i inny personel medyczny), 
d) zatrudnienie  na  podstawie  umów  cywilno‐prawnych  (umowy 

zlecenia i o dzieło), 
e) zmniejszenie składek ZUS efektem zmniejszenia zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, 
f) ograniczenia w zakresie  świadczeń na  rzecz pracowników  (zawie‐

szenie ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami na okres 3 lat). 
3. Optymalizacja kosztów w zakresie zużycia materiałów i usług: 

a) outsourcing  usług w  zakresie  żywienia,  prania  i  sprzątania  po‐
wodujący znaczne obniżenie kosztów; 

b) wzmożona kontrola w ośrodkach powstawania kosztów dotyczą‐
ca zużycia materiałów i wykonywania usług. 
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4. Wykwalifikowane kadry finansowo‐księgowe. 
5. Monitoring kosztów i przychodów (bieżąca obserwacja odchyleń). 
6. Wykonywanie założeń planu rzeczowo‐finansowego. 
7. Realizacja  „Rocznego  Programu  Działania”,  nadzorowanego  przez 

organ założycielski (cele, zadania, mierniki, efekty, eliminowanie ry‐
zyka nieakceptowanego, wskaźnik ogólnego zadłużenia jednostki). 

8. Funkcjonowanie „kontroli zarządczej”. 
9. Wpływ  zmian  ustawy  o  działalności  leczniczej  na  ingerencję  orga‐

nów założycielskich w podległe SP ZOZ.  
  Wszystkie wyżej wymienione czynniki wpływają znacząco na zarzą‐
dzanie finansami SP ZOZ, a tym samym na wynik finansowy i płynność 
zakładu. Dla sprawnego i optymalnego zarządzania niezbędna jest istota 
analizy finansowej. Warunkiem dobrej analizy finansowej jest obiektyw‐
na i rzetelna informacja, zarówno ex post, jak i ex ante. W związku z tym, 
ogromne  znaczenie mają wysokie  kwalifikacje  kadry  zarządzającej  SP 
ZOZ oraz duże zaangażowanie pracowników na rzecz zakładu, co wy‐
nika z doświadczenia  jednostki. Należy  jednak zauważyć,  że ciągła po‐
prawa efektywności nie  jest wystarczająca dla wizerunku  jednostki. Za‐
kłady opieki zdrowotnej nie są bowiem nastawione na generowanie zy‐
sku,  działają  non‐profit.  Ich  powołanie w  celu  społecznym  sprawia,  że 
zysk nie może kształtować ich osiągnięć. Priorytetowe zadania SP ZOZ, 
aczkolwiek niemierzalne, to wysoka jakość świadczonych usług poprzez 
wykorzystanie  wysokokwalifikowanych  zasobów  ludzkich,  sprzętu 
i technologii w celu ratowania życia i rehabilitacji pacjentów. 
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Abstract: Today there is intensive development of integration 
entrepreneurial activity at the level of subjects of menage, and 
the growing level of international competition forces them to 
search the roads of association of potentials in a fight for 
a survival through a market collaboration. The analysis of forming 
of the integrated corporate structures allowed to, find out the row 
of counts in strategy of their forming. For effective description of 
the integrated corporate structures the concept of structural 
business-shells is entered. Integration assumes not physical, but 
virtual association of activity of the attracted subjects of menage 
through creation of them compatible description with next crea-
tion of depository of metadatas and only acceptance of standard 
of exchange of data. The concordance of activity of subject of 
menage foresees application self programming that develops in 
form process of orientation from one side corporate informative 
space through regular and complex influence on his structure in 
accordance with strategy of development. Conception the self-
programming it is expedient to build on the basis of the stratified 
fractal model. The logical founding of structural business-shells is 
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networks. Such approach allowed effectively to present the 
methods of forming of structural business-shells. 
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1. Wprowadzenie 
 

  Współczesny  świat  rozwija  się w  kierunku  stworzenia  gospodarki 
globalnej, gdzie użycie  zasobów  siły  roboczej przemieszcza  się  z prze‐
strzeni materialnej do przestrzeni wirtualnej, a zasoby  finansowe,  ludz‐
kie,  produkcyjne  oraz  informacyjne  z  łatwością migrują,  przekraczając 
przy  tym  granice  geograficzne  [Castells,  Himanen  2002;  Grazhevska 
2008].  To  spowodowało  intensywny  rozwój  integracyjnej  działalności 
przedsiębiorczej na poziomie podmiotów gospodarczych, a rosnący po‐
ziom międzynarodowej  konkurencji  zmusza  je  do  poszukiwania  dróg 
zjednoczenia  potencjałów w walce  o  przetrwanie  poprzez współpracę 
rynkową. Dlatego powstaje konieczność poszukiwania najbardziej efek‐
tywnych  dróg  zjednoczenia  produkcyjnych,  zasobowych  oraz  finanso‐
wych potencjałów zintegrowanych struktur w celu pogłębienia procesów 
integracyjnych. 
  Procesy integracyjne stały się charakterystyczną cechą organizacyjnego 
rozwoju współczesnego biznesu, a zintegrowane struktury korporacyjne – 
to  podstawa  współczesnej  gospodarki.  Takie  struktury  mogą  zrzeszać 
grupy podmiotów gospodarczych, które koordynują działalność w opar‐
ciu o konsolidację aktywów albo poprzez stosunki zobowiązaniowe w ce‐
lu osiągnięcia pogodzenia celów indywidualnych. Przed zintegrowanymi 
strukturami korporacyjnymi stawia się następujące podstawowe zadania: 
osiągnięcie  i utrzymanie przewag konkurencyjnych na  rynkach zarówno 
regionalnych,  jak  i światowym, rozwijanie terytorialnej organizacji siecio‐
wej, wsparcie  ukierunkowania  na  spektrum  różnorodnych  grup  konsu‐
mentów, zapewnianie stabilności i trwałego rozwoju. 
  We  współczesnej  literaturze  ekonomicznej  szeroko  przedstawia  się 
problem zarządzania korporacyjnego; analizie są poddawane jego modele 
i  metody,  uogólnia  się  krajowe  oraz  zagraniczne  doświadczenia 
w kształtowaniu się i rozwoju struktur korporacyjnych, trwa opracowanie 
ogólnych podstaw teoretycznych kształtowania mechanizmu zarządzania 
korporacjami. Wyniki  fundamentalnych badań nad problemami  rozwoju 
struktur  korporacyjnych  zostały  przedstawione w  licznych  pracach  za‐
równo  ojczystych  jak  i zagranicznych  uczonych  ekonomistów:  V.M. 
Gorbatov [2005], L. Fedulova [2007], O. Kuzmin [2008], M. Kastels [2007],  
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J. Petrovych [2009], A. Pylypenko [2007], O. Rogach [2005], S. Rumyancev 
[2003] oraz  innych. W  tych opracowaniach korporacyjne struktury zinte‐
growane określa  się z perspektywy  różnych aspektów. Na przykład, we 
lwowskiej  szkole  najczęściej wykorzystuje  się  określenie  „zintegrowane 
korporacyjne  struktury”  [Bakushevych,  Sorokivska,  2005;  Garafonova 
2005,  ss.  163–172;  Georgiadi  2009;  Pasichnyk  2002;  Pasichnyk  2002], 
a w charkowskiej  szkole  –  „zintegrowane  struktury  biznesu”  [Gorbatow 
2005; Pylypenko, Yaroshenko 2007; Pylypenko, Yaldin 2007]. 
  W  celu  zapewnienia  efektywnego  rozwoju gospodarki Ukrainy ko‐
niecznie  trzeba  rozwiązać  problem  poszukiwania  oraz  przyciągnięcia 
czynników przyśpieszania wzrostu gospodarczego, a  to da się osiągnąć 
jedynie dzięki współczesnym tworom integracyjnym oraz wsparciu efek‐
tywnej przestrzeni informacyjnej. Biorąc pod uwagę aktualność wskaza‐
nych  problemów,  celem  niniejszego  badania  jest  określenie warunków 
oraz  czynników  efektywnej działalności  korporacyjnych  zjednoczeń na 
Ukrainie,  a  także  analiza  istniejących  systemów  korporacyjnego  zarzą‐
dzania w celu wyboru najbardziej doskonałej formy ich organizacji. 
 

2. Kształtowanie zasad rozwoju konkurencyjnych 
    zintegrowanych struktur korporacyjnych w warunkach 
    gospodarki informacyjnej 
 

  Analiza tendencji rozwoju zintegrowanych struktur korporacyjnych  

  Efektywność  narodowego  systemu  gospodarczego  przede wszystkim 
zależy od przedsiębiorstw, które kształtują  system. Priorytet ostatnich  jest 
uwarunkowany poprzez koordynacyjne oraz adaptacyjne efekty  ich wpły‐
wu na kształtowanie się i rozwój gospodarki. W rozwiniętych krajach pra‐
wie  80%  produkcji  przemysłowej  zapewniają  ograniczone  grupy  koncer‐
nów  (na przykład, w USA  jest  ich około pół  tysiąca). Analiza zintegrowa‐
nych struktur korporacyjnych w rozwiniętych państwach świata pozwoliła 
na ujawnienie następujących podstawowych przyczyn ich tworzenia: 
• oszczędzanie  technologiczne  drogą  współdziałania  synergicznego 

poprzez  specjalizację  przyciągniętych  podmiotów  strukturalnych 
spółek biznesowych; 

• oszczędzanie  poprzez  skalowanie  działalności  drogą  urozmaicanie 



Igor Novakivskii 304 

produkcji i opanowanie nowych rynków zbytu; 
• oszczędzanie kosztów transakcyjnych; 
• minimalizacja ryzyka kosztem uzyskiwania przewag globalizacji. 
  W warunkach zaostrzenia międzynarodowej konkurencji technologicz‐
nej powstaje zagrożenie przekształcenia krajowych przedsiębiorstw na pe‐
ryferyjne potęgi produkcyjne mające obsługiwać zjednoczenia międzynaro‐
dowe,  co negatywnie wpłynie na gospodarczy  rozwój kraju oraz  interesy 
narodowe, na gospodarcze oraz technologiczne jego bezpieczeństwo. 
  Dlatego są potrzebne potężne kompanie, które potrafią konkurować 
zarówno w Ukrainie, tak i na rynkach światowych. W Ukrainie kształto‐
wanie się zintegrowanych struktur korporacyjnych na poziomie branżo‐
wym rozpoczęło się w latach 90. ХХ wieku. Dlatego konieczne  jest two‐
rzenie własnych ponadnarodowych struktur,  jak  to  już zrobiły przemy‐
słowo  rozwinięte kraje europejskie oraz Chiny, Rosja,  Indie  i  in. Szcze‐
gólną  uwagę  trzeba  zwrócić  na  doświadczenie wschodnioeuropejskich 
oraz wschodnioazjatyckich sieci korporacyjnych. Jasne, że dla ich kształ‐
towania niezbędny jest niemały czas. Tendencje rozwoju zintegrowanych 
struktur korporacyjnych na Ukrainie zostały pokazane na rys. 1. 
 

Rys. 1. Tendencje rozwoju zintegrowanych struktur korporacyjnych 

 
Źródło: Statystychnyj zbirnyk, (2011). 
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  Jak widać, w  XXI wieku  proces  kształtowania  się  zintegrowanych 
struktur korporacyjnych  stabilizował  się. Na Ukrainie do największych 
kompanii  przemysłu  wydobywczego  ropy  naftowej,  przemysłu  prze‐
twórczego,  maszynowego,  spożywczego  można  zaliczyć  AT  „SCM”, 
„DCH”  Holding,  NWG  „Interpipe”,  SA  „Ukrnafta”,  NEMIROFF  Hol‐
ding, SA  „WO  „KONTI”,  „KK „ROSHEN”. Na przykład  [Otwarte  spra‐
wozdanie grupy „SCM”, 2011],  funkcjonowanie zintegrowanych  struktur 
AT „System Capital Management” dokonuje się na podstawie  integracji 
pionowej,  która  określa  się poprzez proces  technologiczny.  „SCM” po‐
siada  pakiet  kontrolny  akcji  około  100  przedsiębiorstw  należących  do 
branży górniczo‐hutniczej, energetycznej, telekomunikacyjnej, w biznesie 
bankowym,  ubezpieczeniowym,  medialnym,  w  handlu  detalicznym, 
w sferze nieruchomości oraz  innych branżach gospodarki. Na przykład, 
w sektorze paliwowo‐energetycznym ona jest zbudowana w ramach jed‐
nolitego  pionowo  zarządzanego  cyklu  technologicznego wydobywania 
węgla w  celu  dostarczania  energii  elektrycznej  końcowym  konsumen‐
tom. Podobne podejście „SCM” zastosował też w sektorze hutniczym. W 
celu usunięcia wysokich ograniczających barier europejskiego rynku me‐
tali „SCM” zakupił  część aktywów kombinatów hutniczych w Wielkiej 
Brytanii, we Włoszech, Litwie, Bułgarii. „SCM” dostarcza metalowe pół‐
fabrykaty na te przedsiębiorstwa, gdzie następnie produkuje się gotową 
produkcję. 
  Optymalizacja podobnych  zintegrowanych  struktur  korporacyjnych 
przewiduje usunięcie konfliktu  interesów wewnętrznych, a dlatego ko‐
niecznie  powoduje  nadmierną  koncentrację  kapitału. Właśnie,  dlatego 
kompanie  otwartego  typu  sztucznie  stworzone w  trakcie  prywatyzacji 
w latach  1990.  później  przekształcały  się  na  struktury  organizacyjne 
o zamkniętych relacjach korporacyjnych. W efekcie tak ściśle zrównowa‐
żone  struktury  stają  się mało konkurencyjne w dynamicznym  rozregu‐
lowanym  oraz  niezrównoważonym  globalnym  środowisku  zewnętrz‐
nym. W związku z powyższym takie zintegrowane systemy korporacyj‐
ne praktycznie zatraciły przewagi i efektywne rynkowe mechanizmy ela‐
stycznego systemu zarządzania korporacyjnego. Można wyodrębnić na‐
stępujące  najbardziej  rozpowszechnione  błędy w  kształtowaniu  hierar‐
chicznie ścisłych zintegrowanych, struktur korporacyjnych na Ukrainie: 



Igor Novakivskii 306 

• brak  wyraźnej  naukowo  uzasadnionej  polityki  ich  kształtowania 
w warunkach permanentnych kryzysów; 

• nadmiar pionowych więzi  spowodowany  tym,  że kierownictwo  ży‐
czy bezpośrednio kontrolować jak najwięcej procesów biznesowych; 

• zbyt głębokie pionowe więzi ze znaczną ilością pośrednich ogniw; 
• mocny wpływ wewnątrzpolitycznej sytuacji na ich funkcjonowanie; 
• chęć ubezpieczenia kapitału drogą jego przemieszczanie w atrakcyjne 

zewnętrzne strefy otwarte. 
  Wyliczone błędy zintegrowanych systemów korporacyjnych stają się 
przyczyną  zbędnej  biorokratyzacji,  dużych  ryzyk  administracyjnych, 
wtórnego pełnienia tych samych funkcji, braku odpowiedzialności, obni‐
żeniem  inicjatywy etc. Oprócz  tego, na Ukrainie słabo się wykorzystuje 
następujące przewagi konkurencyjne: obecność wykwalifikowanej taniej 
siły roboczej; użycie technologii, które nie mają konkurencyjnych analo‐
gów w rozwiniętych krajach Europy; możliwość wykorzystywania zaso‐
bów naturalnych przy niskim poziomie wydatków; możliwość przycią‐
gania ojczystego wykwalifikowanego personelu etc. 
  Konieczność  szybkiego dostosowania  się do warunków  rynkowych 
wymaga  przejścia  od wąskiej  specjalizacji  do  głębokiej  dywersyfikacji 
działalności  produkcyjnej,  do  zmian  w  strukturze  popytu  i  podaży. 
Wszystko to warunkuje rozbudowę elastycznych zintegrowanych struk‐
tur  korporacyjnych.  Duże  przedsiębiorstwa  mogą  otrzymać  przewagi 
drogą przyciągania do własnych procesów produkcyjnych niewielkich, 
wąsko  wyspecjalizowanych  przedsiębiorstw.  Integracja  małej,  średniej 
oraz  dużej  przedsiębiorczości  stała  się  charakterystyczną  cechą  gospo‐
darki rynkowej rozwiniętych krajów. Ona jest ukierunkowana na jedyny 
obopólnie  korzystny  obieg  zasobów  informacyjnych,  technologicznych, 
surowcowych, finansowych oraz kadrowych. Wiadomo przecież, że ma‐
łe  i średnie przedsiębiorstwa z większą efektywnością  i konkurencyjno‐
ścią wykonują te operacje produkcyjne, które w wypadku dużego bizne‐
su są bardziej kosztowne. Podstawowe formy integracji dużych i małych 
przedsiębiorstw to: podwykonawstwo, franczyza, leasing i finansowanie 
wenczurowe. Wszystkie wymienione  formy gospodarczej  integracji du‐
żych i małych przedsiębiorstw odpowiadają znaczącym kryteriom wspar‐
cia  małej  przedsiębiorczości,  ponieważ  ich  skutkami  są:  po  pierwsze, 



Kształtowanie regionalnej sieci informacyjnej dla…  307 

wzrost  stabilności  trwałości  prowadzenia  biznesu  w  środowisku  ze‐
wnętrznym;  po  drugie, wzajemnie  korzystny  ruch  zasobów  informacyj‐
nych, technologicznych, surowcowych, finansowych oraz siły roboczej. 
  W  celu  efektywnego  rozstrzygnięcia  zadań  konieczne  jest  kształto‐
wanie  przyjaznego  środowiska  instytucjonalnego  dla  rozwoju  partner‐
stwa  oraz  tworzenia  systemu  specjalnych  instytutów  ds.  regulacji  sto‐
sunków  partnerskich  (asocjacje,  agencje,  kompanie  ds.  projektowania 
i zarządzania, korporacje państwowe). Zrównoważone połączenie zasad 
hierarchii i geterarchii musi stać się podstawą budowy systemów, w tym 
też systemu stosunków własności korporacyjnej [Stark 2001, s. 115−132]. 
  Niestety taki kierunek z przyczyn obiektywnych dotychczas nie zdo‐
był na Ukrainie  odpowiedniego  rozwoju. Wśród przyczyn  tego należy 
wskazać następujące:  
• nieufność i tradycyjnie negatywny stosunek do takich zjednoczeń;  
• nikłe  wzajemne  powiązanie  przedsiębiorstw  a  społeczno‐politycznych 

instytucji;  
• brak u przedsiębiorców świadomej potrzeby w integracji strukturalnej;  
• słabe wsparcie finansowe kształtowania się korporacyjnej przestrzeni 

informacyjnej;  
• neutralna pozycja państwa etc.  

  Strukturalna biznes‐spółka jako przyszłościowy kierunek rozwoju 
      relacji korporacyjnych  

  Rozwiązanie  przedstawionych  problemów wymaga  opracowania  no‐
wych  podejść  naukowych.  Naszym  zdaniem  warto  wprowadzić  pojęcie 
strukturalnej  biznes‐spółki,  która  obejmuje  całokształt  podmiotów  gospo‐
darczych o  różnym poziomie podporządkowania  (od podrozdziałów we‐
wnętrznych do całkiem niezależnych organizacji), a także systemy wzajem‐
nych relacji tych podmiotów między sobą oraz z centrum korporacyjnym. 
Strukturalna biznes‐spółka posiada takie właściwości: 
• dobrowolność zjednoczenia podmiotów o różnym statusie organiza‐

cyjnym i prawnym w oparciu o zasady umowne, poprzez które okre‐
śla  się  stopień  i  sposób współdziałania w korporacyjnej przestrzeni 
informacyjnej; 

• rozszerzone spektrum branżowych kierunków działania i dywersyfi‐
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kacji produkcji podmiotów strukturalnej biznes‐spółki. 
• zachowanie  własnych  interesów  podmiotów  w  ramach  strategicz‐

nych celów działalności spółki biznesowej.  
  Celem  kształtowania  strukturalnych  biznes‐spółek  jest  mobilizacja 
istniejących potencjałów podmiotów, wprowadzenie technologii innowa‐
cyjnych,  synergicznej  integracji możliwości w  celu wejścia  do  systemu 
relacji gospodarki  światowej. Zalecane kierunki rozwoju strukturalnych 
biznes‐spółek  o  szerokim  przyciąganiu małego  i  średniego  biznesu  to 
wsparcie następujących osobliwości: 
• regionalna korporacyjna przestrzeń informacyjna, jako główny łączą‐

cy czynnik zrzeszanych podmiotów;  
• dążenie do niedotkliwej  regulacji działalności podmiotów ze  strony 

wirtualnej pionowej hierarchicznej struktury spółki biznesowej.  
• wirtualnie uzgodnione określanie strategii rozwoju strukturalnej biz‐

nes‐spółki w  oparciu  o  konsensus w  celu  uzyskania  efektu  syner‐
gicznego. 

  Jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju struktu‐
ralnych  biznes‐spółek  jest  tworzenie  orientowanej  na  konsumentów  in‐
formacyjnej przestrzeni korporacyjnej, do  czego konieczna  jest  integracja 
danych  o  popycie  oraz  procesach  biznesowych wewnątrz  strukturalnej 
biznes‐spółki. Stworzenie korporacyjnej przestrzeni informacyjnej odbywa 
się na bazie regionalnych sieci informacyjnych w celu rozwijania persona‐
lizowanej wizji dla każdego podmiotu strukturalnej biznes‐spółki. 
  Podstawową  właściwością  korporacyjnej  przestrzeni  informacyjnej 
powinna stać się możliwość replikacji systemu, która przewiduje stworze‐
nie dla każdego podmiotu osobiście zorientowanej mikroskalowej projek‐
cji systemu odpowiednio do  jego zapotrzebowań. Ogólny „obraz świata” 
każdego podmiotu strukturalnej biznes‐spółki musi uwzględniać: 
• nabyte doświadczenie profilowej działalności podmiotu;  
• zamiary, plany, cele podmiotu;  
• wyobrażenia oraz oczekiwania rozwoju podmiotu.  
  Każdy podmiot musi uzyskać nie tylko personifikowane ze względu 
na  rodzaj  jego działalności mobilne zastosowanie ze standardowym  in‐
terfejsem oraz modelem procesów biznesowych i analityki, lecz również 
możliwość ich modyfikacji odpowiednio do specyfiki swojej działalności. 
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Współczesne  systemy  informacyjne mogą  samodzielnie  identyfikować 
i łączyć  się  ze wszystkimi  komponentami  niezbędnymi  do wykonania 
koniecznych zadań,  jak również podczas pracy mogą adaptować się do 
różnych  interfejsów  technicznych  oraz  formatów  danych. W  tym  celu 
można na przykład stosować standardowe ontologie. W istocie pozwala 
to  na  zorganizowanie  procesu  tworzenia  sieci  zindywidualizowanych 
modeli  intelektualnych w  celu odzwierciedlania oddzielnych mikrobiz‐
nesów. Takie IT stwarzają możliwości śledzenia w realnej skali czasu we‐
dług wyników działalności podmiotów, co pozwala na: 
• udzielanie podmiotom w dowolnym czasie wystarczająco pełnej  in‐

formacji potrzebnej do zapewniania wsparcia lub konkurencyjności; 
• określenie  tendencji zmian konkurencyjnych przewag oraz ujawnia‐

nie odchyleń; 
• gromadzenie wiedzy na temat przyczyn powstawania tych odchyleń 

i ich skutkach. 
  Do  takich  elastycznych  innowacyjnych  form  organizacji  struktural‐
nych biznes‐spółek można zaliczyć „inteligentnych” agentów, pośredni‐
ków  sieciowych, wyspecjalizowane  informacyjne  platformy  serwisowe 
i inne, które  stwarzają  sieć  relacji poziomych. Koniecznymi elementami 
oprogramowania  regionalnych  sieci  informacyjnych muszą  stać  się na‐
stępujące funkcje: 
• rozmieszczenie  oraz  poszukiwanie  informacji  w  otwartych  katalo‐

gach systemu; 
• zapewnianie dostępu podmiotu do  korporacyjnej przestrzeni  infor‐

macyjnej oraz własnego modelu procesów biznesowych; 
• prowadzenie aparatu  formalnej  identyfikacji podmiotu w   jakimkol‐

wiek  odcinku  czasu,  a  także wsparcie  jego nieformalnej  społeczno‐
gospodarczej identyczności oraz dziedziczności; 

• wsparcie  elektronicznego  obrotu  dokumentów  podmiotu, wsparcie 
wielojęzyczności, multiwalutowości  oraz wielofunkcjonalności wza‐
jemnych obliczeń; 

• modelowanie procesów biznesowych w celu rozliczenia ekonomicz‐
nej efektywności działalności; 

• dostęp do globalnej  i  regionalnej analityki  finansowej, gospodarczej 
i społecznej. 
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  Podstawy kształtowania korporacyjnej przestrzeni informacyjnej  
      w oparciu o regionalne sieci informacyjne  

  Integracja zakłada nie fizyczne, tylko wirtualne zjednoczenie działal‐
ności złączonych podmiotów gospodarczych drogą stworzenia ich zuni‐
fikowanego  opisu  z  następnym  stworzeniem  bazy  meta  danych  oraz 
przyjęciem  jednolitego standardu wymiany danych. Nie mniej ważnym 
zadaniem w  procesie  tworzenia  infrastruktury  informacyjnej  jest  opis 
istniejących zasobów intelektualnych. Można konstatować, że współcze‐
sna przestrzeń  informacyjna powinna  stwarzać możliwość wykorzysty‐
wania pewnego agenta  intelektualnego do pracy z przedmiotowymi ob‐
szarami, w szczególności powinna rozwijać ontologie w celu uproszczenia 
procesu rozwiązywania szeregu zadań. Pod ontologiami rozumie się bazy 
wiedzy specjalnego  rodzaju, które mogą być postrzegane, wywłaszczane 
od projektanta i/lub fizycznie rozdzielane wśród użytkowników. 
  Samo programowanie − to proces ukierunkowania przedsiębiorczości 
poprzez  organy  samorządu  korporacyjnego  drogą  regularnego  oraz 
kompleksowego  wpływu  na  jego  strukturę  odpowiednio  do  strategii 
rozwoju. Cel  samo programowania polega na  zapewnianiu najbardziej 
efektywnego  wariantu  rozwoju  przedsiębiorczości.  Za  pomocą  samo 
programowania podmiotów odbywa się ingerencja wirtualnego centrum 
strukturalnej  biznes‐spółki  a  jej  działalności  finansowo‐gospodarczej. 
Korekcja  zachodzi w  potrzebnym  kierunku w  określonym  czasie  oraz 
jest  współczesną  nie  administracyjną  metodą  organizacji  działalności, 
ponieważ  nie  zarządza  podmiotami  rynku.  Obiektywna  konieczność 
wprowadzenia  samo  programowania małego  i  średniego  biznesu  jest 
uzasadniona przez potrzebę w głębokich  i  szybkich  zmianach  struktu‐
ralnych w  gospodarce  narodowej  oraz  niewystarczalną  efektywnością 
mechanizmów  rynkowych,  wsparciem  równowagi  gospodarczej.  Pod‐
stawą  programowania  jest  strukturalna  regulacja  z  punktu  widzenia 
podmiotu samo programowania. 
  Koncepcję samo programowania warto budować na podstawie frak‐
talnego modelu stratyfikowanego. W tym modelu odzwierciedla się cała 
istniejąca informacja odnośnie określonego obszaru w postaci całokształ‐
tu warstw, które nie zachodzą na siebie, łączą podobne obiekty informa‐
cyjne o typowym zestawie właściwości albo charakterystyk. Każda war‐
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stwa,  z  kolei,  może  być  detalizowana.  Wykorzystywanie  fraktalnego 
modelu  stratyfikowanego  pozwala  na  przedstawianie  sfer działających 
podmiotów,  jako całokształtu warstw  informacyjnych oraz  ich odzwier‐
ciedleń.  Instrumentalne  środki muszą  obejmować  środki  opisu warstw 
informacyjnych i środki wsparcia odzwierciedleń każdej warstwy. 
  Zadaniem  regionalnej  sieci  informacyjnej  jest  zapewnianie  warun‐
ków dla wciągniętych podmiotów biznes‐spółki. Poznaczymy przez  ijx  

poziom  uczestnictwa w  sieci,  gdzie  i  −  numer  porządkowy  podmiotu 
sieci  (ogólnie  jest  n  −  podmiotów),  j  −  numer  porządkowy  dziedzinie 
działalności podmiotu sieci (ogólnie jest m – zakresów). Numerację warto 
rozpocząć  od  głównej  organizacji. Każdy  podmiot  sieci  otrzymuje  do‐
chody, pracując w oddzielnej dziedzinie, wykorzystując przy tym własne 
zasoby materialne, ludzkie oraz informacyjne. Przewagą takiej organiza‐
cji jest zrównoważone wciąganie do działalności przedsiębiorczej każde‐
go podmiotu w określonej dziedzinie  
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gdzie  dij  −  dochody  i‐go  podmiotu w  j‐ej  dziedzinie;  cij  −  koszty  i‐go 
podmiotu w j‐ej dziedzinie; uj − rozmiary produkcji  w j‐ej dziedzinie. 
  Współczynniki, które uwzględniają trudność zapewniania pracy i‐go 
podmiotu w j‐ej dziedzinie poznaczymy za pomocą gij. Każdy wciągnięty 
podmiot sieci posiada pewne potęgi, uważamy, że te wielkości są podane 
w postaci wektora  
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  Ograniczenia wskazują na potrzeby we wsparciu działalności:  
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a  także na ograniczenie odnośnie możliwości przyciągania podmiotów, 
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uwarunkowane przez ich potęgi. 
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  Dodatkowe naturalne warunki to nie odłączność poszukiwanej wiel‐
kości  xij, które przedstawiają  część udziału poszczególnych podmiotów 
w określonej dziedzinie. 
  Zaproponowany model  pozwala  na  przeprowadzenie  analizy  per‐
spektyw  działalności  podmiotu  w  obrębie  strukturalnej  biznes‐spółki 
oraz wybór optymalnego kierunku późniejszej modyfikacji przewidzia‐
nego dla niego modelu. Regulowana działalność gospodarcza może być 
rozpatrywana  jako  jeden z  elementów korporacyjnej  strategii, za której 
pomocą można maksymalnie mobilizować istniejący potencjał krajowych 
organizacji. 
 

3. Wnioski 
  

  Konieczne jest uregulowanie kwestii kształtowania na Ukrainie przy‐
jaznych  warunków  rozwoju  podmiotów  stosunków  korporacyjnych  
z akcentem na  zapewnianie przeprowadzania przez nie  aktywnej dzia‐
łalności innowacyjno‐inwestycyjnej. Rozwiązanie tych zadań przewiduje 
tworzenie  strukturalnych  biznes‐spółek,  które  byłyby  porównywalne 
pod względem koncentracji kapitału przemysłowego oraz  inwestycji do 
potężnych  korporacji  światowych.  Do  efektywnej  integracji  przedsię‐
biorstw potrzebne  jest  racjonalne połączenie konwencjonalnych mecha‐
nizmów z uwzględnieniem dynamicznych warunków rynkowych. Roz‐
wój korporacyjnej przestrzeni informacyjnej polega na kształtowaniu re‐
gionalnej sieci informacyjnej, która zapewnia większą trwałość, elastycz‐
ność, rozmiar, wielofunkcyjność strukturalnej biznes‐spółki. Można wy‐
ciągnąć następujące wnioski: 
• W warunkach permanentnego kryzysu do zapewnienia gospodarczej 

stabilności potrzebne  są  środki ukierunkowane na  rozwój  regional‐
nych sieci informacyjno‐analitycznych w celu wspierania współdzia‐
łania  środowisk  biznesowych  oraz  integracji  biznesu. W tym  celu 
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w regionalnych  sieciach  informacyjnych  muszą  jednocześnie  być 
podtrzymywane  dwa  rodzaje modeli  informacyjnych:  ogólne  –  do 
modelowania rynku oraz personalizowane – które brałyby pod uwa‐
gę indywidualne doświadczenia oraz zamiary prowadzenia biznesu. 

• Korporacyjna  przestrzeń  informacyjna  musi  zapewniać  oraz  pod‐
trzymywać racjonalną współzależność pomiędzy wzajemnym aprio‐
rystycznym zaufaniem podmiotów oraz totalnym brakiem zaufania. 

• Korporacyjna  przestrzeń  informacyjna  musi  sprowadzać  do  mini‐
mum powstawanie negatywnych skutków synergicznych (lawinowe 
reakcje paniczne) oraz sprzyjać powstawaniu skutków pozytywnym.  
Stworzenie regionalnych sieci  informacyjnych pozwoli organicznie po‐

łączyć zalety dużego i małego biznesu oraz odegra ważną rolę w kształto‐
waniu  efektywnej  struktury gospodarki Ukrainy  jak  również we wzmac‐
nianiu gospodarczej i naukowo‐technicznej integracji, zapewniając następu‐
jące przewagi względem podmiotów gospodarowania: 
• wsparcie alternatywnych sektorów gospodarki oraz rozwoju nowego 

biznesu;  
• wspieranie  rozwoju  organizacji  katalizatorów  (uniwersytet,  centra 

biznesowe);  
• rozwój  samoorganizacji  oraz  kooperacji  organizacji  w  oparciu 

o zasady gospodarcze lub społeczno‐polityczne; 
• podwyższenie trwałości rozwoju oraz dziedziczności współdziałania 

w czasie;  
• wzmożenie harmonijności rozwoju gospodarki; 
• obniżenie ryzyka funkcjonowania podmiotów; 
• optymalizacja współzależności między konkurencją oraz kooperacją 

w regionach;  
• zapewnianie prognozowalności oraz dziedziczności rozwoju. 
  Rzecz  jasna,  że  efektywny  innowacyjno‐technologiczny  rozwój  struktu‐
ralnych biznes‐spółek zależy od stymulacji rozwoju przedsiębiorczości inno‐
wacyjnej jako źródła najnowszych idei i katalizatora procesu rozwojowego. 
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Formy wsparcia w obszarze ubezpieczeń społecznych 
dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą 
a aktywność zawodowa w powiecie brodnickim 
 

Support forms of social insurance for people beginning 
a business activity and activity on the labour market  

in Brodnica district 
 

Abstract: The people conducting business activities outside agri-
culture in the conditions of market economy submit to various 
requirements. The self-employed or other companies take some 
obligations, but also must pay their own social security premiums. 
In Poland the binding regulations determine that people conduct-
ing business bear high financial burdens of compulsory insur-
ance: social insurance contribution, health insurance contribution 
and unemployment insurance contribution. For a few years the 
people who started their business according to introductory regu-
lations pay  lower contribution of 30% of a minimum salary. Ana-
lysis of the Brodnicki district data shows that the people have 
knowledge about such solutions and enjoy allowances. 

Key words: business activities, social security. 

 
1. Wstęp 
 
  Ubezpieczenie  społeczne w początkowym okresie  istnienia  chroniło 
wyłącznie  pracowników  najemnych. W  Polsce  ubezpieczenie  obowiąz‐
kowe dla osób prowadzących działalność na własny rachunek zaistniało 
w  latach  60.  i  stopniowo  było  rozszerzane  na  inne  grupy wykonujące 
działalność. Przed wprowadzeniem  reformy  systemu ubezpieczeń  spo‐
łecznych  w  zakresie  ubezpieczenia  istniały  znaczne  różnice  zarówno 
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w zasadach:  dotyczących  powstawania  obowiązku  ubezpieczenia, wy‐
sokości składki, podstawy wymiaru składki, ale także prawa i wysokości 
przysługujących  świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Aktualnie nie 
występuje  już  tak wiele odrębności  różnicujących pozycje samodzielnie 
prowadzących  działalność  i  innych  grup  zawodowych,  a  ponadto  jest 
możliwość stosowania korzystnych rozwiązań przez osoby prowadzące 
działalność gospodarczą.  
  Celem niniejszego artykułu  jest zwrócenie uwagi na obowiązujące roz‐
wiązania oraz  refleksja dotycząca zainteresowania preferencyjnymi  skład‐
kami na ubezpieczenie społeczne na przykładzie powiatu brodnickiego. 
 
2. Przedsiębiorca jako podmiot prowadzący działalność 
   gospodarczą 
 
  Definicja  osoby  prowadzącej  działalność  gospodarczą  dla  celów 
ubezpieczeniowych od początku wprowadzania w  system ubezpieczeń 
społecznych  poddana  była  wielu  zmianom.  Zapoczątkowane  w  roku 
1965 ubezpieczenie społeczne dla rzemieślników, rozszerzano stopniowo 
na  inne osoby. Pod pojęciem  rzemieślnika określano osobę wykonującą 
samoistnie rzemiosło na podstawie wymaganego uprawnienia − zezwo‐
lenia lub karty rzemieślniczej. Obowiązek ubezpieczenia ustalany był od 
pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym osoba rozpoczęła 
wykonywanie rzemiosła. 
  Z  dniem  1  marca  1977  roku  obowiązkowe  ubezpieczenie  objęło 
wszystkie osoby, które na podstawie uprawnień wynikających z odręb‐
nych przepisów prowadziły działalność zarobkową w zakresie: rzemio‐
sła, handlu i usług, pod warunkiem, że były członkami cechów lub zrze‐
szeń, albo innych organizacji skupiających usługodawców. 
  Aktualnie  podstawowym  dokumentem  charakteryzującym  się  du‐
żym znaczeniem w gospodarce rynkowej w Polsce  jest ustawa o swobo‐
dzie działalności gospodarczej, w której sprecyzowano, warunki podej‐
mowania  i wykonywania  działalności,  wskazano,  iż  działalnością  go‐
spodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, 
usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze 
złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizo‐
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wany i ciągły. Dodatkowo Konstytucja wskazuje, iż podejmowanie, wy‐
konywanie  i zakończenie działalności gospodarczej  jest dla każdego na 
równych prawach.  
  Najpopularniejszą  formą  samodzielnego  zarobkowania  jest  wyko‐
nywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, i do tego dosto‐
sowana  jest  prosta  i  niewymagająca  nakładów  pieniężnych  rejestracja 
podmiotu jako jednoosobowe przedsiębiorstwo [Golimowska, Boni 2006, 
s. 19]. Praca na własny rachunek często określana jest jako „samozatrud‐
nienie”  [Pisarczyk 2003, s. 134], bowiem osoba wykonuje pracę na wła‐
sny rachunek „zatrudniając siebie” w swoim podmiocie gospodarczym. 
Samozatrudnienie polega na świadczeniu usług na rzecz zamawiającego 
przez osobę  fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w  charakte‐
rze przedsiębiorcy [Pisarczyk 2003, s. 134]. 
   Obok indywidualnego przedsiębiorcy działalność gospodarcza może 
być wykonywana przez kilkuosobowe podmioty, i wówczas w zależno‐
ści od przyjętej formy, rejestracja podmiotu  następuje  poprzez zgłosze‐
nie do Krajowego Rejestru Sądowego.  
  Każda osoba zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą powinna 
mieć wiedzę  i  rozeznanie,  jakie  zadania  i  obowiązki  przejmuje  na  siebie 
podejmując  taką  decyzję,  bowiem  musi  dokonać  pewnych,  określonych 
prawem czynności. Podstawowym obowiązkiem  jest, zatem zgłoszenie do 
Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez  gminę właściwą 
ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Czynności  te nie wy‐
magają  od  przyszłego  przedsiębiorcy  specjalnego  przygotowania,  gdyż 
osoba składa jedynie oświadczenie woli o zamiarze prowadzenia działalno‐
ści, i nawet w dniu rejestracji możliwe jest jej rozpoczęcie. 
  Do wykonywania działalności przedsiębiorca musi posiadać zdolność 
do czynności prawnych, co oznacza, że osoba może być podmiotem praw 
i obowiązków, zarówno w czasie prowadzonej działalności,  jak  i ustaniu 
w przypadku dłuższych skutków prawnych − po jej zakończeniu. 
  Dla  potrzeb  ubezpieczenia  społecznego  pojęcie  osoby  prowadzącej 
działalność gospodarczą zdefiniowane zostało w ustawie z 13 paździer‐
nika  1998  roku  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych, w  której  definicji 
ujęto, iż jest to osoba, która: 
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1) prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepi‐
sów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych; 

2) jest twórcą lub artystą;  
3) prowadzi działalność w zakresie wolnego zawodu: 

a) w  rozumieniu  przepisów  o  zryczałtowanym  podatku  dochodo‐
wym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

b) z  której przychody  są przychodami  z działalności  gospodarczej 
w rozumieniu  przepisów  o  podatku  dochodowym  od  osób  fi‐
zycznych; 

4) jest wspólnikiem  jednoosobowej  spółki  z ograniczoną odpowiedzial‐
nością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;  

5) prowadzi niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie 
przepisów o systemie oświaty. 

 

3. Ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność 
    gospodarczą 
 

  W  przeszłości  zagadnienie  ubezpieczenia  społecznego  było  inaczej 
stanowione w odniesieniu do pracowników niż wobec osób prowadzą‐
cych działalność  na własny  rachunek. Pierwszą  grupę  osób  cechowało 
zawsze  objęcie  pełnym  zakresem  ubezpieczenia  społecznego,  także  
w okresie  kiedy  ubezpieczenie  społeczne  nie  było  podzielone wg  róż‐
nych rodzajów ryzyk. Z kolei osoby prowadzące działalność na własny 
rachunek podlegały niepełnemu ubezpieczeniu  (do  1998  r. nie przewi‐
dziano ubezpieczenia  i  świadczeń z  tytułu wypadku przy pracy),  i do‐
datkowo prawo do świadczeń uzależnione było, i jest, od okresu wycze‐
kiwania i zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne.  
  Ubezpieczenie obowiązkowe 
  Na  aktualnie  obowiązujące  ubezpieczenie  społeczne  składają  się 
ubezpieczenia:  emerytalne,  rentowe,  chorobowe  i  wypadkowe,  ale 
oprócz wymienionych jest także ubezpieczenie zdrowotne i na wypadek 
utraty pracy „od bezrobocia”. Charakterystyczne w obowiązujących  re‐
gulacjach prawnych  jest,  że wprawdzie  jako  ryzyka  i  rodzaje ubezpie‐
czeń wymienia się oddzielnie emerytalne i rentowe, jednak ustalając i re‐
alizując  podleganie  ubezpieczeniu,  a  w  konsekwencji  opłatę  składek, 
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ubezpieczenia ustalane są łącznie. W związku z tym nie można dokonać 
wyboru  np.  podlegania  wyłącznie  ubezpieczeniu  emerytalnemu,  albo 
tylko ubezpieczeniu  rentowemu, co  tłumaczy się niemożnością przewi‐
dzenia  z  jakiego  rodzaju  ubezpieczeń  osoba  ubezpieczona,  albo  człon‐
kowie  jej rodziny skorzystają w przypadku wystąpienia ryzyka starości, 
niezdolności do pracy lub śmierci. 
  Zakres  podmiotowy  obowiązkowego  ubezpieczenia  społecznego 
obejmuje  m.in.  osoby  prowadzące  działalność  gospodarczą  i  osoby  
z nimi współpracujące [ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych art. 
6 ust. 1. pkt. 5]. Dla osób tych, w większości przypadków, obowiązkowe 
ubezpieczenie  gwarantuje  prawo  do  świadczeń  pieniężnych  krótkoter‐
minowych  takich  jak:  zasiłek  chorobowy,  macierzyński,  świadczenie 
rehabilitacyjne, czy długoterminowych w postaci emerytur i rent. 
  Każda  z  osób  prowadzących  działalność  podlega  obowiązkowemu 
ubezpieczeniu od pierwszego dnia  rozpoczęcia działalności do daty  jej 
zakończenia, czyli wykreślenia z rejestru. Fakt rozpoczęcia działalności, 
udokumentowany w  urzędzie  gminy wpisem  do  ewidencji  na  prowa‐
dzenie działalności, potwierdza pracownik urzędu dokonując stosowne‐
go  zgłoszenia  także do  innych  instytucji  tj. Zakładu Ubezpieczeń  Spo‐
łecznych, Urzędu  Statystycznego  oraz Urzędu  Skarbowego. Wiele  do‐
kumentów pomiędzy  instytucjami przekazywanych  jest w  formie  elek‐
tronicznej, natomiast osoba prowadząca działalność potwierdza te czyn‐
ności  podpisem. Warto  dodać,  że  „nowocześni”  przedsiębiorcy  coraz 
częściej korzystają z nowych rozwiązań elektronicznych i „formą papie‐
rową” posługują się tylko w niezbędnych przypadkach. 
  Ubezpieczeniu  emerytalnemu  i  rentowemu  podlega,  zatem  każda 
osoba prowadząca działalność gospodarczą, jeżeli praca ta stanowi jedy‐
ne źródło dochodu. Istnienie tych ubezpieczeń przesądza o konieczności 
podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, które od 1 stycznia 1999 roku 
dla tych osób jest nowym rodzajem ubezpieczenia.  
  W  funkcjonującym  systemie  ubezpieczenia  społecznego  wysokość 
składek  na  poszczególne  rodzaje  ubezpieczeń  jest  jednakowa  dla 
wszystkich ubezpieczonych, z wyjątkiem ubezpieczenia wypadkowego, 
na które wpływ ma zróżnicowanie zagrożenia wynikające z warunków 
pracy  [Ustawa  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych  art.  22  ust.  1  i  2]. 
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Z kolei podstawa wymiaru składek, od której ustalana  jest odpowiednia 
stopa procentowa na każde z ubezpieczeń  jest inna, ustalana indywidu‐
alnie, w zależności od dochodów osoby ubezpieczonej. Składka na ubez‐
pieczenie emerytalne wynosi 19,52% podstawy wymiaru, a na ubezpie‐
czenie  rentowe 8% podstawy wymiaru. Składka na  te ubezpieczenia  fi‐
nansowana jest w całości przez osoby prowadzące działalność.   
  W systemie ubezpieczenia społecznego przewidziano również ubez‐
pieczenie  chorobowe, które dla  osób prowadzących działalność  gospo‐
darczą  jest ubezpieczenie dobrowolne,  czyli powstaje na  indywidualny 
wniosek  osoby  zainteresowanej. Charakterystyczne  jest,  że ubezpiecze‐
nie  chorobowe  (dobrowolne)  istnieje  tylko w przypadku, gdy ubezpie‐
czenia emerytalne  i rentowe są obowiązkowe, czyli gdy działalność go‐
spodarcza  jest  jedynym,  albo  podstawowym  źródłem  zarobkowania. 
Koszt składki chorobowej – zarówno w obowiązkowym i dobrowolnym 
ubezpieczeniu  −  ponosi  zawsze  osoba  ubezpieczona,  i  wynosi  2,45% 
podstawy wymiaru. 
  Każde  z  istniejących ubezpieczeń  cechuje przypisanie do  określonego 
ryzyka, a jednym z nich jest ryzyko wypadku przy pracy, co w przypadku 
osób  wykonujących  działalność  gospodarczą,  w  różnych  porach  dnia  
i w  różnych warunkach,  stanowi  istotne zabezpieczenie na wypadek wy‐
stąpienia  takiego zdarzenia  losowego. Ubezpieczenie wypadkowe zawsze 
jest wyłącznie obowiązkowe  i dotyczy każdej osoby prowadzącej działal‐
ność gospodarczą  i osoby współpracującej. Wysokość  składki na ubezpie‐
czenie zależy od warunków pracy, ale także od liczby osób zatrudnianych 
przez  pracodawcę. Dla  potrzeb  niniejszego  artykułu  przyjęto  składkę  na 
ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,93% obowiązująca od 1 kwietnia 
2012 r., dla pracodawców, którzy zgłosili w poprzednim roku kalendarzo‐
wym do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 pracowników. 
  Odrębnymi  ubezpieczeniami,  które  jednak  powodują  koszty  jest 
ubezpieczenie  zdrowotne  [ustawa  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej] 
i ubezpieczenie na „od bezrobocia”1. Składka na ubezpieczenie zdrowot‐

                                                 
1 Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy/Dz. U.  Nr 99, poz. 1001 ze zm./   nie występuje w przepisach 
zapis ubezpieczenie od bezrobocia. Ustawa posługuje się określeniem „Fundusz Pracy” 
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ne wynosi 9% podstawy wymiaru od przeciętnego wynagrodzenia w go‐
spodarcze  narodowej2 i  w  roku  bieżącym  jest  to  podstawa  w  kwocie  
2908,13  zł.  Kolejny  rodzaj  ochrony występuje w  związku  z  ryzykiem 
utraty pracy  i  jest zdarzeniem, które dotyczy  także osób prowadzących 
działalność gospodarczą. Za każdą osobę ubezpieczoną składka wynosi 
2,45% podstawy wymiaru. 
  Analizując obowiązkowe ubezpieczenia należy wskazać na okolicz‐
ność, która od  roku  2007 wprowadziła  zmianę w odniesieniu do osób, 
uprawnionych  do  rent  z  tytułu  niezdolności  do  pracy.  Przed  tą  datą, 
osoba  prowadząca  działalność  gospodarczą  nie  podlegała  obowiązko‐
wym  ubezpieczeniom:  emerytalnemu  i  rentowemu,  jeżeli  osoba miała 
prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Prawo do renty oznacza‐
ło możliwość podlegania ubezpieczeniu na zasadzie dobrowolności, czy‐
li wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej. W rzeczywistości wiele 
z osób uprawnionych do renty prowadząc działalność gospodarczą, nie 
wyrażało  zainteresowania  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenie.  Stan 
ten wynikał ze sposobu ustalania rent z tytułu niezdolności do pracy na 
podstawie okresów  składkowych  i nieskładkowych,  a  także  tzw.  stażu 
hipotetycznego3 gwarantował w większości przypadków prawo do ko‐
rzystniejszego wyższego  świadczenia,  bez  konieczności  opłacania  skła‐
dek. Wprowadzona od 1 stycznia 2007 roku zmiana oznacza, że osoby te 
prowadząc  działalność  gospodarczą,  zobowiązane  są  do  opłacania 
składki na wszystkie rodzaje ubezpieczeń, zaś część kosztów tego ubez‐
pieczenia,  jeżeli  składka  opłacona  jest  w  ustalonym  terminie,  zwraca 

                                                                                                                         
jako  państwowy  fundusz  celowy  oraz  składka  na  Fundusz  Pracy. W  artykule w  celu 
uproszczenia posługuję się określeniem ubezpieczenie „od bezrobocia”. 

2 Dla  innych  osób  z   poza  obszaru działalności  gospodarczej,   podstawa wymiaru 
składki na ubezpieczenie zdrowotne  jest osiągany przychód pomniejszony o składki na 
ubezpieczenie społeczne. 

3 Od kilku  lat podejmowane są próby zmian sposobu wyliczenia renty z tytułu nie‐
zdolności do pracy, niestety bezskuteczne. Konieczność zmiany formuły ustalania wyso‐
kości renty w szczególności  podyktowana jest faktem, iż na wysokość renty wpływa tzw. 
część  socjalna  od  kwoty  bazowej  ustalana  na  podstawie  przeciętnego wynagrodzenia  
z  roku  poprzedniego,  która  zmienia  się  od  1 marca  każdego  roku. W  efekcie  osoba 
uprawniona do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zagwarantowaną kwotę 
739,40  zł  (ustaloną  od  kwoty  bazowej  3080,84  zł  x  24%). Minimalna  emerytura  i  renta  
z tytułu całkowitej niezdolności do pracy od 1 marca 2013 r. wynosi  831,15 zł. 
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co stanowi 
znaczącą pomoc w finansowaniu kosztów działalności. 

  Ubezpieczenie dobrowolne 
  Działalność gospodarcza może być, i  jest prowadzona  jako dodatko‐
we źródło uzyskania dochodu, w związku z tym w większości przypad‐
ków, od wyłącznie decyzji osoby zainteresowanej zależy, czy  to  źródło 
dochodu będzie stanowiło podstawę do objęcia dobrowolnymi ubezpie‐
czeniami,  i w  konsekwencji  skutkować  będzie  prawem  do  świadczeń 
pieniężnych. Niezależnie  od podjętej decyzji,  każda  osoba prowadząca 
działalność  gospodarczą  zawsze  płaci  składkę  na  ubezpieczenie  zdro‐
wotne w pełnej wysokości. 
  Ubezpieczenie dobrowolne cechuje się  tym,  że obowiązuje najwcze‐
śniej od dnia złożenia wniosku, do dnia zakończenia działalności, albo 
podjęcia  decyzji  o  rezygnacji  z  dobrowolnego  ubezpieczenia.  Ponadto 
osoba podlegająca ubezpieczeniu dobrowolnemu musi opłacać  składkę 
na ubezpieczenie w ustalonej kwocie i wyznaczonym terminie płatności.  
  Jak wspomniano wcześniej dla osób prowadzących działalność gospo‐
darczą,  przy  obowiązkowym  ubezpieczeniu  emerytalnym  i  rentowym, 
każda z tych osób ma prawo do podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu 
chorobowemu  [Jędrasik‐Jankowska 2007, s. 78−79], co gwarantuje prawo 
do świadczeń pieniężnych w razie choroby  i macierzyństwa. Jednak pra‐
wo do  świadczeń z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wymaga 
jednak od osoby ubezpieczonej przebywania w ubezpieczeniu przez okres, 
co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych tzn. w tym okresie musi być bez‐
względnie zapłacona składka na ubezpieczenie społeczne w obowiązują‐
cym terminie i ustalonej wysokości [Olszewska 2010, s. 90−94].  
  Dobrowolne  ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe ma  zastosowanie 
najczęściej w  odniesieniu  do  osób,  dla  których  dochody  z  działalności 
gospodarczej  stanowią  dodatkowe  źródło  dochodu,  czyli  dla  osób 
uprawnionych do  emerytury,  a  także dla  osób  zatrudnionych  na  pod‐
stawie umowy o pracę i  innych formach uzyskiwania dochodów. Takie 
ubezpieczenie powoduje,  że opłacenie składki na ubezpieczenie emery‐
talne  i  rentowe  uprawnia  do  przeliczenia  pobieranej  już  emerytury,  
a  w  przypadku  innych  osób  „młodszych”  kwota  opłaconej  składki 
wpływa i zapisywana jest na koncie osoby ubezpieczonej, co ma wpływ 



Formy wsparcia w obszarze ubezpieczeń społecznych dla… 

 

323 

na  przyszłą wysokość  emerytury  zarówno  z    części wypłacanej  przez 
ZUS,  jak  i z systemu kapitałowego czyli z OFE. Działanie  to ma  istotne 
znaczenie  szczególnie,  gdy  z  podstawowego  tytułu  ubezpieczenia  np. 
pracowniczego składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe naliczana 
jest od najniższego wynagrodzenie lub niewiele większego. Warto zwró‐
cić uwagę, że coraz więcej osób ma świadomość, iż obowiązujący sposób 
ustalania  wysokości  świadczeń  emerytalno  rentowych  nie  gwarantuje 
zadawalającej  kwoty  emerytury,  dlatego  w  przypadku  wykonywania 
działalności  przystępuje  do  dobrowolnych  ubezpieczeń,  oczekując,  że 
wpłacone składki zwiększą kwotę przyszłego świadczenia. 

  Podleganie ubezpieczeniu na warunkach preferencyjnych 
  W początkowych latach XXI wieku w Polsce wdrożono różne formy 
zachęt  dla  osób  prowadzących  działalność  gospodarczą  poprzez:  po‐
krywanie  części  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  dla  absolwentów 
wyższych uczelni, zwolnienie z obowiązku opłacania składki emerytal‐
nej przez absolwentów przez okres 12 miesięcy, wobec osób zamieszku‐
jących w rejonach zagrożonych wysokim bezrobociem. Kolejnym działa‐
niem było wspieranie osób niepełnosprawnych, które po dniu 1 stycznia 
2004  roku  uruchamiały  działalność  gospodarczą,  co  przejawiało  się  
w pokrywaniu części kosztów ubezpieczeń emerytalnego i rentowego. 
  Nowością w polskim systemie ubezpieczenia społecznego jest umoż‐
liwienie osobom  rozpoczynającym działalność gospodarczą ponoszenie 
niższych  kosztów  ubezpieczenia  społecznego,  jeżeli  działalność  rozpo‐
częta  została po dniu  25  sierpnia  2005  roku. Dla  tych przedsiębiorców 
zaproponowano  niższą  podstawę  wymiaru  składki  na  ubezpieczenie 
społeczne, ustalaną od 30% minimalnego wynagrodzenia, które w roku 
2013 wynosi  1600  zł,  co  skutkuje  niższą  kwotą  składki  przez  okres  24 
miesięcy kalendarzowych licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospo‐
darczej. Te korzystne zasady nie dotyczą osób, które: 
1) prowadzą  lub prowadziły działalność gospodarczą w okresie ostat‐

nich 60 miesięcy kalendarzowych przed rozpoczęciem działalności, 
2) wykonują działalność gospodarczą na  rzecz byłego pracodawcy, na 

rzecz  którego  przed  dniem  rozpoczęcia  działalności  gospodarczej 
w bieżącym  lub  poprzednim  roku  kalendarzowym  wykonywały 
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w ramach  stosunku pracy  lub  spółdzielczego  stosunku pracy  czyn‐
ności stanowiące zakres wykonywanej działalności. 

  Niższe  opłaty  dotyczą  wyłącznie  ubezpieczenia  społecznego,  nie 
obejmują zatem kosztu składki na ubezpieczenie zdrowotne, która –  jak 
wspomniałam  −  dla wszystkich  prowadzących  działalność  jest  zawsze 
w takiej  samej  wysokości.  Z  niższych  kwot  składek  na  ubezpieczenie 
społeczne mogą korzystać osoby w różnym wieku, zarówno rozpoczyna‐
jące działalność gospodarczą  jako pierwsza praca, ale  także  jest  to zna‐
cząca  forma wsparcia  dla  innych,  którzy  z  różnych  powodów  utracili 
dotychczasowe miejsce pracy i źródło zarobkowania. Ważne jest jednak, 
aby podjęcie decyzji o niższej składce było świadome, gdyż ewentualne 
świadczenie pieniężne będzie wypłacane także od niższej podstawy.  
  Niższa składka na ubezpieczenie społeczne opłacana jest na wniosek 
osoby  zainteresowanej,  I w  okresie  nie  dłuższym  niż  24 miesiące,  ale  
w każdym czasie, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację może nastą‐
pić rezygnacja z takiej wysokości opłat.  
 

4. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne 
 

  Reformując od 1 stycznia 1999 roku polski system ubezpieczenia spo‐
łecznego przyjęto założenie, iż dla wszystkich osób podlegających ubez‐
pieczeniu  zarówno  obowiązkowo  jak  i dobrowolnie, wysokość  składki 
na  poszczególne  rodzaje  ubezpieczenia  ustalona  będzie w  jednakowej 
wysokości,  bez  względu  na  to  czy  koszt  ubezpieczenia  ponosi  osoba 
ubezpieczona, pracodawca, budżet państwa czy inny podmiot. O ile za‐
tem stopa procentowa składki  jest  jednakowa, zróżnicowanie następuje 
w podstawie wymiaru. Dla każdej grupy osób objętych ubezpieczeniem 
społecznym z  jednego  lub więcej  tytułów ubezpieczenia, określona  jest 
minimalna i maksymalna podstawa wymiaru składki. 
  W niniejszym artykule mowa  jest o osobach prowadzących działal‐
ność gospodarczą, dlatego tylko tej grupy dotyczy prowadzona analiza. 
Ustawa z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych 
ustala dla  tej grupy osób podstawę wymiaru  składki na ubezpieczenie 
emerytalne  i  rentowe  jako kwotę deklarowaną, nie niższą niż 60% pro‐
gnozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwo‐
ty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składki ogłoszonej w ustawie 
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budżetowej. Taki sposób ustalania podstawy obowiązuje od  roku 2010, 
bowiem wcześniej podstawa wymiaru  składek ulegała  zmianie  zawsze 
od trzeciego miesiąca kwartału i ustalana była na podstawie przeciętne‐
go wynagrodzenia z kwartału poprzedniego. Należy wskazać, że częsta 
zmiana  składki  (4  razy  w  roku)  powodowała  wiele  niezadowolenia 
szczególnie wśród osób prowadzących działalność, które wszelkie rozli‐
czenia prowadziły  samodzielnie  i zobowiązane były na bieżąco  śledzić 
informacje o zmianach składki od trzeciego miesiąca kwartału.  
  Aktualnie obowiązujące zasady oznaczają znaczące uproszczenie dla 
płatników  składek,  gdyż  podstawowa  wysokość  składki  obowiązuje 
przez 12 miesięcy od stycznia do grudnia każdego roku. Ponadto,  jeżeli 
składka zapłacona  jest w ustalonym  terminie,  i w ustalonej wysokości, 
płatnicy składek nie muszą składać deklaracji rozliczeniowych zarówno 
w formie elektronicznej, jak i papierowej, ponieważ w systemie rozliczeń 
następuje tzw. „klonowanie” dokumentu deklaracji z ostatniego miesiąca. 
Płatnik składa dokumenty w ciągu roku,  jeżeli w działalności następuje 
przerwa, lub np. z powodu niezdolności do pracy wypłacany był zasiłek 
chorobowy, macierzyński  czy opiekuńczy. W  ten  sposób upraszcza  się 
wiele czynności, których nie musi wykonywać osoba prowadząca dzia‐
łalność gospodarczą, czy inny upoważniony przez tę osobę podmiot.  
  Podstawa wymiaru  składki na ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe 
jest  wiodąca  dla  innych  ubezpieczeń,  wobec  powyższego  składka  na 
ubezpieczenie wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz 
od bezrobocia ustalana  jest od  takiej samej kwoty. Na  innych zasadach 
ustalana  jest podstawa wymiaru składki  i na ubezpieczenie zdrowotne,  
która  stanowi pochodną  od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w  sektorze  przedsiębiorstw w  czwartym  kwartale  roku  poprzedniego. 
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy od kwo‐
ty  zadeklarowanej  przez  osobę  ubezpieczoną  nie  niższą  niż  75%  tego 
przeciętnego wynagrodzenia. W  IV kwartale 2012  roku wynagrodzenie 
to wyniosło 2908,13 zł., i składka wynosi 261,73 zł. Poniższa tabela obra‐
zuje podstawę wymiaru  składki  na wszystkie  rodzaje ubezpieczeń dla 
minionego i bieżącego . 
  Pełne ubezpieczenie społeczne wraz z ubezpieczeniem „od bezrobo‐
cia” i ubezpieczeniem zdrowotnym kształtuje się na poziomie ok. 1000 zł 
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miesięcznie, co dla osób prowadzących działalność, mających zróżnico‐
wane przychody, a czasem także straty, stanowi istotny koszt.  
 
Tabela 1 Koszt składek na ubezpieczenie społeczne na zasadach ogólnych dla osób 

prowadzących działalność gospodarczą w roku 2012 i w roku 2013 

Podstawa 
wymiaru 
(w zł) 

Kwota 
składki  
(w zł) 

Podstawa 
wymiaru  
(w zł) 

Kwota 
składki  
(w zł) 

Rodzaj  
ubezpieczenia 

Wysokość 
składki (%) 

W roku 2012  W roku 2013 
Emerytalne  19,52  2115,60  412,97  2227,80  434,87 
Rentowe  8,00  2115,60  169,25  2227,80  178,22 
Chorobowe  2,45  2115,60  51,83  2227,80  54,58 
Wypadkowe  1,93  2115,60  40,83  2227,80  43,00 
Zdrowotne  9,00  2828,31  254,55  2908,13  261,73 
Od bezrobocia  2,45  2115,60  51,83  2227,80  54,58 
Razem  43,35  x  981,26  x  1020,98 
Razem bez 
ubezpieczenia 
chorobowego 

 
40,90 

x   
929,43 

x   
966,40 

Źródło: opracowanie własne. 
 

  W  ubezpieczeniu  społecznym  przewidziane  są  także  maksymalne 
podstawy wymiaru składek, przede wszystkim na ubezpieczenie emery‐
talne  i rentowe. Górną granicę podstawy stanowi kwota nie wyższa niż 
trzydziestokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia mie‐
sięcznego w gospodarcze narodowej na dany rok kalendarzowy określo‐
na w ustawie budżetowej4. Osiągnięcie podstawy wynikającej z ograni‐
czenia oznacza, że na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczony 
nie może płacić  składki,  a  jeżeli  jest  ona  opłacona podlega do  zwrotu. 
Rozwiązanie  takie  jest  ważne  przede  wszystkim  z  punktu  widzenia 
ubezpieczonych,  którzy  przy  ustalaniu  podstawy  wymiaru  emerytur  
i  rent mają ograniczenie w podstawie wymiaru. W przeszłości do 1998 
roku ograniczenie takie nie funkcjonowało, co w przypadku wielu osób 
oznaczało zapłatę składek od wyższej kwoty, ale wyliczanie  świadczeń 
od niższych wartości. Niektóre z osób mogą korzystać z opłacania skła‐

                                                 
4 Kwota ta wynosi odpowiednio dla 2012 roku  105.780 zł, i dla 2013 roku 111.390 zł. 
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dek  na warunkach  preferencyjnych,  czyli  od  30% minimalnego wyna‐
grodzenia, które wynosi: dla 2012 roku 1500 zł, a dla 2013 roku 1600 zł. 
Wobec  powyższego  podstawa wymiaru  składek w  poszczególnych  la‐
tach wynosi odpowiednio 450 zł i 480 zł. Tabela 2 zawiera dane o wyso‐
kości składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń. 
 
Tabela 2 Koszt składek na ubezpieczenie społeczne po zastosowaniu ulgi dla osób 

prowadzących działalność gospodarczą w roku 2012 i w roku 2013 

Podstawa 
wymiaru 
(w zł) 

Kwota 
składki  
(w zł) 

Podstawa 
wymiaru 
(w zł) 

Kwota  
składki 
 (w zł) 

Rodzaj  
ubezpieczenia 

Wysokość 
składki (%)/ 

W roku 2012  W roku 2013 
Emerytalne  19,52  450,00  87,84  480,00  93,70 
Rentowe  8,00  450,00  36,00  480,00  38,40 
Chorobowe  2,45  450,00  11,03  480,00  11,76 
Wypadkowe  1,93  450,00  8,69  480,00  9,26 
Zdrowotne  9,00  2828,31  254,55  2908,13  261,73 
Razem  40,90  x  398,11  x  414,85 
Razem bez ub. 
chorobowego 

38,45  z  397,01  x  403,09 

Źródło: opracowanie własne. 
 

  Preferencyjna wysokość składki w znaczący sposób obniża koszt ubez‐
pieczenia, z konsekwencją jednak, że od takiej kwoty ustalane będą wyso‐
kości świadczeń w okresie „preferencji”, a także niska składka przekazy‐
wana  będzie  do OFE. Największą  pozycję w  sumie  obciążenia  stanowi 
składka na ubezpieczenie zdrowotne, która  jest dla wszystkich osób pro‐
wadzących działalność ustalana wg kwoty deklarowanej nie mniejszej niż 
75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Należy dodać, że w tabeli 
2 nie ujęto ubezpieczenia „od bezrobocia” ze względu na zbyt niską pod‐
stawę wymiaru  tj.  poniżej minimalnego wynagrodzenia. Ubezpieczeniu 
od bezrobocia nie podlegają osoby, dla których podstawa wymiaru skład‐
ki na ubezpieczenie społeczne  jest niższa od najniższego wynagrodzenia, 
dla roku 2013 wynosi 1600 zł, co ma  implikacje na dalszą sytuację, gdyż 
osoby  te po zakończeniu okresu preferencyjnego  i  likwidacji działalności 
gospodarczej, nie mają  statusu osoby bezrobotnej. 
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  Pewnym wyjątkiem  jest ograniczenie podstawy wymiaru składki na 
ubezpieczenie chorobowe. Zgodnie z obowiązującą zasada ubezpieczony 
deklaruje składkę nie większą niż 250% przeciętnego miesięcznego wy‐
nagrodzenia w czwartym kwartale 2012  roku  tj. 9225,75 zł. W praktyce 
mogą występować sytuacje, gdy osoba nie opłaca już składki na ubezpie‐
czenie  emerytalne  i  rentowe,  z  powodu  osiągnięcia we wcześniejszym 
okresie  kwoty maksymalnej,  natomiast  będzie  przez  cały  rok  opłacać 
składkę na ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe. 
 

5. Aktywność zawodowa osób prowadzących działalność    
    gospodarczą w powiecie brodnickim 
 

  Powiat brodnicki na terenie którego jest ok. 77 tys. mieszkańców charak‐
teryzuje się  tym, że ok. 44%  to osoby zamieszkujące  tereny miejskie. Taka 
sytuacja powoduje, że rynek pracy jest uwarunkowany wieloma aspektami 
demograficznymi i gospodarczymi właściwymi dla tego regionu. W powie‐
cie brodnickim powstaje wiele inicjatyw mających na celu zainteresowanie 
osób  bezrobotnych  lub  zagrożonych  bezrobociem  różnymi  formami  usa‐
modzielnienia  i osiągania dochodów. W wielu przypadkach osoby poszu‐
kują takich możliwości zarobkowania, które będą w stanie zapewnić w mia‐
rę stabilną sytuację finansową. 
  Na terenie powiatu brodnickiego, podobnie  jak ma to miejsce w kraju,  
wiele osób podejmuje decyzje o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Ta 
forma  zarobkowania ma  pozytywne  i  negatywne  strony. Wśród  pozyty‐
wów wyróżnić można: wykazanie się pomysłem, inwencją, operatywnością, 
samodzielnością, możliwością  kształtowania własnej  osobowości w  zmie‐
niającym  się otoczeniu  społecznym  i gospodarczym. Z kolei do negatyw‐
nych stron zaliczyć można: ryzyko nietrafnego wyboru rodzaju prowadzo‐
nej  działalności,  konieczność wykonywania  pracy w  różnych  godzinach, 
niestabilne źródło dochodów, przy stałych kosztach działalności. 
  Na  podstawie  dokumentacji  rozliczeniowej  przekazywanej  przez 
osoby prowadzące działalność gospodarczą za lata 2011 i 2012 dokonano 
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analizy w zakresie  liczby osób ubezpieczonych5 w powiecie brodnickim 
oraz  liczby  osób  korzystających  z preferencyjnej wysokości  składek na 
ubezpieczenie społeczne. 
 

Tabela 3 Liczba ubezpieczonych w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowym  
w powiecie brodnickim wg stanu na 31 grudnia 2011 r. i 31 grudnia 2012 r. 

Liczba ubezpieczonych / osoby fizyczne/ wg stanu na 
31 grudnia 2011  31 grudnia 2012 

Ubezpie‐
czenia 

Ogó‐
łem 

Osoby 
prowadzą‐
ce działal‐
ność go‐
spodarczą  
po raz 
pierwszy z 
podstawą 
min. 60% 
przeciętne‐
go wyna‐
grodzenia 

Osoby pro‐
wadzące 
działalność 
gospodarczą 
po raz 
pierwszy z 
podstawą 
nie niższa 
niż 30% 
minimalne‐
go wyna‐
grodzenia 

Ogó‐
łem  

Osoby 
prowadzą‐
ce działal‐
ność go‐
spodarczą  
po raz 
pierwszy z 
podstawą 
min. 60% 
przeciętne‐
go wyna‐
grodzenia 

Osoby pro‐
wadzące 
działalność 
gospodarczą  
po raz 
pierwszy z 
podstawą 
nie niższa 
niż 30% 
minimalne‐
go wyna‐
grodzenia 

Emerytalne 
i rentowe 

25005  1713  510  25079  1752  483 

Zdrowotne  39624  2390  542  40096  2466  518 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z departamentu Statystyki  i Prognoz 
Aktuarialnych ZUS z dnia 25.04.2013. 
 

  Ubezpieczeniu emerytalnemu  i rentowemu podlega ok. 25  tys. osób 
co stanowi ok. 32% w stosunku do liczby mieszkańców powiatu. Zdecy‐
dowanie więcej osób podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, co potwier‐
dza  iż mieszkańcy powiatu podejmują działania w kierunku  osiągania 
różnych  form dodatkowego  źródła dochodu. Wśród osób podlegających 
ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ok. 1,7 tys. to 
osoby, które opłacają składkę na ubezpieczenie społeczne na zasadach ogól‐
nych,  czyli  co  najmniej  od  60%    zadeklarowanej  kwoty  przeciętnego mie‐
sięcznego  wynagrodzenia.  Z danych  wynika  także,  że  stosunkowo  liczną 

                                                 
5 Ubezpieczony to osoba fizyczna  liczona tylko raz bez względu na to z  ilu tytułów 

ubezpieczenia jest zgłoszona do ubezpieczenia społecznego. W tabeli zawarto informacje 
o ubezpieczonych wg adresu zameldowania osoby ubezpieczonej. 
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grupę osób ok.  500  stanowią osoby opłacające  składkę preferencyjną  tj. od 
30%  minimalnego  wynagrodzenia,  co  stanowi  istotne  obniżenie  kosztów 
działalności nowych przedsiębiorców. 
 

6. Wnioski  
 

1. W zmieniających się warunkach gospodarczych i na trudnym rynku 
pracy wiele osób musi znaleźć miejsce zarobkowanie.  Jednym z  ta‐
kich sposobów  jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakre‐
sie różnych rodzajów usług.  

2. Forma ta znajduje coraz większe zainteresowanie wśród osób w róż‐
nym wieku i o różnym statusie. Państwo powinno umożliwiać i uła‐
twiać  swoim  obywatelom  różne  rozwiązania,  a  jednym  z  nich  jest 
odciążenie  osób  rozpoczynających  działalność  gospodarczą  od wy‐
sokich  składek  na  ubezpieczenie  społeczne,  co  jak  wykazano  ma 
miejsce przez okres 24 miesięcy. 

3. Potwierdzeniem  zainteresowania  takim  rozwiązaniem  są  przedsta‐
wione  liczby, które wskazują,  że mieszkańcy powiatu brodnickiego 
rozpoczynający działalność  korzystają  z  takiej  formy, która ułatwia 
funkcjonowanie w zakresie prowadzonej działalności. 
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1. Wstęp 
 

  Uczelnie niepubliczne w Polsce istnieją od prawie 22 lat. Od początku 
ich istnienia następował szybki wzrost uczelni niepublicznych. Tworzono 
nowe  kierunki  studiów,  zwiększał  się  współczynnik  skolaryzacji 
i konkurencja dla uczelni publicznych. Od roku akademickiego 2005/2006 
zmniejsza  się  liczba  studentów w Polsce. W  roku  2010/2011  istniało  328 
uczelni niepublicznych, w których kształciło się 580.016 osób wobec ogól‐
nej liczby 1.841.251 studentów w kraju (dane GUS). 
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2. Rynek edukacji wyższej w Polsce 
 

  Od  tego  czasu  liczba  uczelni  niepublicznych  maleje,  kilkadziesiąt 
z nich  jest w stanie upadłości, a przewiduje się, że w ciągu najbliższych 
10  lat  liczba  uczelni  niepublicznych  zmniejszy  się  do  kilkudziesięciu. 
Studenci w  ostatnich  latach, w miejsce  obleganych poprzednio kierun‐
ków ekonomicznych, administracyjnych, pedagogicznych, humanistycz‐
nych, społecznych i informatycznych, wykazują zainteresowanie kierun‐
kami medycznymi, bezpieczeństwem, architekturą, budownictwem, no‐
woczesną logistyką itp. 
  Pogłębiający się niż demograficzny (w najbliższych latach przewiduje 
się  znaczny  spadek  liczby maturzystów  –  o  około  40%)  powoduje,  że 
uczelnie niepubliczne, chcąc przetrwać i się rozwijać, muszą umieć kon‐
kurować przede wszystkim  jakością  i osiągać przewagę konkurencyjną 
nad  innymi uczelniami. Zdaniem  tak zwanej Grupy Lizbońskiej konku‐
rencja jest jedną z sił napędowych innowacji technologicznych i wzrostu 
produktywności,  stymuluje wzrost  aspiracji  ludzkich  i możliwe  rekor‐
dowe osiągnięcia  [Granice konkurencji, 1996, s. 13].  Jest  to proces, za po‐
mocą  którego  uczestnicy  rynku,  dążąc  do  realizacji  swych  interesów, 
próbują przedstawić korzystniejsze od  innych oferty pod względem ce‐
ny, jakości lub innych charakterystyk, wpływających na decyzję zawarcia 
transakcji [Kamerschen, Kenzie, Nardlinelli 1991, s. 47]. 
  Najczęściej  stosowanymi  instrumentami  konkurowania  na  rynku 
firm są: jakość produktu, poziom cen, warunki płatności, bliskie kontakty 
z klientami, terminowość dostaw, upusty cenowe, dostosowanie produk‐
tu do potrzeb odbiorców,  renoma  firmy,  ceny promocyjne  [Stankiewicz 
(red.) 2002, s. 115]. 
  W przypadku uczelni niepublicznych, na ich sukcesy w konkurowa‐
niu na rynku edukacyjnym wpływają również jakość i program kształce‐
nia, poziom opłat  czesnego,  terminowość  (raz w  roku,  semestrze, mie‐
sięcznie), badanie firm zatrudniających absolwentów oraz bliskie kontak‐
ty z przyszłymi studentami, stypendia  i upusty w czesnym, dostosowa‐
nie programu kształcenia do potrzeb rynku pracy, promocje czesnego dla 
studentów. Szczególną rolę w przypadku  tych uczelni odgrywa autory‐
tet, mierzony wysokością miejsc w rankingach, uznaniem w środowisku, 
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poziomem  i programem kształcenia, badań naukowych  i wydawnictw, 
posiadaną kadrą zatrudnionych uczonych, bazą  technologiczną  i mate‐
rialną,  wprowadzanymi  innowacjami,  statusem  uczelni  (uniwersytet, 
akademia czy wyższa szkoła magisterska lub zawodowa) itp. 
 

3. Strategie konkurencji w szkolnictwie wyższym 
 

  W tradycyjnej perspektywie zarządzania strategicznego, którą można 
nazwać „modelem  trwałej strategii”  [Polowczyk   2012, s. 118 za: Maka‐
dok  1999]  zakłada możliwość  utrzymywania  przewagi  konkurencyjnej 
przez długi okres. Warunki konieczne do osiągnięcia w sposób trwały tej 
przewagi określa  część  teorii zasobowej  firmy  [Polowczyk 2012,  s. 119, 
za: Barney 1991; Wernerfelt 1984]  i wskazuje na ogólną zależność przy‐
czynowo‐skutkową: 

zasoby przedsiębiorstwa→ przewaga konkurencyjna→  
ponadprzeciętne wyniki. 

  Główną  koncepcją  teoretyczną  dla  wyjaśniania  trwałości  nadzwy‐
czajnych wyników przedsiębiorstwa,  jest trwała przewaga konkurencyj‐
na. Jej wpływy wzmocniło podejście zasobowe, czyniące z przewagi kon‐
kurencyjnej podstawowy cel działania  firmy. Przykładem  tego  jest arty‐
kuł M.A. Petera, 1993, zatytułowany „Kamienie węgielne konkurencyjnej 
przewagi: podejście zasobowe”. Kamienie węgielne stanowi tutaj przede 
wszystkim heterogeniczność zasobów i wewnętrznych zdolności [Barney 
1991], która  jest warunkiem sine qua non przewagi konkurencyjnej i fun‐
damentalną  koncepcją  zarządzania  strategicznego  [Polowczyk  2012, 
s. 119 za: Peter 1993 i Barney 1991]. 
  W konkurencji monopolistycznej  i  jej wersji oligopolistycznej, w od‐
różnieniu od konkurencji opartej na zasobach, budowanie przewagi od‐
bywa się między  innymi na zmowach konkurentów, którzy ustalają po‐
dział rynku i ceny, aby zniechęcić potencjalnych nowych graczy [Polow‐
czyk  2012,  s.  119,  za:  Thomas, Aveni  2004]. Natomiast w  konkurencji 
opartej  na  zasobach,  zyski  reprezentują  renty uzyskiwane  ze  szczegól‐
nych  zasobów  lub  niematerialnych  aktywów,  a  różnice  w  przewadze 
konkurencyjnej mogą być wtedy bardzo duże  [Polowczyk  2012,  s.  119, 
za: Wernerfelt 1984, 1995; Barney 1986, 1991; Peteraf 1993]. Pomimo róż‐
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nic oba powyższe  rodzaje konkurencji  są  skupione na  jak najdłuższym 
utrzymaniu pozycji. R. Jacobson twierdzi, że stratedzy korporacyjni po‐
szukują  sposobów ograniczenia konkurencji, a ponadprzeciętne wyniki 
można  uzyskać  tylko  na  rynkach  z  niedoskonałą  konkurencją  [Polow‐
czyk 2012, 119, za:  Jacobson 1992; Porter 1980, s. 4]. Za strategiczny cel 
dla  „jednostki  biznes” uznał  znalezienie  takiej pozycji w  branży,  która 
umożliwi  jej obronę przed siłami konkurencji i wpływanie na te siły dla 
swoich korzyści. W wyniku działań zmierzających do ograniczenia kon‐
kurencji  tracą  konsumenci,  którzy  za  produkty  i  usługi  płacą wyższe 
ceny. 
  Twierdzenie o trwałej przewadze konkurencyjnej w niewielkim stop‐
niu uwzględnia zmienność, niepewność  i brak  równowagi w otoczeniu 
firm  (uczelni). Zdaniem  J.A. Schumpetera „wichry kreatywnej destruk‐
cji” powodują nierównowagę, w której każde przedsiębiorstwo  jest za‐
grożone od swoich początków [Polowczyk 2012, s. 119, 120, za: Schum‐
peter  1995,  s.  102].  Jacobson  twierdził,  że  przewaga  konkurencyjna  
i ponadprzeciętne zyski mogą być tylko okresowe. Twierdził, że innowa‐
cje  powodują  zmiany,  a  zmiany  generują  nierównowagę  na  rynkach. 
Konkurenci  natomiast naśladują  strategie przynoszące wysokie wyniki 
dopóty, dopóki uzyskają godziwe zyski  [Polowczyk 2012, s. 120, za:  Ja‐
cobson  1992]. Nelson  i Winter  twierdzili,  że  nadzwyczajne wyniki  są 
efektem cykli przedsiębiorczych innowacji i naśladownictwa, które kreu‐
ją stałą nierównowagę, pomimo osiągania w stosunkowo niedługim cza‐
sie względnie stałych wyników przez niektóre przedsiębiorstwa [Polow‐
czyk 2012, s. 120, za: Nelson, Winter 1992]. 
  Zdaniem M.A. Portera, konkurencja staje się podstawą gospodarcze‐
go sukcesu w zmieniającym się świecie, zmuszając do innowacji techno‐
logicznych i doskonalenia metod prowadzenia biznesu [Polowczyk 2012, 
s. 120, za: Porter 1991, 1992]. Hiperkonkurencja, czyli tzw. „konkurencja 
wysokiej  prędkości”  [Polowczyk  2012,  s.  121,  za:  Brown  i  Eisenhardt 
1998], zwana tak z powodu niezwykłego tempa technologicznych zmian, 
według wielu autorów  jest generowana nie  tylko przez  intensywną  ry‐
walizację lub technologiczne zmiany w branżach, ale także przez deregu‐
lację i globalizację, rosnącą liczbę substytutów, bardziej wyedukowanych 
i zróżnicowanych klientów. 
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  W przypadku uczelni niepublicznych w Polsce zmiany technologicz‐
ne, globalizacja, bardziej wymagający przyszli  studenci  i  firmy  zatrud‐
niające absolwentów, wzmożona konkurencja, niż demograficzny  i kry‐
zys,  powodują,  że  konkurencja  „nabiera  prędkości”,  zmierzając  do  hi‐
perkonkurencji,  a  restrukturyzacja  i  ciągłe  zmiany  są  często  spotykane 
na tych uczelniach. Zmiany zachodzące w uczelniach wymagają  tak  jak 
w hiperkonkurencji  nie  poszukiwania  trwałej  przewagi,  lecz  strategii, 
polegającej na rozwijaniu zbioru przewag w kolejnych okresach [Polow‐
czyk 2012, s. 122, za: Aveni 1994]. 
  Kryteriami, od których zależy pozycja konkurencyjna danej firmy, są: 
pozycja w  zakresie  kosztów, wizerunek  firmy  na  rynku,  umiejętności 
techniczne  i opanowanie  technologii, sytuacja ekonomiczna  i  finansowa 
[Strategor 1999, s. 69; Romanowska 2004, ss. 70−71]. 
  W  przypadku  wyższych  szkół  niepublicznych,  pozycję  na  rynku 
można mierzyć dynamiką rozwoju uczelni,  liczbą uczonych, studentów, 
kierunków  kształcenia,  prawami  do  doktoryzowania,  prowadzonymi 
badaniami  naukowymi,  wydziałami  zamiejscowymi,  bazą  materialną 
i technologiczną. Pozycja w zakresie kosztów  to poziom  czesnego, pro‐
mocje  i  stypendia dla  studentów, niższy poziom kosztów przy porów‐
nywalnych parametrach, struktura, dynamika kosztów stałych  i zmien‐
nych, wydatki na promocję uczelni oraz rozwój, badania i innowacje. Na 
wizerunek firmy wpływają wyżej opisane czynniki, współpraca między‐
narodowa, miejsca w  rankingach, wyróżnienia,  odznaczenia  oraz wy‐
obrażenie wytwarzane u  studentów  i  absolwentów na podstawie  efek‐
tów działalności uczelni. Umiejętności  techniczne  i opanowanie  techno‐
logii na uczelni zależą od posiadanej bazy materialnej,  technicznej pra‐
cowni,  sprzętu  techno‐dydaktycznego,  pomocy  dydaktycznych  oraz 
umiejętności stosowania  ich w praktyce, wykorzystywania efektywnych 
metod  kształcenia  itp.  Ważna  jest  również  sytuacja  ekonomiczno‐
finansowa uczelni,  środki na koncie,  lokaty,  ewentualne kredyty,  zaku‐
pione nieruchomości. 
  W przypadku uczelni niepublicznych strategie konkurencji mogą być 
nastawione na atak lub na obronę. Uczelnia niepubliczna (tak  jak firma) 
może zajmować jedną z sześciu pozycji konkurencyjnych na rynku doce‐
lowym:  dominującą,  silną,  korzystną,  średnią  lub  niekorzystną  [Katler 
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1994,  s. 354]. Pozycjom  tym  towarzyszą zachowania odpowiadające  ty‐
pom  strategii:  lidera  rynku,  pretendenta  rynkowego,  naśladowcy  ryn‐
kowego, specjalisty rynkowego. 
 

4. Przewaga konkurencyjna uczelni  
 

  Uczelnie niepubliczne  rzadko pełnią  funkcje  lidera na  rynku  eduka‐
cyjnym. Częściej  liderami  są  uczelnie  publiczne.  Szkoły  prywatne  nato‐
miast  starają  się najczęściej  zachować  swoją pozycję na  rynku  edukacyj‐
nym lub zwiększyć swój udział na tym rynku. Pretendent stara się zdobyć 
przynajmniej  jedną  znaczącą  przewagę  konkurencyjną,  której  źródłem 
może być obniżka kosztów produkcji, tańszy produkt, innowacje i zróżnico‐
wanie produktu, dobra prestiżowe, lepsze usługi, innowacje w systemie dys‐
trybucji. Często łączy się wiele takich działań [Paprocka (red.) 2006, s. 79]. 
  Na uczelniach wyższych przewaga może dotyczyć lepszej i efektyw‐
niejszej promocji, niższego  czesnego,  lepszych, nowoczesnych, bardziej 
dostosowanych do potrzeb rynku programów, kierunków studiów, spe‐
cjalności,  bardziej  efektywnych  metod  kształcenia,  bazy  materialnej  
i  techno‐dydaktycznej, kadry nauczycieli akademickich, wyższej  jakości 
kształcenia  i prowadzenia badań,  lepszego wizerunku, wyższych miejsc 
w  rankingach  itp.  Na  uczelniach  występuje  również  naśladownictwo 
rynkowe dotyczące wyżej opisanych działań, które są często modyfiko‐
wane w zależności od możliwości uczelni. 
  W stosunku do konkurentów K. Obłój [2000, s. 101] wyróżnia strate‐
gie konfrontacji, unikania konkurencji  i rozwija  je o strategię niszy ryn‐
kowej. Chodzi między  innymi o zdobywanie klientów za pomocą  rela‐
tywnie niskich  cen.  Sukcesy w  stosowaniu  strategii konfrontacji  zależą 
od zasobów uczelni, jej pozycji na rynku, możliwości działania i od tego, 
jak silni są w tym zakresie konkurenci. 
  W  swej  strategii  selektywnego  oddziaływania  W.  Wrzosek  [2001,  
s. 49] założył, że nie wszystkie sfery działalności konkurentów są jedna‐
kowo  odporne  na wpływy  zewnętrzne. Chodzi  o  rozpoznanie  silnych  
i słabych stron działalności konkurentów i ocenę stosowanych przez nich 
instrumentów w  tworzeniu zdolności konkurencyjnej. Wyniki  tego  roz‐
poznania można wykorzystać do oddziaływania na słabsze ogniwa kon‐
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kurentów,  celem  osłabienia  ich  konkurencyjności  rynkowej w  zakresie 
np. marketingu,  promocji, wysokich  kosztów,  innowacyjności.  Chodzi 
o budowanie swojej przewagi na słabych ogniwach konkurentów. 
  Realizacja strategii unikania (omijania) konkurentów polega na: 
• poszukiwaniu nisz rynkowych; 
• tworzeniu nowego segmentu rynku poprzez orientację na zbudowa‐

nie unikalnego obrazu firmy wśród odbiorców albo przez specjaliza‐
cję produktową (strategię nowego produktu); 

• podział rynku, w wyniku którego przedsiębiorstwo i jego konkurenci 
działają obok siebie, obsługują odrębne grupy klientów; 

• kooperacja lub łączenie działalności z funkcjonującym w danym seg‐
mencie rynku konkurentem [Wrzosek 2001, s. 43]. 

  W  przypadku  kooperacji  chodzi  o wszelką współpracę między  fir‐
mami  (uczelniami) niekonkurującymi ze  sobą oraz bezpośrednimi kon‐
kurentami. Połączenie zasobów wzmacnia siły kooperujących firm i mo‐
że prowadzić do  osiągnięcia  efektu  synergii,  ograniczając  konkurencję. 
Wyżej wymienione informacje dotyczą przewag konkurencyjnych w fir‐
mach.  Wykorzystujemy  je  również,  stosując  analogię  w  działalności 
uczelni niepublicznych. 
 

5. Konkurencyjność a innowacje 
 

  Na przewagi  konkurencyjne uczelni  niepublicznej mają wpływ  no‐
woczesne  technologie  i szeroko rozumiana  innowacyjność. Chodzi mię‐
dzy  innymi o wyposażenie uczelni w nowoczesne urządzenia, przyrzą‐
dy, ośrodki  łączności, wykorzystywanie wydajnych technologii  i spraw‐
nych systemów zarządzania, ulepszanie warunków i metod działalności 
wpływających na rozwój. 
  Innowacyjnością nazywamy wszelkie zmiany o charakterze  technicz‐
nym,  organizacyjnym  i  ekonomicznym,  dokonujące  się  w  podmiotach 
gospodarczych.  Innowacyjność  jest  zasadniczym  warunkiem  wzrostu 
atrakcyjności i konkurencyjności oferty, co wpływa na rozwój rynku (we‐
wnętrznego  i zagranicznego) oraz decyduje o pozycji  firmy w otoczeniu 
[Wrzosek 2001, s. 43]. Chodzi o nowości (oryginalności), wykorzystywanie 
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nowych  technik  i  technologii, w  tym  informacyjnych, poprawiających  ja‐
kość usług edukacyjnych, badań naukowych i usprawniających zarządza‐
nie uczelnią. W procesie  tworzenia  i korzystania z  innowacji  szczególne 
znaczenie  ma  wiedza,  umiejętności,  kreatywność  kadry  zarządzającej 
i nauczycieli akademickich zatrudnionych na uczelni  i  jej potencjał finan‐
sowy.  Istotne znaczenie dla wprowadzania  innowacji na uczelni ma ela‐
styczność organizacyjna, szybkość komunikacji, możliwości przystosowa‐
nia się do zmian zachodzących na rynku edukacyjnym oraz klimat sprzy‐
jający dla innowacji [Wrzosek 2001, s. 43]. Poza tym na kształtowanie po‐
staw  innowacyjnych na uczelni, w  tym  jakość kształcenia  i badań nauko‐
wych,  wpływają:  wiedza,  umiejętności,  przedsiębiorczość  menedżerów 
i nauczycieli akademickich, rozwijanie zainteresowań innowacjami.  
  Bardzo ważne  jest umiejętne wykorzystywanie wyników badań za‐
potrzebowania rynku na określone specjalności, kierunki i tworzenie ich 
na  uczelni  (np. w  Społecznej Akademii Nauk  −  logistyka,  bezpieczeń‐
stwo narodowe, geodezja  i kartografia, na które to kierunki zapisało się 
ponad  400  studentów). Chodzi  o  efektywność  rozumianą  jako  szybką, 
ekonomiczną i pozbawioną błędów realizację konkretnych decyzji (moż‐
liwości rynkowych) [Eisenhardt, Furr, Bingham 2010, ss. 1263−1273]. 
  Sfera  badawczo‐rozwojowa,  z  powodu  swojego  specyficznego  cha‐
rakteru wymaga  dużych  nakładów  finansowych.  Źródła  finansowania 
B+R można podzielić na  cztery kategorie: wydatki  rządowe,  środki za‐
graniczne,  wydatki  przedsiębiorstw  i  inne  źródła  krajowe.  Sektor 
przedsiębiorstw  w  2006  roku  w  Unii  Europejskiej  przeznaczył  55% 
całkowitych  wydatków  na  badania  i  rozwój  (z  kolei  w  USA  65%, 
a w Japoni  76%).  Można  stwierdzić,  że  struktura  fiansowania  B+R  w 
Polsce  jest  dosyć  niekorzystna,  gdyż  zaledwie  ok.  33%  środków 
wydatkowanych  na  badania  i  rozwój  pochodzi  z  sektora 
przedsiębiorstw. W związku z tym T. Pomianek i A. Rozmus uważają, że 
Polska powinna niezwłocznie  zrestrukturyzować  strategię gospodarczą 
w  zakresie  działalności  badawczo‐rozwojowej. Wiąże  się  to  z potrzebą 
znacznego  finansowania  tej  sfery,  głównie  poprzez  przedsiębiorstwa. 
Niezbędne  wydaje  się  wprowadzenie  nowych  rozwiązań  finansowo‐
prawnych, które skłonią prywatnych przedsiębiorców do  inwestowania 
w badania  i rozwój  [Pomianek, Rozmus, Modernizacja  finansowania szkol‐
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nictwa.]. W tabeli 1 przedstawione zostało zestawienie wydatków na B+R 
według głównych źródeł finansowania w wybranych krajach w 2006 roku. 
 

Tabela 1. Zestawienie wydatków na B+R według głównych źródeł finansowania  
w wybranych krajach w 2006 roku (ujęcie %) 
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Źródło: Pomianek, Rozmus, Modernizacja finansowania… 
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6. Konkurencyjność w uczelniach niepublicznych 
 

   Na wysoki  poziom  kształcenia wpływa  również  skuteczny  system 
konkurencji  między  studentami,  organizowany  między  innymi  przez 
tutorów, opiekunów studentów w sprawach nauki  i możliwości uzyski‐
wania  stypendiów.  System  zachęt,  stypendiów dla najlepszych  studen‐
tów, wprowadzenie innowacji i stosowanie nowoczesnych metod kształ‐
cenia powodują, że wzrasta poziom kształcenia, a uczelnie kończą coraz 
to lepsi studenci. 
   Uczelnie  niepubliczne,  takie  jak  Społeczna  Akademia  Nauk,  mają 
stałe kontakty z firmami, prowadzą biuro karier studenckich i stowarzy‐
szenie  absolwentów.  Pozycja  Społecznej Akademii  Nauk,  jej  autorytet 
wśród firm i instytucji, sprzyja tym kontaktom. Kursy, warsztaty, prakty‐
ki  zawodowe,  zajęcia  symulujące  działania  firm  (metody  sytuacyjne 
przypadków, projektów, gry kierownicze  itp.) oraz udział studentów w 
pracy, wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw dają części studentów moż‐
liwość atrakcyjnej pracy. 
  Istnieje  potrzeba  organizowania  równorzędności  poznawczej  
w uczelni, która jest częścią składową równoważenia efektywności i ela‐
styczności [Bengtsson, Kock 2000, ss. 411−426; Quintana‐Garcia, Benavi‐
des‐Velasco 2004, vol. 24, ss. 927−938; Gueguen, Pellegrin‐ Boucher 2004].  
  W koncepcji  tej  chodzi o  różnorodność mentalną w kontekście  roz‐
wiązywania problemów. Sadzę, że działalność stowarzyszenia absolwen‐
tów  i  współpraca  kadry  akademickiej  z  absolwentami  uczelni  może 
przyczynić  się do  równoważenia efektywności  i elastyczności.  Intereso‐
wanie  się  uczelni  karierą  zawodową  absolwentów,  doradzanie  im 
w sprawach dotyczących pracy, pomaganie w poszukiwaniu lub zmianie 
pracy przekłada się również na wiele  inicjatyw dotyczących sfery orga‐
nizacyjnej uczelni  i  zmienia model  tradycyjnej uczelni  na  nowoczesną, 
mocno związaną z absolwentami. 
  W nowoczesnej uczelni przewagę konkurencyjną może  tworzyć or‐
ganizowanie  elastycznego  kształcenia.  Zdaniem  K.M.  Eisenhardt,  
N.R.  Furra  i  Ch.B.  Bringhama  [Lado,  Boyd,  Hanlon  1997,  
ss. 110−141] elastyczność to płynne i oparte na improwizacji korzystanie  
z  różnorodnych  możliwości.  Potencjał  intelektualny  naukowców 
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i praktyków wykorzystuje  się do  tworzenia  elastyczności  strukturalnej. 
Chodzi o organizowanie elastycznego, indywidualnego kształcenia – lub 
w  niewielkich  grupach, wykorzystującego możliwie w  pełni  zdolności 
intelektualne  studentów,  rozwijającego  ich zainteresowania  i pasje, mo‐
tywującego  ich  do  dalszej  nauki  i  rozwiązywania  problemów.  Proces 
dydaktyczny na nowoczesnej uczelni wymaga od nauczycieli akademic‐
kich i studentów umiejętności wspólnego myślenia, rozwijania zdolności 
do  działań  twórczych,  rozwiązywania  problemów  i  dochodzenia  do 
prawdy. Stosowanie  efektywnych metod dydaktycznych przez nauczy‐
cieli  akademickich  i  dobór  potrzebnych w  pracy  treści  programowych 
korzystnie wpływa na motywację studentów do nauki. 
  Jednocześnie, wprowadzając nowoczesne, zgodne z potrzebami stu‐
dentów  treści  programowe,  kierunki,  moduły  kształcenia,  rozwija  się 
na nowoczesnej  uczelni  przewagi  kosztowe  związane  z  kształceniem 
dużej  liczby  studentów. Umożliwia  to  realizację najważniejszych zadań 
i przewag  strategicznych  np.  prowadzenie  badań,  zatrudnianie  rzeczo‐
wych o wysokich kompetencjach naukowych  i merytorycznych specjali‐
stów z zakresu praktyki, zapraszanie na poszczególne zajęcia wybitnych 
naukowców  z  zagranicy,  kraju,  wybitnych  praktyków  osiągających  
sukcesy  gospodarcze,  wreszcie:  indywidualizację  w  nowoczesnym 
kształceniu. 
 
7. Studium przypadku Społecznej Akademii Nauk 
 
  W  celu uzyskania przewagi konkurencyjnej nad  innymi uczelniami 
istnieje  potrzeba współdziałania  uczelni  niepublicznych  z  najlepszymi 
uczelniami w kraju  i zagranicą. W przypadku Społecznej Akademii Na‐
uk w Łodzi współpraca  i  jednocześnie konkurencja na rynku edukacyj‐
nym  z  Uniwersytetem  Jagiellońskim  w  Krakowie,  zgodnie  z  zawartą 
wieloletnią  umową  dotyczy  wspólnych  programów  dydaktycznych, 
konferencji i badań naukowych z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej, Instytutem Spraw Publicznych  tego Uniwersytetu. Pięciolet‐
nia umowa z Uniwersytetem Medycznym w  Łodzi dotyczy wspólnego 
organizowania  studiów.  Społeczna  Akademia  Nauk  bierze  udział  – 
z wieloma uczelniami z kraju  i zagranicy – w projektach dydaktycznych  



Roman Patora 

 

342 

i naukowo‐badawczych, organizując wspólne badania, konferencje, publi‐
kacje. W wyniku  kontroli Komisji Akredytacyjnej  ze  Stanów Zjednoczo‐
nych  w Społecznej  Akademii  Nauk,  wspólnie  z  Uniwersytetem  Clark 
z USA organizujemy wspólne polsko‐amerykańskie studia, dzięki którym 
blisko  300  studentów uczy  się według  amerykańskiego  i polskiego pro‐
gramu edukacyjnego, a po skończeniu nauki będzie mogło szczycić się nie 
tylko polskim  tytułem magistra, ale  również dyplomem master  renomo‐
wanej uczelni amerykańskiej. Ostatni  semestr nauki może być zaliczony  
w USA. 
  W przypadku organizacji uczelni wyższej, w tworzeniu jej wizerunku, 
przewagi  konkurencyjnej  i  wprowadzaniu  innowacji,  istotne  są  zasoby 
w postaci  kapitału  intelektualnego.  Jedną  ze  stosowanych  definicji  tego 
kapitału  zaproponował  L.  Edwinsson  [2010],  który,  używając metafory 
drzewa  jako kapitału  intelektualnego, ukazał dwa  obszary  jego  funkcjo‐
nowania. Pierwszy z nich to „korona drzewa” − jest widoczny dla otocze‐
nia firmy, w tym klientów (studentów i absolwentów), konkurentów oraz 
współpracujących z uczelnią  firm  i  instytucji − stanowi  jej wizerunek ze‐
wnętrzny,  tworzony przez  realizowaną  strategię marketingową, politykę 
personalną, ekologiczną, podjęte sojusze biznesowe, osiągane efekty, czyli 
to,  co  chcemy  i musimy  pokazać  otoczeniu.  „Korzenie  drzewa”  to we‐
wnętrzny kapitał  intelektualny – pracownicy przyczyniają się do tworze‐
nia realnej wartości, to obszar bezpośredniego kreowania kapitału intelek‐
tualnego. 
  Na uczelni wyższej, poza wybitnymi uczonymi kształcącymi  i pro‐
wadzącymi badania naukowe, na wizerunek  i efekty działalności wpły‐
wają zatrudnieni wybitni praktycy, osiągający często sukcesy w działal‐
ności gospodarczej. W Społecznej Akademii Nauk w Łodzi istnieje Rada 
Biznesu, której przedstawiciele współpracują z uczelnią przy  tworzeniu 
nowoczesnych programów  i modułów kształcenia,  specjalności, prowa‐
dzą zajęcia ze studentami i organizują praktyki zawodowe. 
 

8. Podsumowanie 
 

  Konkurencja,  niż  demograficzny,  niewielkie  dotacje  państwa  dla 
uczelni  niepublicznych,  powodują,  że  uczelnie,  stosując  strategię  prze‐
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trwania,  łączą się ze sobą. Coraz częściej spotykane są  fuzje, czyli połą‐
czenia dwóch  lub więcej niezależnych uczelni niepublicznych w  zinte‐
growaną większą całość lub podłączenie się do większej uczelni.  
  Niż  demograficzny,  kryzys  gospodarczy  i  wzmożona  konkurencja 
przyczyniają się do  tego, że przetrwają  i będą się rozwijały  jedynie naj‐
lepsze  uczelnie  niepubliczne,  posiadające  duży  potencjał  intelektualny, 
najlepszy wizerunek,  tworzące  najbardziej  przydatne  treści  kształcenia  
i współpracujące z firmami i innymi uczelniami. 
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1. Wprowadzenie 
 
  Celem niniejszego opracowania  jest wskazanie  instrumentów, które 
powinny być uruchomione przez samorząd celem pobudzenia  rozwoju 
przedsiębiorczości  na  terenie  gminy. Dla  przybliżenia  obecnej  sytuacji 
gospodarczej niezbędnym wydaje się przeprowadzenie minimalnej dia‐
gnozy społeczno‐gospodarczej w zakresie analizy funkcjonowania takich 
obszarów Gminy jak:  
– sytuacja demograficzno‐społeczna, 
– gospodarka i rynek pracy. 
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  Diagnoza społeczno‐gospodarcza pokazuje pewne trendy rozwojowe 
i  jest podstawą do monitorowania obecnych i określenia nowych instru‐
mentów wspierania przedsiębiorczości  jako  jednego z wielu elementów 
wpływających na dalszy rozwój Gminy. Jest ona opisem stanu, do które‐
go będzie się można odwoływać w  trakcie realizacji zadań,  śledząc po‐
stępy wdrażania zaplanowanych działań.  
 

2. Informacja ogólna 
 

  Miasto Brodnica położone  jest w północno‐wschodniej  części woje‐
wództwa kujawsko‐pomorskiego, nad  rzeką Drwęcą. Brodnica  jest szó‐
stym  co do wielkości miastem województwa po Bydgoszczy, Toruniu, 
Włocławku, Grudziądzu oraz Inowrocławiu. Pod względem administra‐
cyjnym  jest  gminą miejską,  przestrzennie  otoczoną  terenami  wiejskiej 
gminy Brodnica, a od północy na niewielkim odcinku graniczy z gminą 
Bobrowo. Pod względem wielkości powierzchni  jest najmniejszą gminą 
powiatu brodnickiego. 
 

Rysunek 1. Widok miasta Brodnica 
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  Brodnica  jest  administracyjnym,  gospodarczym  i  kulturalnym  cen‐
trum powiatu brodnickiego, jak również historycznego regionu zwanego 
Ziemią  Michałowską.  Miasto  stanowi  najbardziej  rozwinięty  ośrodek 
gospodarczy powiatu brodnickiego i zarazem północno‐wschodniej czę‐
ści województwa kujawsko‐pomorskiego. Brodnica  jest miastem  o wy‐
sokim potencjale gospodarczym, kulturowym i społecznym w granicach 
którego  lokalizowane  są  zakłady  produkcyjne,  usługowe  i  usługowo‐
produkcyjne. Miasto posiada  również  atrakcyjne  tereny dla  zabudowy 
mieszkaniowej  i  rekreacyjnej. Główne szlaki komunikacyjne miasta sta‐
nowią:  droga  krajowa  nr  15  relacji  Toruń  – Ostróda  oraz  drogi woje‐
wódzkie nr 560 i 544. 
  

3. Sytuacja demograficzno-społeczna 

3.1. Ludność miasta 
  W końcu grudnia 2010 r. według informacji Banku Danych Regional‐
nych GUS, miasto Brodnicę zamieszkiwało 28 396 mieszkańców. W świe‐
tle statystyki, w najnowszej historii demograficznej miasta, w 2010 r. wy‐
stąpiło zjawisko wyraźnego zwiększenia ilości mieszkańców (tab. 1).  
  Tak  jak  w  całym  kraju,  okresem  wyraźnego  wzrostu  zaludnienia 
miasta Brodnicy były  lata osiemdziesiąte. Od połowy następnej dekady 
obserwujemy  stabilizowanie  się  stanu zaludnienia, w przypadku Brod‐
nicy na poziomie około 27−28 tys. mieszkańców. 
  Obserwacja  podstawowych  zjawisk  demograficznych  w  mieście 
Brodnicy w okresie 01.2000–12.2010  (tab. 2) wskazuje,  że  ich dynamika 
była niewielka. Saldo rzeczywistego ruchu ludności (łącznie ruchu natu‐
ralnego i migracyjnego) w minionym 10‐leciu było dodatnie w liczbie 532 
osób.  Podstawowa  struktura  ludności,  według  płci,  nie  zmieniła  się 
i wykazuje  niewielką  asymetrię  opisywaną wskaźnikiem  feminizacji w 
wielkości 111 kobiet względem 100 mężczyzn. Liczba zawieranych mał‐
żeństw była w każdym roku minionego 10‐lecia podobna, lecz obserwu‐
jemy lekki wzrost w latach 2006−2009. 
  Urodzenia, po początkowym wyraźnym  spadku  ich  liczby, ustaliły 
się  na  poziomie  około  326  urodzeń  rocznie. Dynamika  zgonów,  także 
mało zmienna, wydaje się odzwierciedlać strukturę wieku ludności. Nie‐
mniej  naturalna  dynamika  ludności, mierzona wskaźnikiem  dynamiki 
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demograficznej, wyraźnie  ilustruje podobny poziom w ruchu biologicz‐
nym (naturalnym) ludności. Choć w drugiej połowie lat dwutysięcznych 
przyrost naturalny nieznacznie wzrósł. Urodzenia w roku 2006 były po‐
czątkiem okresu zmieniającego tę niekorzystną sytuację.  
 

Tab. 1. Dynamika zaludnienia miasta Brodnicy 

Rok  Brodnica 

1978 
1988 
1998 

2000 
2001 

2002 
2003 
2004 

2005 
2006 
2007 

2008 
2009 

2010 

20 454 
25 265 
27 895 

27 175 
27 235 

27 307 
27 335 
27 560 

27 588 
27 530 
27 534 

27 777 
27 740 

28 396 

100,0%¹ 
123,5% 
110,4% 

97,4% 
100,3% 

100,3% 
100,1% 
100,8% 

100,1% 
99,8% 
100,0% 

100,9% 
99,9% 

102,7% 

      ¹ ‐ rok poprzedni traktowany jest jako porównawcze 100%, 

      Źródło: Dane GUS i US w Toruniu i w Bydgoszczy. 

 

  Pomijając 2003  rok  rozpatrywanej dekady, w pozostałych  rzeczywisty 
stan  zaludnienia miasta Brodnicy  kształtowany  był  przez dodatnie  saldo 
migracji. Należy zauważyć, że miasto było ośrodkiem znaczącej wymiany 
ludności, w której w każdym roku uczestniczyło około 700 osób. 
  W minionym  10‐leciu,  zmianom  nie  uległa  struktura wieku  ludności 
miasta. Liczba  jego  ludności przedprodukcyjnej  (0−17  lat),  tj. dzieci  i mło‐
dzieży  zmniejszyła  się  o  prawie  960  osób. Natomiast wielkość  ludności 
w wieku produkcyjnym wzrosła o ponad 1 500 osób.  
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  Liczba  ludności poprodukcyjnej, cały czas rośnie, na początku analizo‐
wanego dziesięciolecia, była względnie stała.  Jej wzrostu  rozpoczął się od 
2006 r. oraz należy się spodziewać w najbliższych latach. Zmiana struktury 
wieku mieszkańców miasta winna być postrzegana, jako główna demogra‐
ficzna  determinanta  założeń  polityki  jego  dalszego  rozwoju,  kierunków 
inwestowania  w  sferze  infrastruktury  społecznej,  koniecznych  działań 
w sferze mieszkalnictwa, polityki gospodarczej ukierunkowanej na wzrost 
zatrudnienia.  
 

4. Gospodarka i rynek pracy   

4.1. Podmioty gospodarcze 
  Brodnica  jako  centrum  gospodarcze  powiatu  brodnickiego  jest  naj‐
dynamiczniej  rozwijającym  się  ośrodkiem  gospodarczym  regionu.  Na 
dzień 31 grudnia 2010 r. na terenie miasta Brodnicy funkcjonowało 2489 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Przeważającą  formę wła‐
sności podmiotów gospodarczych  stanowi  sektor prywatny – 2395  jed‐
nostek,  tj. 96,22%. Pozostałe 3,78% (94 podmioty) należy do sektora pu‐
blicznego  (rys.  2). W  sektorze  publicznym  przeważają  jednostki  prawa 
budżetowego  (55,32  %),  natomiast  sektor  prywatny  zdominowany  jest 
przez osoby  fizyczne  2395 przedsiębiorstw  (80,92%). Na  terenie Brodnicy 
funkcjonuje 125 spółek prawa handlowego oraz 16 spółek z udziałem kapi‐
tału zagranicznego  
 

Rysunek 2. Struktura podmiotów gospodarczych wg formy własności  
(stan na 31.XII.2010 r.) 

 
    Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Bydgoszcz 2010 r. 
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Tabela 3. Podmioty gospodarcze wg formy działalności (stan na 31.XII.2010 r.) 

Forma działalności  Brodnica  Chełmno  Świecie  

Ogółem  2489  1782  2608 

Sektor publiczny  94  100  90 

Jednostki prawa budżetowego  52  45  55 

Spółki prawa handlowego  6  2  4 

Gospodarstwa pomocnicze  1  1  1 

Pozostałe  0  0  0 

Sektor prywatny  2395  1682  2513 

Osoby fizyczne  1938  1303  1927 

Spółki prawa handlowego  125  68  132 

Spółki z udziałem kapitału zagranicznego  16  21  19 

Spółdzielnie  12  10  10 

Fundacje  5  10  4 

Stowarzyszenia i organizacje  66  64  53 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Bydgoszcz. 

 
  Charakterystykę podmiotów gospodarczych miasta Brodnicy w po‐
dziale na sekcje PKD przedstawia poniższa  tabela. Dominującą działal‐
nością podmiotów gospodarczych w regionie  jest działalność handlowa 
(29,69%),  obsługa  nieruchomości  (12,9%),  budownictwo  (10,97%), dzia‐
łalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (9,72%) oraz przetwór‐
stwo  przemysłowe  (9,28%),  natomiast  transport,  gospodarka magazy‐
nowa oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtowały się na 
wyrównanym poziomie.  
  Struktura  podmiotów  gospodarczych  Brodnicy wg  branż  przedsta‐
wiona  jest na  rysunku 3. W porównaniu do okresu poprzedniego  (stan 
na 31.XII.2004 r.) obserwuje się rozwój działalności w zakresie budownic‐
twa, rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa oraz wytwarzania i zaopatrywania 
w energię elektryczną.  
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Tab. 4. Podmioty gospodarcze wg sekcji (stan na 31.XII.2010 r.) 

Sekcja  Ogółem  Sektor 
publiczny 

Sektor 
prywatny 

Ogółem  2489  94  2395 
Handel  739  0  739 
Obsługa nieruchomości, działalność profesjonalna, 
naukowa, techniczna, usługi administrowania 

321  29  292 

Przetwórstwo przemysłowe  231  1  230 
Budownictwo  273  1  272 
Kultura, rozrywka, rekreacja, pozostałe usługi  242  4  238 
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna  225  5  220 
Transport, gospodarka magazynowa  139  2  137 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa   100  0  100 
Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne  72  1  71 
Edukacja  76  32  44 
Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo  35  1  34 
Administracja publiczna  17  15  2 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną  18  3  15 
Górnictwo  1  0  1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Bydgoszcz. 
 

Rysunek 3. Struktura podmiotów gospodarczych Brodnicy wg branż  
(stan na 31.XII.2010 r.) 

 
  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Bydgoszcz. 
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4.2 Zatrudnienie 

  Według  danych GUS  Bydgoszcz  na  koniec  roku  2010 w  Brodnicy 
zatrudnionych było 10646 osoby. W stosunku do roku poprzedniego jest 
to więcej o 5,7 %,  czyli o 577 osoby. W  tym okresie  liczba pracujących 
kobiet wzrosła  o  164  osoby  (3,7%),  natomiast  liczba  pracujących męż‐
czyzn wzrosła o 7,4%, tj. o 413 osoby.  
  W  Brodnicy  występuje  koncentracja  przemysłu  motoryzacyjnego, 
meblarskiego, odzieżowego,  cukierniczego,  rolno‐spożywczego, drzew‐
nego, materiałów opatrunkowych.  
  Duże znaczenie dla rozwoju lokalnej gospodarki mają instytucje oto‐
czenia  biznesu,  które  stymulują  rozwój  przedsiębiorczości w  regionie. 
Na  terenie miasta Brodnicy  funkcjonuje 12 banków  i  ich oddziałów,  to‐
warzystwa  emerytalne, Urząd  Skarbowy,  Inspektorat ZUS, Powiatowy 
Urząd Pracy, Zespół Obsługi Inwestora (przy Urzędzie Miejskim). Funk‐
cjonuje  Punkt  Konsultacyjny  akredytowany  przy  Toruńskiej  Agencji 
Rozwoju  Regionalnego  S.A,  który  wspomaga  lokalnych  przedsiębior‐
ców. Działa Brodnickie Towarzystwo Gospodarcze oraz Społeczna Rada 
Gospodarcza  przy  Burmistrzu  Brodnicy,  która  jest  ciałem  doradczym 
burmistrza w  zakresie  konsultowania  spraw  dotyczących  sfery  gospo‐
darczej miasta. Istniejące instytucje otoczenia biznesu przyczyniają się do 
harmonijnego lokalnego rozwoju gospodarczego. 
 

Tab. 5. Pracujący wg płci i (stan na 31.XII.2010 r.) 

Wyszczególnienie  Mężczyźni Kobiety Ogółem % 

ogółem  5989  4657  10646  100,0% 

    Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Bydgoszcz. 
 

4.3 Bezrobocie 

  Czynnik ludzki  jest główną siłą sprawczą w całym procesie rozwoju 
lokalnego.  Sytuacja  na  lokalnym  rynku  pracy  określana w  kategoriach 
względnej  równowagi  jest  najkorzystniejsza  zarówno  dla  społeczności 
lokalnej  jak  i samorządu  terytorialnego. Najczęściej mamy do czynienia 
z wysoką  stopą  bezrobocia. Bezrobocie  jest  poważnym  i  trudnym  pro‐
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blemem  do  rozwiązania.  Pozytywna  zmiana  w  tym  zakresie  zależy 
w dużej mierze od przedsiębiorczych postaw samorządu terytorialnego. 
  Według stanu na 31.XII.2010 r. zarejestrowanych było 1709 bezrobot‐
nych, w tym 1040 kobiet. Było to 90 osób (tj. 5,6%) więcej, niż w analogicz‐
nym okresie  roku poprzedniego. Liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła 
się o 4,8 % (tj. 78 osób), natomiast mężczyzn o 0,7 % (12 osób). Liczbę zare‐
jestrowanych bezrobotnych w Brodnicy przedstawia rys. 4. 
 

Rysunek 4. Liczba bezrobotnych w mieście Brodnicy (stan 31.XII.2010 r.) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP Toruń. 
 

  Stopa  bezrobocia  –  według  danych  Urzędu  Miasta  na  dzień 
30.XII.2010 r. – wynosiła 13,83%. Analizując strukturę bezrobotnych wg 
płci (rys. 5), zauważa się, iż w Brodnicy, w porównaniu z miastami o po‐
dobnej wielkości, notuje się nieco wyższy odsetek bezrobotnych kobiet – 
60,85% ogółu bezrobotnych; w Chełmnie i Świeciu wartości te kształtują 
się odpowiednio 53,60% oraz 55,64%. Ten sam wskaźnik dla całego wo‐
jewództwa kujawsko‐pomorskiego wynosi 54,30%. 
  W  Brodnicy  wśród  ogółu  bezrobotnych  dominują  osoby  młode  – 
54,01% osób bezrobotnych nie ukończyło 35 roku życia. Udział ten w po‐
równywanych  miastach  waha  się  od  45,61%  w  Chełmnie  do  57,46% 
w Świeciu. Wskaźnik dla miasta Brodnicy  jest wyższy od średniej woje‐
wództwa, która wynosi 51,56%. 
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Rysunek 5. Struktura bezrobotnych wg płci (stan 30.XII.2010 r.) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP Toruń. 
 

  W strukturze bezrobotnych pod względem wykształcenia w Brodnicy 
najbardziej liczne są grupy osób z wykształceniem zasadniczym zawodo‐
wym (31,48 %) oraz gimnazjalnym i niższym (25,22%). Najmniej liczna jest 
grupa bezrobotnych z wykształceniem wyższym  (9,65%),  jednak odsetek 
ten jest najwyższy w stosunku do porównywanych jednostek administra‐
cyjnych (Chełmno – 5,96%, Świecie – 8,29%). Odsetek ten  jest także wyż‐
szy od  średniej dla województwa, która wynosi 6,99%. Wśród bezrobot‐
nych Brodnicy przeważają osoby, które w  rejestrach powiatowych urzę‐
dów pracy pozostają  1–3 miesięcy. Według  stanu na  31 grudnia  2010  r. 
takie osoby stanowiły 28,79% ogółu bezrobotnych. Kolejną co do wielkości 
grupę stanowią osoby bezrobotne 3‐6 miesięcy – 20,3% .  
  W  Brodnicy  wśród  ogółu  bezrobotnych  dominują  osoby  młode  – 
54,01% osób bezrobotnych nie ukończyło 35 roku życia. Udział ten w po‐
równywanych  miastach  waha  się  od  45,61%  w  Chełmnie  do  57,46% 
w Świeciu. Wskaźnik dla miasta Brodnicy  jest wyższy od średniej woje‐
wództwa, która wynosi 51,56%. 
  W strukturze bezrobotnych pod względem wykształcenia w Brodni‐
cy najbardziej  liczne  są grupy osób z wykształceniem zasadniczym za‐
wodowym  (31,48%)  oraz  gimnazjalnym  i  niższym  (25,22%).  Najmniej 
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liczna  jest grupa bezrobotnych z wykształceniem wyższym (9,65%),  jed‐
nak odsetek  ten  jest najwyższy w  stosunku do porównywanych  jedno‐
stek administracyjnych (Chełmno – 5,96%, Świecie – 8,29%). Odsetek ten 
jest także wyższy od średniej dla województwa, która wynosi 6,99%.  
 

Tab. 6. Liczba osób bezrobotnych wg wybranych cech w mieście Brodnica na tle 
Chełmna i Świecia oraz województwa kujawsko‐pomorskiego (stan na 31.XII.2010 r.) 

Wyszczególnienie  Brodnica  Chełmno  Świecie 
Woj.  kujaw‐
sko‐pomorskie 

Bezrobotni ogółem  1709  1526  1641  139 401 

Bezrobotni wg wykształcenia 

‐ wyższe  165  91  136  9 743 

‐ policealne i średnie zawodowe  353  239  350  26 324 

‐ średnie ogólnoksztatałcące  222  158  214  14 061 

‐ zasadnicze zawodowe  538  484  432  43 270 

‐ gimnazjalne i poniżej  431  554  509  46 003 

Bezrobotni wg wieku 

   18−24  404  292  455  31 183 

   25−34  519  404  488  40 686 

   35−44  297  308  292  27 560 

   45−54  356  353  283  27 934 

   55−59  114  138  105  9 940 

   60−64  19  31  18  2 098 

Bezrobotni wg  czasu pozostawa‐
nia bez pracy w miesiącach 

   do 1  185  150  144  15 107 

   1−3  492  356  400  33 428 

   3−6  347  249  274  24 065 

   6−12  292  262  314  24 904 

   12−24  256  253  328  23 356 

   pow. 24  137  256  181  18 541 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP Toruń. 
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5. Program wspierania przedsiębiorczości 
 

  Celem nadrzędnym programu wspierania przedsiębiorczości  jest na‐
wiązanie  do  długofalowej  polityki  koncentracji  działań władz  samorzą‐
dowych, przedsiębiorców, organizacji gospodarczych oraz  instytucji oto‐
czenia biznesu na  rozwoju przedsiębiorczości, motywującej  i  integrującej 
różne środowiska wokół zasadniczych spraw służących rozwojowi przed‐
siębiorczości w mieście.  Jak wynika z powyższej diagnozy zdecydowaną 
większość  podmiotów  gospodarczych  działających  na  rynku  lokalnym 
stanowią małe  i średnie przedsiębiorstwa. Są one instytucjami wpływają‐
cymi  na  rozwój  gospodarczy,  między  innymi  na  wzrost  zatrudnienia. 
W celu wspierania  ich rozwoju wskazana  jest pomoc przy  tworzeniu no‐
wych miejsc pracy, udostępnianie bazy lokalowej dla nowych firm, orga‐
nizowanie  szkoleń  dotyczących  funkcjonowania  podmiotów  gospodar‐
czych,  doradztwo,  prowadzenie  obsługi  finansowo‐księgowej,  czy  też 
promocja firm. Nie bez znaczenia jest też funkcjonowanie funduszu porę‐
czeń  kredytowych.  Pomocne  byłoby  powołanie  inkubatorów  przedsię‐
biorczości, które wspierałyby małe i średnie przedsiębiorstwa oraz działa‐
nia Urzędu na rzecz usprawnienia bezpośredniej obsługi przedsiębiorców. 
Inkubator przedsiębiorczości  to  jedna z nowoczesnych metod promowa‐
nia  przedsiębiorczości  i  ułatwiania  firmie  pokonywania  na  swej  drodze 
kryzysów. Idea  inkubowania nawiązuje do faz rozwojowych, które prze‐
chodzi każde przedsiębiorstwo, przy czym uwaga jest kierowana zwłasz‐
cza na okres początkowy i niepowodzenia, jakie dotykają nowe organiza‐
cje. Dzięki  inkubatorowi  nowym  firmom  łatwiej udaje  się  przejść przez 
pierwsze dwie fazy (rozruch produkcyjny i wchodzenie na rynek). Jest to 
zasługą  starannego doboru  kandydatów  na przedsiębiorców  i uświado‐
mieniu  im, co  to określenie oznacza  i  jakie skutki ekonomiczne  i prawne 
za sobą pociąga, stałego monitorowania postępów dokonywanych przez 
przedsiębiorców  pracujących  w  inkubatorze,  dobrego  przygotowania 
przedsiębiorców w zakresie marketingu i zarządzania firmą.  
  Istotnym jest przygotowanie kompleksowego programu pomocowego 
dla  przedsiębiorców,  który  będzie  zakładał  −  w  ramach  przepisów 
i rzeczywistych możliwości  –  systematyczne wspieranie działalności  go‐
spodarczej poprzez obniżki stawek czynszowych w obrębie  lokali komu‐
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nalnych,  ułatwienia  w  pozyskiwaniu  tytułów  do  lokali  komunalnych 
w związku  z  działalnością  gospodarczą  oraz  inne  działania  związane 
z zachętami inwestycyjnymi mogącymi ożywić gospodarczo poszczególne 
dzielnice. Konieczne jest realne obniżenie opłaty targowej, opłat za zajęcie 
pasa  drogowego  dla  obiektów  handlowych,  a  także  zwiększenie  zamó‐
wień  publicznych w  dziedzinach  pracochłonnych, w  których  realizacja 
tych zamówień wzmocniłaby drobną przedsiębiorczość  (remonty budyn‐
ków, dróg, chodników, utrzymanie czystości miasta,  itp.)”. Program kie‐
rowany  jest do: małych  i  średnich przedsiębiorców, osób zamierzających 
rozpocząć działalność gospodarczą, pracowników przedsiębiorstw, orga‐
nizacji  pozarządowych  oraz  innych  podmiotów  prowadzących  działal‐
ność pożytku publicznego, organizacji pracodawców, organizacji pracow‐
ników,  organizacji przedsiębiorców,  samorządów  zawodowych  i  gospo‐
darczych, instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowo‐badawczych. 
  Działania samorządu na rzecz wspierania przedsiębiorczości obejmu‐
ją sfery: 
1)   polityki podatkowej i finansowej, 
2)   zagospodarowania przestrzennego miasta, 
3)   zarządzania mieniem gminnym, 
4)   promocji przedsiębiorstw, 
5)   informacji gospodarczej, 
6)   pomocy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. 
  Polityka wobec małych  i  średnich  przedsiębiorstw  powinna  cecho‐
wać  się:  promowaniem  tej  grupy  przedsiębiorstw,  zwiększeniem  do‐
stępności do  informacji gospodarczej oraz poprawą  jakości obsługi sek‐
tora MSP  (szczególnie z zakresu zmniejszania barier  rozwoju przedsię‐
biorczości).  Instrumentami  i mechanizmami wspierania  lokalnej aktyw‐
ności gospodarczej mogą być: 
– udzielanie inwestorom ulg w podatku od nieruchomości, 
– udzielanie przedsiębiorcom dotacji, pożyczek lub poręczeń kredytowych, 
– stworzenie oferty inwestycyjnej, 
– wsparcie przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji z funduszy euro‐

pejskich, 
– bank lokalizacji przeznaczonych pod inwestycje, 
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– kreowanie  klimatu  społecznego  sprzyjającego  rozwojowi  przedsię‐
biorstw, 

– promocja gospodarcza gminy, 
– inicjowanie centrów wspierania przedsiębiorczości, 
– wprowadzanie ułatwień w procedurze urzędowej, 
– dbałość o rozwój infrastruktury technicznej miasta. 
  Wsparcia  sektora MSP w  ramach pomocy publicznej  oparte  jest na 
stosowaniu  pomocy  de minimis.  Formy  pomocy  de minimis,  które  są 
stosowane przez Gminę dla wsparcia przedsiębiorców to: 
– obniżone stawki lub/i zwolnienia od podatku od nieruchomości, 
– obniżone stawki lub/i zwolnienia od opłat wnoszonych przy rejestra‐

cji i zmianach w ewidencji działalności gospodarczej. 
– pośredniego  i bezpośredniego wsparcia  rozwoju przedsiębiorczości, 

uwzględniające m.in.  projekty  inwestycyjne,  które  poprawiają  wa‐
runki  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  a  także  pomoc  pu‐
bliczną dla przedsiębiorstw w  ramach pomocy  regionalnej. W kate‐
gorii  tej znajdują  się  także działania związane z doradztwem  i pro‐
mocją przedsiębiorczości, usprawnieniem przepływu  informacji  np. 
o rynku pracy, potrzebach  kadrowych przedsiębiorstw,  koordynacji 
działań otoczenia okołobiznesowego podnoszącego efektywność od‐
działywania na rozwój regionu (np. fundusze poręczeń kredytowych 
i fundusze pożyczkowe, promocja oferty przedsiębiorstw, rozwój in‐
kubatorów przedsiębiorczości i inne). 

  Korzyści jakie odniosą w ramach realizacji programu rozwoju przedsię‐
biorczości podmioty  zlokalizowane na  terenie miasta Brodnicy  to przede 
wszystkim dobre warunki inwestycyjne oraz mniej biurokratycznego i bar‐
dziej przyjaznego otoczenia administracyjnego, zmniejszenie kosztów pro‐
wadzenia działalności gospodarczej (ulgi dla przedsiębiorstw nowopowsta‐
łych tworzących nowe miejsca pracy, realizujących nowe inwestycje, w tym 
w szczególności z sektorów nowoczesnych usług), wzrost konkurencyjności 
i potencjału technicznego oraz kadrowego toruńskich przedsiębiorstw, po‐
przez zwiększenie współpracy między nimi a samorządem miasta, jednost‐
kami  naukowo‐badawczymi  i badawczo‐rozwojowymi,  organizacjami  go‐
spodarczymi i innymi instytucjami otoczenia biznesu. 
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  W  tabeli  7 wskazano  potencjalne  cele  i  obszary  priorytetowe  oraz 
działania  służące  ich  realizacji, które powinny znaleźć  się w programie 
wspierania przedsiębiorczości w mieście. 
 

Tabela 7. Priorytety i działania w ramach programu wspierania przedsiębiorczości 

Lp.  Priorytet  Działanie 

1.  Wdrożenie  pomocy  regio‐
nalnej  i  horyzontalnej  dla 
przedsiębiorców  tworzą‐
cych nowe miejsca pracy. 

Przyjęcie  uchwała w  sprawie  pomocy  de mini‐
mis. 
Przyjęcie uchwały w  sprawie pomocy  regional‐
nej. 

2.   Przygotowanie  terenów 
pod  inwestycje  gospodar‐
cze. 

Wyznaczenie i promocja obszarów inwestycyj‐
nych – Brodnicki Park Przemysłowy. 
Objęcie terenów BPP specjalną strefą ekonomiczną. 
Wsparcie inwestorów w zakresie planowanych 
inwestycji. 
Bank danych o nieruchomościach.  
Kupować duże działki od osób prywatnych, 
dzielić je, uzbrajać je i sprzedawać inwestorom 
prywatnym pod budownictwo mieszkaniowe 
lub biznesowe. 
Pomagać inwestorom prywatnym w uzbrojeniu 
terenu lub budowie drogi dojazdowej. 
Wspierać społeczne inicjatywy inwestycyjne np. 
w zakresie wodociągów, kanalizacji itp.  
Dążyć do przyłączenia do Brodnicy terenów 
przyległej gminy Brodnica. 

3.  Usprawnienie  obsługi 
administracyjnej. 

Rozwój informatycznego systemu obsługi inwestora. 
Działalność „Jednego Okienka”. 
Poprawa  gospodarowania  i  zarządzania  mie‐
niem Miasta. 
Uruchomić  zintegrowaną  obsługę  inwestorów 
w Urzędzie Miejskim. 

4.  Działalność  informacyjno‐
szkoleniowa i promocyjna. 

Organizacja Forum Przedsiębiorców 
Poprawa  dostępności  przedsiębiorców  do  in‐
formacji  o  usługach  informacyjnych,  szkolenio‐
wych i doradczych. 
Sfinansowanie  przez  miasto  zajęć  z  zakresu 
podstaw przedsiębiorczości w ostatnich klasach 
szkoły średniej  
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5.  Promocja  inicjatyw  działa‐
jących na zasadach inkuba‐
torów  przedsiębiorczości  i 
parków technologicznych. 

Powołania  Inkubatora  przedsiębiorczości  na 
terenie Brodnickiego Parku Przemysłowego oraz 
Centrum  Wspierania  Przedsiębiorczości  wraz 
z Centrum Transferu Technologii na terenie BPP. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
  Przykładowe wskaźniki realizacji programu 
1.   Liczba nowozarejestrowanych podmiotów gospodarczych.  
2.   Poziom nakładów inwestycyjnych (zł/rok). 
3.   Wzrost  wpływów  budżetowych  z  tytułu  partycypacji  samorządu 

terytorialnego w dochodach z tytułu podatków.  
4.   Stworzenie  interaktywnego  systemu  internetowego  wspierającego 

dostępność do informacji dla przedsiębiorców. 
5.   Liczba sprzedanych nieruchomości przez Miasto inwestorom (szt./rok). 
6.   Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z ulg w podatkach  i opła‐

tach lokalnych (szt./rok). 
7.   Wartość udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych (zł/rok). 
8.   Ilość przeprowadzonych spotkań z przedsiębiorcami, (szt./rok). 
Monitoringiem realizacji Programu będzie zajmował się Wydział Rozwo‐
ju, Współpracy i Informacji Zewnętrznej Urzędu Miejskiego w Brodnicy.  
 

6. Zakończenie 
 

  Analizując powyższy program należy stwierdzić, że miasto Brodnica 
posiada większość instrumentów wspierających rozwój przedsiębiorczo‐
ści. Miasto  jest udziałowcem w Toruńskim Funduszu Poręczeń Kredy‐
towych od roku 2005. W okresie swojej działalności TFPK udzielił pomo‐
cy  72 podmiotom  z  terenu Brodnicy  i okolic  zaczynającym  lub prowa‐
dzącym działalność gospodarczą na  łączną wartość 6 134 167 zł. Posia‐
damy  umowę  patronacką  z  Pomorską  Specjalną  Strefą  Ekonomiczną, 
która między innymi promuje 30 hektarowy teren BPP pod przyszłe in‐
westycje.  Podmiotami  gospodarczymi  działającymi  na  naszym  rynku 
lokalnym  są przede wszystkim małe  i  średnie  firmy. Z uwagi na niską 
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wartość  posiadanego majątku  trwałego,  podmioty  te mają  utrudniony 
dostęp  do  środków  finansowych  na  rozwój  działalności. Uwzględniając 
znaczenie tego sektora dla rozwoju gospodarczego miasta, działania ukie‐
runkowaliśmy na zapewnienie tym podmiotom gospodarczym jak najlep‐
szych warunków dla podejmowania inicjatyw gospodarczych. Wspierając 
przedsiębiorców  inwestujących  na  terenie  naszego miasta  uchwaliliśmy 
nowy  program  pomocowy,  który  będzie  miał  pozytywny  wpływ  na 
wzrost i rozwój gospodarczy, a przede wszystkim na wzrost zatrudnienia. 
  Zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowią pomoc de mini‐
mis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy 
de minimis (Dz. U. L 379/5 z 28 grudnia 2006 r.). Zgodnie z obecnie obo‐
wiązującym  rozporządzeniem  Komisji  Europejskiej,  dozwolone  jest 
udzielanie pomocy de minimis przedsiębiorcom bez konieczności jej no‐
tyfikacji  przez  Komisję  Europejską,  w  wysokości  nie  przekraczającej 
kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro, a dla działających w sek‐
torze  transportu  drogowego  kwoty  stanowiącej  równowartość  100  tys. 
Euro,  otrzymanej  przez  niego w  bieżącym  roku  kalendarzowym  i  po‐
przedzających go dwóch latach kalendarzowych. 
  Uzyskanie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości uwa‐
runkowane  jest  poniesieniem  określonych  nakładów  inwestycyjnych 
i utworzeniem określonej  ilości nowych miejsc pracy związanych z nową 
inwestycją. Progi dostępności zwolnienia dla poszczególnych grup przed‐
siębiorców  zróżnicowaliśmy  z  uwagi  na  różne  możliwości  przedsię‐
biorstw o różnej wielkości zatrudnienia  i sumie bilansowej. Program kie‐
rowany  jest  zatem  zarówno  do  przedsiębiorców  prowadzących  działal‐
ność gospodarczą w mniejszym zakresie, zatrudniających kilka osób,  jak 
i do podmiotów gospodarczych o większej liczbie miejsc pracy.  
  Przystąpienie przedsiębiorcy do programu pomocy może nastąpić po 
spełnieniu warunków  określonych w  rozporządzeniu  Rady Ministrów 
z dnia 5  sierpnia 2008  r. w  sprawie warunków udzielania zwolnień od 
podatku  od  nieruchomości  oraz  podatku  od  środków  transportowych, 
stanowiących regionalną pomoc  inwestycyjną  (Dz. U. Nr 146, poz. 927) 
oraz warunków  określonych w uchwale. Przedsiębiorca może uzyskać 
roczne  lub  dwuletnie  zwolnienie  od  podatku  od  nieruchomości,  przy 
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czym musi utrzymać  inwestycję przez okres co najmniej 5  lat, a w przy‐
padku małego  lub  średniego przedsiębiorcy  co najmniej 3  lat. W konse‐
kwencji  spowoduje  to  trwałe przywiązanie podmiotu gospodarczego do 
miasta Brodnicy, a co za tym idzie przynoszenie dodatkowych dochodów 
do budżetu miasta z podatku od nieruchomości po okresie zwolnienia. 
  Program wspomagać ma podmioty, które nie zalegają z płatnościami 
na  rzecz  Gminy  Miasta  Brodnicy.  Tym  samym  wspierani  mają  być 
przedsiębiorcy  solidni,  którzy w  przyszłości  będą  terminowo  uiszczać 
należny miastu podatek od nieruchomości. 
  Zwolnieniu  na  mocy  przedmiotowej  uchwały  nie  będą  podlegać 
grunty,  budynki  lub  ich  części  i  budowle  związane  z  prowadzeniem 
działalności handlowej, działalności  instytucji finansowych oraz działal‐
ności w zakresie prowadzenia stacji paliw. Obserwacja rynku wskazuje, 
iż wspomniane inwestycje nie wymagają dodatkowych zachęt w postaci 
zwolnienia od podatku od nieruchomości. Inne  instrumenty wspierania 
przedsiębiorczości którymi dysponuje miasto to Rada Gospodarcza przy 
Burmistrzu Brodnicy zwaną dalej „Radą”. Rada  jest  ciałem doradczym 
Burmistrza w  zakresie  konsultowania  spraw  dotyczących  sfery  gospo‐
darczej miasta w następujących obszarach:  
– planowania strategicznego rozwoju miasta;  
– aktywizacji gospodarczej miasta;  
– partnerstwa publiczno‐prywatnego;  
– sieci  komunikacyjnej  miasta  i  uwarunkowań  z  tym  związanych,  

z uwzględnieniem potrzeb inwestycji gospodarczych;  
– ochrony środowiska i uwarunkowań rozwoju z tym związanych;  
– promocji zalet inwestycyjnych miasta.  
  Ponadto  istotną  rolą  dla  rozwoju  przedsiębiorczości  jest  określenie 
predysponowanych  kierunków  rozwoju  przestrzennego.  Prognozy  de‐
mograficzne oraz przewidywania związane z geografią rozwoju gospo‐
darczego, wynikające między innymi ze strategii rozwoju województwa 
kujawsko‐pomorskiego  oraz  z  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego województwa, uzasadniają szybsze od przeciętnego po‐
większanie się liczby ludności miasta. Zamierzenia inwestycyjne najbliż‐
szych  lat, oprócz budownictwa mieszkaniowego, związane będą  jednak 



Jarosław Radacz 

 

364 

głównie z poprawą warunków życia mieszkańców, rozwojem sfery sze‐
roko pojętych usług oraz sfery działalności gospodarczej. Powinny rów‐
nież  koncentrować  się  na  rozbudowie miejskich  systemów  kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz przebudowie podstawowego układu komu‐
nikacyjnego, czy rewitalizacji mało atrakcyjnych terenów miasta. 
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Polish micro-enterprises against the background  
of the economic downturn 

 

Abstract: The purpose of this article is to outline the current 
situation of the Polish economy, including the value of gross 
domestic product, domestic demand, scale of business failure and 
unemployment. The financial position of the state and local 
governments is presented as well. Furthermore, the financial 
position of the micro-enterprises, with particular emphasis of the 
Łódź Province, is illustrated, and the dilemmas faced by the 
micro-enterprises on the example of individual company, in the 
current economic situation of the country are pointed out.  

There were used relevant literature, statistics and results of 
research in the field of financial position of an selected micro-
enterprises. 

Key words: micro-enterprises, economic downturn. 

 

1. Wstęp 
 
  Rozwój  przedsiębiorczości, w  tym mikroprzedsiębiorstw  oraz ma‐
łych i średnich firm, ma decydujące znaczenie nie tylko dla rynku pracy, 
co  jest niezmiernie  istotne, ale również dla budżetu państwa, w tym sa‐
morządów. Zarysowujący się wyraźnie spadek koniunktury sprawia, że 
spowolnienie  gospodarcze  coraz  mocniej  daje  o  sobie  znać  nie  tylko 
w Polsce, ale również w krajach strefy euro. Pojawiające się coraz częściej 
symptomy recesji czy kryzysu przekładają się na wyniki finansowe firm. 
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  Celem artykułu jest rozpoznanie problemów finansowych firm, które 
pojawiają się w okresie spowolnienia gospodarczego  i przeniesienie  ich 
na mikroprzedsiębiorstwa z regionu Łodzi. Położenie silnego nacisku na 
finanse firm jest w pełni zrozumiałe, bowiem finanse decydują o pozycji 
rozwojowej, ale też mają wpływ na zawierane transakcje, płatności (rela‐
cje) z kontrahentami, upadek (bankructwo) firm, fuzje itp. 
  Analiza literatury, związanej z powyższą problematyką, wzbogacona 
została  o  wnioski  sformułowane  przez  autorkę  na  podstawie  analizy 
danych  obrazujących  obecny  stan  gospodarki  państwa  i  gminy Miasta 
Łódź oraz kondycji finansowej wybranego przykładowo mikroprzedsię‐
biorstwa. 
 
2. Spowolnienie gospodarcze oraz jego wpływ na sytuację 
    finansową przedsiębiorstwa i rynek pracy  
 
  Spowolnienie gospodarcze ma negatywne skutki dla całej gospodar‐
ki. W analizie problemu autorka poddaje analizie następujące obszary: 
– zmianę wartości produktu krajowego brutto (PKB), 
– zmianę popytu wewnętrznego, 
– liczbę upadłości, 
– wpływ  spowolnienia na  rynek pracy,  finanse samorządów  i  finanse 

państwa. 
  Poddając  analizie wzrost  czy  spadek  PKB,  który  jest  „syntetyczną 
miarą  wartości  produkcji  wytworzonej  w  gospodarce  w  ciągu  roku” 
[Kwiatkowski  2005,  s.  237] należy  stwierdzić,  że  „pomiar poziomu  ak‐
tywności gospodarczej za pomocą  systemu  rachunku dochodu narodo‐
wego,  umożliwia  analizę  podstawowych  zagadnień makroekonomicz‐
nych”  [Begg,  Fischer,  Dorubusch  1994,  s.  21].  Zdaniem  ekonomistów 
miary  ekonomiczne  pozwalają  ściśle  wiązać  przepływy  pieniężne 
z przepływami  czynników  wytwórczych  i  efektów  procesu  produkcji 
w postaci wielkości  dóbr  i  usług,  i w  efekcie  oceniać  gospodarkę  jako 
całość  [Begg,  Fischer,  Dorubusch  1994,  s.  21]. Występuje  zatem  ścisła 
zależność pomiędzy stopniem wykorzystania czynników wytwórczych, 
poziomem  dochodów  gospodarstw  domowych, wielkością  bezrobocia, 
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itp.,  a  zatem  istotą  rozważań  jest problem wzrostu gospodarczego  czy 
też  spadku aktywności gospodarczej  i zastosowania PKB do oceny zja‐
wisk gospodarczych. 
  Poddając analizie dane kwartalne z lat 2010‐2013 wynika, że począw‐
szy od I kwartału 2012 r. przyrost wartości PKB1  jest sukcesywnie coraz 
mniejszy. Zwalnia również popyt krajowy, a konsekwencją spowolnienia 
jest wymuszanie na pracownikach nielegalnych form zatrudnienia [Fan‐
drejewska, Cieślak‐Wróblewska 2012, s. B4]. Według przewidywań ana‐
lityków  rynku do końca 2012  r. pracę miało  stracić 20  tys. osób, a  fak‐
tycznie  dotknęło  to  15  tys.  osób,  natomiast w  2013  r.  rynek  pracy ma 
skurczyć  się według prognoz  o  100  tys. miejsc pracy. Wymaga  to dal‐
szych  badań.  Spadek  dynamiki  PKB w  ujęciu  kwartalnym w ostatnich 
czterech latach przedstawia wykres na rysunku 1. 
 

Rysunek 1. Dynamika PKB w ujęciu kwartalnym w latach 2009−2013 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny 2013a, s. 28. 

 
  W ślad za spadkiem PKB spadła też dynamika inwestycji, konsump‐
cji,  co zdaniem autorki  jest wynikiem nie  tylko niekorzystnych warun‐
ków  rynkowych,  ale  również  polityki  fiskalnej  i  pieniężnej,  która  nie 
sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości. 

                                                 
1 Wskaźniki dynamiki liczone rok do roku poprzedniego. 
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  Na uwagę zasługuje analiza polityki fiskalnej państwa. Stawka VAT 
22%  została podniesiona do  23%  i miała przejściowo  obowiązywać do 
31.12.2013  r.  Jest  to nierealne,  co potwierdził Minister  Finansów,  Jacek 
Rostowski.  Jednak  w  tym  miejscu  należy  postawić  pytanie,  w  jakim 
stopniu wzrost podatku VAT, jako pośredniego, przyczynił się do wzro‐
stu dochodów budżetowych, a w jakim do spadku popytu, bowiem VAT 
obciąża konsumpcję finalną – produkt. To pytania, które wymagają głęb‐
szej analizy. 
  Konsekwencją  spadku  tempa wzrostu PKB  jest obniżenie dynamiki 
przychodów,  co  przy  wzrastających  kosztach  działalności  operacyjnej 
prowadzi do  spadku zysków  i w ostateczności upadłości  (bankructwa) 
firm. Postulaty przedsiębiorców,  aby nie podwyższać  składki  rentowej 
dla  firm  czy minimalnego wynagrodzenia oraz podatków kosztowych, 
pozostały bez odpowiedzi. Charakterystyczne w ostatnich  latach zjawi‐
sko rosnącej fali upadłości przedstawia rysunek 2. 
 

Rysunek 2. Liczba upadłości w latach 2005−2012 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kucharczyk, Koper 2012, s. B2, Coface Poland 
2013, s. 4. 

 
  Koniunktura gospodarcza do  roku 2008 sprzyjała  rozwojowi przed‐
siębiorczości i tym samym ograniczeniu liczby upadłości, co pozytywnie 
przełożyło się na zatrudnienie, wzrost dochodów podatkowych i  jedno‐
cześnie na wzrost koniunktury  i PKB. Od 2008 r. mamy  jednak do czy‐



Mikroprzedsiębiorczość w Polsce na tle… 

 

369 

nienia ze wzrostem  liczby upadłości  (o ponad 200 podmiotów na prze‐
strzeni  czterech  lat).  Liczbę  upadłości  firm  w  ujęciu  miesięcznym  
w I półroczu 2011 i 2012 r. przedstawia tabela 1. 
 

Tabela 1. Upadłość firm w I połowie 2011 i 2012 r. 

Lp.  Miesiące  2011  2012  Odchylenie 

1  Styczeń  64  68  4 

2  Luty  59  79  20 

3  Marzec  70  80  10 

4  Kwiecień  62  73  11 

5  Maj  63  95  32 

6  Czerwiec  57  77  20 

Źródło: Kucharczyk, Koper 2012, s. B2. 

 
  Jak wynika z danych tabeli 1, od stycznia 2012 r. wyraźnie nasilił się 
proces upadłości zarówno likwidacyjnej,  jak też układowej, co świadczy 
o dużych  trudnościach płatniczych  i gwałtownie  rosnących zobowiąza‐
niach. Nie ulega wątpliwości, że w zaistniałej sytuacji banki wypowiada‐
ją umowy kredytowe,  co  sprawia,  że brak kapitału obrotowego  stawia 
firmy przed koniecznością ogłoszenia bankructwa, ale skalę  tego zjawi‐
ska należałoby zbadać w sektorze bankowym. 
  W analizie problemu niezbędne jest podejście analityczne, w którym 
przeanalizowano upadłość  firm  rejestrowanych w KRS, a  także działal‐
ności  jednoosobowej  w  formie  spółek  cywilnych.  Odpowiednie  dane 
zawiera tabela 2. 
  Z danych  zawartych w  tabeli  2 wynika,  że w  2012  r.,  tj. w  okresie 
spowolnienia  gospodarczego,  liczba  upadłości  ogółem  od  2010  r.  była 
największa i wynosiła 258. To powinien być wyraźny sygnał ostrzegaw‐
czy,  że w  sektorze przedsiębiorstw zachodzą zjawiska niekorzystne, co 
przełoży się na stan dochodów budżetowych i wzrost bezrobocia. Dobit‐
nym przykładem może być upadłość wielu firm zaangażowanych w bu‐
dowę autostrad, przykładowo DSS, PBG, i wiele innych, a co gorsze, wie‐
lu podwykonawców. Odrębnej analizy wymagają kwestie procedur za‐
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mówień publicznych, w tym kryterium najniższej ceny, co doprowadziło  
firmy budowlane do bankructwa lub na jego skraj. 
 

Tabela 2. Upadłość firm w latach 2010‐2013 wg zasad rejestracji 

KRS  Indywidualna  
działalność i S.C.  Ogółem 

Rok  Kwartał 
Upadłości  Upadłości  Upadłości 

2013  II  192  59  251 

2013  I  182  52  234 

2012  IV  188  70  258 

2012  III  147  45  192 

2012  II  176  41  217 

2012  I  163  50  213 

2011  IV  143  34  177 

2011  III  148  38  186 

2011  II  145  31  176 

2011  I  146  25  171 

2010  IV  130  38  168 

2010  III  140  21  161 

2010  II  145  30  175 

2010  I  142  35  177 

Źródło: www.coig.com.pl/lista‐upadlosci‐firm.php. 

 
  Spadek koniunktury przekłada się na działania oszczędnościowe po 
stronie  pracodawców.  Jak  wynika  z  analiz,  dekoniunktura  to  spadek 
przychodów, co przy wysokim poziomie kosztów stałych może prowa‐
dzić do generowania straty i niewypłacalności firmy. W tej sytuacji pra‐
codawcy unikają trudnego dialogu z załogą  i wolą zwolnić  jej część  lub 
też  negocjować  indywidualnie  z pracownikami  rezygnację  z należnych 
im  świadczeń, w  tym również dobrowolnego podpisania porozumienia 
w sprawie obniżki wynagrodzeń. 
  Z badań wynika, że najczęściej zawieszone zostają: 
− nagrody jubileuszowe, 
− wyższe odprawy emerytalno‐rentowe, 
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− wyższe wynagrodzenia chorobowe, 
− coroczna waloryzacja wynagrodzeń, 
− premie regulaminowe, 
− dodatki stażowe [Zalewski 2013, s. B4].  
  Ograniczanie  funduszu  płac,  co  jest  rzeczą  zupełnie  zrozumiałą 
w okresie  spowolnienia gospodarczego, prowadzi w efekcie do  spadku 
popytu wewnętrznego,  co wpływa niekorzystnie na koniunkturę. Zda‐
niem autorki – problemy optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwach są 
nieuchronne, i również związki zawodowe muszą rozstrzygnąć dylemat, 
czy utrzymać poziom zatrudnienia w firmie przy zmniejszaniu poziomu 
wynagrodzeń,  czy  też  dokonać  redukcji  etatów.  To  dylematy,  których 
obecnie nie da się uniknąć. Jedną z konsekwencji ograniczenia aktywno‐
ści gospodarczej jest wzrost bezrobocia, co przedstawia rysunek 3. 
  Zgodnie z wykresem na rysunku 3, od II kw. 2012 do I kw. 2013 na‐
stępował  nieustanny wzrost  stopy  bezrobocia,  który w  przeciągu  tego 
okresu wyniósł 2 pkt. proc. Wyraźnie zarysowany trend wzrostowy bez‐
robocia  sprawia,  że  na  tym  tle  pojawia  się wiele  koncepcji  autorstwa 
ekonomistów i pracodawców dotyczących ograniczenia bezrobocia, tj.: 
− odmrożenie Funduszu Pracy finansowanego ze składek firm, 
− odciążenie  urzędów  pracy  od  osób  rejestrujących  się wyłącznie  po 

ubezpieczenie zdrowotne, 
− zniesienie płacy minimalnej, 
− dostosowanie programów nauczania szkół do potrzeb pracodawców, 
− utrzymanie Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), 
− upowszechnienie elastycznych form zatrudnienia, 
− obniżenie płacy minimalnej, 
− nieoskładkowanie umów śmieciowych, 
− obniżenie podatków kosztowych na rzecz podwyższenia VAT [Boja‐

nowski, Popiołek 2012, s. 26]. 
 



Monika Sobczyk 

 

372 

Rysunek 3. Stopa bezrobocia rejestrowanego 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 2013, s. 29. 

 

  Tak znaczna lista propozycji świadczy o tym, że problem bezrobocia 
staje  się  nie  tylko  ekonomicznym  wyzwaniem,  ale  przede  wszystkim 
politycznym, bowiem redukcja obciążeń nakładanych na  firmy  i zdecy‐
dowane reformy przesądzą o koniunkturze i bezrobociu. Nie da się dłu‐
żej  lekceważyć  postulatów  mikrobiznesu  w  warunkach  spowolnienia 
gospodarczego, bezrobocia i emigracji zarobkowej. 
 

3. Dochody budżetu państwa i samorządów na tle  
    spowolnienia gospodarczego 
 

  Wyraźnie zarysowany spadek produkcji w firmach w roku 2013 do‐
tyczy wielu  branż.  Przykładowo  dynamika  (liczona w  cenach  stałych  
i rok do roku poprzedniego) produkcji pojazdów samochodowych, przy‐
czep i naczep wynosiła: w roku 2010 − 116,8% , w 2011 − 113,4%, w 2012 
− 93,2%, a dynamika produkcji mebli: w roku 2010 −   94,2%  , w 2011 − 
115,4%, w a roku 2012 − 91,6% i była to najniższa dynamika w tym roku 
spośród  wszystkich  działów  produkcji  przemysłowej  [Główny  Urząd 
Statystyczny 2013b, s. 362]. Dla przykładu producent mebli „Mebelplast” 
na rynku krajowym w I kwartale 2013 r. zanotował 60% spadek sprzeda‐
ży w stosunku do I kwartału 2012 r., co oznacza spadek popytu krajowe‐
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go  [Stabryła  2013,  s.  B5].  Firma  próbuje  ratować  się  eksportem,  który 
stanowi znaczną część produkcji. Ponadto dynamika produkcji budow‐
lano‐montażowej w 2010 roku wynosiła 104,4%, w 2011 − 111,0%, w 2012 
− 97,9% [Główny Urząd Statystyczny 2013b, s. 375].  
  W  tej  sytuacji  zagrożony  staje  się  budżet  państwa  i  stan  finansów 
publicznych, co potwierdzają dane. Ich graficzna prezentacja znajduje się 
na rysunku 4. 
 

Rysunek 4. Wykonanie budżetu państwa w latach 2010−2012 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rada Ministrów 2011, 2012, 2013. 

 

  W każdym z analizowanych lat wydatki budżetu państwa przewyż‐
szały dochody, co było przyczyną powstania deficytu budżetowego. Po‐
nadto,  pomimo  dodatniej  dynamiki  dochodów  w ostatnich  okresach 
przyrost wydatków w 2012 roku w porównaniu do roku 2011 był szyb‐
szy, co spowodowało wzrost deficytu budżetowego. Obecnie szacuje się, 
że dochody budżetu państwa z tytułu podatków pośrednich (VAT i ak‐
cyzy) oraz CIT za 2013  r. mogą być niższe o kilkadziesiąt mld zł. Zda‐
niem ekonomistów jest to wynikiem pogarszającej się sytuacji gospodar‐
czej, a także przeszacowania dochodów podatkowych. Wobec tego pod‐
stawowym dylematem do rozwiązania jest: 
− czy realizować program ograniczania deficytu i zadłużenia? 
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− czy zwiększyć deficyt i nie podnosić podatków? 
− czy zwiększyć podatki (obciążenia fiskalne) i ograniczyć deficyt? 
− jakie inwestycje ograniczać? 
To tylko niektóre pytania, jakże istotne dla rozwoju gospodarki i sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 
  Z ostatnich decyzji rządu wynika, że przyjęto strategię zwiększania de‐
ficytu bieżącego o ok. 16 miliardów złotych argumentując, że zasili to polską 
gospodarkę o ok. 1 proc. PKB, a także zawieszenie w 2013 roku ograniczeń 
dotyczących  zachowania  relacji  deficytu  budżetu  państwa  do  dochodów 
budżetu państwa (obecnie 50–55 proc. PKB) oraz tzw. tymczasowej reguły 
wydatkowej.  Jako  że  te  procedury  ostrożnościowe  i sanacyjne  chroniące 
przed  nadmiernym wzrostem  długu  publicznego  są  regulowane  ustawą  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nowa strategia rządu ma 
znaleźć się w projektowanej zmianie do przedmiotowej ustawy  [Minister‐
stwo Finansów 2013]. Kondycja  finansów państwa ma ścisły związek z  fi‐
nansami samorządów terytorialnych, np. Miasta Łodzi.  
  Z rysunku 5 wynika,  iż sukcesywnie zakłada się w budżecie wzrost 
dochodów  z  tytułu  podatków  bezpośrednich.  Okazuje  się  jednak,  iż  
w ostatnim  roku  spadają dochody od podatników  rozliczających  się na 
podstawie karty podatkowej, a od dwóch lat budżet w tym zakresie nie 
zostaje  zrealizowany. Również  z  tytułu  podatku CIT w  ostatnim  roku 
dochody się zmniejszyły, a w żadnym roku wykonane dochody nie po‐
kryły zakładanych. Sukcesywnie wzrasta za  to wartość wpłacanego po‐
datku PIT, ale tylko w roku 2011 dochody wykonane z tego tytułu prze‐
kroczyły wartość planowaną w budżecie Miasta Łodzi. Oznacza  to  jed‐
nym  słowem,  iż  zmiana warunków  gospodarczych  państwa  silnie  od‐
działuje na prowadzenie działalności, przez co finanse samorządów pod‐
legają wysokiemu  ryzyku. Przyjęte w budżecie dochody nie muszą bo‐
wiem  zostać  zrealizowane,  co w  sytuacji wzrostu kosztów obsługi  jed‐
nostki  (gminy/powiatu) na skutek wzrostu cen czy nowych zadań, pro‐
wadzi do powstania deficytu budżetowego. 
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Rysunek 5. Dochody budżetowe Miasta Łodzi w latach 2010−2012 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Urząd Miasta Łodzi 2011, 2012, 2013. 

 
  Wobec tego, na myśl nasuwają się następujące wnioski: 
1. W warunkach spowolnienia, czy dekoniunktury, pojawia się pytanie 

o kształt polityki rządu wobec sektora MŚP: 
− Czy  będzie  postępował wzrost  obciążeń  podatkowych,  czy  też 

nie?  Na  przykład,  czy  należy  oczekiwać  corocznego  wzrostu 
wymiaru  podatku  od  nieruchomości,  podatku  VAT,  który 
w efekcie przekłada się na cenę produktów  i tym samym obniża 
popyt ze strony konsumentów? 

− Jaka będzie polityka w zakresie płac minimalnych? Czy dalej bę‐
dzie  tendencja  progresywna  rok  do  roku,  czy  zostaną  podjęte 
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próby jej ograniczenia, co ma istotny wpływ na koszty działalno‐
ści operacyjnej? 

− Jak na tym tle będzie wyglądała polityka podatkowa w zakresie in‐
terpretacji podatkowych, które są w coraz większym stopniu obwa‐
rowane licznymi ograniczeniami, lub też sprzeczne z linią orzecznic‐
twa sądowego? Do której z nich ma się zastosować podatnik? 

2. Czy  zostanie  utrzymane  bądź  zaostrzone  niezwykle  restrykcyjne 
podejście do dotacji,  czy  firm działających w  SEE,  co może ograni‐
czyć napływ kapitału i wzrost zatrudnienia? 

3. Czy pogłębiający się deficyt budżetu państwa nie zostanie w sposób 
pośredni przerzucony na firmy w postaci zwiększonych kontroli po‐
datkowych,  różnego  rodzaju  kar,  co  znacznie  zniechęci  ludzi  do 
prowadzenia biznesu w takiej formie? 

 
4. Obraz mikroprzedsiębiorczości z ostatnich lat 
 
  Niezwykle duże znaczenie dla  rozwoju gospodarczego kraju,  jakim 
jest Polska, z uwagi na udział w generowaniu przychodów czy kreowa‐
niu zatrudnienia, mają mikroprzedsiębiorstwa2. Z punktu widzenia ana‐
lizy koniunktury gospodarczej kraju  i  jej wpływu na podmioty gospo‐
darcze  zasadne  jest  zobrazowanie  działalności  gospodarczej  mikro‐
przedsiębiorstw na przestrzeni ostatnich  lat zarówno w całej Polsce,  jak 
i województwie  łódzkim. Obraz  ten  posłuży  za  tło  dla mikroprzedsię‐
biorstwa  funkcjonującego w  regionie  łódzkim  przedstawionego w  na‐
stępnym rozdziale. 
  Z rysunku 6 wynika,  iż udział mikroprzedsiębiorstw w ogólnej  licz‐
bie przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce zmniejszył się nieznacznie 

                                                 
2  Zgodnie  z  art.  104  ustawy  o  swobodzie  gospodarczej,  „za mikroprzedsiębiorcę 

uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 
1)  zatrudniał  średniorocznie mniej  niż  10  pracowników  oraz  2)  osiągnął  roczny  obrót 
netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekracza‐
jący równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporzą‐
dzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milio‐
nów euro” [Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej]. 
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od  lat 2006  i 2007, kiedy osiągnął najwyższą wartość  (96,4%), do 95,9% 
w latach  2009−2011. Wciąż  jednak  jest  to  zdecydowanie  najliczniejsza 
grupa  podmiotów  gospodarczych.  Ponadto  nieustannie  zmniejsza  się 
znaczenie mikroprzedsiębiorstw w gospodarce Polski pod względem ich 
wkładu w generowanie przychodów. 
 

Rysunek 6. Udział mikroprzedsiębiorstw w ogólnej liczbie i przychodach  
przedsiębiorstw w latach 2005−2011 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Urząd Statystyczny w Łodzi 2013, s. 9. 

 

   Od roku 2006, kiedy udział mikroprzedsiębiorstw w ogóle przychodów 
wszystkich  przedsiębiorstw  kształtował  się  na  poziomie  24,9%,  nastąpił 
spadek tego wskaźnika do 20,8% w roku 2011, czyli o 4,1 pkt. proc. Oba po‐
wyższe wskaźniki świadczą o zmniejszeniu się w pewnym stopniu znaczenia 
mikroprzedsiębiorstw w gospodarce polskiej, choć nadal znaczenie to, szcze‐
gólnie pod względem udziału w  ogólnej  zbiorowości przedsiębiorstw,  jest 
zdecydowanie duże i wydaje się, że póki co, niezagrożone. 
  Rysunek  7  ilustruje,  iż  dynamika  liczby  mikroprzedsiębiorstw  
w okresie 2009−2011 była dodatnia, ale przyrosty  liczebności były coraz 
mniejsze,  zarówno  jeśli  chodzi  o  podmioty  z województwa  łódzkiego, 
jak i całej Polski. Inaczej zaś kształtowała się dynamika pracujących (wła‐
ścicieli, współwłaścicieli,  członków  ich  rodzin, wspólników  spółki oraz 
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pozostałych  zatrudnionych) w mikroprzedsiębiorstwach. W  roku  2010 
w porównaniu  do  roku  poprzedniego  nastąpił  spadek  pracujących,  
a w  roku  2011 względem  roku  2010  – wzrost. Oznacza  to,  że pomimo 
niesprzyjającej  koniunktury  gospodarczej,  jest  wola  i  determinacja  do 
podejmowania działalności w tej formie. 
 

Rysunek 7. Dynamika liczby i pracujących w mikroprzedsiębiorstwach  
w latach 2009−2011 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Urząd Statystyczny w Łodzi 2013, s. 22, Urząd 
Statystyczny w Łodzi 2012 s. 22. 

 

  Kolejnym wyznacznikiem stanu mikroprzedsiębiorczości  jest sprzedaż 
detaliczna i hurtowa. Biorąc pod uwagę handel prowadzony przez mikro‐
przedsiębiorstwa w latach 2009−2011 (rysunek 8) okazuje się, że dynamika 
wartości  sprzedaży detalicznej, zarówno w Polsce,  jak  i w województwie 
łódzkim, w roku 2010 w porównaniu do roku poprzedniego była ujemna,  
a w roku 2011/2010 − dodatnia. Inaczej było w przypadku handlu hurtowe‐
go – dynamika dodatnia w  roku 2010/2009 dla obu zbiorowości oraz dla 
Polski  dynamika  dodatnia  w  roku  2011/2010,  choć  mniejsza  niż 
w 2010/2009. Wobec tego handel w całej Polsce od 2010 się rozwijał, chociaż 
ostatnio nieco wolniej, a w województwie  łódzkim progres dotyczy  tylko 
handlu detalicznego.  
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Rysunek 8. Dynamika wartości sprzedaży detalicznej i hurtowej  
mikroprzedsiębiorstw w latach 2009−2011 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Urząd Statystyczny w Łodzi 2013, s. 25, Urząd 
Statystyczny w Łodzi 2012, s. 25. 

 

5. Dylematy mikroprzedsiębiorstw na wybranym przykładzie  
 

  W  ostatnim  czasie warunki  prowadzenia  działalności  gospodarczej 
zdecydowanie się pogarszają. Przejawem  tego  jest spadek  tempa wzro‐
stu PKB, wzrost bezrobocia, zmniejszenie popytu wewnętrznego, wzrost 
liczby  upadłości  przedsiębiorstw,  trudna  sytuacja  finansowa  samorzą‐
dów  i  państwa. W  tej  sytuacji  prowadzenie  firmy  ukierunkowane  na 
maksymalizację  jej wartości  staje  się  szczególnie  trudnym wyzwaniem. 
Wymaga od przedsiębiorstw  „przede wszystkim opanowania  sztuki  za‐
rządzania  strategicznego,  która  pozwala  na  prowadzenie  działalności 
w różnych sytuacjach” [Walczak 1998, s. 15]. Jak zauważa Bednarski [2000, 
s. 45] „w procesie zarządzania przedsiębiorstwem istotne bowiem znacze‐
nie ma ocena wyników ekonomicznych, umożliwiająca orientację o prze‐
widywanej  lub osiąganej efektywności gospodarowania”. Walczak  [2007, 
s.  47−48]  zwraca  uwagę,  że  „jednym  z  głównych  źródeł  informacji  nie‐
zbędnej  dla  potrzeb  zarządzania  przedsiębiorstwem,  będącym  podsta‐
wowym elementem (podsystemem) systemu informacji ekonomicznej, jest 
analiza ekonomiczna, a w ramach niej analiza finansowa”. Zgodnie z po‐
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wyższym analizie poddano element sprawozdania finansowego, jakim jest 
rachunek zysków  i  strat,  sporządzony za  II półrocze 2012  r.  i  I półrocze 
2013 r., przykładowego mikroprzedsiębiorstwa z regionu Łodzi. 
  Podstawowym wskaźnikiem oceny dotychczasowej działalności go‐
spodarczej, a jednocześnie determinantą dalszego funkcjonowania firmy, 
jest generowany zysk. Jego wysokość wynika z poziomu uzyskiwanych 
przychodów  i ponoszonych kosztów, będących efektem przyjętej strate‐
gii prowadzenia firmy i konsekwencją szeregu czynników zewnętrznych 
– gospodarczych, społecznych  i politycznych. Jak wynika z analityczne‐
go rachunku zysków i strat zawartego w tabeli 3, w obu badanych okre‐
sach firma wygenerowała dodatni wynik na każdym rodzaju działalno‐
ści. Nastąpił jednakże spadek zysku netto za I półrocze 2013 r. w stosun‐
ku do II półrocza 2012 r. o 210 832,12 zł osiągając poziom 53,46%. Wiąże 
się  to w sposób oczywisty ze zmianami poszczególnych stopni wyniku 
finansowego i czynników, tj. przychodów i kosztów, na nich oddziałują‐
cych. Spadek zysku netto wynika: 
− po pierwsze, ze spadku zysku ze sprzedaży (zmiana o 166 402,64 zł), 

ten  zaś  jest konsekwencją  zmniejszenia  się  zarówno wartości przy‐
chodów ze sprzedaży jak i kosztów ich uzyskania, z tym że dynami‐
ka  kosztów  była większa niż dynamika  odpowiadających  im przy‐
chodów. W rezultacie  zysk  ze  sprzedaży za  I półrocze  2013  r. osią‐
gnął poziom 66,4% wartości z II półrocza 2012 r.,  

− po  drugie,  drastycznie  zmniejszyły  się  pozostałe  przychody  opera‐
cyjne osiągając w  I półroczu  2013  r.  zaledwie  8,05% wartości  z po‐
przedniego  okresu,  przy  czym  odpowiadające  im  koszty  uzyskały 
70,37%. W konsekwencji wypracowano zysk z działalności operacyj‐
nej mniejszy niemalże o połowę.  

  Co więcej, na skutek spadku przychodów  finansowych do poziomu 
35,04% z okresu poprzedniego i kosztów finansowych do 67,20%, i przy 
braku zdarzeń nadzwyczajnych, zysk brutto zmniejszył się o 260 287,12 
zł, osiągając poziom 53,46%. Ponadto, prawie o połowę zmniejszyły się 
obciążenia zysku w postaci podatku dochodowego, co ma swoje nieko‐
rzystne przełożenie na finanse państwa. 
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  Obok przeprowadzonej analizy dynamiki stopni wyniku finansowe‐
go i czynników go kształtujących, niezwykle istotna dla oceny osiągnię‐
tych wyników  i  zarazem weryfikacji  osiągniętych  planów,  jest  analiza 
struktury oraz analiza zmian wskaźników struktury. W obu analizowa‐
nych  okresach  największy  udział w  ogólnej wielkości  przychodów  ze 
sprzedaży miały koszty  ich uzyskania (odpowiednio 91,83% w II półro‐
czu 2012 r.  i 92,59% w  I półroczu 2013 r.), czyli udział  ten nieznaczenie 
wzrósł. Najważniejszymi pozycjami kosztowymi były: zużycie materia‐
łów i energii oraz wynagrodzenia, które w obu okresach stanowiły łącz‐
nie  odpowiednio  65,03%  i  77,01% wartości  przychodów  ze  sprzedaży. 
Jedynym kosztem o tendencji malejącej były usługi obce (spadek wskaź‐
nika struktury o 14,64%). W rezultacie udział zysku ze sprzedaży obniżył 
się o 0,76% (z 8,17% do 7,41%). Tendencja malejąca dotyczy także przy‐
chodów  i kosztów pozostałej działalności  operacyjnej  oraz działalności 
finansowej, a tym samym zysku z działalności operacyjnej i zysku brutto. 
Efektem powyższego był spadek rentowności sprzedaży (return on sales) 
uwzględniającej  zysk  netto  (spadek  z  7,46%  do  5,44%),  czyli  wprost 
przeciwnie do celu funkcjonowania każdej firmy,  jakim  jest maksymali‐
zacja efektywności gospodarowania. 
  Zaprezentowane dane świadczą o kurczeniu działalności prowadzo‐
nej przez badaną  firmę. Nastąpił bowiem  jednoczesny spadek przycho‐
dów i kosztów, przy czym dynamika spadku przychodów była większa 
niż  dynamika  spadku  kosztów.  Ponadto,  zdecydowanie  przeważający 
udział w przychodach ze sprzedaży miały koszty ich uzyskania, a żadna 
ze zmian wskaźników struktury przychodów czy zysku nie była dodat‐
nia. Wskazuje to głównie na spadek wolumenu sprzedaży, cen sprzeda‐
ży,  czy przesunięć w  strukturze  asortymentowej,  co  jest  jednoznacznie 
niekorzystne bezpośrednio dla  samej  firmy, dla  jej  zdolności płatniczej  
i kredytowej, pozycji  rynkowej, a pośrednio dla  jej otoczenia. Z drugiej 
strony dane te wskazują na zdecydowaną redukcję kosztów, która pożą‐
dana  jest  jedynie  w  sytuacji,  w  której  dotyczy  kosztów  „pustych”. 
Wszelkie  inne  tzw.  cięcia  kosztów  zazwyczaj  oznaczają  ograniczanie 
zaplecza ułatwiającego  funkcjonowanie  firmy, dla  jego  otoczenia  zaś  – 
zmniejszenie liczby miejsc pracy, utratę przychodów (wpływów), wresz‐
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cie spadek konsumpcji, inwestycji, stanowiących o pogorszeniu koniunk‐
tury gospodarczej. 
  W tej sytuacji firma staje przed dylematem, w jaki sposób zwiększyć 
sprzedaż i optymalizować koszty aby obronić się przez upadłością, przy 
czym  „firma  może  nie  mieć  wpływu  na  przychody,  ale  zawsze  ma 
wpływ na koszty”  [Jackiewicz 2012,  s. 88].  Jackiewicz dodaje,  że „efek‐
tywne zarządzanie kosztami  i procesy optymalizacji kosztów w warun‐
kach spowolnienia gospodarczego to nie postulat, ale obiektywna, realna 
konieczność”, wobec czego „optymalizacja kosztów powinna być  tema‐
tem  priorytetowym,  podobnie  jak  zarządzanie  kosztami”  [Jackiewicz 
2012, s. 97]. Decyzje przedsiębiorstw w zakresie kształtowania przycho‐
dów  i kosztów determinują bowiem wysokość PKB oraz stan  finansów 
samorządów i państwa, choć pole manewru przedsiębiorstw  jest w tym 
zakresie coraz bardziej ograniczone. 
 

6. Podsumowanie 
 

  W  ostatnich  kilku  latach w  gospodarce  polskiej wystąpiły  objawy  jej 
spowolnienia. Świadczą o tym: spadek wartości PKB, zmniejszenie popytu 
wewnętrznego, wzrost  liczby upadłości przedsiębiorstw czy wzrost stopy 
bezrobocia. Równocześnie, pomimo dodatniej dynamiki dochodów budże‐
towych państwa, czy przykładowo wybranej gminy − Miasta Łodzi, nastę‐
puje stosunkowo szybszy przyrost wydatków, co powoduje powiększanie 
się deficytu budżetowego. Wszystkie te okoliczności mają z kolei negatyw‐
ne  przełożenie  na  sytuację  finansową  przedsiębiorstw, w tym  najbardziej 
znaczące  dla  gospodarki, mikroprzedsiębiorstwa. Wobec  tego,  co  zostało 
zobrazowane  przykładem  mikrofirmy  funkcjonującej  w  regionie  Łodzi, 
przedsiębiorcy  stają  przed  wieloma  dylematami  dotyczącymi  kierunku 
prowadzenia dalszej działalności. Ich najważniejsze decyzje dotyczą kształ‐
towania  przychodów,  a  szczególnie  kosztów. Od  tych  decyzji  zależy  nie 
tylko ich dalszy byt, ale również stan całej gospodarki. 
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Abstract: The article is devoted to the discussion of the impact 
of tax law changes, especially changes in the interpretation of tax 
law on the activities of small and medium-sized businesses. The 
problem is described by way of example on the basis of personal 
income tax, VAT and corporate income tax. 
Variability in the interpretation of personal income tax is descri-
bed on the example of the PIT tax workers' participation in social 
events organized by the employer. 
Variability in the interpretation of VAT is described on the exam-
ple related to the issue of re-invoicing − the response by the se-
rvice provider the additional costs of benefits associated main se-
rvice on a recipient. 
The last problem with income tax law is illustrated variability in 
interpretation and case law relating to income taxation of share-
holders of a limited joint − stock company. 
This article is an attempt to identify obstacles for entrepreneurs 
that are the result of not only variation of the tax law but more 
often the variation the different interpretation of the law. 
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1. Wstęp 
 
  Celem  niniejszego  artykułu  jest  omówienie  wpływu  zmian  prawa 
podatkowego, a przede wszystkim zmian interpretacji przepisów podat‐
kowych  na  działalność małych  i  średnich  podmiotów  gospodarczych. 
„Liczba uchwalanych w Polsce ustaw  rośnie …, a Dziennik Ustaw  jest 
coraz grubszy: 1346 pozycji w 2000 r. i 1778 w 2011 r.”[Domagalski 2012, 
s. C1]. Tak duża częstotliwość zmian przepisów ma niekorzystny wpływ 
na  działalność  podmiotów  gospodarczych.  Częsta  zmiana  przepisów 
przynosi więcej kosztów niż korzyści dla przedsiębiorców  i  społeczeń‐
stwa, a nadmiar przepisów uniemożliwia  ich przyswojenie, zastosowa‐
nie i egzekwowanie. Nie tylko przedsiębiorcy mają problemy z interpre‐
tacją  prawa.  Często  w  praktyce  mamy  do  czynienia  z  niewłaściwą,  
a w konsekwencji zmieniającą się,  interpretacją przepisów prawa doko‐
nywaną  przez  organy  skarbowe,  jak  również  przez  sądy.  Szczególnie 
dotkliwa  jest  niestabilność  samego  prawa  oraz  jego  interpretacji  jeśli 
mamy do czynienia z prawem podatkowym. Niniejszy artykuł przybliży 
zagadnienie bazując na trzech przykładach praktycznych − każde w klu‐
czowym  obszarze  podatkowym,  tj.  podatku  dochodowym  od  osób  fi‐
zycznych, podatku VAT oraz podatku dochodowym od osób prawnych. 
 
2. Przykład z zakresu podatku dochodowego od osób 
    fizycznych1 
 
  Jako jeden z przykładów skrajnie różnych interpretacji prawa podat‐
kowego  należy  podać  orzecznictwo w  zakresie  opodatkowania  podat‐
kiem dochodowym od osób fizycznych udziału w imprezach integracyj‐
nych. Zdaniem organów  skarbowych  impreza  integracyjna  jest  spotka‐
niem  towarzyskim nawet o charakterze rozrywkowym organizowanym 
przez pracodawcę dla pracowników. Faktycznie jednak impreza integra‐
cyjna ma na celu zbudowanie więzi zespołu, omówienie celów i kierun‐
ków rozwoju firmy realizowane często w poza firmowym otoczeniu, co 
ma sprzyjać kreatywności i przełamaniu utartych szablonów zachowań.  

                                                            
1 W oparciu o ustawę z dnia 26.07.1991 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) 
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  Przedmiotem  analizy  jest  art.  11  ust  1  updof,  zgodnie  z  którym 
„przychodami …. są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika 
w  roku  kalendarzowym  pieniądze  i  wartości  pieniężne  oraz  wartość 
otrzymanych  świadczeń w naturze  i  innych nieodpłatnych  świadczeń”. 
Z  treści przepisu wynika,  że ustawodawca wyróżnił dwa  sposoby po‐
wstania przychodu podatkowego: 
– otrzymanie określonego świadczenia oraz 
– postawienie go do dyspozycji podatnika. 
Przy czym z treści przepisu wynika, że obydwa sposoby odnoszą się do 
pieniędzy i wartości pieniężnych. W zakresie przychodu z nieodpłatnych 
świadczeń  staje  się  ono  przedmiotem  opodatkowania  dopiero w mo‐
mencie jego otrzymania. Zatem analizując udział, czy możliwość udziału 
pracownika w organizowanej przez pracodawcę  imprezie  integracyjnej 
pod  kątem  konieczności  opodatkowania  PIT  –  już  z  samego  przepisu 
wynika jasna odpowiedź – opodatkowane powinny być tylko faktycznie 
uzyskane  przez  pracownika  korzyści. Wydawałoby  się  –  prosta  odpo‐
wiedź, nie była podzielana przez organy  skarbowe  i niektóre  sądy. Na 
początku aparat skarbowy próbował opodatkować przychód pracowni‐
kowi, który uzyskał zaproszenie – niezależnie czy z niego skorzystał, czy 
nie. Próby opodatkowania samego zaproszenia pracownika na  imprezę 
integracyjną potwierdzały niektóre organy  skarbowe  (m.  in.  Izba Skar‐
bowa w Warszawie w interpretacji z 8.10.2010 IPPB2/415‐654/10‐4/MK1) 
oraz niektóre składy orzekające NSA (m. in. wyrok z 8.11.2012 r., II FSK 
602/11).  Na  szczęście  wydawane  zostały  i  inne  wyroki  –  min.  NSA 
z 24.01.2013 r., II FSK 1064/11, które wyjaśniały, że samo zaproszenie na 
imprezę pracowniczą, a zatem uzyskanie przez pracownika jedynie moż‐
liwości wzięcia udziału w  imprezie  integracyjnej nie może być utożsa‐
miane z przychodem, gdyż „istotą podatków dochodowych jest opodat‐
kowanie  konkretnego  przychodu,  a  nie  potencjalnej  możliwości  jego 
uzyskania”  [Samborska 2013, s. D4]. Tezę  tę potwierdził  także minister 
finansów w komunikacie z 3.03.2012 r. Zgodnie z wydanym komunika‐
tem: „Nieodpłatne świadczenie występuje tylko w przypadku, gdy pra‐
cownik weźmie  udział w  takiej  imprezie,  nie  ponosząc  z  tego  tytułu 
kosztów” [http://www.arch‐bip.mf.gov.pl/bip/14295.html].  
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  Po  ustaleniu  jednolitego  stanowiska w myśl  którego  opodatkować 
można  jedynie  świadczenia  uzyskane  –  pojawiły  się wątpliwości  –  co 
oznacza uzyskanie  świadczenia,  i  jak  je wycenić w przypadku udziału 
w imprezie  integracyjnej  –  szczególnie wtedy,  gdy  pracodawca  ponosi 
zryczałtowaną  opłatę  za  organizację  imprezy  i  nie  jest wskazane  z  ilu 
dany pracownik  świadczeń skorzystał. Niestety w  interpretacjach mini‐
sterialnych ciągle dominuje pogląd, zgodnie z którym należy opodatko‐
wać przychód pracownika nawet wówczas, gdy pracodawca ponosi zry‐
czałtowaną opłatę za zakup usługi. „Fakt, czy pracownik skorzystał oraz 
w  jakim stopniu z każdej atrakcji,  jest bez znaczenia dla ustalenia przy‐
chodu  z  tego  tytułu”  –  Izba  Skarbowa w Warszawie  –  29.11.2012  r.  – 
IPPB2/415‐804/12‐2/AK. W  tego  typu  interpretacjach  organy  skarbowe 
argumentują,  że  „ewentualne  trudności  towarzyszące  indywidualizacji 
świadczeń na rzecz poszczególnych pracowników, którzy będą uczestni‐
czyć w spotkaniu, mają charakter drugorzędny  i nie mogą wpływać na 
byt  i  zakres  obowiązku  podatkowego.  Tak więc  problemy  techniczne 
związane z ujednoliceniem ogólnej kwoty kosztów zorganizowania spo‐
tkania szkoleniowo‐integracyjnego nie mogą prowadzić do niemożności 
wyodrębnienia,  jaka wartość  (część) uiszczonej kwoty podlegająca opo‐
datkowaniu przypada na danego pracownika” – Izba Skarbowa w War‐
szawie z 8.03.2012 –  IPPB2/415‐104/12‐2/AS. Niekorzystne dla przedsię‐
biorców  i pracowników  stanowiska zostały  również potwierdzone wy‐
rokami  sądów  –  m.  in.  wyrok  z  8.11.2012  r.  II  FSK  602/11,  wyrok 
z 17.01.2012r. FSK 2740/11, wyrok z 2.12.2011r. II FSK 1017/10. Równole‐
gle do opisanej linii interpretacyjnej sądy – w tym NSA z 6.10. 2011 r. II 
FSK 697/10  interpretowały zagadnienie w sposób odmienny – a miano‐
wicie argumentowały,  że w sytuacji gdy wartości  świadczeń pracowni‐
czych  nie  można  przyporządkować  do  świadczeń  uzyskiwanych 
(otrzymanych) przez  konkretnego pracownika,  nie  jest możliwe w  od‐
niesieniu  do  konkretnego  pracownika  kwoty  przychodu.  Nie  można 
bowiem  ustalić,  czy  i  który  pracownik  otrzymał  i w  jakiej wysokości 
świadczenie  [Kaczorowska  2013,  s.  49].  Tego  typu  stanowiska  zostały 
zawarte  również  w  kolejnych  wyrokach m.  in.  z  24.01.2013  –  II  FSK 
1064/11 i 20.02.2013 – II FSK 1256/11, z których wynika, że jeśli nie można 
określić wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika na impre‐
zie, gdyż nie wiadomo ile pracownik zjadł i wypił, to nie ma przychodu 
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do opodatkowania. Przedsiębiorcy mieli nadzieję, że po długim okresie 
niestabilności  interpretacji utrwala  się  jednolita  linia orzecznictwa, gdy 
tymczasem  12.03.2013  r.  NSA  wydał  kolejny  wyrok  II  FSK  1428/11, 
zgodnie  z  którym,  gdy  pracownik  przyjdzie  na  imprezę  integracyjną 
musi zapłacić PIT, gdyż uzyska przychód z nieodpłatnego  świadczenia 
od zakładu pracy. Nie jest przy tym istotne, co konkretnie, i w jakiej ilo‐
ści pracownik na  takiej  imprezie spożyje. Co ciekawe – zarówno w ko‐
rzystnym wyroku z 20.02.2013  jak i niekorzystnym wyroku z 12.03.2013 
sędziowie podkreślali, że chodzi o ujednolicenie stanowiska [Molik 2013, 
s. B3]. Dla przedsiębiorców ostatnie orzeczenia NSA oznaczają, że wciąż 
nie wiadomo,  czy  należy  odprowadzać  podatek  za  udział w  imprezie 
integracyjnej. Należy tu również wspomnieć, że przepisy dotyczące nie‐
odpłatnych świadczeń zostały zaskarżone do Trybunał Konstytucyjnego 
w styczniu 2013 roku [Jedlak 2013, s. B2]. 
  Podsumowując – opisane zagadnienie występuje w każdym, nawet 
niedużym podmiocie gospodarczym. Opisane zagadnienie podlega pod 
przepis  updof,  który  na  przestrzeni  ostatnich  kilku  lat  nie  podlegał 
w tym  zakresie  modyfikacjom,  a  prawidłowe  jego  stosowanie  przez 
podmioty  gospodarcze wydaje  się  niemożliwe w  związku  z  przeciw‐
stawnymi interpretacjami oraz zmiennym orzecznictwem. 
 
3. Przykład z zakresu VAT2 
 
  Kolejny  przykład  dotyczy  bardzo  popularnego  „refakturowania” 
usług. Poniżej próba   zaprezentowania,  jakie trudności przedsiębiorcom 
przysparza wybranie rozwiązania, które nie stanowiłoby ryzyka podat‐
kowego,  zarówno  po  stronie  sprzedawcy  jak  i  nabywcy. Do  artykułu 
zostało wybrane  zagadnienie  refakturowania,  gdyż  pomimo  iż  jest  to 
zagadnienie bardzo popularne  i ma wieloletnią historię – nadal  jest za‐
gadnieniem budzącym kontrowersje podatkowe. Pod pojęciem „refaktu‐
rowania” dla potrzeb niniejszego opracowania kryją się dodatkowe kosz‐
ty ponoszone przez świadczącego usługę, które są przenoszone na usłu‐
gobiorcę. Problematyczną kwestią jest czy dodatkowe koszty ponoszone 
                                                            

2 Ustawa o podatku od  towarów  i usług z dnia 11.03.2011 r.  (Dz. U. z 2011 r. poz. 
177.1054  ze zm.). 
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przez  świadczącego usługę mają być włączane do usługi podstawowej 
i fakturowane na zasadach właściwych dla usługi podstawowej, czy ma‐
ją stanowić odrębny przedmiot sprzedaży. Wynikiem przyjęcia określo‐
nego  sposobu  postępowania  są  poważne  konsekwencje  finansowe, 
w tym w zakresie zaniżenia bądź zawyżenia kwoty podatku należnego 
VAT,  jak  również  określenia  niewłaściwego momentu  powstania  obo‐
wiązku podatkowego. 
  Jako najczęściej spotykane sytuacje „refakturowania” można wskazać m. in.: 
– umowy  najmu  oraz  inne  koszty  ponoszone  przez  wynajmującego 

związane z najmem typu: podatek od nieruchomości, koszty mediów 
czy ochrony mienia jak również konserwacji budynku; 

– umowy leasingu wraz z np. usługami ubezpieczeniowymi;, czy  
– umowy  budowlano‐remontowej  połączonej  z  pracami  architekto‐

nicznymi. 
  Aby dokładniej przybliżyć problematykę zagadnienia należy wspo‐
mnieć,  że  najem  objęty  jest  stawką  podstawową  VAT  –  obecnie  23%, 
a najem na cele mieszkalne – zwolnieniem z podatku, natomiast koszty 
mediów objęte są różnymi stawkami VAT, a podatek od nieruchomości 
nie podlega pod VAT.  
  Podobnie – w zakresie umów leasingu – sam leasing objęty jest staw‐
ką  odpowiednią  dla  danego  przedmiotu  leasingu,  natomiast  usługi 
ubezpieczeniowe objęte są zwolnieniem z VAT. 
  W  zakresie  robót  budowlanych  – mogą  one  korzystać  z  obniżonej 
preferencyjnej  stawki  VAT  –  8%,  jeśli  związane  są  z  budownictwem 
mieszkaniowym.  Natomiast  same  usługi  projektowe  objęte  są  stawką 
podstawową – 23%. 
  Zatem kluczowym zagadnieniem  jest prawidłowość  lub nie włącze‐
nia  usługi  związanej  z  usługą  podstawową  do wspólnej  podstawy  do 
opodatkowania i objęcia jednolitą stawką właściwą dla usługi głównej. 
  Historycznie  z  podatkowymi  problemami  związanymi 
z zagadnieniem  „refakturowania” przedsiębiorcy mają do  czynienia od 
początku  funkcjonowania podatku VAT –  czyli od  roku 1993. Niestety 
pomimo tak długiego okresu funkcjonowania tematu w życiu gospodar‐
czym tj. około 20  lat – cały czas są wątpliwości  i rozbieżne  interpretacje 
w zakresie jego rozwiązania.   
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  W zakresie umów leasingu – w latach 90. XX wieku ukoronowaniem 
sporów  na  tle  zasad  opodatkowania  usług  ubezpieczenia  przedmiotu 
leasingu była uchwala 7 sędziów Sądu Najwyższego z 15.10.1998 r. – III 
ZP 8/98, w której uznano, że usługi ubezpieczenia refakturowane przez 
leasingodawcę na  leasingobiorcę po koszcie  ich zakupu, podlegają pod 
zwolnieniu z VAT. Wytyczne zawarte w powołanej uchwale ukształto‐
wały  późniejszą  praktykę  rynkową.  Niemniej  jednak  w późniejszym 
okresie, powołując się na zmianę przepisów od maja 2004 roku, organy 
podatkowe w pojedynczych sytuacjach zaczęły kwestionować możliwość 
stosowania przez firmy leasingowe zwolnienia od podatku VAT refaktu‐
rowanych  usług  ubezpieczenia  [Militz  2012  s.  15–22].  Ze względu  na 
istniejące rozbieżne orzecznictwo sądów administracyjnych w tej kwestii, 
w sprawie stanowisko ponownie zajął skład 7 sędziów NSA. W uchwale 
z 8.11.2010  r.  (I FPS 3/10) NSA stwierdził,  iż na gruncie ustawy o VAT 
składki ubezpieczeniowe  stanowią dla  leasingodawcy element złożonej 
usługi  leasingu  i  podlegają  opodatkowaniu według  zasad właściwych 
dla  leasingu.  Uchwała  ta  była  wielokrotnie  krytykowana.  Krytyczne 
uwagi dotyczące powołanej uchwały skupiały się przede wszystkim na 
bardzo  zawężonym  uzasadnieniu  przyjętej  w  niej  tezy.  W  związku 
z powyższymi wątpliwościami NSA skierował w dniu 7.04.2011 r. (I FSK 
460/10)  dwa  pytania  do  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej 
o interpretację przepisów Dyrektywy 2006/112 w  tym zakresie. Pytania 
zmierzały do ustalenia: 
1. Czy przepis art. 2 ust 1  lit c Dyrektywy 2006/112 należy  interpreto‐

wać w ten sposób, że usługę ubezpieczenia przedmiotu leasingu oraz 
usługę leasingu należy traktować jako usługi odrębne, czy jako jedną 
kompleksową usługę leasingu? 

2. Jeśli  tak,  to  czy  art.  135 ust  1  lit  a w  związku  z  art.  28 Dyrektywy 
2006/112 należy interpretować w ten sposób, że korzysta ze zwolnie‐
nia usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu, gdy to leasingodawca 
ubezpiecza  ten  przedmiot,  obciążając  kosztami  tego  ubezpieczenia 
leasingobiorcę? 

  W dniu 17.01.2013 r. po ponad 5 latach sporów podatkowych dotykają‐
cych branżę leasingową oraz podmiotów korzystających z leasingu – udało 
się doprowadzić do rozstrzygnięcia [Chomiuk, Rolewicz 2013, s. 6–12]. 
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  Udzielając  odpowiedzi  na  pierwsze  pytanie  –  Trybunał  (Wyrok 
z 17.01.2013 r. C‐224/11) stwierdził, że usługa ubezpieczenia przedmiotu 
leasingu i usługa leasingu stanowią usługi odrębne i niezależne z punktu 
widzenia VAT. W odpowiedzi na drugie pytanie Trybunał uznał,  że w 
przypadku, gdy leasingodawca ubezpiecza przedmiot leasingu, obciąża‐
jąc  go  dokładnym  kosztem  tego  ubezpieczenia  leasingobiorcę,  taka 
czynność stanowi transakcję ubezpieczeniową w rozumieniu art. 135 ust 
1 lit a Dyrektywy 2006/112/WE z 28.11.2006 r. Wyrok trybunału oznacza 
de  facto,  że  usługa  ubezpieczenia  powinna  być  traktowana  odrębnie 
z punktu widzenia VAT i powinna być objęta zwolnieniem z VAT. Wy‐
dany  przez  Trybunał  wyrok  ostatecznie  odwrócił  negatywne  skutki 
uchwały z 8.11.2010 r. Jednakże wątpliwości interpretacyjne, które naro‐
sły przez lata  wokół relacji ubezpieczenia i leasingu nie sprzyjały rozwo‐
jowi tej gałęzi biznesu. Leasingobiorcy, którzy po uchwale w składzie 7 
sędziów NSA  i  bezpośrednio w  jej wyniku  zostali  obciążeni  przez  le‐
asingodawców  kosztem  podatku  VAT  od  składek  ubezpieczeniowych 
mogą mieć  teraz problemy z odliczeniem VAT‐u wynikającego z faktur 
od  leasingodawcy.  Ponadto  należy  przypomnieć,  że  leasingodawcy 
zmuszeni zostali po wydaniu powołanej uchwały do naliczenia podatku 
VAT za 5  lat wstecz od daty uchwały  i do zapłaty  tego podatku wraz 
z odsetkami za zwłokę [Szafranowska 2013, s. 19−24]. 
  Należy zwrócić uwagę,  że wyrok TSUE może mieć znaczenie  szersze 
niż tylko dla branży leasingowej. Organy podatkowe bowiem opierając się 
na  dotychczasowym  stanowisku  NSA  w  sprawie  leasingu  analogicznie 
traktowały  rozliczenia  pomiędzy  wynajmującymi  oraz  najemcami  lokali 
użytkowych. Wskazywały,  że  do  podstawy  opodatkowania  np.  z tytułu 
umowy najmu należy doliczać kwoty należne z tytułu „refaktur” mediów 
(opodatkowanych odrębnie według niższej stawki) [Zalewski 2013, s. B2]. 
  Należy  podkreślić,  że  zagadnienie  „refakturowania”  dodatkowych 
kosztów przy umowie najmu  jest znacząco bardziej skomplikowane niż 
„refakturowanie” ubezpieczenia przy umowie  leasingu, przede wszyst‐
kim dlatego, że umowie najmu towarzyszy więcej różnych kosztów, któ‐
re mogą być przedmiotem „refakturowania”. „Również w  tym  temacie 
od dłuższego czasu były wydawane jednoznaczne interpretacje organów 
skarbowych. Wynikało  z  nich,  że  najemca  (dzierżawca) może  ponosić 
koszty mediów, pod warunkiem  jednak,  że zawrze umowę z dostawcą 
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towarów  lub  usług. W  przypadku  zaś  braku  takich  umów  najem  jest 
traktowany  jako usługa złożona z różnych świadczeń prowadzących do 
realizacji  określonego  celu.  Skutkiem  przyjęcia  takiego  stanowiska  jest 
konieczność  opodatkowania  usług  dodatkowych  stawką właściwą  dla 
usługi najmu” [Militz 2013, s. 29−35]. W późniejszym okresie dominujące 
było orzecznictwo, zgodnie z którym kluczową rolę dla rozstrzygnięcia 
podatkowego miały zapisy zawartych umów. Sądy  jako kluczowe oce‐
niały umowne klauzule związane z regulowaniem czynszu oraz dodat‐
kowych  świadczeń.  Jeśli w umowach nie  były  zawarte  odrębne posta‐
nowienia odnośnie regulowania czynszu i dodatkowych opłat – to zgod‐
nie z linią orzeczniczą rozliczenie tego typu opłat powinno odbywać się 
na zasadach ogólnych – co oznacza, że w takich przypadkach wykluczo‐
ne było „refakturowanie” mediów. Takie stanowiska budziły szereg kon‐
trowersji,  gdyż  faktycznie  oznaczały  one,  że wyłącznie  postanowienia 
umów  decydowały  o  rozłącznym  lub  łącznym  traktowaniu  czynności 
w oderwaniu  od  ekonomicznego  charakteru  transakcji.  Jako  przykład 
omawianych stanowisk można podać m. in. wyrok WSA we Wrocławiu 
z 6.06.2012  r.  I  SA/Wr  458/12  zgodnie  z  którym:  „W  ocenie  Sądu  brak 
podstaw do przyjęcia, że dwa świadczenia są ze sobą powiązane w spo‐
sób ścisły w sytuacji, gdy w umowie najmu strony odrębnie uregulowały 
wynagrodzenie za możliwość korzystania z  lokalu  (czynsz) oraz należ‐
ności  (opłaty)  za  inne  świadczenia  realizowane  przez wynajmującego 
(udostępnienie mediów), a uregulowanie takie jest zgodne z obowiązują‐
cymi przepisami Kodeksu Cywilnego”. Podobnie wypowiedział się WSA 
we Wrocławiu w wyroku z 5.06.2012 r. stwierdzając, że „ opłaty wynika‐
jące z eksploatacji  lokalu przez najemcę,  tj. za energię cieplną, dostawę 
wody,  energię  elektryczną,  czy opłaty  za  tzw. Media, powinny być uj‐
mowane do podstawy  opodatkowania  jako  składniki  czynszu  z  tytułu 
usługi najmu, chyba że z umowy najmu zawartej pomiędzy wynajmują‐
cym  a  najemca wynika  jednoznacznie,  że  opłaty  są  regulowane  przez 
najemcę na rzecz wynajmującego w sposób odrębny od czynszu”. Opi‐
sana interpretacja zagadnienia potwierdzona została wieloma wyrokami 
NSA, m.  in:  z  10.03.2011  r. −  I FSK  423/10,  z dnia  31.05.2011r.  –  I FSK 
740/10, z dnia 14.12.2011r. – I FSK 475/11.  
  Kolejną przesłanką, która była brana pod uwagę w rozstrzygnięciach 
podatkowych przy kwalifikacji dodatkowych czynności wykonywanych 
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wraz z usługą najmu – vide m.  in. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbo‐
wej w Łodzi (z 4.10.2011 r. – IPTPP2/443‐309/11‐2/JS) było występowanie 
możliwości  świadczenia  tych dodatkowych usług przez podmiot  trzeci. 
Przykładem  potwierdzającym  taką  interpretację  prawa  podatkowego 
może  być wyrok WSA w  Poznaniu  z  19.08.2010  r.  –  I  SA/Po  315/10, 
w którym sąd uznał usługę projektową autostrady  jako usługę odrębną 
pomimo, że w umowie postanowiono, że wykonawca zaprojektuje, zbu‐
duje i ukończy roboty budowlane – w ramach wykonania tzw. robót pod 
klucz. W powołanym wyroku – zdaniem  sądu za odrębnym  traktowa‐
niem przemawiała okoliczność, że usługa projektowa może być rozdzie‐
lona od usługi budowy autostrady bez uszczerbku dla każdej w sposób 
naturalnie  uzasadniony,  ponieważ  usługi  projektowe  są  zazwyczaj 
świadczone przez podmioty odrębne od wykonawców  robót budowla‐
nych. 
  Utrwalana  linia  interpretacji oraz orzeczeń  sądowych została  całko‐
wicie zakwestionowana wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości UE 
wyroku z 27.09.2012 r. w sprawie Field Fisher Waterhouse LLP v. Com‐
missioners  for Majestry’s Revenue  and Customs  – C‐392/11. Powołany 
wyrok odpowiadał na niektóre wątpliwości wspólnego  lub rozłącznego 
fakturowania  kosztów  towarzyszących  usłudze  najmu w  sposób  lako‐
niczny, niemniej jednak płyną z niego następujące konkluzje. 
  Po pierwsze – TSUE podkreślił, że istotną wskazówką w analizie za‐
gadnienia może być  treść umowy najmu –  co w pierwszym momencie 
mogło nasunąć wniosek, że słuszne było stanowisko prezentowane przez 
dotychczasowe orzecznictwo. Jednakże dalsza analiza wyroku wskazała, 
że nie chodziło wyłącznie o literalne postanowienia zawartej umowy, ale 
o  gospodarczy  cel  zawartej  umowy.  Zatem  sformułowanie w wyroku 
„treść umowy” powinno być odnoszone w kontekście sensu jej zawarcia, 
a nie wzajemnych ustaleń związanych ze sposobem rozliczenia jej stron. 
Faktycznie – wyrok TSUE podważył argumentację stosowaną w orzecz‐
nictwie krajowym w tym zakresie. 
  Po  drugie  TSUE  podważył  możliwość  świadczenia  dodatkowych 
usług  przez  podmioty  trzecie  jako  okoliczność  uzasadniająca  odrębne 
traktowanie  dodatkowych  świadczeń.  TSUE  uznał,  że  co  do  zasady  – 
dodatkowe świadczenia  jakie są wykonywane w ramach umowy najmu 
powinny być  traktowane  jako  jedno  świadczenie. Celem gospodarczym 
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zawieranych  umów  najmu  jest  możliwość  korzystania  z  przedmiotu 
najmu w pełnym  jego zakresie. Jeśli do lokalu są doprowadzone media, 
to zdaniem TSUE trudno uznać za zasadne, że te elementy stanowią od‐
rębne  świadczenie, bowiem dostarczanie najemcy  (dzierżawcy) samych 
mediów  nie  stanowi  dla  usługobiorcy  celu  samego w  sobie,  a jedynie 
umożliwia  lepsze  skorzystanie  z  podstawowej  usługi  jaka  jest  usługa 
najmu.  Dodatkowe  elementy  mają  na  celu  zapewnienie  aby  najemca 
mógł skorzystać z usługi najmu w jak najlepszych warunkach. Taka kwa‐
lifikacja nie powinna być zmieniana wyłącznie pod wpływem okoliczno‐
ści,  że niektóre z dodatkowych  świadczeń mogą być  świadczone przez 
podmiot  trzeci.  Jako kryterium które powinno być uwzględnione przy 
kwalifikacji  świadczenia  powinno  być  kryterium  niezbędności,  a  nie 
możliwości świadczenia przez  inny podmiot. 
  Podsumowując  z  powołanego  wyroku  TSUE  wynikają  odmienne 
wnioski od dotychczas prezentowanych w  stanowiskach organów kra‐
jowych.  A  mianowicie  –  w  świetle  powołanego  wyroku  dodatkowe 
usługi jakie są świadczone wraz z umową najmu, nie powinny być trak‐
towane  jako  świadczenie odrębne  (opodatkowane według  stawek wła‐
ściwych dla  tych  czynności)  i bez względu na  fakt,  czy umowa najmu 
przewiduje odrębne  rozliczanie opłat z  tytułu czynszu  i opłat dodatko‐
wych,  czy  nie.  Istotne  jest  bowiem  cel  gospodarczy  zawartych  umów, 
a nie  postanowienia  umowne. Dla  zakwalifikowania  jako  usługi  kom‐
pleksowej nie  jest  także  istotne,  czy dodatkowe  świadczenia mogą być 
wykonywane przez podmiot trzeci, czy też nie. Jednakże należy zauwa‐
żyć, że uzasadnienie do wyroku TSUE  jest spisane lakonicznie i nie wy‐
czerpuje  kompleksowo wszystkich możliwych  świadczeń,  które mogą 
być  sprzedawane wraz  z usługą najmu. Poza mediami mogą  towarzy‐
szyć  usłudze  najmu  usługi  remontowe,  dozoru mienia  czy  sprzątanie. 
Powołany wyrok nie rozstrzyga wszystkich typów dodatkowych świad‐
czeń  −  zatem  z  punktu  widzenia  przedsiębiorców  „pożądane  byłoby 
wypracowanie przez Trybunał na tyle uniwersalnych i jednolitych kryte‐
riów,  ażeby  mogły  one  znaleźć  zastosowanie  w  abstrakcyjnych  spra‐
wach. Wobec braku  takich kryteriów  tworzyć  się będzie coraz większy 
katalog  kazuistycznych wytycznych,  których  zastosowanie  do  nowych 
stanów  faktycznych  będzie  co  najmniej  trudne”  [Latkowski  2012, 
s. 16−20]. Zagadnienie  traktowania dodatkowych usług  towarzyszących 
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usłudze najmu pomieszczeń bardzo często występuje w praktyce gospo‐
darczej i ma istotne znaczenie przede wszystkim z tego względu, że na‐
jem pomieszczeń przeznaczonych na  cele  inne  niż mieszkalne  opodat‐
kowany  jest  23%  stawką  VAT,  natomiast  część  usług,  które  w  wielu 
przypadkach  refakturowane  są  na  najemców  przez  właścicieli  nieru‐
chomości  (w  tym min.  z  zakresu  dostarczania wody,  odprowadzania 
ścieków, zbierania odpadów), opodatkowana  jest stawką VAT 8%. Spo‐
sób opodatkowania ma również znaczenie przy  świadczeniu usług wy‐
najmu pomieszczeń na cele mieszkalne – podlegające zwolnieniu z VAT. 
Sposób  opodatkowania  dodatkowych  świadczeń  jest  również  bardzo 
istotny dla tych nabywców, którzy w związku z prowadzeniem działal‐
ności zwolnionej nie mają prawa odliczyć VAT‐u naliczonego. Uznanie 
dodatkowych  świadczeń  jako  element  świadczenia  kompleksowego 
oznacza dla tych podmiotów podwyższenie kosztu najmu o zwiększoną 
wartość kwoty VAT‐u [Figurska‐Rudnicka 2013, s. 3−6]. 
  Podsumowując  – bardzo popularne  zagadnienie w obrocie gospodar‐
czym jest na przestrzeni lat interpretowane całkowicie przeciwstawnie – co 
może powodować zaległości podatkowe u przedsiębiorców, którzy dosto‐
sowywali podejmowane decyzje podatkowe do obowiązujących w danym 
czasie interpretacji i orzeczeń sądowych. 
 
4. Przykład z zakresu podatku dochodowego od osób 
    prawnych3 
 
  Zagadnieniem  szczególnie  mocno  ukazującym  brak  stabilizacji 
w wydawanych  interpretacjach  prawa  podatkowego  jest  przykład  roz‐
strzygnięć  w  zakresie  opodatkowania  Spółki  Komandytowo‐Akcyjnej 
(SKA). Od pewnego czasu w obrocie gospodarczym bardzo dużym zain‐
teresowaniem przedsiębiorców  cieszy  się prowadzenie działalności go‐
spodarczej w formie SKA. SKA daje możliwość jednopoziomowego opo‐
datkowania generowanych przez nią zysków, tj. wyłącznie na poziomie 
wspólników, przy możliwości  ograniczania  odpowiedzialności  związa‐
nej z prowadzoną działalnością gospodarczą  [Mazurkiewicz 2012,  s. 12 
                                                            

3 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych  z dnia  15.02.1992  r.  (Dz. U.  
z 2011 r. poz. 74.397  ze zm.). 
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−15. Niestety  przepisy  podatkowe  nie  dają  jednoznacznej  odpowiedzi 
ani  w  zakresie  klasyfikacji  dochodu  i  momentu  jego  opodatkowania. 
Obydwie wspomniane powyżej kwestie  stały  się przedmiotem  sporów 
i zmieniających  się  interpretacji. Aby  przybliżyć  analizowany  problem 
należy przypomnieć, że SKA  jest spółką hybrydalną łączącą w sobie ce‐
chy  spółki  jawnej, komandytowej  i akcyjnej  [Komentarz, pod  red. Kru‐
czaka, 2001, s. 250].  
  SKA nie  jest podatnikiem podatku dochodowego.   Opodatkowanie 
dochodów SKA odbywa się na poziomie wspólników. W efekcie o tym, 
w  jaki  sposób  określony  dochód  podlega  opodatkowaniu  podatkiem 
dochodowym,  decyduje  status wspólnika,  jako  podatnika CIT  lub  po‐
datnika PIT. Co do zasady sposób alokacji dochodów z udziału w spół‐
kach osobowych (w tym min. w SKA) regulują: art. 5 updop oraz art. 8 
updof  –  zgodnie  z  którymi przychody  z udziału w  spółce  nie  będącej 
osobą  prawną  łączy  się  z  przychodami  każdego wspólnika  proporcjo‐
nalnie do posiadanego prawa udziału w zyskach. Zasadę  tę  stosuje  się 
również do  rozliczenia kosztów uzyskania przychodów a  także wydat‐
ków  niestanowiących  kosztów  uzyskania  przychodów,  zwolnień  i  ulg 
podatkowych. W świetle opisanych przepisów zasada opodatkowania tej 
spółki  wydaje  się  prosta,  niemniej  jednak  temat  komplikuje  się  jeśli 
weźmiemy pod uwagę przepisy KSH  regulujące  spółkę  SKA. Zgodnie 
z art.  146  §2  KSH  podział  zysku wymaga  zgody wyrażonej w  formie 
uchwały wszystkich komplementariuszy. Akcjonariusz nie ma prawa do 
dysponowania  w  ciągu  roku  obrotowego  dochodem  wypracowanym 
przez spółkę. Możliwy  jest również scenariusz zgodnie z którym akcjo‐
nariusz sprzeda wszystkie swoje akcje zanim uchwała o podziale zysku 
za  rok  zostanie  podjęta  i  nie  będzie miał  prawa  od  udziału w  zysku  
w ogóle.  Kwestią  kontrowersyjną  jest  czy  dochód  akcjonariusza  SKA 
powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym wyłącznie 
w momencie  uzyskania  dochodu  na mocy  odpowiedniej  uchwały  czy 
akcjonariusz  powinien  płacić  miesięczne  zaliczki  na  podatek  zgodnie 
z powołanymi  wcześniej  przepisami. W  przypadku  zastosowania  bo‐
wiem zapisów z ustaw podatkowych i opodatkowania bieżących docho‐
dów uzyskiwanych przez SKA może wystąpić sytuacja, że akcjonariusz 
zapłaci podatek od dochodu, do którego nigdy nie nabierze prawa. Za‐
tem  kwestią  dyskusyjną  jest  opodatkowanie  akcjonariusza  zgodnie 
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z zasadami opisanymi w ustawach podatkowych. Kontrowersje wywo‐
ływała data powstania przychodu podatkowego. Niemniej  jednak  rów‐
nie ważną kwestią sporną był kwalifikacja uzyskanego z SKA dochodu. 
O ile kwalifikacja dochodu dla akcjonariuszy będących podatnikami CIT 
nie wywoływała  skutków podatkowych, o  tyle  różna kwalifikacja  tego 
dochodu dla akcjonariuszy będących podatnikami PIT wywoływała dra‐
stycznie  różne  skutki  podatkowe. W  orzecznictwie  sądów  administra‐
cyjnych spotkać można trzy rozbieżne stanowiska: 
1. Zgodnie z pierwszym – dywidenda z SKA opodatkowana jest tak jak 

dywidendy uzyskiwane  od  osób prawnych,  a  zatem  stanowi przy‐
chód ze źródła „kapitały pieniężne” (art. 10 ust 1 pkt 7 updof). Przy‐
chód taki nie łączy się z dochodami i stratami z innych źródeł i opo‐
datkowany  jest  zryczałtowanym  podatkiem  19%  (przykład  wyrok 
WSA w Gdańsku z 6.03.2012r.,  I SA/Gd 1104/11). Powyższemu  sta‐
nowisku zarzuca się  jednak,  że  jest ono sprzeczne z wykładnią sys‐
temową ustawy. 

2. Zgodnie z drugim stanowiskiem – dywidendę wypłaconą przez SKA 
powinno się kwalifikować jako przychód z pozarolniczej działalności 
gospodarczej  opisanej w  art.  10  ust  1  pkt  3  updof,  co  pozwala  na 
opodatkowanie  jej  liniową  stawką  19%  (przykład  wyrok  NSA  
z 19.12.2011 r., II FSK 902/10, wyrok WSA w Warszawie z 1.02.2012 r., 
VIII  SA/Wa  976/11,  czy wyrok WSA w Krakowie  z  21.10.2011  r.,  I 
SA/Kr 1277/11). 

3. Sporadycznie  pojawiało  się  też  stanowisko,  iż  jest  to  przychód  nie 
zaliczany do żadnych z opisanych powyżej kategorii – zatem powi‐
nien  być  kwalifikowany  jako  przychód  z  innych  źródeł,  określony  
w  art.  10 ust  1 pkt  9 updof.  (przykład wyrok WSA w Bydgoszczy  
z  29.12.2009  r.,  I  SA/Bd  849/09).  Podejście  to  jest  niezwykle  nieko‐
rzystne  dla  podatników,  gdyż  dochody  z  innych  źródeł  podlegają 
opodatkowaniu według skali progresywnej. Na szczęście stanowisko 
to jest aktualnie odosobnione [Wysocka‐Bar, 2012, s. 3−4]. 

  Po wielu  latach  sprzecznych wyroków w uchwale z 16.01.2012  r,  II 
FSP 1/11 NSA stwierdził, ze „przychód (dochód) spółki kapitałowej po‐
siadającej  status  akcjonariusza  spółki  komandytowo‐akcyjnej  podlega 
opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariu‐
szom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku, tj. 
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zgodnie z ust.1 ustawy opdop” [Bartosiewicz 2012, s. 61−62]. Na skutek 
tezy powołanego wyroku Minister Finansów wydał w dniu 11.05.2012 r. 
interpretację ogólną numer: DD5/033/1/12/KSM/DD‐125. W analizowanej 
interpretacji Minister Finansów wyjaśnił min.: „z datą podjęcia uchwały 
przez  walne  zgromadzenie  spółki  komandytowo‐akcyjnej  o  wypłacie 
dywidendy  –  w  tym  dniu,  przychód  akcjonariusza  z  tytułu  udziału 
w zysku takiej spółki staje się przychodem należnym, podlegającym pod 
tą datą – stosownie do art. 5 updop oraz art. 5b ust 2 i art. 8 updof – połą‐
czeniu  z  pozostałymi  przychodami,  o  których mowa w  art.  12  updop 
oraz  art.  10  ust  1  pkt3  updof”.  Powyższe  oznacza,  że  opodatkowanie 
dochodów z SKA   dla akcjonariuszy nie powstaje w chwili, gdy  jest na‐
leżny spółce, ale dopiero z chwilą  jego otrzymania. Interpretacja ogólna 
Ministra Finansów objęła nie tylko akcjonariuszy – podatników CIT, ale 
również akcjonariuszy – podatników PIT [Molik 2012, s. B3]. W komen‐
towanej  interpretacji Minister  Finansów  jednoznacznie  rozwiał wątpli‐
wości wskazując,  że  dochód  akcjonariusza  będącego  podatnikiem CIT 
nie  jest  inna  kategorią  dochodu  akcjonariusza  będącego  podatnikiem 
PIT. Minister wydając  interpretację powołał się na racjonalność ustawo‐
dawcy,  który  nie mógłby  dopuścić,  aby  kwalifikacja  podatkowa  iden‐
tycznego co do swojej  istoty przysporzenia zależała od  tego, czy otrzy‐
mującym jest osoba fizyczna, czy też prawna. Dlatego też, niezależnie od 
tego czy akcjonariusz SKA  jest podatnikiem CIT czy PIT  jego przychód  
z udziału w  takiej  spółce należ  traktować  jako przychód z działalności 
gospodarczej. Konsekwencją  takiej kwalifikacji  jest zastosowanie w sto‐
sunku do przedmiotowego przychodu  jednakowych przepisów określa‐
jących moment podatkowy na gruncie obu ustaw podatkowych. A mia‐
nowicie przychodem z działalności gospodarczej  jest przychód należny, 
niezależnie od  tego  czy  został  faktycznie otrzymany. Zatem  z obydwu 
ustaw podatkowych wynika, że kluczowa dla daty przychodu  jest defi‐
nicja „przychodu należnego”. Oczywiście tu podatnicy napotykają kolej‐
na barierę, bo tak kluczowe zagadnienie nie jest w żadnej z powołanych 
ustaw  wystarczająco  zdefiniowane.  Zatem  przy  braku  wyczerpującej 
definicji  tej  kategorii w  ustawach  podatkowych  należy  odnieść  się  do 
wykładni  językowej.  Słownikowe  definicje  wskazują,  że  „należny”  to 
„przysługujący komuś lub czemuś” [Słownik  języka polskiego, wydanie 
internetowe].  Zatem  biorąc  pod  uwagę wskazówki  językowe  –  należy 
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określić  kiedy  przychód  „przysługuje”  akcjonariuszowi.  Przy  czym 
orzecznictwo  sądów  administracyjnych  doprecyzowuje,  że  w  takich 
przypadkach chodzi o możliwość prawną. Zatem – musi  istnieć możli‐
wość prawna domagania się przez akcjonariusza dochodu, a  taka sytu‐
acje występuje dopiero po podjęciu odpowiedniej uchwały – o czym już 
była mowa wcześniej [Dopart 2012, s. 50–51]. Tak korzystne interpretacje 
prawa  podatkowego  były  bezpośrednią  przyczyną  dużego  zaintereso‐
wania przedsiębiorców ta formą prowadzenia działalności gospodarczej. 
Na  koniec września  2012  r.  liczba  zarejestrowanych  SKA  przekroczyła 
2 500,  podczas  gdy  jeszcze  w  2010  r.  było  ich  niewiele  ponad  1 000 
[Szczygielski 2012, s. D4].  
  Niemniej  przychylne  przedsiębiorcom  orzecznictwo  NSA  zaczęło 
podążać w  kierunku  fiskalnym,  czego dowodem  było  orzeczenie NSA  
z 23.10.2012 r. (II FSK 382/11) na gruncie ustawy o PIT. Zgodnie z powo‐
łanym  orzeczeniem  nie  akceptuje  sytuacji  odroczenia  opodatkowania 
dochodów z dywidendy w SKA do momentu jej wypłaty dla akcjonariu‐
szy  będących  podatnikami  PIT.  Powołany  wyrok  jest  w  całkowitej 
sprzeczności  z wszystkimi  zapadłymi wyrokami WSA  i NSA w  2012 
roku oraz uchwałą NSA. W powołanym orzeczeniu NSA uznał, że: 
– Teza  pierwsza  –  dochód  akcjonariusza  będącego  podatnikiem  PIT 

pochodzi  ze  źródła działalność  gospodarcza,  określonego w  art.  10 
ust 1 pkt 3 updof; 

– Teza druga – na akcjonariuszu spoczywa obowiązek bieżącego wpła‐
cania zaliczek miesięcznych na poczet podatku dochodowego od osób 
fizycznych w trakcie roku, którego dotyczy zysk SKA (a nie uchwała 
o podziale zysku) – na podstawie art.. 44 ust 1 pkt 1 i ust 3 pdof. 

  Analizowany wyrok różni się od uchwały nie tylko w swej tezie, ale 
co może bardziej dotkliwe także w sposobie uzasadnienia. Albowiem są 
w  tym przypadku  radykalnie odżegnał  się od badania przepisów KSH 
dotyczących dystrybucji zysku do akcjonariuszy. We wcześniej omawia‐
nej uchwale analiza przepisu KSH  stanowiła  trzon uzasadnienia  i pod‐
stawowa przesłankę stawianych przez sąd tez. „Nasuwa to również po‐
dejrzenie kryzysu strategii orzeczniczej, skoro ta sama czynność interpre‐
tacyjna  podjęta wobec  rodzajowo  tożsamego  problemu  prawnego  raz 
zostaje uznana za konieczną,  innym razem za niedopuszczalną, a prze‐
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sądzenia  te  i  tu,  i  tam pozostają w centrum przeprowadzonej wykładni 
i dyktują rozstrzygnięcie” [Filipczyk 2013, s. 45−48]. 
  Takie działania jak wyrok NSA z 23.10.2012 r. powodują spadek zna‐
czenia  uchwałodawczej  działalności NSA.  Konsekwencją  takich wyro‐
ków jest również dezorientacja WSA w całej Polsce, gdyż każda uchwała 
NSA wcale  nie musi  być  dla  nich  istotną wskazówką  do  interpretacji 
przepisów. Pamiętać należy,  że powołany nowy wyrok  jest szczególnie 
niebezpieczny choć zgodnie z ordynacją podatkową interpretacja ogólna 
Ministra Finansów daje ochronę wszystkim polskim podatnikom, którzy 
będą akcjonariuszami SKA  [Kolibski 2012, s. C7]. W podsumowaniu  tej 
części  rozważań należy zwrócić uwagę  iż niezależnie od oznaczających 
skrajnie  różne  konsekwencje  podatkowe dla  przedsiębiorców  orzeczeń 
i interpretacji Ministerstwo Finansów już przygotowało kolejną zmianę – 
polegającą na włączeniu SKA do opodatkowania podatkiem CIT. Co  to 
oznacza dla przedsiębiorców w praktyce? Oznacza  to,  że nie  tylko nie 
będzie można  skorzystać z ulgi polegającej na odroczeniu podatku, ale 
podatek dla akcjonariuszy SKA podwoi się. Dokładniej licząc efektywne 
opodatkowanie  dochodu  podmiotów:  SKA  +  akcjonariusz  wzrośnie 
o 15,39%. Nowa efektywna  łączna stawka opodatkowania wzrośnie do: 
19%  z  100  +  19%  z  (100  –  19)  =  34,39%  z:  19% przed  zmianą przepisu 
[Sobczak  2013,  s. B5].  Jakie będą  skutki projektowanych  zmian dla po‐
datników a w konsekwencji dla gospodarki? Skutkiem  takiego sposobu 
opodatkowania  będzie  zabranie  pieniędzy  ze  spółki,  które  dotychczas 
przy pozostawieniu  ich do dyspozycji podmiotu wykorzystywane były 
głównie na inwestycje. Dotychczasowa zasada opodatkowania oznaczała 
w  istocie opodatkowanie akcjonariusza z chwilą uzyskania przez niego 
dywidendy (a nie w trakcie roku z „papierowego zysku”). Oznaczała, że 
więcej  pieniędzy  pozostawał  w  spółce,  powodując  opodatkowanie 
w przypadku  faktycznego  przeznaczenia  dochodu  na  konsumpcję  ak‐
cjonariuszy.  Projektowana  nowelizacja  przepisu  na  pewno  spowoduje 
kolejne przekształcenia   z SKA na  inne formy prowadzenia działalności 
nie opodatkowane podwójnie. Zatem spowoduje odpływ kolejnych fun‐
duszy  z  realnych  inwestycji  do  sektora  zajmującego  się  doradztwem 
prawnym  i  podatkowym.  Można  spodziewać  się  również  wysokich 
kosztów administracyjnych państwa związanych z dopilnowaniem, aby 
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kroki  które  podejmą  przedsiębiorcy  mające  na  celu  zneutralizowanie 
niekorzystnych zmian w przepisach były dokonane zgodnie z prawem. 
 
Podsumowanie 
 
  W przedstawionym artykule przybliżono problematykę związaną ze 
zmieniającymi  się  interpretacjami  prawa  podatkowego  oraz  ich  nega‐
tywnym ich wpływem na działalność podmiotów gospodarczych.  
  Postulowanym rozwiązaniem byłoby uproszczenie przepisów mają‐
cych wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. „Musi wzrosnąć 
jakość prawa, a każdy podatnik, który uczciwie płaci podatki, powinien 
mieć  możliwość  dowiedzieć  się,  jak  prawidłowo  stosować  przepisy 
i czego może spodziewać się po administracji. Dzisiejsza instytucja inter‐
pretacji  prawa  podatkowego  takiej  pewności  nie  daje  –  stanowi  raczej 
rodzaj  pułapki …  przez  poinformowanie  organu  o  własnych  proble‐
mach. Tym bardziej, że organy interpretujące prawo podatkowe niestety 
czyhają na potknięcia podatnika i dość często uchylają się od udzielania 
jasnej  odpowiedzi,  albo  po  jej  udzieleniu  różnymi  drogami  dążą  do 
uchylenia waloru ochronnego takiej  interpretacji” [Ożóg 2013, s. B4]. Ta 
wypowiedź jest szczególnie wiarygodna jeśli weźmiemy pod uwagę od‐
powiedź Ministerstwa  Finansów  na  interpelację  poselską  nr  11119/12, 
z której wynika,  że  na  ponad  154 000  interpretacji wydanych  od  lipca 
2007  do  października  2012  w  1161  stwierdzono  nieprawidłowości,  
a w  tym  samym okresie  spośród 7075  spraw poddanych ocenie  sądów 
administracyjnych  4279  zakończyło  się  uchyleniem  interpretacji  przez 
wojewódzki  sąd  administracyjny. W  2811  przypadkach  organ  nie  po‐
dzielił  argumentacji WSA  i  złożył  skargę  kasacyjną  do NSA. Na  2377 
rozstrzygnięć dotyczących interpretacji, do czasu odpowiedzi na interpe‐
lację w 1119 przypadkach NSA orzeł na korzyść organów podatkowych 
[„MF: dbamy o… 2012, s. B3].  
  Oczywiście – z  jednej strony można ocenić,  że złe odpowiedzi zda‐
rzają się statystycznie dość rzadko, ale pojawia się pytanie o koszt rezul‐
tatu błędu dla budżetu państwa i dla średniego przedsiębiorcy otrzymu‐
jącego niewłaściwą interpretację. Dla średniego czy małego przedsiębior‐
cy konsekwencje mogą oznaczać możliwość  lub nie kontynuacji prowa‐
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dzenia działalności gospodarczej. Ponadto analizując podaną statystykę 
– należy zauważyć, że we wskazanym okresie 64 miesięcy Ministerstwo 
Finansów wydało 154 000 interpretacji – co oznacza, że wydawano 2 406 
interpretacji  miesięcznie  –  tj.  (przy  założeniu  średniomiesięcznego  15 
dniowego miesiąca pracy przy uśrednieniu dni świątecznych) 160 inter‐
pretacji dziennie. Taka statystyka, ograniczona wyłącznie do interpretacji 
ministerialnych,  nie  uwzględniająca  liczby  związanej  z  orzecznictwem 
sądowym,  potwierdza  jedynie  nieczytelność  prawa,  w  którym  na  co 
dzień są zmuszeni funkcjonować mali i średni przedsiębiorcy.  
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Typologies of organisational culture 
– one-dimentional view 
 

Abstract: Typologies and classifications of organisational culture 
can be divided into one-dimensional and multidimensional. Some 
of these are based on simple dichotomies, which locate organisa-
tional culture within the intensity scale of one feature. Other are 
more complex, two-dimensional or multidimensional classifica-
tions. The objective of the article is to describe the characteristic 
of typologies of organizational culture from the point of view of 
management. 
Key words: organizational culture, typologies, one-dimentional, 
management. 
 

1. Introduction 
 
  The objective of the article is to describe the characteristic of typolo‐
gies of organizational culture from the point of view of management. 
This goal could be achieved by:  
1. Description of one‐dimentional typologies of organizational culture, 
2. Identification of the most common one‐dimentional typologies of 

corporate culture used by organizational researchers, 
3. Analysis of the most popular dichotomic typologies of organizational 

culture. 
 

2. Types of organisational culture 
 

  A number of typologies and classifications of organisational culture, 
which can be divided into one‐dimensional and multidimensional. Some 
of  these  are  based  on  simple  dichotomies, which  locate  organisational 
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culture within  the  intensity  scale of one  feature. Others are more  com‐
plex,  two‐dimensional  or  multidimensional  classifications.  One‐
dimensional models are presented by E.T. Hall, who distinguished high‐ 
and low‐context cultures [Hall 1984] because of the situational conditions 
of a communication process  (context); L. Zbiegień‐Maciąg, who reviews 
one‐dimensional models, distinguishing positive and negative, introvert 
and  extrovert,  conservative  and  innovative, male  and  female,  bureau‐
cratic  and  pragmatic,  elite  and  egalitarian,  weak  and  strong  cultures 
[Zbiegień‐Maciąg 1999, pp. 52−63]; R.R. Gesteland, who divided cultures 
according to the level of transaction concentration (pro‐partner and pro‐
transactional  cultures),  according  to  the  forms of desired  and  inappro‐
priate behaviour  (ceremonial and un‐ceremonial cultures), according  to 
the  forms  of  behaviour  applied  (verbal,  non‐verbal  and  para‐verbal  – 
expressive and reserved cultures), and according to the approach to time 
(monochronic and polychronic cultures); R. Rutka and M. Czerska, who 
distinguish  cultures  from  the point  of view  of praxeological  criteria  of 
assessment  (pro‐effective  and  anti‐effective  cultures)  [Rutka,  Czerska, 
2002, pp.  277−288],  and C.  Sikorski, who presents  cultures  ordered  ac‐
cording  to  the  level  of  avoiding uncertainty  (cultures  of high  and  low 
tolerance  for uncertainty)  [Sikorski 1999, pp. 240−260].  It has  to be em‐
phasised  that  using  one‐dimensional  classifications  oversimplifies  and 
limits typologies to only two types of culture. On the other hand, multi‐
dimensional  classifications,  which  distinguish  many  types  of  culture, 
lead to the blurring of boundaries and the overlapping of descriptions of 
different  cultures.  The  most  popular  typologies  are  two‐dimensional, 
distinguishing  four  types  of  culture.  Apart  from  R.E.  Quinn’s model, 
described previously, it is worth paying attention to the characteristics of 
the  cultures of R. Harrison  and C. B. Handy, T.E. Deal  and A.A. Ken‐
nedy, N.H. Snyder, T.J. Peters, as well as R. Goffee and G. Jones [Sułkow‐
ski 2012, s. 83−93].  
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3. Main dichotomic classifications 
 

  The analysis can begin with one‐dimensional classifications. Those most 
often found in the subject literature include the following dichotomies:  
1)  Weak culture – strong culture.  
2)  Positive culture – negative culture. 
3)  Pragmatic culture – bureaucratic culture.  
4)  Introvert culture – extrovert culture.  
5)  Conservative culture – innovative culture.  
6)  Hierarchical culture – egalitarian culture.  
7)  Individualist culture – collectivist culture.  
 

4. Weak culture versus  strong culture 
 

  The typology of weak and strong cultures is one of the most often ana‐
lysed issues of the cultural current in management. The subject literature is 
dominated by the belief that strong organisational culture prevails. Strong 
organisational culture is characterised by homogeneity, which means uni‐
formity and common agreement among employees as to key assumptions, 
values and norms. Strong identification with organisational values is sup‐
posed  to  lead  to  the  greater  involvement  of  employees  and,  in  conse‐
quence, to a higher effectiveness. Internal cultural  incoherence, the mani‐
festation  of  which  is  the  emergence  of  subcultures  or  even  counter‐
cultures, could lead to a disintegration of the organisation (Table 1).  
  Still,  the  homogeneity  of  organisational  culture  has  its  drawbacks. 
V. Sathe, accepting the superiority of strong organisational cultures, pro‐
poses  to  assess  them  in organisational  terms,  taking  into  consideration 
their distinctiveness and the extent to which they are spread and rooted 
[Sathe 1983]. However,  there are also numerous researchers pointing  to 
the disadvantages of strong organisational cultures. I. Janis described the 
dangerous phenomenon of ‘group thinking’, which is a social mechanism 
of group integration, coercing conformity [Irving 1982].  
A  culture  which  is  strong,  or  homogenous,  distinct,  spread‐out  and 
rooted in an organisation, can limit the innovativeness and rationality of 



Łukasz Sułkowski 410 

the decisions made, as well as hinder the process of introducing changes. 
The  focus  on  the  community  of  values  obscures  the  views  of  non‐
conformists and provokes schematic thinking, which is shared by the ma‐
jority. The unique,  individual knowledge of some organisation members 
remains hidden, although it is often key to the process of innovation.  

 

Table 1. Strong vs. weak cultures. 

Features  Strong culture  Weak culture 

Degree of the acceptance 
of organisational values 
and norms. 

Agreement as to organisa‐
tional values and norms. 

Conflicts regarding organ‐
isational values and norms. 

Sense of community among 
employees. 

A strong sense of commu‐
nity among employees. 

A sense of conflict of inter‐
ests and striving for con‐
frontation. 

Degree of the formalisation of 
norms. 

Unwritten, commonly 
respected norms. 

Formalised rules, which are 
often eluded. 

Employees’ involvement in 
the issues of the enterprise. 

A high level of employees’ 
involvement. 

A low level of employees’ 
involvement. 

Degree of employee loyalty 
to the enterprise.  

A high level of employees’ 
loyalty to the enterprise. 

A low level of employees’ 
loyalty to the enterprise. 

Emotions  related  to being an 
organisation member – pride 
or shame. 

Pride in being a part of the 
enterprise. 

Feeling  ashamed  of  being  
a part of the enterprise. 

Emotions of  the employees – 
a  sense  of  being  appreciated 
or humiliated. 

Employees  feel  appreci‐
ated in the enterprise. 

Employees  feel  humiliated 
in the enterprise. 

Source: Own work. 

 

  A different type of criticism is made by the researchers of the critical 
current  (CMS), who believe  that  the  issue of  strong  culture  is a  typical 
example of the  instrumentalisation of organisational culture, which was 
called  ‘organisational  culturism’  by  H. Willmott,  and  the  ‘pigeonhole 
problem’ by L. Smircich [Willmott 1993, pp. 515−552; Smircich, Concepts 
of Culture and Organizational Analysis, Administrative Science Quarterly, 
Volume:  28,  Issue:  3].  Strong  organisational  culture means  striving  for 
the creation of an oppressive mechanism for employees, the aim of which 
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is to coerce even greater involvement and loyalty, which is supposed to 
increase the effectiveness. In this sense, strengthening the organisational 
cultures is a kind of social engineering and psychomanipulation, leading 
to higher  indoctrination and,  in  consequence,  to  the exploitation of  the 
employees.  
 

5. Positive culture versus negative culture 
 

  The  criterion  for  distinguishing  positive  and  negative  cultures  is 
mostly  their  long‐term  influence  on  the  effectiveness  of  organisational 
activities. Positive cultures should support  the achievement of goals  in‐
dicated  by managers, while  negative  cultures  can  hinder  the  achieve‐
ment of these goals. Based on research, P. Bate described a syndrome of 
negative  organisational  culture  that  can  be  juxtaposed with  a  positive 
culture (Table 2) [Bate 1984].  
 

Table 2. Negative vs. positive cultures 

Features  Negative culture  Positive culture 

Emotionality  Emotional coldness – avoiding 
expression and feelings.  

Moderate or strong emotionality 
– sharing emotions with others. 

Personalisation 
of organisational 
bonds 

Depersonalisation of interper‐
sonal relationships – a high level 
of formalisation. 

Personalisation of relationships 
in the organisation – personal, 
direct statements, a lower level of 
formalisation. 

Employee activ‐
ity 

Subordination – expecting guide‐
lines from superiors in order to 
solve problems.  

Activeness – employees strive for 
making decisions and solving 
problems by themselves. 

Approach to 
changes 

Conservatism – lack of flexibility 
in new situations. 

Flexibility – openness to changes 
and readiness to implement 
them. 

Isolation  Focus on one’s own duties, spe‐
cialisation. 

A wider perspective on the en‐
terprise’s functioning, attempts at 
generalisations. 

Approach to 
other organisa‐
tions 

Antipathy – people are oppo‐
nents, rather than supporters 
(individualism). 

Friendliness – people are more 
often supporters than opponents 
(collectivism). 

Source: Own work, based on P. Bate, 1984. 
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  Manifestations of  ‘negative cultures’ are related to the risk of passivity 
(subordination) and conservatism. Passivity can result from the fact that the 
paternalistic management  style  prevails.  Thanks  to  the  sense  of  security 
resulting  from  the  subordination  to  organisational  power,  employees  no 
longer have  to make decisions. Conservatism  is  related  to striving  for  the 
maintenance  of  the  known,  safe  status  quo. Nevertheless,  in  the  case  of 
turbulence  in  the  organisation’s  environment,  both  passivity  and 
conservatism contribute to lowering the enterprise’s competitiveness.  
 

6. Bureaucratic culture − pragmatic culture  
 

  There is much research concerning the problems of the bureaucratisa‐
tion of organisational cultures, which has  led  to  the creation of  this  ty‐
pology  [Grey  2001,  pp.  229−250;  Wilson  1989;  Jermier,  Slocum,  Fry, 
Gaines 1991, pp. 170−194]. Bureaucratic cultures are bound by a number 
of  formalised  rules, orders  and prohibitions, which  standardise  the or‐
ganisational  life  in every detail. These are cultures of  the written word, 
with  limited and  routine  interpersonal  contacts. Pragmatic  cultures are 
characterised by a lack of detailed organisational regulations (Table 3).  

 
Table 3. Bureaucratic vs. pragmatic cultures 

Features  Bureaucratic culture  Pragmatic culture 

Formalisation  High; written communication 
and documentation prevail.  

Low; verbal communication 
prevails.  

Approach to 
changes 

Careful, sceptic; changes entail 
the creation of new regulations.  

Rather positive, changes are 
related to striving for the im‐
provement of the organisation.  

The basis for 
organisational 
power 

Formal, impersonal, described 
and precisely indicated preroga‐
tives. 

Prerogatives of formal and in‐
formal sources of power, per‐
sonal power, often unspecified.  

Integration  Around formalised rules deter‐
mined in documents, i.e. mis‐
sion. Striving for homogenisa‐
tion.  

Around people or problems. 
Heterogeneity, changeability 
and a conflict of interests of 
subcultures are allowed.  

Values  Order, unity, clarity.   Effectiveness, speed of action, 
flexibility.  

Source: Own work. 
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  There  is a clear orientation  towards verbal communication of an  in‐
terpersonal  character.  The  dichotomy  between  bureaucratic  and  prag‐
matic  cultures  is deeply  rooted  in  social  values, which  then  spread  to 
organisational cultures.  
  The  problem  of  the  pragmatic  versus  bureaucratic  culture  is  also 
sometimes analysed from the perspective of the universalistic or particu‐
laristic sources of organizational culture [Sułkowski 2002]. 
 
7. Introvert culture versus extrovert culture  
 
  The analogy of  introvert vs. extrovert cultures was  transferred  from 
the level of personality to the level of an organisation [Sikorski 1990]. To 
make  it  simple, we  can  say  that  an  introvert personality  is  focused on 
itself  and  closed  to  other people, while  an  extrovert personality  is  ori‐
ented towards others, which means it is open. Translating it into the clas‐
sification of organisational culture, introvert cultures can be described as 
closed, and extrovert as open (Table 4).  
 

Table 4. Introvert vs. extrovert cultures and the organisational culture 

Features  Introvert culture  Extrovert culture 

Tolerance for others  Low tolerance for other views 
and values.  

High tolerance for other views 
and values. 

Knowledge of the 
problems of other 
employees 

Good knowledge of the prob‐
lems of other employees. 

Poor knowledge of the prob‐
lems of other employees. 

Sensitivity to the 
feelings of other 
employees 

High sensitivity to the problems 
of other employees. 

Low sensitivity to the problems 
of other employees. 

Suspicion of new 
employees in an 
organisation 

High level of suspicion of new 
employees. 

Conventional confidence in new 
employees. 

Approach to the 
change of a job 

Employees do not plan to, or 
imagine changing jobs. 

Employees can plan to change 
job, depending on the market 
offers. 

Source: Own work, based on: [Sikorski 1990]. 
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  In the dichotomy between extrovert and introvert cultures, especially 
important  research problems  include  linking personality profiles of  the 
management with the type of the organisational culture [Chatman 1989, 
pp. 333−349; White, Varadarajan, Dacin, 2003, pp. 63−79],  relationships 
between teamwork, leadership and extroversion [Castka, Bamber, Sharp 
2003, pp. 149–170; Kolb, Shepherd 1997, pp. 282−295], extroversion’s  in‐
fluence on  the  relationships with  the  interested parties  [Rosa, da Silva, 
Vinhas, Stuart 2004 , pp. 125−146]. 
 

8. Conservative culture versus innovative culture 
 

  The issues of the influence of organisational culture on innovation are 
among  the most significant subjects of cultural research. Most research‐
ers believe that culture, reflected in mentality, is key to shaping the level 
of innovation, enterprise, flexibility and creativity. Thus, all these notions 
form  the basis  for  the  classification of  cultures.  Innovative  cultures are 
also known  in  the  subject  literature as entrepreneurial,  flexible or  crea‐
tive cultures. The main problems of  research  into such  types of culture 
are  enhancing  innovation  [Martins,  Terblanche  2003,  pp.  64–74; Chan‐
dler, Keller,  Lyon  2000],  relationships  between  innovative  culture  and 
competitiveness  [Knight, Cavusgi 2004), pp. 124−141],  relationships be‐
tween the degree of sector innovation and culture [Chatman, Jehn 1994), 
pp. 522−553], links between innovative culture and organisational learn‐
ing [Hurley, Hult 1998, pp. 42−54] and many others. Entrepreneurial or‐
ganisational cultures were  researched by S. McGuire, who proposed  to 
add  creativity  and  readiness  to  undertake  challenges  to  the  cultural 
model. Important characteristics of entrepreneurial cultures are an orien‐
tation towards people, empowerment and the creation of values through 
innovation and changes [McGuire 2003].  
  Organisational culture is oriented towards changes and the readiness 
to act in a situation where there is not enough information, as well as the 
tendency to take risks. Organisations with high tolerance for uncertainty 
do not strive for maintaining status quo, but are ready to accept internal 
changes and to make transformations. Usually, they adapt to changes in 
the  environment more  easily and  they are  flexible. They attach greater 
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significance  to  the  openness  of  organisation,  and  not  its  stability  [Suł‐
kowski 2002, pp. 70−74].  
  Conservative  culture  usually  involves  striving  for  the  reduction  of 
uncertainty, functioning in a context of low risk, supporting the mainte‐
nance of status quo and emphasising  the organisation’s stabilising role. 
The role of tradition is also stressed in the enterprise. The variants of ac‐
tion and scenarios developed are of a determinist character; they assume 
avoiding  risks, maximum  limitation of  the  information deficit and one‐
option planning. In most cases, changes are treated as threats (Table 5).  
 

Table 5. Innovative vs. conservative cultures 

Features  Innovative culture  Conservative culture 

Orientation to‐
wards changes 

Orientation towards changes in 
the organisation. 

Orientation towards maintaining 
status quo in the organisation. 

Entrepreneurship  High entrepreneurship.  Low entrepreneurship and inno‐
vativeness.  

Approach to 
tradition 

Distance, tradition is treated as a 
burden. 

Respect, tradition is treated as  
a model. 

Respect for au‐
thorities 

Undermining the value of the 
authorities, counting on ‘fresh 
blood’. 

High respect for the experienced 
employees of the organisation. 

Approach to 
information 

Accepting activities in the face of 
an information deficit. 

Striving for action only when 
there is all information available.  

Source: Own work. 

 

  The danger of conservatism is one of the key cultural threats in mod‐
ern organisations, which function  in environments undergoing constant 
change. The most  important  elements  in  this  case  include maintaining 
and  transferring  the  same values,  cultivating  tradition  and  striving  for 
action without any change to the status quo. Although conservative ori‐
entation supports  the enterprise’s stability,  too‐strong conservatism can 
be  dangerous  to  each  business  entity. Conservative  enterprises  isolate 
themselves from information and resist changes and can be effective only 
if their sector is very stable, which is less and less often found.  
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9. Hierarchical culture versus egalitarian culture 
 

  The division according  to  the hierarchic  criterion  combines  cultural 
and  structural  problems with  the  issues  of  organisational  power.  This 
classification  is  sometimes  used  in  analyses  of  bureaucratic  or  power‐
oriented organisational cultures, for example in the public sector [Parker, 
Bradley  2000,  pp.  125–141].  Another  area  of  research  includes  the  at‐
tempts  to build systemic relationships between a hierarchic culture and 
organisational  strategy  and  structure  [Bates,  Amundson,  Schroeder, 
Morris 1995), pp. 1565–1580], as well as organisational learning [Ruppel, 
Harrington 2001, pp. 37–52].  
 

Table 6. Hierarchic vs. egalitarian cultures 

Features  Hierarchic culture  Egalitarian culture 

Inequalities be‐
tween positions 

Striving for the consolidation of 
inequalities between different 
positions in an enterprise. 

Striving for the levelling of 
differences between different 
positions. 

The wage differen‐
tial 

Accepting large differences be‐
tween the wages on different 
positions.  

Striving for the limitation of 
the differences in wages. 

Management style  Autocratic  Participatory 

The level of cen‐
tralisation of deci‐
sions 

Centralisation of decisions  Decentralisation of decisions 

The source of or‐
ganisational hierar‐
chy 

Natural and objective; a belief 
that employees occupying lower 
positions in an organisation usu‐
ally have fewer skills than em‐
ployees on higher levels. 

Social, conventional; hierarchy 
is related to playing different 
roles, determined for prag‐
matic purposes.  

Stability of the 
power hierarchy 

Hierarchy should be stable.  Hierarchy should be flexible 
and undergo changes. 

Relationships be‐
tween employees 

Subordinates are dependent on 
their superiors. 

Superiors and subordinates 
are interdependent. 

Privileged position 
of employees on 
higher levels 

Employees on higher levels of the 
organisation should have privi‐
leges.  

Everyone in the organisation 
should have equal rights.  
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A concept of exer‐
cising power 

The dominant concepts empha‐
sise the significance of the supe‐
riors and the process of managing 
employees.  

The dominant concepts em‐
phasise the significance of 
employees and their involve‐
ment and participation in the 
managerial process.  

Source: Own work. 

 
  Favouring hierarchisation  is  linked with  a belief  that people differ, 
and  an  organisation  reflects  this  diversity.  Thus,  organisations  should 
include a number of management  levels, and  there should be a signifi‐
cant  diversification  of  rights,  privileges  and  benefits  among  different 
groups  of  employees.  Special  significance  should  be  attached  to main‐
taining discipline and  strengthening  the authority of power. Hierarchic 
organisations are dominated by  the acceptance of a  strong diversity of 
employees. They  clearly prefer  elitist  thinking,  and  emphasise  the  sig‐
nificance of discipline and order created by the structure of power.  
  Striving for equality is a consequence of a belief that people deserve 
similar  rights,  and  an  organisation  is  a  reflection  of  such  fundamental 
equality. Thus, organisations  should have a  flat  structure and  limit  the 
number of management  levels as much as possible – broad diversifica‐
tion of employees’ rights, privileges and benefits is unwelcome. Equality 
gives rise  to  the  following attitudes  in organisations: emphasising simi‐
larities  between  employees,  favouring  egalitarian  thinking,  orientation 
towards spontaneity and the flexibility of structures and power relation‐
ships [Sułkowski 2002, pp. 66−68].  
  The dimension of hierarchy vs. equality  is primal  in  relation  to  the 
dimension  defined  as  authoritarianism  vs.  democracy  (participation). 
Authoritarianism means  striving  for a one‐person, unquestionable way 
of making decisions in an organisation, while democracy means striving 
for a group (fully participatory) decision‐making process. The dimension 
of hierarchy vs.  equality  is  also primal  in  relation  to  the dimension  of 
power centralisation [Harrison 1972].  
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10. Individualist culture versus collectivist culture  
 

  The dimension of  individualism vs. collectivism was popularised  in 
the cultural research into organisation by G. Hofstede, and is also used as 
an axis for the analysis of organisational cultures. This typology is most 
often used  to  indicate  the  relationships  between  a  type  of  culture  and 
a type  of manager’s  personality  [Chatman,  Barsade  1995,  pp.  423−443; 
Chatman, Polzer, Barsade, Neale 1998, pp. 749−780], but it is also linked 
with the level of entrepreneurship [Morris, Davis, Allen 1994, pp. 65−89], 
involvement  [Moorman,  Blakely  1995,  16: 127–142],  the  level  of  confi‐
dence and social capital [Huff, Kelley 2003), pp. 81–90], as well as many 
other variables.  
 

Table 7. Individualist vs. collectivist cultures 

Features  Individualist culture  Collectivist culture 

Priority of interests in 
an organisation 

Individual interests are more 
important than the organisa‐
tion’s interests. 

An organisation’s interests 
are more important than 
individual interests. 

Organisation’s essence  An organisation is a group of 
individuals who have different 
interests. 

An organisation is a group of 
collaborating people. 

Work relationships  Rivalry between employees is 
necessary. 

Cooperation between people 
is necessary for the organisa‐
tion. 

Perspective on the 
significance of indi‐
viduals 

Organisation is based on emi‐
nent individuals. 

Organisation is based on 
teams. 

Coincidence between 
the interests of an 
organisation and its 
employees 

Interests of the organisation and 
individuals are divergent.  

Interests of the organisation 
and individuals coincide. 

Approach to the free‐
dom of individuals 

Organisation functions thanks 
to the freedom of individuals. 

Organisation functions 
thanks to group solidarity. 

Degree of conformity  People in an organisation 
should have their own opinions 
and express them (non‐
conformism). 

In an organisation, one 
should adjust to the opinion 
of the community (conform‐
ism). 
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Approach to conflict  Conflicts can contribute to the 
organisation’s development. 

In an organisation, one has to 
strive for harmony and avoid 
conflicts. 

Approach to familism  Ideal interpersonal relationships 
in an organisation are different 
from the relationships in a fam‐
ily, as they are based on a con‐
tract guaranteeing mutual bene‐
fits.  

Ideal interpersonal relation‐
ships in an organisation 
should remind of a family. 

Significance of private 
life in an organisation 

Professional and private lives of 
employees should be strictly 
separated in an organisation. 

Professional and private lives 
of employees merge in an 
organisation. 

Source: Own work. 

 
  Individualism means putting  the  value  of  an  individual  before  the 
interests of a social group. This  is related  to striving  for  the  freedom of 
individuals and a belief that individual interests are most important. Ac‐
cording  to  this  belief,  organisations  should  focus  on  the motives  and 
competences of  individuals,  rather  than  teams. Fulfilling  individual  in‐
terests can  lead  to an organisational success, as  it  favours  rivalling and 
competitive attitudes, as well as nonconformist behaviour. Organisation 
is perceived as a group of individuals who have conflicting interests. The 
community approach (or, in other words, collectivism) is a belief that the 
interest of a social group is more important than individual interests, and 
in  the  case of organisations  it  is manifested by  the orientation  towards 
group goals, even against  individuals, while  the preferred attitudes are 
conformism and collaboration.  
 
11. Conclusion 
 
  The dichotomous typologies of organisational cultures described here 
are only  the examples which most often appear  in  literature.  In  reality, 
there  are many more  typologies, based  on more dichotomies  than  just 
these. Other examples include a culture of risk vs. a culture of avoiding 
uncertainty [Rayner, Cantor 1987, 7: 3–9], flexible vs.  inflexible cultures, 
changes vs. status quo. Different types of one‐dimentional classifications 
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of culture could be also connected  to  the  type of organization  like  f.ex. 
culture of SME versus big enterprises, privet versus public organizations, 
family versus non‐family businesses [Sułkowski (red.) Toruń 2005, s. 218‐
230] etc. However,  it seems  that many of  these dichotomies share com‐
mon elements, which  is why  the analysis  included seven classifications 
of  organisational  culture  that  are  quite  often  used  in  one‐dimensional 
research.  
 
Bibliography 
 
Bate P., The Impact of Organisational Culture on Approaches to Organisational Problem Solving, 

Organisational Studies, no. 5, 1984. 
Bates  K.A., Amundson  S.D.,  Schroeder  R.G., Morris W.T.,  The  Crucial  Interrelationship 

between Manufacturing Strategy  and Organizational Culture, Management Science, Vol. 
41, No. 10 (Oct., 1995), pp. 1565‐1580. 

Castka P., C.J. Bamber, J.M. Sharp, Measuring teamwork culture: the use of a modified EFQM 
model, Journal of Management Development, Vol. 22 Iss: 2, 2003, pp. 149–170. 

Chandler G.N., Keller Ch., Lyon D.W., Unraveling the Determinants and Consequences of an 
Inn Ovation‐Supportive Organizational Culture, Entrepreneurship: Theory and Practice, 
Vol. 25, 2000.  

Chatman  J.A., Barsade S.G., Personality, Organizational Culture,  and Cooperation: Evidence 
from a Business Simulation, Administrative Science Quarterly, Vol. 40, No. 3 (Sep., 1995), 
pp. 423–443. 

Chatman  J.A.,  Improving  Interactional  Organizational  Research:  A  Model  of  Person‐
Organization Fit, The Academy of Management Review, Vol. 14, No. 3 (Jul., 1989), pp. 
333–349; 

White J.Ch. , P.R. Varadarajan, P.A. Dacin, Market Situation Interpretation and Response: The 
Role of Cognitive Style, Organizational Culture, and Information Use, Journal of Market‐
ing, Vol. 67, No. 3 (Jul., 2003), pp. 63–79. 

Chatman  J.A., K.A.  Jehn, Assessing  the  Relationship  between  Industry Characteristics 
and Organizational Culture: How Different Can You Be?, The Academy of Management 
Journal, Vol. 37, No. 3 (Jun., 1994), pp. 522−553. 

Chatman  J.A.,  Polzer  J.T.,  Barsade  S.G., Neale M.A.,  Vol.  43, No.  4  (Dec.,  1998),  pp. 
749−780. 

Gary D., Rosa Ch., da Silva, Vinhas   R., Stuart R., A Corporate Character Scale  to Assess 
Employee  and  Customer  Views  of Organization  Reputation, Corporate  Reputation  Re‐
view, Volume 7, Number 2, 1 July 2004 , pp. 125−146. 

Grey  Ch.,  Trust,  Control  and  Post‐Bureaucracy,  Judge  Institute  of Management  Studies, 
University of Cambridge, UK, Ch. Garsten, Organization Studies March 2001, vol. 22 
no. 2, pp. 229−250.  



Typologies of organisational culture – one-dimentional view  421 

Hall E.T., Poza kulturą, PWN, Warszawa, 1984. 
Harrison R., Understanding Your Organisation Character, Harvard Business Review, 1972, 

May‐June. 
Huff L., Kelley L., Levels of Organizational Trust in Individualist versus Collectivist Societies: 

A Seven‐Nation Study, Organization Science, Vol. 14, No. 1 (Jan. ‐ Feb., 2003), pp. 81−90. 
Hurley R.F., Hult G.T.M., Innovation, Market Orientation, and Organizational Learning: 

An Integration and Empirical Examination, Journal of Marketing, Vol. 62, No. 3 (Jul., 
1998), pp. 42−54. 

Irving J.L., Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascos. Second Edition. 
New York: Houghton Mifflin, 1982. 

Jermier J.M., Slocum J.W., Fry L.W., Gaines J., Organizational Subcultures in a Soft Bureauc‐
racy: Resistance behind  the Myth and Facade of an Official Culture, Organization Science, 
Vol. 2, No. 2 (May, 1991), pp. 170−194. 

Knight G.A., Cavusgil S.T., Innovation, Organizational Capabilities, and the Born‐Global Firm, 
Palgrave Macmillan Journals, Journal of International Business Studies, Vol. 35, No. 2 
(Mar., 2004), pp. 124‐141. 

Kolb D.G.,  Shepherd D.M., Concept mapping organizational  cultures,  Journal of Man‐
agement Inquiry, Sage, vol 6, No.4, 1997, pp. 282−295 

Martins  E.C.,  Terblanche  F.,  Building  organisational  culture  that  stimulates  creativity  and 
innovation, European Journal of Innovation Management, Vol. 6 Iss: 1, 2003, pp.64–74.  

McGuire  S.,  Entrepreneurial  Organizational  Culture:  Construct  Definition  and  Instrument 
Development  and Validation, Dissertation Submitted  to The Faculty of The School of 
Business and Public Management of The George Washington University, 2003. 

Moorman  R.H.,  Blakely G.L.,  Individualism‐collectivism  as  an  individual  difference  predictor  of 
organizational citizenship behavior, Journal of Organizational Behavior, 1995, 16: 127–142. 

Morris M.H., Davis D.L., Allen  J.W., Fostering Corporate Entrepreneurship: Cross‐Cultural 
Comparisons of the Importance of Individualism versus Collectivism, Journal of International 
Business Studies, Vol. 25, No. 1 (1st Qtr., 1994), pp. 65−89. 

Parker R., BradleyL., Organizational  culture  in  the public  sector: evidence  from  six or‐
ganizations, International Journal of Public Sector Management, Vol. 13 Iss: 2, 2000, 
pp. 125−141. 

Rayner S., Cantor R., How Fair Is Safe Enough? The Cultural Approach to Societal Technology 
Choice, Risk Analysis, 1987, 7: 3−9. 

Ruppel  C.P., Harrington  S.J.,  Professional  Communication,  IEEE  Journals  & Magazines, 
Volume: 44, 2001, pp. 37−52. 

Rutka R., CzerskaM., Wpływ kultury  organizacyjnej na metody  i narzędzia pełnienia  ról  kie‐
rowniczych, [in:] Stankiewicz J. (ed.), Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, part 1, 
Redakcja Wydawnictw Matematyczno‐Ekonomicznych, Zielona Góra 2002. 

Sathe V., Implications of Corporate Culture, Organizational Dynamics, No. 12, 1983.  
Sikorski C., Kultura organizacyjna w instytucji, UŁ, Łódź 1990. 
Sikorski  C.,  Zachowania  ludzi  w  organizacji:  Społeczno‐kulturowe  skutki  zachowań,  PWN, 

Warszawa 1999. 



Łukasz Sułkowski 422 

Sułkowski Ł. (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Dom Orga‐
nizatora, TNOiK, Toruń 2005. 

Sułkowski  Ł.,  Czy  kultury  organizacyjne  zmierzają  do  unifikacji,  ʺZarządzanie  Zasobami 
Ludzkimi”, nr 3−4, 2002. 

Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002. 
Sułkowski Ł., Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa 2012. 
Willmott H.C., Strength is ignorance; slavery is freedom: managing culture in modern organiza‐

tions. Journal of Management Studies, 1993, Nr 30/4, pp. 515−552. 
Smircich L., Concepts of Culture and Organizational Analysis, Administrative Science Quar‐

terly, Volume: 28, Issue: 3. 
Wilson J.Q., Bureaucracy: What Government Agencies Do And Why They Do It, Basic Books, 

1989.  
Zbiegień‐Maciąg  L., Kultura w  organizacji:  Identyfikacja  kultur  znanych  firm,  PWN, War‐

szawa 1999. 



PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i ZARZĄDZANIE  
Wydawnictwo SAN − ISSN 1733-2486 

Tom XIV – Zeszyt 8 cz. 1 – 2013 – ss. 423–436 
 
 
 
Paweł Sydor,  
Społeczna Akademia Nauk  
 
 
Między Dworkinem a Zizkiem – paradygmat racjonalności 
gospodarczej na przykładzie przestępstwa działania 
na szkodę przedsiębiorstwa poprzez nadużycie zaufania 
(art. 296 kodeksu karnego) – w ujęciu dyskursu 
prawnokarnego i dogmatycznoprawnego 
  

Between Dworkin and Žižka − economic rationality 
paradigm example of criminal activity to the detriment  

of the company through breach of trust (Article 296  
of the Criminal Code) – in terms of penal law and 

philosophy of law discourse 
 
Abstract: Article 296 of the Criminal Code penalizes the crime 
action against the company by the person liable for the conduct 
of business or deal with property issues. Action against the nine 
has followed through breach of trust by that person. The follow-
ing article is an attempt to present the scope of criminalization 
and interpretation provided by the above mentioned provision, 
depending on the macroeconomic assumptions which were 
adopted. According to the principles of criminal law a concept of 
damage will be assessed from the point of view of microeconom-
ics and macroeconomics. Political views will have considerable 
importance for the evaluation of the latter aspect − the rule-of-
law society, or, on a regional basis − community. The article pre-
sents the extreme poles of liberalism and communism by refer-
ence to the concept of legal principles and rules. The article 
points out the impact of those ideas on the assessment of Crimi-
nal Law. 
Key Words: Business activity, business transactions, damage to 
property, criminal responsibility. 
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1. Wprowadzenie 
 

   Aktywność gospodarcza  jest niewątpliwie związana z dążeniem do 
osiągania przychodów i co za tym idzie uzyskiwaniem wymiernych ko‐
rzyści majątkowych (por. wyrok SA we Wrocławiu z 29  lutego 2012 ro‐
ku, IIAKa 28/12, nie publ.). Prawodawca, tak w wymiarze wolnej konku‐
rencji, swobody działalności gospodarczej,  jak też ochrony dobrej wiary 
uczestników obrotu gospodarczego, zapewniać ma ochronę tychże war‐
tości  poprzez  stosowne  regulacje,  w  tym  regulacje  na  płaszczyźnie 
prawno  –  karnej.  Jednym  z  przejawów  spełniania  przez  pracodawcę 
funkcji ochronnej  jest cytowany w tytule przepis art. 296 kk, penalizują‐
cy, ujmując rzecz ogólnie, działanie na szkodę przedsiębiorstwa poprzez 
nadużycie zaufania, osób związanych z  tym przedsiębiorstwem  i zobo‐
wiązanych do działania na  jego korzyść  (wyrok SA we Wrocławiu  z 5 
września 2012 roku, IIAKa 155/12, nie publ.). 
  Niewątpliwie  jednym  z warunków  przyjęcia możliwości  odpowie‐
dzialności  karnej  jest  przypisanie  sprawcy  działania  na  niekorzyść 
przedsiębiorstwa w ujęciu ekonomicznym, co z kolei kierować musi na‐
szą  refleksję  na  możliwość  wypracowania  standardu  prawidłowego 
działania gospodarczego. Dla przypisania  jednakże  tej odpowiedzialno‐
ści koniecznym jest przypisanie danej osobie winy pojmowanej jako oso‐
bista zarzucalność popełnienia czynu zabronionego. To z kolei wymaga 
jednoznacznego określenia,  iż działania  tej osoby sprzeczne były z pra‐
wem, w tym zakresie również z przyjętymi standardami zachowań eko‐
nomicznych. Z kolei różne, ścierające się na gruncie ekonomii doktryny 
ekonomiczne, będące, siłą rzeczy, elementem szerszych doktryn i mające 
swój refleks polityczno‐prawny w ramach tych doktryn, wyznaczać mo‐
gą różne, czasem sprzeczne standardy zachowań. W artykule niniejszym 
podejmę  próbę  refleksji  nad  wpływem  właśnie  tych  czynników,  rzec 
można spoza prawa karnego, na możliwość uznania danego działania za 
sprzeczne z prawem. W tym celu w pierwszym rzędzie przedstawię re‐
gulację  dotyczącą  przestępstwa  działania  na  szkodę  przedsiębiorstwa, 
poprzez nadużycie zaufania, w  rozumieniu art. 296 kk wraz z  jego  ro‐
zumieniem  w  doktrynie  i  orzecznictwie  prawno‐karnym.  Następnie 
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przedstawię możliwe ujęcia doktrynalne, mające,  jak będę starał się wy‐
kazać, istotny wpływ na interpretację danych zachowań ekonomicznych.    
 
2. Ujęcie prawnokarne przestępstwa działania na szkodę  
    przedsiębiorstwa poprzez nadużycie zaufania 

2.1 Uwagi ogólne 

  Zgodnie  z  art.  296§1 kk  –  kto  będąc  obowiązany na  podstawie  przepisu 
ustawy,  decyzji właściwego  organu  lub  umowy  do  zajmowania  się  sprawami 
majątkowymi  lub działalnością gospodarczą  osoby  fizycznej, prawnej  albo  jed‐
nostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielo‐
nych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza 
jej znaczną szkodę (ponad 200 000 złotych – przyp. P. S) majątkową podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat pięciu.  
  Stosownie do §1a jeżeli sprawca, o którym mowa powyżej, przez nadużycie 
udzielonych  mu  uprawnień  lub  niedopełnienie  ciążącego  na  nim  obowiązku, 
sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody mająt‐
kowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.  
  Kolejne  paragrafy  art.  296  kk  przewidują  surowszą  odpowiedzial‐
ność karną w przypadku działania w celu osiągnięcia korzyści majątko‐
wej (§2), wyrządzenia szkody wielkich rozmiarów, to jest w kwocie 1000 
000  złotych  (§3),  oraz  niższą  odpowiedzialność  karną,  jeżeli  sprawca 
działa nieumyślnie (§4).  
  Przedmiotem ochrony przepisu art. 296 kk są zasady uczciwego ob‐
rotu  gospodarczego w warunkach  gospodarki wolnorynkowej  [Kardas 
2006). Dobrem chronionym  jest więc sam obrót gospodarczy ujmowany 
z dwojakiego punktu widzenia –  interesów danego podmiotu  tegoż ob‐
rotu (niezależnie w jakiej formie prawnej działa) oraz pojmowanego glo‐
balnie  systemu  gospodarczego,  dla  dobra  którego  koniecznym  jest  za‐
chowanie właśnie reguł uczciwości. Przepis art. 296 kk wskazuje, iż oso‐
ba – podmiot przestępstwa tam opisanego ma być zobowiązana, w spo‐
sób  prawnie  relewantny  –  do  zajmowania  się  sprawami majątkowymi 
lub  działalnością  gospodarczą.  Zastosowany  w  konstrukcji  przepisu 
funktor alternatywy łącznej „lub” [Ziembiński 1976, s. 74−76], wskazuje, 
że ustawodawca nie uznaje tychże pojęć za synonimy – przepis obejmuje 
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zatem  swym  zakresem  również działania, które będąc wykonywaniem 
działalności  gospodarczej  nie  należą  jednocześnie  do  kategorii  spraw 
majątkowych. Przestępstwo  jest  tzw. przestępstwem  indywidulanym  – 
może być popełnione  jedynie przez osobę upoważnioną do zajmowania 
się  sprawami majątkowymi  lub  prowadzeniem  działalności  gospodar‐
czej danego podmiotu, przy czym upoważnienie to musi mieć charakter 
prawnie wiążący – nie może być dorozumiane, stosownie do zasady nul‐
lum crimen sine lege certa1 (wyrok SA w Warszawie z 1 sierpnia 2012 roku, 
IIAKa 165/12, nie publ.), albowiem zakres obowiązków i uprawnień da‐
nej  osoby decydować  będzie  o  ewentualnej możliwości  przypisania  jej 
odpowiedzialności  za  dane  zachowania.  Forma  prawna  prowadzenia 
danego przedsiębiorstwa decydować będzie o zawartości katalogu osób 
zobowiązanych,  stosownie  do  przepisów  ustawy,  do  zajmowania  się 
sprawami majątkowymi  lub  działalnością  gospodarczą. W  przypadku 
spółki cywilnej i spółek prawa handlowego osobowych – będą to wspól‐
nicy  tychże  spółek w  zakresie przewidzianym przez przepisy kodeksu 
spółek handlowych (w spółce jawnej – wszyscy wspólnicy, w spółce ko‐
mandytowej  –  komplementariusz  itd.), w  przypadku  spółek  kapitało‐
wych – członkowie zarządu i członkowie gremiów nadzorujących. Obo‐
wiązek zajmowania  się  sprawami majątkowymi  lub prowadzenia dzia‐
łalności  gospodarczej wynikający  z  decyzji  dotyczyć  będzie wszelkich 
przypadków  powierzania  prowadzenia  spraw  w/w  danego  przedsię‐
biorstwa – zarządcy, syndykowi itp. Wreszcie odpowiedzialność z umo‐
wy dotyczyć będzie przede wszystkim osób z  szeroko pojętej kategorii 
menadżerów.     

2.2 Strona przedmiotowa i podmiotowa przestępstwa2  

  Przestępstwo z art. 296 kk należy do tzw. przestępstw materialnych, 
znamiennych skutkiem. Tym samym dla przypisania odpowiedzialności 

                                                            
1 Zgodnie, z którą to zasadą dla odpowiedzialności karnej koniecznym jest ustalenie 

naruszenia przepisu  ściśle określającego przestępstwo,  stosownie do konstytucyjnej za‐
sady,  wyrażonej  w  art.  2  konstytucji,  iż  Rzeczpospolita  Polska  jest  demokratycznym 
państwem prawnym [Oniszczyk 2000]. 

2 Strona przedmiotowa przestępstwa obejmuje opis czynności wykonawczych opisa‐
nych w przepisie sankcjonującym dane przestępstwo, strona podmiotowa zaś przebiegi 
psychiczne czynu tego dotyczące – zamiar sprawcy.  
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karnej koniecznym  jest ustalenie  zaistnienia  szkody w  rozmiarze prze‐
kraczającym  200 000  złotych,  lub  realności  zagrożenia powstania  takiej 
szkody  przy  ujawnieniu  przestępstwa w  formie  stadialnej  usiłowania. 
Nie  podlegają  odpowiedzialności  karnej  z  tegoż  przepisu  osoby,  które 
wyrządziły szkodę w wysokości nie przekraczającej 200 000 złotych, o ile 
oczywiście  ich  zachowanie  nie wyczerpuje  znamion  innego  czynu  za‐
bronionego. Między powstałą  szkodą  a danym  zachowaniem musi  ist‐
nieć  związek  przyczynowo‐skutkowy.  Takie  zachowanie musi  być  po‐
nadto zawinione. Wina w prawie karnym  rozumiana  jest  jako osobista 
zarzucalność  popełnienia  czynu  zabronionego3.  Sprawca musi  działać 
albo  zaniechać  działania,  do  którego  był  zobowiązany, w warunkach, 
w których, w ramach oceny strony motywacyjnej, dawały mu możliwość 
podjęcia działania zgodnego z prawem (nie działa w ramach przymusu 
bezpośredniego wykluczającego możliwość innego działania itp.). W ra‐
mach  strony  podmiotowej  –  przestępstwo  to  może  być  popełnione 
umyślnie tak w formie zamiaru bezpośredniego, jak i ewentualnego oraz 
nieumyślnie4. Klasycznym  przykładem  działania  na  niekorzyść  przed‐
siębiorstwa będzie, w  ramach  zachowania umyślnego  – podejmowanie 
błędnych decyzji gospodarczych lub podejmowanie właściwych z opóź‐
nieniem, w celu wyrządzenia szkody przedsiębiorstwu, lub przy akcep‐
tacji możliwości  powstania  takiej  szkody5. Działanie  nieumyślne  obej‐
mować  będzie  zachowania  polegające  na  zachowaniach  niezgodnych 
z przyjętym standardem działania  i wyrządzeniem poprzez to działanie 

                                                            
3 Stosownie do normatywnej teorii winy obowiązującej na gruncie polskiego kodek‐

su karnego [Gardocki 1999].  
4 Zamiar bezpośredni oznacza,  iż sprawca wie, że popełnia czyn zabroniony  i chce 

jego popełnienia; zamiar ewentualny zaś, iż sprawca przewidując możliwość popełnienia 
czynu zabronionego na taką ewentualność się godzi. Wreszcie przestępstwo popełnione 
jest nieumyślnie,  jeżeli sprawca nie ma zamiaru  jego popełnienia, popełnia  je  jednak na 
skutek nie zachowania  reguł ostrożności wymaganych w  stosunkach danego  rodzaju – 
w tym wypadku w prowadzeniu działalności gospodarczej.   

5 Pamiętać należy, iż do znamion podstawowego typu przestępstwa spenalizowane‐
go w art. 296 kk nie należy działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej rozumianej 
jako przysporzenie majątkowe dla  siebie  lub  innej osoby. Działanie w  celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej  jest  okolicznością wpływającą  na wyższy wymiar  kary. Tak więc 
można mieć doczynienia z bardzo różną motywacją sprawcy.   



Paweł Sydor 428 

szkody przedsiębiorstwu. Właśnie kwestia oceny standardów stanowi oś 
dyskusji co do granicy dopuszczalnego ryzyka gospodarczego.  

2.3 Paradygmat racjonalności w ujęciu prawnokarnym 

  Oczywistym jest, że prowadzenie działalności gospodarczej obarczo‐
ne  jest ryzykiem. W  jaki sposób zatem przeprowadzić linię demarkacyj‐
ną między  zachowaniami,  które,  aczkolwiek  przyniosły  szkodę  przed‐
siębiorstwu, nie były niezgodne z prawem i zasadami dobrego gospoda‐
rowania  (Kardas 2006) a zachowaniami, które stanowiły  już naruszenie 
dyspozycji  przepisu  art.  296  kk.  W  ujęciu  orzecznictwa  (wyrok  SA 
w Warszawie z 28 listopada 2008 roku, IIAKa 361/08, Orzecznictwo Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie 2009/2./7)  i doktryny prawa karanego [Kar‐
das  2006; Górniok  1997],  zasady  dobrego  gospodarowania wyznaczają 
linię między działalnością zgodną z prawem i bezprawiem. Jak jednakże 
określić  zasady  dobrego  gospodarowania,  co  stanowić  ma  kryterium 
odróżniające w ciągle zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej? Dla 
opracowania  standardów  dobrego  gospodarowania,  koniecznych  dla 
oceny  zachowań  umyślnych,  jak  i  kwalifikacji  danych  zachowań  jako 
nieumyślnych,  niezbędnym  jest  odwołanie  się  przez  prawo  karne  do 
standardów  wypracowanych  w  ekonomii  i  tym  samym  korzystanie 
w procesach  dotyczących  przestępstw  gospodarczych,  a  kwalifikowa‐
nych z art. 296 kk w szczególności, z biegłych sądowych w zakresie ra‐
chunkowości  i szeroko pojmowanej ekonomii, bądź ekonomik poszcze‐
gólnych dziedzin działalności gospodarczej  [Kuberski 2005]. Niewątpli‐
wie  kluczowym  dla  opracowania  standardu  dobrego  gospodarowania 
w danej sprawie będzie ocena racjonalności działań pod względem celu 
ich podjęcia, w  szczególności  spodziewanych korzyści  ekonomicznych. 
Jest oczywistym,  że ocena  ta musi być dokonywana  ex  ante, w oparciu 
o dane, którymi dysponował decydent w momencie podejmowania de‐
cyzji nie zaś ex post – z punktu widzenia danych późniejszych. Nie zmie‐
nia to jednakże tego, że w zależności od poglądów poszczególnych eko‐
nomistów, co do zasadności decyzji chociażby o celowości dokonywania 
inwestycji giełdowych przy danych wynikach firm, czy też partycypacji 
przedsiębiorstwa w kosztach urządzeń socjalnych dla miejscowych spo‐
łeczności, granice działań dopuszczalnych będą się różniły. Samo wystę‐
powanie w ekonomii paradoksów – efektu Veblena, zmienności cen dóbr 
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substytucyjnych  itp.  [Milewski 1998], wskazuje na możliwość podejmo‐
wania  przez  np.  członków  zarządu,  działań  zmierzających  do wypro‐
mowania  danego  produktu  i  wywołania  określonego  efektu  gospo‐
darczego. O  tym  czy  członkowie  zarządu, które  takie działania podjęli 
i które  to  działania  nie  przyniosły  rezultatu winni  być  pociągnięci  do 
odpowiedzialności karnej decydować będzie ocena ryzyka, które akcep‐
towali przez pryzmat  jego możliwej akceptacji z punktu widzenia wła‐
śnie standardów dobrego gospodarowania. Ocena ta jest o tyle skompli‐
kowana,  iż,  jak wskazano powyżej, dobrem prawnych  chronionym po‐
przez  regulację  art.  296  kk  są  zasady  uczciwego  obrotu  i  konkurencji, 
oceniane  z  punktu widzenia mikroekonomicznego  –  danego  przedsię‐
biorstwa,  jak  i, rzec można, makroekonomicznego – z punktu widzenia 
gospodarki  całego  kraju.  Działania  gospodarcze,  stosownie  do  po‐
wszechnie  podzielanej w  socjologii  teorii  działań  pozaracjonalnych  V. 
Pareto [Wódz 2000], są działaniami racjonalnymi, tzn. czynnościami ma‐
jącymi  zapewnić  trafność  oraz  prawidłowość  realizacji  postawionych 
(przed daną osobą) zadań (wyrok SA w Lublinie z 18 sierpnia 2010 roku, 
IIAKa  186/10,  nie  publ.). Decyzje  gospodarcze, w  tym  niosące  za  sobą 
określone ryzyko, nie podejmowane w celu lub przy akceptacji możliwo‐
ści powstania znacznej  szkody majątkowej, nie będą przedmiotem  roz‐
ważań z punktu widzenia  regulacji art. 296 kk,  jako podejmowane  sto‐
sownie  do  wskazanego  paradygmatu  racjonalności  w  ujęciu  prawno‐
karnym. Odwołać się w  tym zakresie można do  teorii działań  racjonal‐
nych  J. Habermasa,  stosownie do,  której  odróżnić można dwa  rodzaje 
działań – racjonalno‐celowe i komunikacyjne. Sama zaś idea racjonalno‐
ści, nawiązująca do  starożytnego  logosu  rozumiane będzie  jako dążenie 
do  osiągnięcia wzorcowego  i harmonicznego  ładu  (z punktu widzenia 
wystąpienia  –  gospodarczego).  Przyjęcie  dialektyki  oceny  danego  za‐
chowania – z punktu widzenia mikro i makro‐ekonomicznego, oznacza, 
że to ujęcie doktrynalnoprawne wyznaczać będzie paradygmat racjonal‐
ności  z  punktu  widzenia  doktryny  polityczno‐prawnej  realizowanej 
przez prawodawcę w danym kraju, w  tym również prawodawcę praw‐
no‐karnego. 
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3. Od Zizka do Dworkina – doktrynalno-prawne ujęcie 
    paradygmatu racjonalności  
 

  Opisane powyżej  zasady  oceny prawnokarnej  zachowań  gospodar‐
czych  podejmowanych  przez  osoby  zobowiązane  do  zajmowania  się 
sprawami majątkowymi  lub prowadzenia działalności gospodarczej da‐
nego  przedsiębiorstwa, wskazują  na  konieczność  ujęcia  tak mikroeko‐
nomicznego jak i makroekonomicznego. W tym ostatnim zakresie nieba‐
gatelne znaczenie mieć będzie podejście systemu prawnego, w tym mo‐
dyfikowanego o wskazane standardy zachowań gospodarczych, wynika‐
jące z realizacji określonej doktryny polityczno‐prawnej. Wskazane w ty‐
tule nazwiska6  symbolizować mają dwa  radykalnie  różne podejścia do 
zadań  przedsiębiorstwa  w  jego  otoczeniu  społecznym.  Pierwszy  ze 
wskazanych twórców,  jak sam wskazuje, odwołuje się do myśli marksi‐
stowskiej w  swej wizji  społeczeństwa  i  prowadzonego w  jego  ramach 
dyskursu politycznego i prawnego, drugi zaś reprezentuje  juryspruden‐
cję kraju zdecydowanie  liberalnego (USA). Z punktu widzenia popraw‐
ności metodologicznej  [Groebler  2008],  zestawienie  tych dwóch  przed‐
stawicieli myśli  polityczno‐prawnej,  obecnych w  europejskim  i  amery‐
kańskim dyskursie polityczno‐prawnym, jest możliwe z uwagi na zasto‐
sowalność w odniesieniu do ich myśli i w związku z tematem artykułu, 
rozróżnienia reguł i zasad prawnych. Pierwsze z nich wyznaczają w spo‐
sób konkretny normę zachowania się przez podmiot prawny w określo‐
nej  sytuacji. Zasady  to  standardy  zachowania, które możemy wydedu‐
kować z systemów  regulatywnych, w  tym prawa, w danym społeczeń‐
stwie obowiązujących. W sytuacji zatem gdy do danej sytuacji nie odnosi 
się konkretny przepis (z którego możemy wydedukować określoną regu‐
łę prawną), obowiązkiem organu rozstrzygającego spór będzie odniesie‐
nie  się do zasady prawnej  regulującej dany obszar  stosunków między‐
ludzkich, w tym oczywiście obrotu gospodarczego i granic ryzyka w ra‐
mach tego obrotu podejmowanego.   

 
                                                            

6 Slavoj Zizek – ur. 1949, słoweński  filozof, w swych pracach  łączący myśl psycho‐
analityczną Lacana i marksizmem, Ronald Dworkin (1931–2013) – amerykański profesor 
prawa, uczeń Harta i krytyk amerykańskiego pozytywizmu prawniczego.  
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3.1 Ocena racjonalności działania w tradycji myśli marksistowskiej 

  Rysem  charakterystycznym  marksizmu  jest  postrzeganie  państwa 
i prawa  jako  refleksu  stosunków  bazowych  –  ekonomicznych. O  poli‐
tycznej  i prawnej  formie  organizacji  społeczeństwa  decyduje  sposób 
produkcji, o miejscu  jednostki w  tymże społeczeństwie decyduje  jej sto‐
sunek do własności sił wytwórczych – to jest ziemi, siły roboczej i kapita‐
łu [Marks 1949]. Współczesny marksizm [Kymlicka 2009] nie propaguje 
konieczności radykalnej zmiany formacji społecznej, postulując, jak przy‐
toczony  Slavoj  Zizek,  wprowadzenia  rozwiązań  marksistowskich  do 
dyskursu politycznego  jako  jednej z możliwych opcji organizacji  społe‐
czeństwa. Z tego punktu widzenia na plan pierwszy, w ramach organi‐
zacji życia gospodarczego, wysuwany będzie postulat rozszerzania par‐
tycypacji pracowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz prowa‐
dzenia polityki możliwie pełnego  zatrudnienia  itp. Z punktu widzenia 
zwolenników  takiego  podejścia,  jest  to w  pełni możliwe w  społeczeń‐
stwach  postindustrialnych,  albowiem: …dzisiejszy  liberalny  konsens  jest 
rezultatem 150 lat walki lewicowych robotników i presji wywieranej przez nich 
na państwo. Zawiera on żądanie odrzucane z przerażeniem przez liberałów jesz‐
cze niecałe sto lat temu. Jeśli potrzebujemy dowodu, to wystarczy po prostu rzu‐
cić okiem na listę żądań na końcu Manifestu Komunistycznego; poza dwoma lub 
trzema  (oczywiście  tymi kluczowymi), wszystkie pozostałe są dziś częścią kon‐
sensu  (przynajmniej   upadającego konsensu Państwa Dobrobytu): powszechne 
prawo wyborcze, darmowa edukacja, powszechna opieka zdrowotna i opieka nad 
starszymi, ograniczenie pracy dzieci… W skrócie, dzisiejsza burżuazyjna demo‐
kracja jest rezultatem nie tylko wewnętrznego rozwoju liberalizmu, ale również 
walki klasowej… dziś prawdziwą utopią jest wiara, że obecny liberalno – demo‐
kratyczny  kapitalistyczny  konsensus może  trwać wiecznie  bez..  zmian  [Zizek 
2006, s. 606–607].    
  Przy  tak zarysowanym postulacie możliwości włączenia postulatów 
prospołecznych  do  dyskursu  liberalnego  i  hermeneutyce  przedsiębior‐
stwa w społeczeństwach opartych na prywatnej własności środków pro‐
dukcji,  rozszerzeniu  ulegać  będzie  paradygmat  racjonalności  działań 
gospodarczych. Podejmowanie przez osoby w/w działań prospołecznych 
– utrzymywanie zatrudnienia w zakładach mimo spadku ich rentowno‐
ści,  podyktowane  potrzebą  utrzymania  poziomu  konsumpcji  czy  też 
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zwiększanie wydatków  socjalnych, będzie mieściło  się w granicach  ra‐
cjonalności. Oczywiście  immanentnym  elementem  tego  kierunku  poli‐
tycznego  jest zmiana podstaw  funkcjonowania społeczeństwa, w zakre‐
sie  dostępu  do  sił wytwórczych,  niemniej  jednak,  z  punktu widzenia 
tematyki nas  interesującej, modyfikować będzie  ten kierunek ocenę do‐
puszczalnego  ryzyka gospodarczego. Niezależnie zatem od  reguł doty‐
czących  działalności  gospodarczej  podmiotów,  w  sferze  zasad  będzie 
postulat ujmowania  interesu  społecznego w podejmowanych decyzjach 
gospodarczych  i  co  za  tym  idzie uznawania  za  legalne działań w  tym 
kierunku podejmowanych.  

3.2 Ocena racjonalności działania w tradycji liberalnej 

  Na zgoła odmiennych pozycjach aksjologicznych pozostaje myśl libe‐
ralna, w zasadach wolnej konkurencji, nieingerencji państwa i niemożno‐
ści podporządkowania interesu prywatnego interesom ogółu, upatrująca 
właściwej  podstawy  organizacji  życia  społeczeństwa. Własność  stano‐
wiąca podstawę organizacji gospodarki, stosownie do zasad liberalizmu, 
stanowi  nie  tylko  podstawę wytwarzania  i wymiany,  ale  jednocześnie 
obejmuje  takie wartości  jak wolność…  (w  tym gospodarczą)  [Rau 2000, 
s. 14; Locke 1992, s. 250−251]. Ronald Dworkin, przeciwnik pozytywizmu 
prawniczego w  amerykańskim dyskursie prawnym  [Hart  1998,  s. 365], 
za to niewątpliwie propagator idei zasad i reguł prawnych w znaczeniu 
opisanym powyżej (R. Dworkin, 1998, s. 77), wskazuje, że decyzja co do 
oceny  poszczególnych  zachowań  ludzkich,  w  tym  działań  gospodar‐
czych,  zawsze  znajduje  oparcie w  prawie. W  przypadku  niemożności 
dokonania subsumpcji danego zachowania pod dyspozycję określonego 
przepisu prawa (reguły), rzeczą organu decyzyjnego  jest zdekodowanie 
właściwej zasady prawnej znajdującej zastosowanie w danym stanie fak‐
tycznym.  Z  punktu  widzenia  tematyki  niniejszego  artykułu  istotnym 
jest, iż powyższe zasady są dekodowane z liberalnego systemu wartości 
[Dworkin 2006,  s. 124–125]. Tym  samym ocena zachowań polegających 
na zwiększaniu wydatków socjalnych przedsiębiorstwa, nie związanych 
bezpośrednio  z  zarządzaniem  zasobami  ludzkimi  [Juchnowicz  2007], 
może  być  zdecydowanie  odmienna  niż  ocena  dokonywana w  oparciu 
o wyżej opisany paradygmat racjonalności.  
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3.3 Możliwość „wspólności” paradygmatu racjonalności w obu 
      opisanych tradycjach  

 Postrzegając  racjonalność  jako działanie w  celu osiągnięcia określo‐
nego,  założonego  rozumowo  rozwiązania,  niewątpliwie w  obu  trady‐
cjach wspólny jest punkt wyjścia – dobro przedsiębiorstwa jako podmio‐
tu  obrotu  gospodarczego. Działanie  na  jego  niekorzyść  ujmowane  jest 
tak z punktu widzenia mikroekonomicznego,  jak  i makroekonomiczne‐
go.  Różnica  dotyczyć  będzie  oceny  działań  przedsiębiorstwa w  sferze 
makroekonomicznej7. Oczywiście  zestawienie  obu modeli  nie  oznacza, 
że występują  one w  jakimkolwiek  społeczeństwie w  formie  „czystej”, 
pozwalając, na zasadzie „ceteris paribus” na zestawienie pewnych postu‐
latów z nich wynikających. W doktrynie prawa karnego rozważa się sy‐
tuację gdy osoba prowadząca sprawy przedsiębiorstwa działa w sposób 
ewentualnie naruszający przepisy prawa, lecz w celu nie doprowadzenia 
do powstania szkody8, wskazując, iż w takim wypadku osoba ta nie bę‐
dzie ponosiła odpowiedzialności, albowiem szkoda nie powstanie (Kar‐
das 2006). Klarowna jest sytuacja gdy osoba zobowiązana do prowadze‐
nia  spraw przedsiębiorstwa działa dla zapewnienia „dobrego gospoda‐
rowania” w znaczeniu mikroekonomicznym. Co  jednakże gdy  ta  sama 
osoba  nie  osiągnie  celu  działania  –  tj.  uniknięcia  szkody  dla  przedsię‐
biorstwa  czy  też  podejmuje  działania  nie wymagane  przez  prawo,  ale 
w jej  ocenie  konieczne  dla  odwrócenia  ujemnych  skutków  działania 
przedsiębiorstwa. Jednocześnie podjęte działania są kosztowne, a nie są 
wymagane przez prawo. Działania  takie zobrazować możemy przykła‐
dami  zachowań  proekologicznych  –  osoby  zarządzające  przedsiębior‐
stwami zakładają efektywniejsze (i droższe) niż wymagane przez prawo 
urządzenia  filtrujące  czy  też  zmieniają,  bynajmniej  nie  będąc  zmuszo‐
                                                            

7 Przy założeniu, że nie rozpatrujemy tu przedsiębiorstwa socjalizmu realnego, wraz 
z dialektyką oceny jego kondycji finansowej [Besancon 1984]. 

8 Taką sytuację można zobrazować następującym przykładem – przedsiębiorca wy‐
konujący  kontrakt,  z  uwagi  na  konieczność  szybkiego  wykonania  określonych  robót 
wybiera osoby prywatne, które aczkolwiek nie prowadzą działalności gospodarczej, a co 
za  tym  idzie nie będące profesjonalistami w znaczeniu prawnym, mogą wykonać okre‐
ślone roboty. W przypadku (culpa  in eligendo) nienależytego wykonania osoba ta naraża 
się na zarzut winy w wyborze, w przypadku zaś niewykonania robót – przedsiębiorstwo 
będzie zmuszone zapłacić odszkodowanie.  
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nymi  zmianami  prawa,  profile  produkcji w  celu  zmniejszenia  ich  tok‐
syczności9.  Czy  zachowania  takie,  zmniejszające  konkurencyjność  ich 
przedsiębiorstw wchodzić będą w zakres normy art. 296 kk, w szczegól‐
ności  gdy w  ramach  ryzyka  gospodarczego nie przyniosły  spodziewa‐
nych  skutków? Nie  ulega wątpliwości,  iż  przy  spojrzeniu  skrajnie mi‐
kroekonomicznym zachowania  takie narażają przedsiębiorstwo na stra‐
ty. Przy  rozszerzeniu  tej optyki – okazać  się mogą nie  tylko  społecznie 
akceptowalnymi,  ale  również  przynoszącymi  przedsiębiorstwu  np. 
zwiększenie jego wartości poprzez właśnie jego odbiór społeczny.  
 
4. Podsumowanie 
 
  Przestępstwo  nadużycia  zaufania  jest  przestępstwem  indywidula‐
nym – może być popełnione jedynie przez osobę uprawnioną do prowa‐
dzenia  spraw majątkowych  lub  działalności  gospodarczej.  Zostaje  po‐
pełnione gdy osoba  ta, w sposób zawiniony, umyślnie  lub nieumyślnie, 
działa na szkodę przedsiębiorstwa. Dla przypisania  jej odpowiedzialno‐
ści koniecznym jest jednak, obok stwierdzenia szkody, w oparciu o urzą‐
dzenia rachunkowe, przypisanie zamiaru działania na szkodę firmy, lub, 
w  ramach  nieumyślności,  działania w  sposób  sprzeczny  z  przyjętymi 
standardami. Te  ostatnie  zaś,  jak próbowałem wskazać na przykładzie 
założeń  poszczególnych  tradycji  doktrynalnych  i  ujęć  polityczno‐
prawnych  są  zmienne, w  zależności  od  przyjmowanego  paradygmatu 
racjonalności. Nie ulega jednak wątpliwości, iż dla oceny strony podmio‐
towej  przestępstwa, w  szczególności w  ramach  nieumyślności,  istotne 
znaczenie będzie miała ocena czynnika makroekonomicznego, czy spo‐
łecznego  przy  ocenie  danego  zachowania.  Widzimy  zatem,  że,  przy 
pewnym uproszczeniu – działanie przynoszące w wymiarze  rachunko‐
wym przedsiębiorstwu  stratę, może pozostawać poza zakresem penali‐
zacji z uwagi na cel i okoliczności mu towarzyszące lub podlegać penali‐
zacji w przypadku podjęcia takiego samego działania, w celu wyrządze‐
nia szkody przedsiębiorstwu albo w celu osiągnięcia celów społecznych, 

                                                            
9 Jak w odniesieniu do choroby ouch ouch, występującej w Japonii a spowodowanej 

kadmem uwalnianym w toku procesów przemysłowych [por. Seńczuk 2002].  
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nie znajdujących oparcia tak w regułach jak i zasadach prawnych w zna‐
czeniu jak wyżej, obowiązujących w danym społeczeństwie. W szczegól‐
ności  aspekt  ten może  być  bardzo  istotny w  przypadku  prowadzenia 
działalności w wymiarze  regionalnym, w  sytuacjach, w  których  osoby 
zarządzające  przedsiębiorstwami  prowadzonymi  w  formie  np.  spółek 
kapitałowych,  stanowiących  własność  tychże  przedsiębiorców,  mogą 
przedsiębrać działania zmierzające do utrzymania zatrudnienia  czy za‐
pewnienia właściwej osłony  socjalnej, kierując  się optyką makroekono‐
miczną. Z  ekonomicznego punktu widzenia,  jest  to niewątpliwie  jeden 
z elementów  ryzyka  związanego  z  prowadzeniem  działalności  gospo‐
darczej,  przy  czym  zauważyć  należy,  że właśnie  uwzględnienie moty‐
wacji  w  ramach  oceny  strony  podmiotowej,  niezależnie  od  strony 
przedmiotowej, prowadzić może do wniosku o braku sprzeczność  tego 
typu działań z prawem karnym.   
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Abstract: Accumulation accounts as a part of the national ac-
counts system present the way of using disposable income. Tak-
ing into consideration basic relations in the economy concerning 
investment processes, economic growth, structure of the final 
demand and the position of financial system, allows to indicate 
the causes of changes in capital expenditures structure by the 
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these expenditures. Special attention is paid to the changes in 
accumulation of corporations in Poland caused by the worldwide 
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1. Wprowadzenie  
 
  Struktura wydatków kapitałowych przedsiębiorstw pokazuje sposób 
wydatkowania wolnych  środków  finansowych,  jakie  pozostają  im  do 
dyspozycji. W  systemie  rachunków  narodowych  (SNR),  który  jest  nie 
tylko  źródłem  spójnych  metodologicznie  danych  statystycznych,  ale 
także  stanowi  standard  sprawozdawczości  statystycznej  oraz  schemat 
pojęciowy i analityczny dla badań struktury gospodarki, podmioty dzia‐
łające w danej gospodarce pogrupowane są w pięć krajowych sektorów 
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instytucjonalnych  (gospodarstwa  domowe,  instytucje  rządowe  i  samo‐
rządowe,  instytucje  finansowe  i  niefinansowe,  przedsiębiorstwa  niefi‐
nansowe, instytucje niekomercyjne) oraz sektor zagranica. Przedsiębior‐
stwa to podmioty posiadające osobowość prawną i których podstawową 
działalnością  jest wytwarzanie wyrobów  i usług niefinansowych.  (por. 
Europejski  System  Rachunków…,  s.  34−56).  SRN  przedstawia  cyrkulację 
dochodów pomiędzy  sektorami  instytucjonalnymi,  obejmującą procesy 
tworzenia i podziału dochodów oraz ich wykorzystania. W opracowaniu 
zwrócono  szczególną  uwagę  na  sposób  wykorzystania  dochodów  do 
dyspozycji przedsiębiorstw powstałych w wyniku procesów  tworzenia 
i podziału pierwotnego dochodów w gospodarce. Głównym  celem  jest 
analiza  dynamiki  inwestycji  (akumulacji)  przedsiębiorstw  w  Polsce, 
zmian  struktury  wydatków  kapitałowych  w  podziale  na  akumulację 
rzeczową  i  finansową  oraz  źródeł  finansowania  akumulacji.  Ponadto, 
dokonano  krótkiego porównania wybranych wskaźników dotyczących 
działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004−2011 
z wskaźnikami obliczonymi dla państw Unii Europejskiej.  
 
2. Rachunki akumulacji w systemie rachunków narodowych 
 

  System rachunków narodowych to zbiór logicznie ze sobą powiąza‐
nych  rachunków makroekonomicznych.  Są  one  opracowywane w  celu 
przedstawienia  kompletnego  obrazu  gospodarki  narodowej w  postaci 
określonych kategorii makroekonomicznych,  takich  jak: produkcja glo‐
balna,  zużycie  pośrednie,  wartość  dodana,  produkt  krajowy,  dochód 
narodowy, nadwyżka operacyjna  (dochód mieszany), dochód pierwot‐
ny, dochód do dyspozycji, spożycie, oszczędności, akumulacja. Katego‐
rie te prezentowane są w sekwencji wzajemnie powiązanych rachunków 
ujmujących wielkości przepływów dochodów  i wydatków uczestników 
życia  gospodarczego,  przepływów  finansowych  w  gospodarce  oraz 
wymianę  produktów  (wyrobów  i  usług)  pomiędzy  gospodarką  kraju 
a zagranicą (Rachunki narodowe…, s. 23).  
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  W systemie rachunków narodowych wyróżnione są:  
–   rachunki bieżące,  
–   rachunki akumulacji,  
–   bilanse (rachunki stanów).  
  Na rachunki bieżące składają się: rachunek produkcji, rachunek two‐
rzenia dochodów, rachunek podziału pierwotnego dochodów, rachunek 
podziału wtórnego dochodów,  rachunek wykorzystania dochodów do 
dyspozycji oraz rachunek wykorzystania skorygowanych dochodów do 
dyspozycji.  
  Akumulacja to przyrost majątku, zatem rachunki akumulacji zawie‐
rają  transakcje oraz  inne zmiany, które powodują różnice między wiel‐
kościami  występującymi  w  bilansie  otwarcia  i  bilansie  zamknięcia. 
Zmiany w bilansie przedstawiającym aktywa  to  transakcje powodujące 
zmiany  zasobów  aktywów  niefinansowych  (produkowanych  i  niepro‐
dukowanych)  oraz  aktywów  finansowych. Z  kolei,  zmiany w  bilansie 
przedstawiającym pasywa i wartość netto to transakcje dotyczące zmian 
pasywów  finansowych  oraz  zmiany  wartości  netto  wynikające 
z oszczędności  i transferów kapitałowych,  innych zmian wolumenu ak‐
tywów oraz nominalnych zysków i strat z tytułu posiadanego majątku.   
  Na rachunki akumulacji składają się zatem: 
− rachunek kapitałowy prezentujący źródła finansowania inwestycji; 
− rachunek  finansowy  pokazujący  transakcje  dotyczące  aktywów 

i pasywów finansowych; 
− rachunek  innych zmian wolumenu aktywów obejmujący wszystkie 

inne  zmiany,  jakie miały miejsce w  bilansie  otwarcia  i  zamknięcia, 
a nie  zostały wykazane  jako  transakcje w wyżej wymienionych  ra‐
chunkach, głównie zmiany w klasyfikacji i strukturze sektorów i ak‐
tywów finansowych; 

− rachunek  przeszacowań  ujmujący  zyski/straty  z  tytułu  posiadania 
majątku związane z poziomem i strukturą cen (Rachunki narodowe…, 
s. 245−246). 

  Akumulacja obejmuje nakłady brutto na środki trwałe, przyrost rze‐
czowych  środków  obrotowych  oraz  aktywa  o  wyjątkowej  wartości. 
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Zgodnie z zaleceniami ESA’95 wydatki na badania  i rozwój nie są zali‐
czane do akumulacji.  
 
Tabela 1. Sekwencja rachunków akumulacji: rachunku kapitałowego i finansowego 
Rachunek  Rozchody  Przychody  

Oszczędności brutto (B8G)  

Saldo obrotów bieżących z 
zagranicą (B11) 

Transfery kapitałowe (D9) 

Nakłady brutto na środki trwałe (P51) 

Przyrost rzeczowych środków obro‐
towych (P52) 

Przyrost aktywów o wyjątkowej wartości 

Rachunek  
kapitałowy 
(C6)a 

Wierzytelności netto(+)  lub zadłuże‐
nie netto(‐) (B9) 

 

  Wierzytelności netto(+)  lub 
zadłużenie netto(‐) (B9) 

Nabycie netto aktywów finansowych 
(F_AS_TR) 

Zaciągnięcie netto zobowiązań 
(F_LI_TR) 

Złoto monetarne i SDR‐y (F1) 

Gotówka i depozyty (F2) 

Papiery wartościowe inne niż akcje (F3) 

Pożyczki (F4) 

Akcje i inne udziały kapitałowe (F5) 

Rezerwy techniczno‐ubezpieczeniowe (F6) 

Rachunek 
finansowy 

Pozostałe kwoty do otrzymania/zapłacenia (F7) 

a w nawiasach podano kody transakcji według ESA’95, stosowane również w Eurostat 
Database. 

Źródło: opracowanie na podstawie Europejskiego Systemu Rachunków…  i Rachunków naro‐
dowych…  

 
  Nakłady  brutto  na  środki  trwałe  to  nakłady  zwiększające wartość 
majątku  trwałego,  przeznaczone  na  rzeczowe  środki  trwałe  (budynki 
i budowle,  maszyny  i  urządzenia,  środki  transportu,  inne),  wartości 
niematerialne  i prawne  (wydatki na poszukiwania geologiczne, kaszty 
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nabycia  praw majątkowych, wartość  firmy,  koszty  zakończonych  prac 
rozwojowych)  oraz  remonty  środków  trwałych.  Przyrost  rzeczowych 
środków  obrotowych  dotyczy  zapasów materiałów,  surowców,  półfa‐
brykatów,  produktów  gotowych,  produkcji  niezakończonej,  towarów 
handlowych obcej produkcji zakupionych w celu odsprzedaży, rozliczeń 
międzyokresowych  czynnych,  rezerw  państwowych.  Z  kolei,  przyrost 
aktywów  o wyjątkowej wartości  obejmuje  przyrost wartości wyrobów 
artystycznych,  antyków,  wyrobów  jubilerskich,  kamieni  szlachetnych 
oraz złota niemonetarnego, których nabycie  traktowane  jest  jako  lokata 
kapitału (Rachunki narodowe…, s. 366−367). 
  Przychody  na  rachunku  akumulacji  pokazują  źródła  finansowania 
przyrostu aktywów niefinansowych i finansowych. W przypadku sekto‐
ra  przedsiębiorstw  niefinansowych  są  to  oszczędności  brutto,  równe 
dochodom do dyspozycji tego sektora (nadwyżka operacyjna i dochody 
z  tytułu własności  pomniejszone  o  podatki,  składki  na  ubezpieczenia 
społeczne  i  inne  transfery  bieżące),  otrzymane  transfery  kapitałowe 
(przede wszystkim dotacje  inwestycyjne dla przedsiębiorstw  i odszko‐
dowania wypłacone w przypadkach klęsk żywiołowych, a od roku 2004 
również wartość wykorzystanych funduszy z Unii Europejskiej, zakwa‐
lifikowanych jako transfery kapitałowe) oraz zaciągnięte w danym okre‐
sie zobowiązania.  
  Wierzytelności netto (+) lub zadłużenie netto (‐) to pozycja bilansują‐
ca  całą  sekwencję  rachunków  niefinansowych  w  SRN,  którą  stanowi 
nadwyżka  lub deficyt  funduszy danego  sektora warunkujący przyrost 
aktywów niefinansowych. Jest to różnica pomiędzy prezentowanymi na 
rachunku  finansowym  transakcjami  składającymi  się  na  nabycie  netto 
aktywów finansowych i zaciągnięcie netto zobowiązań.  
  Transakcje zapisane na rachunku finansowym, zarówno w odniesie‐
niu do zmian aktywów finansowych, jak i pasywów, mogą przyjmować 
wartości dodatnie lub ujemne. Dodatnia wartość transakcji dotyczących 
aktywów określonego  rodzaju oznacza,  że wartość nabytych  aktywów 
tego  rodzaju,  na  przykład  zakup  papierów  wartościowych  w  danym 
okresie,  przewyższyła  wartość  sprzedanych  aktywów  tego  rodzaju. 
Z kolei, ujemna wartość transakcji oznacza, sytuację odwrotną, na przy‐
kład gdy wartość wycofanych depozytów była większa niż wartość za‐
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łożonych  lokat  lub  zaciągniecie  określonego  rodzaju  zobowiązań  było 
niższe niż spłata zobowiązań tego rodzaju.  
  Zmiany aktywów i pasywów finansowych prezentowane są w ukła‐
dzie  podmiotowo‐przedmiotowym,  tzn. według  sektorów  i  podsekto‐
rów  instytucjonalnych  i  rodzajów  aktywów  finansowych.  Analiza 
dwóch  tablic  przedstawiających  zmiany  aktywów  i  pasywów  finanso‐
wym  (tzw.  rachunków  flow of  funds) pozwala na wskazanie kierunków 
przepływu  funduszy  finansowych. Zmiany w poziomie większości ak‐
tywów finansowym powodują jednoczesny wzrost wierzytelności jednej 
jednostki  i wzrost  zadłużenia  innej  jednostki.  Zatem  każda  transakcja 
finansowa zapisywana  jest dwukrotnie, tzn. na rachunku aktywów  jed‐
nego sektora  i na rachunku pasywów  innego (lub tego samego sektora, 
jeśli korzystamy z rachunków nieskonsolidowanych).  
  Na rachunku finansowym przedsiębiorstw po stronie aktywów zapi‐
sane są  transakcje związane z gotówką  i depozytami, papierami warto‐
ściowymi  innymi  niż  akcje,  pożyczkami  (udzielonymi  innym  jednost‐
kom), akcjami  i  innymi udziałami kapitałowymi, przedpłatami składek 
ubezpieczeniowych  i  rezerw na nieuregulowane  roszczenia oraz pozo‐
stałymi kwotami do otrzymania. Z kolei, pasywami przedsiębiorstw są 
papiery wartościowe inne niż akcje, pożyczki, akcje i inne udziały kapi‐
tałowe oraz pozostałe kwoty do zapłacenia.  
  Jednostki  zaliczane do  sektora  przedsiębiorstw  niefinansowych  za‐
wierają  transakcje  finansowe przede wszystkim z  instytucjami  finanso‐
wymi  i ubezpieczeniowymi, które w  rachunkach narodowych  sklasyfi‐
kowane są w pięciu podsektorach: bank centralny, pozostałe monetarne 
instytucje  finansowe,  pozostałe  instytucje  pośrednictwa  finansowego, 
pomocnicze instytucje finansowe, instytucje ubezpieczeniowe i fundusze 
emerytalne. Zmiany w pozycji „gotówka i depozyty”, oznaczające przy‐
rost gotówki oraz nabycie  (pomniejszone o  rozdysponowanie) depozy‐
tów,  zapisane  na  rachunku  finansowym  –  zmiany  aktywów  przedsię‐
biorstw, jednocześnie rejestrowane są jako zmiany pasywów banku cen‐
tralnego  oraz  pozostałych  monetarnych  instytucji  finansowych  (NBP 
i pozostałych banków), a  także sektora zagranicy. Papiery wartościowe 
inne  niż  akcje  (dłużne  papiery wartościowe  i  instrumenty  pochodne) 
nabywane przez przedsiębiorstwa  stanowią pasywa przede wszystkim 
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instytucji  rządowych  i  samorządowych, monetarnych  instytucji  finan‐
sowych, ale  także zagranicy  i przedsiębiorstw niefinansowych. Z kolei, 
transakcje dotyczące nabycia (i zbycia) akcji i innych udziałów kapitało‐
wych przez przedsiębiorstwa zapisywane są  jako zmiany pasywów  in‐
stytucji  finansowych  i ubezpieczeniowych, przedsiębiorstw niefinanso‐
wych i zagranicy. Wpłacane przez przedsiębiorstwa przedpłaty składek 
ubezpieczeniowych  i  rezerw  na  nieuregulowane  roszczenia  stanowią 
pasywa podsektora  instytucji ubezpieczeniowych  i  funduszy emerytal‐
nych  oraz  zagranicy.  Pożyczki  udzielane  są  przede  wszystkim  przez 
instytucje  finansowe,  jednak na  rachunku  finansowym  –  zmiany  akty‐
wów pożyczki widnieją  jako aktywa  również pozostałych sektorów  in‐
stytucjonalnych,  także  przedsiębiorstw  niefinansowych.  Podobnie,  po‐
życzkobiorcami  są  wszystkie  sektory  instytucjonalne,  zatem  pożyczki 
zapisane  są  na  rachunku  finansowym  –  zmiany  pasywów wszystkich 
sektorów.  Analogiczny  przepływ  środków  finansowych  pomiędzy 
wszystkimi  sektorami  instytucjonalnymi dotyczy  transakcji  zapisanych 
w pozycji pozostałe kwoty do otrzymania/zapłacenia. Wszystkie z wy‐
mienionych  transakcji  finansowych  (flow  of  funds) pomiędzy  sektorami 
instytucjonalnymi  mogą  zostać  zapisane  w  formie  macierzowej  (por. 
Trębska  2011),  przy  czym  struktura  takiej  macierzy  może  być  różna  
w zależności od celu analiz prowadzonych na jej podstawie, wymaganej 
szczegółowości  rachunków  czy  dostępności  danych  statystycznych. 
Przykłady badań empirycznych, których narzędziem były macierze flow 
of funds znaleźć można m.in. w pracach Pyatta (1991), Greena i Murinde 
(2003), Tsujimury i Mizoshity (2003).  
  W  formie  macierzowej  można  przedstawić  powiązania  pomiędzy 
wszystkimi  rachunkami  niefinansowymi  i  finansowymi,  prezentowa‐
nymi w systemie rachunków narodowych. Macierz  taka, zwana macie‐
rzą  rachunkowości  społecznej  (SAM),  jest  syntetycznym  ujęciem  prze‐
pływów dochodów w gospodarce. Podobnie  jak  rachunki  flow of  funds, 
SAM odzwierciedla zasadę podwójnego zapisu każdej transakcji w sys‐
temie rachunków narodowych, co zapewnia równość sum w wierszach 
(pokazujących przychody na danym  rachunku)  i kolumnach  tej macie‐
rzy (pokazujących wydatki).  
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  Dla rachunku akumulacji (niefinansowej i finansowej) sektora przed‐
siębiorstw  niefinansowych można  zapisać  następujące  równanie  bilan‐
sowe, w którym po lewej stronie zapisane są wydatki, a po prawej przy‐
chody:  

"9895251'9 DGBBPPD +=+++                                                           (1a) 

lub 

TRLIFDGBTRASFPPD __"98__5251'9 ++=+++ ,                    (1b) 

gdzie:   GB8  – oszczędności brutto, 
51P  – nakłady brutto na środki trwałe, 
52P  – przyrost rzeczowych środków obrotowych, 

'9D  – transfery kapitałowe będące wydatkami przedsiębiorstw, 
"9D  – transfery kapitałowe otrzymane przez przedsiębiorstwa, 

9B  – wierzytelności(+)/zadłużenie(‐) netto,  
TRASF __  – nabycie netto aktywów finansowych, 

TRLIF __  – zaciągnięcie netto zobowiązań, 

TRLIFTRASFB ____9 −= .                                                               (2) 

  Obecnie, w praktyce sprawozdawczości statystycznej w Polsce pra‐
wa  i  lewa  strona  równania  (1b)  nie  są  sobie  równe,  nie  jest  spełnione 
równanie  (2)  ze względu na problem braku  zintegrowania  rachunków 
niefinansowych  i  finansowych.  Oznacza  to,  że  wierzytelności 
(+)/zadłużenie  (‐) netto publikowane przez Główny Urząd Statystyczny 
jako pozycja bilansująca całą sekwencję rachunków niefinansowych nie 
jest równa liczonej przez Narodowy Bank Polski (od 2009 roku) różnicy 
pomiędzy nabyciem netto aktywów  finansowych  i zaciągnięciem netto 
zobowiązań. Dlatego też konieczne jest wprowadzenie do równania (1b) 
pozycji korygującej (w Eurostat Database oznaczonej  9DB ).  
  W  ESA’95  formułowane  jest  pojęcie  zmian wartości  netto  z  tytułu 
oszczędności i transferów kapitałowych ( 101B ):  

'9"98101 DDGBB −+= .                                                                           (3) 
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  Po odpowiednim przekształceniu równań (3), (1a) i (1b) zmiany war‐
tości netto można zapisać w następujący sposób:   

9____5251101 DBTRLIFTRASFPPB +−++= .                            (4) 

  Korzystając z równania  (4) można zdefiniować pewien miernik stop‐
nia zewnętrznego  finansowania zmian wartości netto. Wskaźnik  ten po‐
kazuje, jaka część obserwowanego wzrostu wartości netto sektora została 
sfinansowana z zaciągniętych w danym okresie zobowiązań (netto): 

9____5251
__

DBTRLIFTRASFPP
TRLIFl

+−++
=                                  (5a) 

lub wprowadzając skrócone oznaczenia: 

jj

j
j BP

LI
l

95 +
= ,                                                                                        (5b) 

gdzie:  j ‐ numer sektora 
TRLIFLI __= , 

52515 PPP +=  – akumulacja rzeczowa j‐tego sektora. 
  Kategorię zaciągnięcie netto zobowiązań można zdezagregować we‐
dług  rodzajów zobowiązań, wskazując w  ten  sposób,  jaka  część zmian 
wartości  netto  została  sfinansowania  poprzez wzrost  określonej  (i‐tej) 
formy zadłużenia: 

jj

ij
ij BP

LI
l

95 +
= .                                                                                      (5c) 

  Można  ponadto  zapisać  macierz  współczynników  pokazujących, 
w jakiej  części  dany  sektor  (j)  finansuje  określone  formy  zadłużenia  (i) 
wszystkich sektorów  łącznie. Elementy  takiej macierzy są równe stosun‐
kowi aktywów i‐tego rodzaju ( TRASFAS __= ) nabytych przez j‐ty sek‐
tor do zaciągnięcia netto zobowiązań rodzaju i przez wszystkie sektory: 

i

ij
ij LI

AS
a =                                                                                                   (6) 
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  Idea współczynników  ijl  i  ija wywodzi się z prac Kleina (1982, 2003), 

przy czym wartość netto  j‐tego sektora  jest  tam definiowana  jako suma 
aktywów niefinansowych i finansowych, inaczej niż w ESA’95. 
 
3. Zmiany struktury wydatków i przychodów kapitałowych 
    przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003−2011 
 

  Wydatki kapitałowe przedsiębiorstw to inwestycje rzeczowe i finan‐
sowe (akumulacja) oraz transfery kapitałowe. Zazwyczaj celem inwesty‐
cji  rzeczowych  jest  rozszerzenie  skali  i  zakresu  działalności  przedsię‐
biorstwa. Z kolei, inwestycje finansowe podejmowane są w celu uzyska‐
nia dochodu z zainwestowanych środków finansowych i wykorzystania 
ich  w  przyszłości  do  sfinansowania  inwestycji  rzeczowych  (Różański 
2006).  Struktura  przedmiotowa  inwestycji,  tj.  udział  inwestycji  rzeczo‐
wych (nakładów brutto na środki trwałe i rzeczowych środków obroto‐
wych)  i  finansowych  (nabycie  netto  aktywów  finansowych) w wydat‐
kach  kapitałowych  zależy  od wielu  czynników  subiektywnych,  jakimi 
kierują  się  indywidualni  przedsiębiorcy,  a  także  czynników  obiektyw‐
nych, zależnych od sytuacji makroekonomicznej (por. np. Keynes 1956). 
Wśród  czynników  obiektywnych  struktury  inwestycji  analizowanej 
w skali makro‐ lub mezzoekonomicznej, wskazać należy przewidywania 
długoterminowe, w których przedsiębiorcy biorą pod uwagę m.in. wa‐
runki  podażowe  i  popytowe. Warunki  podażowe  to  istniejący  zasób 
obiektów kapitałowych oraz zasoby pracy. Warunki popytowe to bieżą‐
cy popyt zgłaszany przez konsumentów oraz przewidywania dotyczące 
zmian jego wielkości i struktury. Struktura popytu inwestycyjnego zale‐
ży również od polityki gospodarczej państwa, a w szczególności polityki 
fiskalnej  i monetarnej m.in.  poprzez  stopę  podatkową, ulgi podatkowe, 
dotacje  inwestycyjne. Oprócz  determinant  inwestowania wymienionych 
wcześniej,  istotne znaczenie mają: wzrost  i  rozwój gospodarczy,  stopień 
rozwoju  rynków  finansowych,  czynniki  cykliczne  i  inne  (Józefiak  2004). 
W związku  z  coraz większą międzynarodową  integracją  gospodarczą, 
coraz większe znaczenie ma sytuacja na rynkach zagranicznych, co było 
szczególnie widoczne w  ostatnich  latach  światowego  kryzysu  finanso‐
wego.  
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  Analiza danych statystycznych wskazuje na silną korelację pomiędzy 
dynamiką  realnego  PKB  i  dynamiką  nakładów  brutto  na  środki  trwałe 
przedsiębiorstw  (współczynnik korelacji  liniowej Pearsona pomiędzy  ty‐
mi zmiennymi dla okresu 2000−2010 wynosi 0,91), przy czym dynamika 
nakładów brutto na  środki  trwałe  charakteryzuje  się znacznie wyższym 
zróżnicowaniem  niż  dynamika  PKB. W  całym  badanym  okresie  obser‐
wowane było dodatnie tempo wzrostu PKB (od 1,2% w 2001 roku do 6,8% 
w 2007 roku), podczas gdy tempo zmian nakładów brutto na środki trwa‐
łe wahało się w przedziale od 21,1% spadku w 2001 roku do 23,7% wzro‐
stu w 2007 roku. Należałoby się ponadto spodziewać, że wyższemu tem‐
pu wzrostu gospodarczemu będzie  towarzyszyć większy udział akumu‐
lacji  rzeczowej w wydatkach kapitałowych. Dane  statystyczne pokazują 
jednak,  że zależność  ta  jest  słaba  i  reakcja przedsiębiorstw na osłabienie 
tempa  wzrostu  PKB  w  postaci  zmiany  struktury  akumulacji  zachodzi 
z rocznym opóźnieniem. Zmiany struktury wydatków kapitałowych wy‐
nikają z jednej strony z analizy realnej sfery gospodarki (popytu i podaży), 
która determinuje popyt na  inwestycje rzeczowe, z drugiej strony przed‐
siębiorcy biorą pod uwagę sytuację na rynkach finansowych, która z kolei 
determinuje popyt na inwestycje finansowe. Przykładem reakcji inwesto‐
rów na  sytuację na  rynkach  finansowych był  spadek udziału  inwestycji 
finansowych w wydatkach kapitałowych w 2008 i 2009 roku w odpowie‐
dzi na światowy kryzys finansowy (por. tabela 2).  
 

Tabela 2. Struktura wydatków kapitałowych przedsiębiorstw w Polsce 

Wyszczególnienie  2004  2007  2009  2010  2011 

Akumulacja rzeczowa, 
w tym: 
Nakłady brutto na środki 
trwałe 
Przyrost rzeczowych 
środków obrotowych 

71,6 
 

61,4 
 

10,2 

59,7 
 

48,7 
 

11,0 

73,0 
 

75,8 
 

  ‐2,8 

54,5 
 

51,0 
 

  3,5 

60,0 
 

52,1 
 

  7,9 

Transfery kapitałowe    0,3    0,9    0,7    0,7    2,1 
Nabycie netto aktywów 
finansowych 

%
 w

ydatków
 kapitałow

ych 

28,1  39,4  26,4  44,7  37,9 

Wydatki kapitałowe  
(ceny bieżące) 

mln 
euro  30743,7  74174,7  42718,3  63646,0  68111,9 

Źródło: obliczenia własne na podstawie Eurostat Database. 
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  Szczególnie  istotny  był  spadek  zainteresowania  nabywaniem  akcji 
i innych udziałów kapitałowych, co na rachunku finansowym – zmiany 
aktywów,  zarejestrowane  zostało  jako ujemna wartość  transakcji  zwią‐
zanych  z  tym  instrumentem  finansowym  tzn.,  że wartość  odsprzeda‐
nych akcji była wyższa niż wartość nabytych akcji. Poprawa sytuacji na 
rynkach kapitałowych  i  jednoczesny brak długookresowych oczekiwań 
wzrostu  popytu  konsumpcyjnego  spowodowały wzrost  udziału  inwe‐
stycji finansowych w wydatkach kapitałowych przedsiębiorstw w kolej‐
nych latach 2010−2011(2012).   
  W  latach  2004−2011  aktywa  finansowe  sektora przedsiębiorstw  syste‐
matycznie rosły z roku na rok średnio o 16,9% (w cenach bieżących), pod‐
czas gdy akumulacja rzeczowa w tym okresie rosła w średnim tempie 9,2% 
rocznie.  Zwiększona  akumulacja  finansowa  przedsiębiorstw,  szczególnie 
w latach 2010−2011(2012) oznacza wzrost znaczenia sektora przedsiębiorstw 
w  finansowaniu  zadłużenia  innych  sektorów,  przede  wszystkim  gospo‐
darstw domowych  i  instytucji rządowych  i samorządowych. Na przykład, 
1 tys. euro zobowiązań zaciągniętych w Polsce w 2011 roku było finansowa‐
ne nabyciem aktywów finansowych przedsiębiorstw o średniej wartości 215 
euro. Transakcje dotyczące powstania zobowiązań w postaci akcji  i  innych 
udziałów kapitałowych w 2011 roku w 88% procentach wynikały z nabycia 
tych aktywów finansowych przez przedsiębiorstwa (por. tabela 3). 
 

Tabela 3. Finansowanie zadłużenia w gospodarce polskiej  
przez inwestycje finansowe przedsiębiorstw 

Aktywa finansowe  2004  2007  2009  2010  2011 

gotówka i depozyty  0,425  0,174  0,264  0,222  0,171 
papiery wart. inne niż akcje  0,116  0,024  0,018  0,100  0,005 
pożyczki  0,145  0,031  0,061  0,221  0,035 
akcje i inne udziały kap.  ‐0,121  0,396  ‐0,055  0,205  0,880 
rezerwy techn.  0,051  0,028  0,058  0,064  0,137 
pozostałe kwoty  1,035  0,777  1,369  0,512  0,463 
Nabycie netto aktywów fin. 
przez przedsiębiorstwa w rela‐
cji do zaciągnięcia netto zobo‐
wiązań przez wszystkie sektory

0,194  0,209  0,152  0,221  0,215 

Źródło: obliczenia własne na podstawie Eurostat Database. 



Struktura wydatków i przychodów kapitałowych przedsiębiorstw… 449 

  Struktura przychodów kapitałowych pokazuje  źródła  finansowania 
inwestycji. Można zauważyć,  że okresom ożywienia gospodarczego  to‐
warzyszył wzrost popytu  inwestycyjnego, który zazwyczaj przekraczał 
wzrost dochodów do dyspozycji (oszczędności brutto przedsiębiorstw), 
w  rezultacie  czego  konieczne  było  korzystanie  z  zewnętrznych  źródeł 
finansowania  inwestycji. Wzrost  udziału  zobowiązań  w  przychodach 
kapitałowych  przedsiębiorstw  był  najbardziej  wyraźny  w  2007  roku 
(por. tabela 4). Z kolei, w latach 2009−2010 zwiększył się udział finanso‐
wania  inwestycji z własnych oszczędności  sektora, m.in. na  skutek za‐
ostrzenia polityki kredytowej banków,  co pokazują  również wskaźniki 
zewnętrznego  finansowania  zmian  wartości  netto  przedsiębiorstw 
w tych latach (por. tabela 5). 

 
Tablica 4. Struktura przychodów kapitałowych przedsiębiorstw w Polsce 

2004  2007  2009  2010  2011 
Wyszczególnienie 

% przychodów kapitałowych 

Oszczędności brutto  0,636  0,316  0,698  0,694  0,565 

Transfery kapitałowe  0,039  0,032  0,069  0,040  0,032 

Zaciągnięcie netto zobowiązań  0,324  0,652  0,233  0,265  0,402 

Źródło: obliczenia własne na podstawie Eurostat Database. 

 
Tablica 5. Wskaźniki zewnętrznego finansowania zmian  

wartości netto przedsiębiorstw 

Wyszczególnienie  2004  2007  2009  2010  2011 

Polska  0,482  1,914  0,306  0,369  0,707 

Strefa Euro (17 państw)  0,607  1,537  0,168  0,537  0,519 

Unia Europejska (27 państw)  0,659  1,585  0,031  0,460  0,466 

Źródło: obliczenia własne na podstawie Eurostat Database. 
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4. Akumulacja rzeczowa przedsiębiorstw w Polsce na tle 
    Unii Europejskiej 
 
  Wzrost gospodarczy w Polsce, obserwowany od 1992 roku, wynikał 
w  dużej mierze  z wzrostu  nakładów  inwestycyjnych  przedsiębiorstw. 
Nakłady  brutto  na  środki  trwałe w  latach  1992−1999 wzrosły  realnie 
o 163%. W kolejnym dziesięcioleciu dynamika wzrostu została znacznie 
zahamowana, w latach 2000‐2010 nakłady te zwiększyły się tylko o 7,5%. 
Porównania  międzynarodowe  na  podstawie  danych  statystycznych 
(weuro,  przeliczone  na  ceny  stałe)  z  Eurostat  Database  pokazują,  że 
średnie  tempo  wzrostu  nakładów  brutto  na  środki  trwałe  przedsię‐
biorstw w Polsce w latach 2004−2011, równe 6,5%, było znacznie wyższe 
niż  średnie  tempo w 27 państwach Unii Europejskiej  (0,04%)  i 17 pań‐
stwach strefy Euro (0,7%).  
 

Rysunek 1. Tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe przedsiębiorstw  
(w cenach stałych) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat Database. 

 
  Analiza  wskaźników  zewnętrznego  finansowania  wartości  netto 
potwierdza  zapisane  powyżej  wnioski  na  temat  źródeł  finansowania 
inwestycji przedsiębiorstw. Zmiany  tego wskaźnika w Polsce odpowia‐
dały  tendencjom  obserwowanym  w  Unii  Europejskiej,  co  potwierdza 
znaczenie integracji rynków finansowych w Europie w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstw, m.in. w kontekście polityki kredytowej banków, reko‐
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mendowanej przez Europejski Bank Centralny. Zaostrzenie polityki kre‐
dytowej banków w Europie było szczególnie silne w 2009 roku, jako re‐
akcja na rosnącą liczbę podmiotów mających problemy ze spłatą zadłu‐
żenia (w Polsce w mniejszym stopniu niż w pozostałych państwach UE). 
 
5. Podsumowanie 
 
  Światowy kryzys gospodarczy widoczny jest m.in. w spadku realne‐
go PKB w 2009  roku  (w USA o 0,3% w 2008  roku  i 3,1% w 2009  roku, 
średnim spadku PKB w UE27 o 4,3% w 2009 roku) i kolejnych spadkach 
w 2012  roku  (średnio w UE27 o 0,3%). W Polsce w  tym okresie obser‐
wowane  było  zahamowanie  tempa  wzrostu  PKB,  związane  m.in.  ze 
zmianami struktury akumulacji przedsiębiorstw, to jest spadku inwesty‐
cji rzeczowych na korzyść inwestycji finansowych. Zwiększona akumu‐
lacja  finansowa hamuje popyt  finalny, ale  jest  to efekt krótkookresowy. 
Należy spodziewać  się,  że po okresie zahamowania  tempa wzrostu  in‐
westycji  i spadku  inwestycji rzeczowych w  latach 2009‐2010, wierzytel‐
ności  przedsiębiorstw  umożliwią  szybszy wzrost  inwestycji w  okresie 
ożywienia  gospodarczego  bez  konieczności  nadmiernego wzrostu  za‐
dłużenia przedsiębiorstw. Przy czym  trwały wzrost popytu  inwestycyj‐
nego  będzie  zależny  od  uwarunkowań  zewnętrznych  –  przesłanek 
wskazujących na definitywny koniec światowego kryzysu gospodarcze‐
go, których niestety nie dostarczają dane na temat stanu gospodarki pol‐
skiej (Sytuacja  finansowa sektora przedsiębiorstw…)  i światowej w 2012 ro‐
ku oraz prognozy na kolejne  lata  (Eurostat Database, Biuletyn miesięcz‐
ny…, Prognozy makroekonomiczne…). 
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The impact of the economic depression on the level of tax 
revenue and revenue independence on the example  

of Brodnica city  
 

Abstract: At the time of the introduction of the reforms of the local 
government in 1990, the municipality started functioning. They are  
a key element of local government in Poland. 
Their task is to conduct local fiscal policy and execution, imposed on 
them their own and commissioned tasks. The main purpose of the 
submitted article is presentation of the business cycle theory, the 
essence and source of tax revenues of municipalities and the 
presentation of ratios, used to fiscal policy communities, evaluation. 
The study hypothesis was put into the research, according to which 
the economic depression had an impact on the importance of tax 
revenue and revenue independence in the city of Brodnica. 
There is an attempt of it’s verification by using ratios, presented 
in the methodological part of the article. 
Key words: economic cycle, financial crisis, municipal budget, 
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1. Teoria i istota cyklów koniunkturalnych w gospodarce 
 
  Cykl  koniunkturalny  jest  to  zjawisko występowania w  gospodarce 
danego kraju lub w regionie wahań określonych mierników ekonomicz‐
nych.  Charakteryzują  one  poziom  koniunktury wokół  trendu wzrostu 
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gospodarczego,  który  jest  analizowany w  długim  okresie  [Burda, Wy‐
plosz 2000, s. 46.]. 
  Do najczęściej stosowanych mierników ekonomicznych, stosowanych 
w ocenie aktualnego trendu zalicza się: 
• Produkt Krajowy Brutto, 
• Zatrudnienie, 
• Poziom cen, 
• Poziom eksportu, 
• Poziom importu, 
• Wielkość nakładów inwestycyjnych, 
• Dochody i wydatki ludności, 
• Zyski przedsiębiorstw, 
• Poziom indeksów giełdowych. 
  Fazy cyklu koniunkturalnego [Burda, Wyplosz, 2000, s. 79]: 
• faza ożywienia  –  rosną: produkcja,  zatrudnienie,  inwestycje, popyt, 

ceny, maleje: bezrobocie; 
• faza szczytu – koniec wzrostu, ww. wielkości utrzymują się na wyso‐

kim poziomie; 
• faza  kryzysu  –  rośnie  bezrobocie, maleją:  produkcja,  zatrudnienie, 

inwestycje, popyt, ceny; 
• dno – koniec  spadku, wyżej wymienione wielkości pozostają na ni‐

skim poziomie. 
  Cykle koniunkturalne według kryterium długości dzieli się na  [Bar‐
czak 2006, s. 117]: 
• krótkie  (cykle Kitchina) –  trwają one 2–4  lata, związane są ze zmia‐

nami  zapasów,  cen hurtowych,  jak  również  z  rozliczaniem operacji 
bankowych; 

• średnie  (cykle  Juglara  i Kuznetsa) –  trwają od 8 do 23  lat,  ich przy‐
czyną są zmiany wydatków  inwestycyjnych, Produktu Narodowego 
Brutto, inflacji oraz bezrobocia; 

• długie  (cykle  Kondratiewa)  –  trwają  od  40  do  60  lat,  związane  są  
z odkryciami lub ważnymi innowacjami technicznymi oraz procesem 
ich  rozprzestrzeniania  się  na  świecie  (elektryczność,  silnik  parowy, 
koleje, komputery, internet). 
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2. Zasady konstrukcji budżetu jednostek samorządu 
    terytorialnego oraz główne kategorie dochodów 
 

  Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 
jest regulowana następującymi aktami prawnymi [www.sejm.gov.pl]: 
• Ustawa Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., 

Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zmianami;  
• Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r., o zmianie ustawy o finansach publicz‐

nych, Dz. U. 2013, pozycja 938; 
• Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, Dz. U. z 2003 r., nr 203, poz. 1966, ze zmianami. 
  Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi budżet gminy jest planem 
dochodów  i  wydatków  uchwalanym  w  formie  uchwały  budżetowej 
i stanowiącym  podstawę  gospodarki  finansowej  gminy.  Gmina  samo‐
dzielnie prowadzi gospodarkę  finansową w oparciu o uchwałę budże‐
tową gminy. Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków 
oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. 
  Jednoosobowy  organ wykonawczy  powinien  przedstawić  do  15  li‐
stopada  roku  poprzedzającego  rok  budżetowy,  projekt  budżetu,  orga‐
nowi uchwałodawczemu. Informacja o stanie mienia komunalnego oraz 
objaśnienia do niego powinny być przedstawione do 31 marca następne‐
go roku. Regionalna Izba Obrachunkowa otrzymuje również projekt bu‐
dżetu w celu zaopiniowania [Strzelecki 2008 r., s. 254.]. 
  W ustawie o dochodach  jednostek samorządu terytorialnego zostały 
określone  zasady  dotyczące  ustalania  i  gromadzenia  tych  dochodów 
oraz zasady, które mówią o przeznaczeniu subwencji ogólnej jak i dotacji 
celowej z budżetu państwa [Jędrzejewski 2007, s. 67].  
  Subwencje oraz dochody własne mogą być w dowolny sposób wyko‐
rzystane biorąc pod uwagę wolę zarządu konkretnej  jednostki samorzą‐
du terytorialnego. Uwarunkowany charakter mają dotacje oraz subwen‐
cje celowe  (przedmiotowe, oświatowe  i wyrównawcze). Środki  finanso‐
we, które otrzymane  są,  jako dotacje wykorzystane muszą być na wła‐
ściwy cel [Piotrowska‐Marczak 2009, s. 54–55]. 
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  Uchwałę  budżetową  podejmuje  Rada  Gminy.  Organ wykonawczy 
(prezydent, burmistrz  lub wójt)  spełnia  istotna  rolę w  cyklu przygoto‐
wań, uchwalania oraz przy dokonywaniu zmian w budżecie.  
  W  projekcie  budżetu  nie można  dokonywać  zmian,  które  zwiększą 
wydatki a nie będą, miały pokrycia w dochodach, które są planowane czy 
też zwiększyć dochody bez ustanowienia tych źródeł. Na te zmiany musi 
być zgoda  jednoosobowego organu gminy, gdyż  tylko on ma prawo do‐
konywania tych zmian [Mackiewicz, Malinowska‐Maciąg 2007, s. 39].  
  Zgodnie  z  zapisami  Konstytucji  RP  dochodami  gmin,  powiatów 
i województw  są:  dochody własne,  subwencje  ogólne  z  budżetu  pań‐
stwa, dotacje celowe z budżetu państwa. Na rysunku 1 zaprezentowany 
został graficzny podział dochodów gmin. 
 

Rysunek 1. Podział dochodów gmin 

 
 
 
 
 
 
Źródło: Borodo 2006, s. 58‐59. 

 
  Dochody  jednostek  samorządu  terytorialnego  można  podzielić  na 
[Borodo 2003, s. 292–293]: 
• dochody prywatno‐prawne, które osiągane są przez jednostkę samo‐

rządu terytorialnego,  jako właściciela, do którego należy mienie. Bę‐
dąc  właścicielem  gmina  może  składniki  swego  majątku  wynająć, 
wydzierżawić czy też oddać w wieczyste użytkowanie, bądź wnieść, 
jako udział do spółki. Ma możliwość powołania zakładu  jak i sprze‐
dania  odpowiednich  składników mienia  komunalnego. Na  podsta‐
wie  zawieranych  umów  cywilnoprawnych  czy  też  czynności  pry‐
watno‐prawnych, które zostały określone przepisami prawa handlo‐
wego lub cywilnego, jednostka uzyskuje dochody. 

Dochody Gminy 

Podatki i opłaty Dochody z majątku 
Dochody na zadania  

zlecone 
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• dochody publiczno‐prawne, które przypadają gminom z mocy usta‐
wy. Otrzymują one z tego źródła opłaty, podatki, subwencje i dotacje. 

  Do grupy dochodów własnych gminy zalicza się [Brdulak, Kłopotek 
2008, s. 55–58]: 
• opłaty, które zostały przyznane gminom, jako własne; 
• podatki, które zostały przyznane gminom, jako dochody własne; 
• dochody, które pochodzą z majątku gminy; 
• udziały w podatkach, które mają charakter centralny; 
• inne  dochody,  które  należą  się  gminom  na  podstawie  odrębnych 

przepisów. 
  Gminy posiadają ograniczoną samodzielność w zakresie kształtowa‐
nia dochodów własnych. Ich wpływ ogranicza się do [Pietrzak, Polański, 
Woźniak 2008, s. 162–163]: 
• ustalania wysokości opłat lokalnych i stawek podatkowych, 
• udzielania zwolnień bądź ulg, 
• tworzenia własnych podatków lokalnych, 
• pozyskiwania środków − które mają charakter zwrotny, 
• uzyskiwania dochodów z gospodarowania mieniem komunalnym. 
  Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego,  wprowadza  następującą  klasyfikację  dochodów  podat‐
kowych gmin [Owsiak 2008, s. 447–448]: 
• podatek od nieruchomości, 
• podatek rolny, 
• podatek leśny, 
• podatek od środków transportowych, 
• opodatkowanie w formie karty podatkowej, 
• podatek od spadków i darowizn, 
• podatek od czynności cywilnoprawnych. 
 Udziały w podatkach dochodowych  stanowiących dochód budżetu 
państwa  są  powszechnie  stosowaną  formą  dochodów  jednostek  samo‐
rządu terytorialnego, traktowaną  jako metoda równoważenia budżetów 
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samorządu terytorialnego. Nie są one zaliczane do dochodów własnych 
gmin. Ich wysokość stanowi [Dolnicki 2009, s. 348]: 
• 39,34% wpływów z podatku dochodowego od osób  fizycznych, za‐

mieszkałych na terenie gminy, 
• 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jedno‐

stek  organizacyjnych  niemających  osobowości  prawnej,  posiadają‐
cych siedzibę na terenie gminy. 

 
3. Metodologia oceny efektywności dochodowej i podatkowej 
    gmin 
 
  W  literaturze  przedmiotu  jako  podstawowe  mierniki  efektywności 
gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego wymienia się 
wskaźniki  finansowe.  Ich  konstrukcja  jest  oparta  na  danych,  pochodzą‐
cych z budżetów gmin oraz informacji o charakterze demograficznym. 
  Do oceny efektywności dochodowej i podatkowej w mieście Brodni‐
ca, zastosowane zostały następujące miary:  indeks dynamiki dochodów 
podatkowych, wskaźnik  struktury  dochodów  budżetowych, wskaźnik 
udziału dochodów podatkowych w ogóle dochodów budżetowych oraz 
dochody  podatkowe  jednostki  samorządu  terytorialnego  na  jednego 
mieszkańca i wskaźnik dochodowej samodzielności jednostki samorządu 
terytorialnego. 
  Indeks dynamiki dochodów podatkowych [Sobczyk 2006, s. 255]: 

oy
yi 1=

gdzie: 

i – indeks dynamiki łańcuchowy, 

1y  – wartość zjawiska w roku badanym, 

0y – wartość zjawiska w roku poprzednim. 

  Miernik ten informuje, o relacji pomiędzy wartością badanego zjawi‐
ska w roku obecnym do roku poprzedniego. Z punktu widzenia polityki 
budżetowej  pożądane  jest,  aby  zmiana  poziomu  dochodów  podatko‐
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wych w gminie wykazywała wartość powyżej 100%, gdyż wtedy docho‐
dy podatkowe w większym stopniu zasilają jej budżet. 
  Wskaźnik struktury dochodów budżetowych [Sobczyk 2006, s. 33]: 

100x
N
nw i

i = gdzie: 

iw  – udział badanego zjawiska w całości zbiorowości, 

in  – wartość badanego zjawiska, 

N  – wartość całej zbiorowości. 
  Wskaźnik ten prezentuje źródła oraz ich znaczenie zasilania budżetu 
jednostki  samorządu  terytorialnego. Prezentuje on  strukturę budżetu  z 
podziałem na dochody własne oraz na zadania zlecone. 
  Wskaźnik udziału dochodów podatkowych w ogóle dochodów bu‐
dżetowych [Zawora 2008, s. 37–38]: 

100x
DB
DP

w dp = gdzie: 

dpw  – udział dochodów podatkowych w dochodach budżetu, 

DP – kwota dochodów podatkowych jst, 
DB – kwota dochodów budżetowych jst. 
  Miara ta  informuje o tym,  jaką część ogółu dochodów budżetowych 
jednostki  samorządu  terytorialnego  stanowią  podatki  (lokalne  oraz 
udział w podatkach  centralnych). Wzrastanie poziomu  tego wskaźnika 
w kolejnych latach, oznaczać będzie coraz większe znaczenie dochodów 
podatkowych w finansach gminy. 
  Dochody podatkowe  jednostki samorządu terytorialnego na  jednego 
mieszkańca [Zawora 2008, s. 41]: 

100x
LM
DP

w
m

d = gdzie: 
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m
dw  – kwota dochodów podatkowych jst. na jednego mieszkańca, 

DP – kwota dochodów podatkowych jst, 
DB – liczba mieszkańców jst. 
  Wskaźnik  ten  informuje  o potencjale podatkowym  jednostki  samo‐
rządu terytorialnego w przeliczeniu na  jednego  jej mieszkańca. Im wyż‐
szy  poziom  tego wskaźnika,  tym  jest większa  zamożność  gminy  i  jej 
efektywność podatkowa. 
  Wskaźnik  dochodowej  samodzielności  jednostki  samorządu  teryto‐
rialnego [Dylewski, Filipiak, Gorzałczyńska‐Koczkodaj 2007, s. 150‐151]: 

100x
DB

PCDW
w ds

−
= gdzie: 

dsw  – wskaźnik dochodowej samodzielności jst, 

DW – kwota dochodów własnych jst,  
PC – kwota zwróconych podatków z budżetu państwa, 
DB – kwota dochodów budżetowych jst. 
 

  Ostatnia miara  informuje  o  samodzielności  finansowej  badanej  jed‐
nostki. W  oparciu  o  ten wskaźnik możliwe  jest ustalenie niezależności 
dochodowej gminy od przekazywanych  jej  środków z budżetu central‐
nego.  Im wyższy  poziom  tego wskaźnika,  tym większe możliwości  fi‐
nansowe i inwestycyjne posiada badana jednostka samorządowa. 
 

4. Ocena znaczenia dochodów podatkowych w mieście 
    Brodnica w latach 2008–2013 
 

  Część empiryczna opracowania, dotyczy oceny efektywności docho‐
dowej w ramach polityki budżetowej, prowadzonej przez władze miasta 
Brodnica przy wykorzystaniu wskaźników, zaprezentowanych w części 
metodologicznej.  Dane  o  charakterze  demograficznym  i  finansowym, 
pochodzą z zasobów Biuletynu Informacji Publicznej oraz Rocznika De‐
mograficznego GUS. 
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  Brodnica jest miastem i gminą położoną w województwie kujawsko‐
pomorskim,  w  powiecie  brodnickim  [www.brodnica.miasto.biz].  Naj‐
ważniejsze przedsiębiorstwa w  sektorze  spożywczym  to Fabryka  Żela‐
tyny, mleczarnia  Bromilk  oraz Vobro  [ibidem]. W mieście  funkcjonują 
również  firmy  z  branży  odzieżowej  (Henri  Llyod, VITO),  papierniczej 
(Wytwórnia  Opakowań  Kartonowych,  Samindruk),  branży  tworzyw 
sztucznych (Vorwerk, Cofresco) oraz przemysłu materiałów opatrunko‐
wych (Seni) [ibidem]. 
  Mieszkańcy Brodnicy  tworzą wspólnotę samorządową zwaną „Mia‐
stem”,  która  działa  poprzez  swoje  organy.  Organami miasta  są  Rada 
Miasta  i Burmistrz. Mieszkańcy wybierają do Rady Miasta 21  radnych. 
Organem wykonawczym władz jest Burmistrz Miasta [ibidem].  

 

Rysunek 2. Herb miasta Brodnica 
 

 
      Źródło: www.brodnica.miasto.biz/ 

 
  Miasto jest siedzibą starostwa powiatu brodnickiego. W mieście swo‐
je oddziały mają następujące banki: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, PKO 
BP, BGŻ, BZ WBK, Santander Consumer Bank, Raiffeisen Polbank oraz 
Getin  Bank  oraz  Alior  Bank  [www.nbp.pl].  W  Brodnicy  funkcjonuje 
również uczelnia wyższa. Miasto  jest siedzibą Wydziału zamiejscowego 
Społecznej Akademii Nauk z Łodzi. 
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  Analizując dane (rysunek 1, 3), należy zauważyć, że negatywne skut‐
ki kryzysu  finansowego  i  spowolnienia gospodarczego można było za‐
uważyć w okresie 2009–2011. 
  Dochody budżetowe w ciągu dwóch  lat uległy obniżeniu o ponad 9 
mln PLN,  i dopiero plan budżetowy na  2012  rok,  zakładał wzrost do‐
chodów budżetu miasta Brodnica o blisko 3%. 

Tabela 1. Wybrane dane finansowe oraz demograficzne miasta Brodnica  
za okres 2008–2012 

Pozycja  2008  2009  2010  2011  2012* 

Liczba 
mieszkańców 

27 777  27 740  28 396  28 506  27 530 

Dochody 
budżetowe 

63.726.921,83  83.881.587,29  82.563.677,19  74.848.861,39  76.947.800,00 

Dochody 
własne 

38.620.069,39  58.597.413,25  55.814.497,63  46.927.184,27  48.684.450,00 

Dochody 
podatkowe 

31.910.242,70  32 218 794,25  33.150.379,42  35.657.622,00  37.347.706,00 

Dochody 
majątkowe 

2.132.321,53  16.232.223,84  15.149.426,92  4.604.800,44  6.193.092,00 

Dochody z 
podatków 
centralnych 

16.742.717,24  15 686 360,00  15.682.853,89  17.515.789,53  19.330.276,00 

Źródło: http://umbrodnica.bip.e‐zeto.eu oraz www.stat.gov.pl 

* budżet uchwalony, bez sprawozdania z wykonania. 
 

  Nieco  inną  sytuację  zaobserwowano  w  odniesieniu  do  dochodów 
podatkowych,  które w  każdym  z  badanych  okresów wykazywały  ten‐
dencję wzrostową.  Jest  to sygnał,  iż znaczenie  tego  źródła zasilania bu‐
dżetu miasta  zyskiwało na znaczeniu kosztem  innych kategorii docho‐
dów (głównie dochodów z majątku miasta). 
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Rysunek 3. Dynamika dochodów oraz dochodów podatkowych w mieście Brodnica  
w latach 2008–2012 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tabeli 1. 

 
  Informacje,  zaprezentowane  na  rysunkach  4,  5, wskazują  na  rosnące 
znaczenie dochodów podatkowych w budżecie miasta Brodnica, pomimo 
panującego spowolnienia gospodarczego. Oprócz roku 2009, gdy ich udział 
w dochodach miast obniżył się o 11,7 punktu procentowego w pozostałych 
latach, będących przedmiotem analizy  ich udział systematycznie wzrastał. 
Stanowią one obecnie blisko połowę dochodów budżetu miasta. 
  Należy  zauważyć  istotne  obniżenie  znaczenia  dochodów majątko‐
wych, począwszy od 2011  roku, gdy  ich udział w dochodach budżeto‐
wych obniżył się o ponad 12 punktów procentowych. Wzrasta natomiast 
znaczenie  dochodów  podatkowych  z  budżetu  centralnego  (PIT  oraz 
CIT), które stanowią obecnie około 25% całości dochodów miasta. 
  Analizując  powyższe  dane  należy  stwierdzić,  iż  relacja  dochodów 
podatkowych na jednego mieszkańca miasta Brodnica, w analizowanym 
okresie regularnie ulegała poprawie. W ciągu czterech  lat kwota docho‐
dów podatkowych na  jednego mieszkańca zwiększyła się o ponad, 207 
PLN, co oznacza wzrost o ponad 18%. 
  Powyższe dane stanowią zaprzeczenie  tezy,  iż okres dekoniunktury 
gospodarczej,  negatywnie  wpłynął  na  poziom  i  znaczenie  dochodów 
podatkowych w budżecie analizowanego miasta. 
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Rysunek 4. Struktura dochodów miasta Brodnica w latach 2008–2012 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tabeli 1. 

 
Rysunek 5. Udział dochodów podatkowych w dochodach budżetu miasta Brodnica  

w latach 2008–2012 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tabeli 1. 
Rysunek 6. Dochody podatkowe na jednego mieszkańca miasta Brodnica  

w latach 2008–2012 (PLN) 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tabeli 1. 

 
  Dane zawarte na rysunku 7 wskazują na negatywną tendencję w zakre‐
sie  samodzielności  dochodowej  miasta  Brodnica,  która  rozpoczęła  się  
w 2009 roku. Poziom wskaźnika dochodowej samodzielności miasta w cią‐
gu trzech ostatnich lat uległ obniżeniu o ponad 13 punktów procentowych. 
  Jest  to zjawisko o charakterze negatywnym, gdyż obecnie nieco po‐
nad  38%  dochodów miasta  pochodzi  z  klasycznych  źródeł własnych, 
a trzy  lata  temu  było  to  ponad  51%.  Jest  to  sygnał,  że  finanse miasta 
Brodnicy w  coraz większym  stopniu  stają  się uzależnione  od  środków 
z budżetu  centralnego,  co oznacza mniejszą autonomię  finansową miasta. 
Powyższe  wnioski  należy  jednak  uzupełnić  o  dodatkowe  informacje, 
które w sposób obiektywny zilustrują przyczyny zwiększającego się po‐
ziomu zadłużania miasta. 
  W latach 2006–2009 skumulowany deficyt budżetowy miasta wyniósł 
20,4  mln.  PLN  [http://umbrodnica.bip.e‐zeto.eu].  Stanowiło  to  bardzo 
istotne obciążenie dla autorów budżetów miasta w kolejnych latach. Aby 
możliwe było  zbilansowanie dochodów  i wydatków budżetowych, ko‐
nieczne  było  skorzystanie  z dodatkowych,  zewnętrznych  źródeł  finan‐
sowania dla miasta. W tym celu miasto w dniu 12 października 2012 ro‐
ku wyemitowało obligacje komunalne dziesięcioletnie na okaziciela serii 
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A 12 o wartości nominalnej 12,7 mln. PLN. Jako cel emisji podano środki 
uzyskane z emisji obligacji przeznacza się na sfinansowanie planowane‐
go deficytu budżetu oraz spłata zaciągniętych w  latach ubiegłych zobo‐
wiązań z tytułu emisji papierów wartościowych Gminy Miasta Brodnicy 
[www.gpwcatalyst.pl]. 

 
Rysunek 7. Wartość wskaźnika dochodowej samodzielności miasta Brodnica  

w latach 2008–2012 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tabeli 1. 

 
5. Zakończenie 
    
  Każdy plan finansowy, jednostki, zarówno o charakterze centralnym 
jak  i  lokalnym  jest  oparty  na  wpływach  z  podatków.  Ich  znaczenie 
w konstrukcji  budżetów  jest  ogromne,  zarówno w  skali  centralnej  jak  
i lokalnej. 
  Cel  postawiony  we  wstępie  został  zrealizowany.  Zaprezentowana 
została  istota oraz rodzaje cykli koniunkturalnych w gospodarce, dzięki 
czemu łatwiejsze się stało zrozumienie istoty spowolnienia gospodarcze‐
go,  jakie  jest obserwowane od 2008  roku. Przedstawione zostały  źródła 
prawa w zakresie finansowej polityki jednostek samorządu terytorialne‐
go, a  także zostały zaprezentowane  rodzaje podatków  lokalnych, które 
są źródłem dochodów budżetowych miast oraz gmin. Scharakteryzowa‐
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ne  zostały  również, wskaźniki  finansowe  i  statystyczne, dzięki którym 
możliwa jest ocena sytuacji budżetowej jednostek samorządowych. 
  Postawiona hipoteza badawcza,  jedynie w części została zweryfiko‐
wana pozytywnie. Udało się potwierdzić założenie,  iż spowolnienie go‐
spodarcze  ma  istotny  wspływ  na  samodzielność  dochodową  miasta 
Brodnica,  co  zostało  udowodnione dzięki  analizie  przy wykorzystaniu 
wskaźnika  samodzielności dochodowej,  który uległ  obniżeniu w  ciągu 
ostatnich 3 lat o ponad 13 punktów procentowych. 
  Druga część hipotezy została zweryfikowana negatywnie. Nie udało 
się potwierdzić założenia, mówiącego,  że w okresie dekoniunktury go‐
spodarczej  znaczenie  dochodów  podatkowych  w  dochodach  budżetu 
miasta Brodnica będzie malało. Dane będące wynikiem analiz dostarczy‐
ły  informacji,  że  zarówno  wskaźnik  udziału  dochodów  podatkowych 
w dochodach budżetu,  jak  i wskaźnik dochodów podatkowych na  jed‐
nego mieszkańca zwiększały swoją wartość w okresie ostatnich 3 lat.  
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1. Wstęp 
 

  Dla wielu pokoleń ludzi – nie tylko głęboko wierzących – lecz przede 
wszystkim, przekonanych, że praca i wiara stanowią o wartości człowie‐
ka,  dewiza  żyjącego  na  przełomie  V  i  VI  wieku  n.e.  św.  Benedykta  
z Nursji – Ora et labora (módl się i pracuj) stanowiła drogowskaz wyzna‐
czający  kierunek  życia.  Jednak  pojmowanie  pracy,  której  przedsiębior‐
czość jest swoistą formą, jako wartości ma dużo szersze odniesienia niźli 
tylko nakazy religijne.  
  Systemy społeczne, które nie potrafiłyby nadać pracy głębszego zna‐
czenia – oderwanego od prostego zdobywania dóbr materialnych, i tym 
samym uczynić z niej  jednej z ważniejszych społecznych wartości, były‐
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by skazane na zagładę [Anthony 2001, s. 1−14]. Kultury ludzkie – każda 
na swój użytek – określają sens pracy dla egzystencji  jednostki, rodziny 
i społeczeństwa  –  tak,  jak określają  inne główne  zasady  egzystencji, na 
przykład sens życia, śmierci, miłości.  
  Poglądy na temat sensu pracy ulegały zmianom w toku ewolucji spo‐
łecznej  i  rozwoju  cywilizacji  technicznej. Wszystkie  znane  cywilizacje 
ludzkie powstały dzięki pracy, jednak w ich ramach nie zawsze była ona 
wartością centralną. Na skali wartości pracy znaleźć więc można zarów‐
no  lekceważenie wysiłku  ludzkiego,  jak  i  jego gloryfikację, czego przy‐
kładem jest z jednej strony pogarda dla przymusowych robotników (za‐
równo  niewolników w  starożytnym  Egipcie,  jak  i  robotników w  nazi‐
stowskich Niemczech); z drugiej zaś –   przywileje dla określonych grup 
zawodowych – zarówno dawniej (podziw dla artystów starożytnej Grecji 
i Rzymu),  jak  i współcześnie (gigantyczne apanaże wysoko postawionej 
kadry  kierowniczej międzynarodowych  korporacji  czy  też  przedstawi‐
cieli innych poważanych od wieków profesji, na przykład prawników).  
  Wielkie  systemy  religijne  zazwyczaj  podejmują  problem  znaczenia 
pracy w duchu konformistycznym, propagując  idee pracy  jako obowiąz‐
ku, modlitwy, nakazu religijnego, drogi do doskonałości. Cywilizacje nie 
opierające się na wielkich religiach uzasadniały konieczność pracy syste‐
mem  tradycyjnych  zobowiązań  jednostki względem  rodziny  lub  innych 
struktur społecznych, takich jak klan, mafia lub plemię albo wspólnota. 
  Znaczenie pracy w kręgu kultury europejskiej ukształtowało się pod 
wpływem tradycji antycznej (arystokratyczna pogarda dla pracy)  i war‐
tości  z kręgu kultury  chrześcijańskiej  (praca  jako  forma modlitwy oraz 
poddanie  się woli  bożej).  Z  kolei  protestancką  etykę  pracy  zazwyczaj 
ujmuje się jako jeden z ważnych czynników powstania gospodarki kapi‐
talistycznej, opartej na mechanizmie rynku  [Weber, 2011, s. 5−314]. Sta‐
nowisko Kościoła w tej materii ujęte  jest w encyklice Jana Pawła II – La‐
borem  Exercens. W  tym  ujęciu  praca  powinna  być  podporządkowana 
człowiekowi, dawać mu możliwość rozwoju i urzeczywistniania się, zaś 
jej  siła  społeczna polega  na  budowaniu wspólnoty. Wzorem pracy dla 
katolika ma być sam Bóg [Jan Paweł II 1995, s. 1−7]. 
  Współczesna wartość pracy w większości kultur  i systemów gospo‐
darczych  jest postawiona bardzo wysoko. Obecnie praca ma dla  jedno‐
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stek znaczenie egzystencjalne, określając sens  ich  życia, styl bytowania, 
rodzaj  kontaktów  interpersonalnych,  tożsamość  i identyfikację  z  okre‐
ślonymi grupami oraz miejsce w hierarchii społecznej. W dobie kryzysu 
gospodarczego o zasięgu globalnym praca nabiera jeszcze większej war‐
tości, często decydując o przetrwaniu –  także w sensie dosłownym. Dla 
wielu pozostaje jednak nadal drogą samospełnienia. 
   
2. Funkcje pracy 
 

  Wśród wielkich dwudziestowiecznych  teorii pracy można wyróżnić 
dwa typy. Pierwszy reprezentuje teoria Freuda, która w pracy dostrzega 
niezbędny warunek przeżycia człowieka, a także warunek  jego rozwoju 
osobistego  (ego);  drugi  typ  teorii  reprezentują  teorie  samoaktualizacji 
albo samorozwoju [Bańka 1992, s. 25−28]. 
  Wedle  koncepcji  Freuda,  praca  narzuca  człowiekowi  wymagania 
zmuszające go do  życia w  realnej  rzeczywistości, w określonym  środo‐
wisku fizycznym, a nie w świecie przyjemności. Tym samym, obiektyw‐
ne przekształcenia rzeczywistości następują pod presją konieczności ze‐
wnętrznych  i  przez  to  są w  sprzeczności  z wewnętrznymi  impulsami 
działania (instynktami).  
  Fromm podkreśla znaczenie treści wykonywanych zadań. Utrzymuje 
też, iż zbyt wiele obowiązków nie dostarcza ich wykonawcom satysfakcji 
wewnętrznej w postaci zainteresowania, co oznacza, że praca jest jedynie 
instrumentem w osiąganiu gratyfikacji finansowych i materialnych. 
  Koncepcja  Jahody  jest  teorią  pracy  i  bezrobocia w  dużym  stopniu 
zbieżną z teorią Freuda, choć posługującą się zupełnie inną terminologią. 
Ekonomiczne funkcje pracy są  jawne – polegają na konieczności zdoby‐
cia  środków  do  życia.  Funkcje  psychologiczne mają  charakter  ukryty, 
lecz można  o  nich wnioskować  z  obserwacji  pośrednich. Zgodnie  z  tą 
koncepcją  posiadanie  pracy  prowadzi  do  aktywności,  odporności  psy‐
chicznej i optymizmu życiowego.  
  Teorie samoaktualizacji opierają się na fundamentalnym założeniu, że 
człowieka stwarza jego własna praca. Najbardziej znaną teorię samoaktu‐
alizacji zaproponował Maslow. Jest ona znana  jako teoria motywacji i za‐
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kłada  istnienie hierarchicznej struktury potrzeb oraz hierarchicznej kolej‐
ności ich zaspokajania. Potrzebą najwyższego rzędu jest potrzeba samoak‐
tualizacji, definiowana  także  jako potrzeba stawania się  tym, kim poten‐
cjalnie można się stać. W  teorii pracy Maslowa pobrzmiewają  tony etyki 
protestanckiej,  jako  że w  jego mniemaniu, osoba  realizująca  się poprzez 
pracę –  traktuje  ją  jako powołanie  lub misję, w której zaciera się granica 
między obowiązkiem a zabawą, przyjemnością a rozrywką. 
  Jak można zaobserwować na przestrzeni wielu dziesiątek lat, a nawet 
stuleci, grupa usatysfakcjonowanych  swoją pracą, a nie  traktujących  jej 
jako mitręgę i sposób zapewnienia sobie środków przetrwania – stanowi 
mniejszość. Odpowiedzi na pytanie – dlaczego  tak  się dzieje – udzielił 
w latach  50.  i  60. poprzedniego  stulecia Frederick Herzberg, psycholog 
zajmujący się teorią motywacji, którego odkrycia naukowe z tej dziedzi‐
ny  zaliczane  są  do  klasyki  teorii  zarządzania  [Koźmiński,  Jamielniak 
2011,  s. 263−284].  Jego  teoria dwuczynnikowa stanowi alternatywę wo‐
bec piramidy potrzeb Maslowa. Herzberg rozróżnia w niej czynniki hi‐
gieniczne, których brak w miejscu pracy  automatycznie powoduje nie‐
zadowolenie, natomiast ich występowanie najwyżej umożliwia brak nie‐
zadowolenia (na przykład dostępność toalety, wygodne krzesło; a także, 
co  ciekawe,  wynagrodzenie)  oraz  czynniki  motywujące,  których  brak 
w miejscu pracy powoduje brak zadowolenia, natomiast ich występowa‐
nie, o ile występują także czynniki higieniczne, umożliwia zadowolenie.
  Motywatory wyróżnione  przez Herzberga,  to  osiągnięcia,  uznanie, 
możliwość  rozwoju  i  awansu, wreszcie  –  praca  sama w  sobie,  czyli  – 
możliwości samorealizacji i docenienia.  
  Oczywistym jest, że ideałem jest sytuacja, w której praca stanowi dla 
jednostki nie tylko źródło dochodu, ale także satysfakcji i samorealizacji, 
czemu  służą  zarówno materialne,  jak  i  niematerialne  narzędzia moty‐
wowania  pracowników  [Kamińska, Warzyński  2011,  s.  49−78].  Jednak 
obecnie, w dobie kryzysu noszącego znamiona globalnego, któremu  to‐
warzyszy rosnące bezrobocie, samo posiadanie pracy bywa dla jednostki 
wartością nadrzędną.  
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3. System etyczny a postawy wobec przedsiębiorczości 
 

  Jak już zostało to zarysowane we wstępie i w poprzednim rozdziale, 
na  stosunek  jednostki do wykonywanej przez nią pracy ma wpływ  jej 
system wartości  –  normy  etyczne,  którymi  kieruje  się w  życiu  i  które 
wpływają na podejmowane przez nią działania. Jako że w  teorii ekono‐
mii przedsiębiorczość definiowana  jest  jako swoista forma pracy, przeto 
wszelkie  uwagi  dotyczące  postaw  jednostki wobec  pracy,  odnoszą  się 
także do jej nastawienia wobec przedsiębiorczości.  
  Przedsiębiorczość  jest definiowana  jako cecha działania zmierzające‐
go do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobów gospo‐
darczych firmy. Do cech osób przedsiębiorczych zazwyczaj zaliczana jest 
umiejętność  dostrzegania  potrzeb  i doskonalenia  pomysłów,  zdolności 
do wykorzystywania nadarzających się okazji, a  także gotowość do po‐
dejmowania ryzyka. Zatem, o przedsiębiorczości zwykło się było mówić 
w dwóch wymiarach: jako o procesie, czyli akcie tworzenia i budowania 
czegoś  nowego  oraz  jako  zespole  cech  opisujących  szczególny  sposób 
postępowania człowieka. W  tym znaczeniu przedsiębiorczość wyróżnia 
się dynamizmem  i  aktywnością  jednostki,  jej  skłonnością do  podejmo‐
wania ryzyka, umiejętnością przystosowywania się do zmieniających się 
warunków,  postrzeganiem  szans  i  umiejętnością  ich wykorzystywania 
oraz innowacyjnością i motoryką [Janowski 1998]. Jest zatem indywidu‐
alną cechą  jednostki, wyróżniającej się umiejętnością dostrzegania uwa‐
runkowań  i związków zachodzących  tak między zjawiskami gospodar‐
czymi,  jak  i,  w  szerszym  kontekście,  uwarunkowań  społeczno‐
ekonomicznych – zarówno w ich wymiarze globalnym, jak i lokalnym. 
  Jednakże,  na  umiejętności  decyzyjne  oraz motywację  do  podejmo‐
wania określonych działań wpływ mają również i inne czynniki, a wśród 
nich – system wartości,  jakim się w życiu kieruje człowiek, a co za  tym 
idzie, rozbudowany zespół norm i przekonań, składających się na system 
etyczny. Do najbardziej znanych etyków  i  systemów etycznych, należy 
zaliczyć:  Sokratesa  –  reprezentującego  nurt  intelektualizmu  etycznego, 
głosicieli  hedonizmu  –  Anaksymenesa  i  Epikura,  etykę  chrześcijańską 
Platona  i  św.  Augustyna,  systemy  obiektywno‐naturalistyczno‐
motywistyczne,  reprezentowane przez Arystotelesa, Stoików  i Spinozę, 
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skrajnego racjonalistę – Kartezjusza i twórcę nowoczesnego systemu ide‐
alistycznego – Hegla, Jeana‐Jacquesa Rouseeau i  jego następców, twórcę 
filozofii  krytycznej  i  transcendentalnej  –  Immanuela  Kanta,  twórców 
i wyrazicieli  utylitaryzmu  –  Jeremy’ego  Benthama  i  Jamesa Milla,  ide‐
ologów materializmu dialektycznego – Marksa i Engelsa oraz ich następ‐
ców (łącznie ze Stalinem), reprezentanta filozofii życia – Friedricha Nie‐
tzchego, przedstawiciela pesymizmu w  filozofii – Arthura Schopenhau‐
era,  neopozytywistę  –  Rudolfa  Carnapa,  twórczynię  obiektywizmu  – 
Ayn Rand, twórczynię etyki troski – Nel Noddings, a także twórcę pre‐
skryptywizmu – Richarda Hare.  
  Wymienieni wyżej uczeni  i myśliciele,  to  tylko wybrani  filozofowie 
i ważniejsze, reprezentowane przez nich, systemy etyczne, lecz z pewno‐
ścią listę te mogłoby uzupełnić szereg innych nazwisk i odwołań do sys‐
temów  filozoficznych  i  religijnych. Wielkie  systemy  etyczne,  o których 
należałoby  także wspomnieć w  tym  kontekście,  to  chrześcijaństwo,  is‐
lam, mahajana i humanizm. Z kolei, koncepcje etyczne (w ich ujęciu na‐
ukowym),  przywoływane  zwykle  przez  znawców  przedmiotu,  to  [za: 
Hartman 2012, s. 29−35]: 

 Absolutyzm moralny  –  czyli przekonanie,  że pewne  czyny  są bez‐
względnie złe, a inne bezwzględnie dobre – bez względu na kontekst 
kulturowy, historyczny, a nawet sytuacyjny. 

 Deontologizm, zwany  inaczej etyką deontologiczną, etyką obowiąz‐
ku  lub pryncypializmem  –  to  teoria  etyczna uznająca moralność  za 
dziedzinę prawa moralnego, wyznaczającego nam nasze powinności, 
rozumiane  w  kategoriach  bezwarunkowego  obowiązku.  Znakomi‐
tym przykładem deontologizmu jest etyka Kanta. 

 Dogmatyzm moralny – apodyktyczna postawa etyczna, powiązana z 
absolutyzmem moralnym, oparta na przekonaniu, że  istnieje pewna 
bezwzględna  podstawa  teoretyczna  (lub  religijna)  dla  wydawania 
sądów moralnych  (słuszna  etyka)  oraz  autorytet moralny  upoważ‐
niony do orzekania, co jest dobre, a co złe.  

 Emotywizm  –  pogląd  głoszący,  że  nasze  oceny  moralne  działań 
i osób są wyrazem emocji i nie mają wartości poznawczej; nie można 
ich wobec  tego racjonalnie uzasadniać. Emotywizm często wiąże się 
z sytuacjonizmem. Oba poglądy stoją zaś w jaskrawej opozycji do ra‐
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cjonalizmu etycznego i deontologizmu. 
 Etyka niezależna – to termin, wprowadzony przez Tadeusza Kotar‐
bińskiego,  którym  przyjęło  się w  Polsce  określać  refleksję  etyczną 
niezależną od dogmatów wiary  i przekonań  religijnych,  a  także od 
ideologii politycznych. Zwykle pojęcie etyki niezależnej wzbogacone 
jest o wątek humanistyczny, polegający na przekonaniu, że człowiek 
jest twórcą i adresatem wartości moralnych.  

 Etyka troski – w ten sposób określa się te systemy refleksji etycznej, 
w których przyjmuje się tezę głoszącą, iż całokształt życia moralnego 
wyznaczony jest przez troskę jednych o drugich.  

 Eudajmonizm  (etyka cnót, etyka samorealizacji, aretologia) –  to po‐
gląd,  że moralnym  celem  życia  jest  szczęście,  a  istotą  szczęścia  jest 
własna, wewnętrzna doskonałość człowieka, potwierdzona  i utwier‐
dzona powodzeniem jego życiowej działalności. 

 Immoralizm  –  jest  stanowiskiem  głoszącym,  że  wszystkie  normy 
moralne,  język moralności, wyobrażenia o moralnym dobru  i złu są 
arbitralne  i wyrażają  pewnego  rodzaju  przemoc  społeczną;  inaczej 
mówiąc moralność,  taką  jaką znamy,  jest sama w sobie niemoralna, 
jej  pochodzenie  i  sposób  funkcjonowania  nie  odpowiada  ideałom, 
które sama głosi.  

 Intelektualizm etyczny –  to przekonanie,  że zdolność do  czynienia 
dobrze  jest  następstwem  kwalifikacji  intelektualnych,  a  zwłaszcza 
wiedzy o tym, co dobre i złe. „Intelektualizm etyczny” to zwrot uży‐
wany głównie w kontekście etyki starożytnej (zwłaszcza w odniesie‐
niu do Sokratesa); bardziej uniwersalne zastosowanie ma mniej tech‐
niczny zwrot „racjonalizm etyczny”. Racjonalizm etyczny trzeba jed‐
nak  odróżniać  od  racjonalizmu metaetycznego,  czyli  tezy,  że  sądy 
etyczne można uzasadniać. 

 Intuicjonizm  etyczny  –  przekonanie,  że możliwe  jest  apodyktyczne 
rozstrzygnięcie  (w  konkretnych  przypadkach  lub w  odniesieniu  do 
ogólnych  reguł), co  jest moralnie słuszne, a co nie;  rozstrzygnięcie  to 
jednak nie polega na rozumowaniu,  lecz na pewnego rodzaju  intuicji 
moralnej, swoistej naoczności, mówiącej nam, że coś jest dobre lub złe.  

 Naturalizm  etyczny  (redukcjonizm)  –  termin  ten  nie ma  charakteru 
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technicznego.  Naturalizm  oznacza  każde  stanowisko  zaprzeczające 
absolutnemu charakterowi norm moralnych, z powołaniem się na ich 
pochodzenie lub zakorzenienie w zjawiskach naturalnych (w szerokim 
znaczeniu), czyli biologicznych, psychologicznych lub społecznych.  

 Personalizm  –  tym mianem  określa  się  filozofie moralne,  z  reguły 
związane z doktrynami religii chrześcijańskiej, przyjmujące, że kryte‐
rium moralnej  dobroci  czynu  jest  dobro  osoby  jako  cel  działania, 
podczas gdy działanie, w którym  inna osoba  jest użyta  jako  środek 
do osiągnięcia korzyści przez działającego, jest z zasady naganne. 

 Relatywizm – to pogląd głoszący, że żaden czyn (lub w słabszej wer‐
sji: niektóre kategorie  czynów) nie  jest bezwzględnie dobry  ani  zły 
sam przez się, lecz jedynie w relacji do obyczajów, tradycji, religii al‐
bo  systemu prawnego danej  społeczności, które  to uwarunkowania 
są historycznie zmienne.  

 Sytuacjonizm – pogląd głoszący,  że ocena wartości moralnej czynu 
nie jest możliwa bez uwzględnienia całej złożoności konkretnej sytu‐
acji działającego i wszystkich okoliczności działania. Jako że z zasady 
taka  pełna wiedza  o  sytuacji moralnej,  zwłaszcza  zaś  o  życiu we‐
wnętrznym (motywacjach, emocjach) sprawcy czynu nie  jest dostęp‐
na,  sytuacjonizm głosi potrzebę  zachowania daleko  idącej powścią‐
gliwości w formułowaniu ocen moralnych.  

 Utylitaryzm  (konsekwencjalizm)  –  pogląd,  iż  o  wartości  moralnej 
czynu decydują  jego następstwa,  a więc ogólny bilans korzyści, do 
których  się  przyczynia.  Utylitaryzm może mieć  charakter  bardziej 
opisowy (być twierdzeniem na temat tego, czym ludzie faktycznie się 
kierują)  lub  normatywny  (zalecać  pragmatyzm  i  realizm w  działa‐
niu). W każdym razie postępowanie możliwie najbardziej zwiększa‐
jące sumę szczęśliwości, pożytków czy przyjemności, a  także możli‐
wie najskuteczniej zapobiegające  lub ograniczające zło  jest najlepsze 
i godne wyboru. Utylitarystom chodzi więc o  to, by nasze działania 
były efektywne i byśmy za tę efektywność brali odpowiedzialność.  

  Jak  to  wynika  z  przytoczonego  przeglądu  stanowisk  teoretyczno‐
naukowych,  możliwych  ujęć  jest  wiele.  Na  każdego  człowieka  ma 
wpływ  zarówno  kultura, w  której  się wychowywał,  jak  i wyniesiony 
z domu system wartości oraz, obowiązujący w lokalnej społeczności sys‐
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tem  norm  społeczno‐obyczajowych.  Postawy,  w  tym  postawy  wobec 
pracy  oraz nastawienie względem  zachowań przypisywanych  ludziom 
przedsiębiorczym mogą  ulegać  zmianom wskutek  kolejnych  doświad‐
czeń  życiowo‐zawodowych.  Biorąc  pod  uwagę  fakt,  że  miano  osoby 
przedsiębiorczej zyskuje człowiek, który święci triumfy w swojej działal‐
ności biznesowej lub zawodowej, osobę taką nazwać można człowiekiem 
sukcesu. Używając więc pewnego skrótu myślowego, można przyjąć, że 
człowiek sukcesu, to osoba o przychylnym nastawieniu wobec przedsię‐
biorczości,  sama mogąca  pochwalić  się  spełnieniem w  życiu  zawodo‐
wym.  Takim  ludziom  zazwyczaj  przypisywane  są  określone  cechy: 
otwartość,  elastyczność myślenia  i  działania,  ciekawość,  spostrzegaw‐
czość,  zdolność  do  krytycznej  samooceny,  czyli:  kreatywność  [Reich‐
mann, Siwiński 1997, s. 135]. Za sam sukces uznaje się zazwyczaj życio‐
we spełnienie, którego źródłem  jest poczucie sensu w pracy i życiu oso‐
bistym. Wymaga on podjęcia  ryzyka  i pokonania wyzwań. Sukces –  to 
nie  tyle miejsce przeznaczenia,  co podróż  [Waitley, 2011,  s. 15]. Albo – 
filozofia życia.  
  Reprezentowany  przez  jednostkę  system  wartości  może  zarówno 
wzmacniać przychylne postawy wobec przedsiębiorczości, jak i wpływać 
na negatywny  stosunek do niej. Wśród przytoczonych koncepcji etycz‐
nych  jest sporo  takich, które nie wspierają kreatywności  i przedsiębior‐
czości  lub przynajmniej  zachowują daleko  idącą  rezerwę wobec  takich 
postaw –  to choćby absolutyzm moralny, dogmatyzm moralny, emoty‐
wizm, etyka troski, intuicjonizm etyczny czy też personalizm. Są  jednak 
i takie, które mogą motywować  jednostkę do działania, na przykład de‐
ontologizm wspierający nakaz bezwarunkowej powinności, co w odnie‐
sieniu  do  pracy  skutkować może  zwiększoną  efektywnością,  a  przede 
wszystkim – wyższym poziomem motywacji  i entuzjazmem wobec no‐
wych zadań. Zarówno etyka niezależna,  jak  i relatywizm oraz sytuacjo‐
nizm nie  tłumią  jednostkowej kreatywności,  jednak spośród wymienio‐
nych koncepcji etycznych, to utylitaryzm najbardziej przystaje do ducha 
przedsiębiorczości  i  etosu  pracy. Utylitaryzm  zaleca  zarówno  pragma‐
tyzm,  jak  i  racjonalizm w działaniu, a  także efektywność  i  skuteczność 
podejmowanej aktywności. To one właśnie są, w tym ujęciu filozoficzno‐
etycznym, miarą wartości  czynu. Należy  jednak  zaznaczyć,  że  reguła 
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utylitarystyczna  (zasada użyteczności) nie  rozstrzyga,  jak należy postą‐
pić w przypadku, gdyby szczęście wielu osób musiało zostać okupione 
wielką  krzywdą, na przykład  śmiercią  jednej  z nich. Wszelako, należy 
zauważyć,  że utylitaryzm zwykle nie obiecuje,  że za pomocą  jednej za‐
sady wyjaśni wszystkie kwestie moralne. 
  Rozwój  przedsiębiorczości  rozumianej  jako  zachowania  człowieka 
lub organizacji polegające na poszukiwaniu nowych  rozwiązań, wyma‐
gających  inicjatywy  i  pomysłowości,  stosunkowo  rzadko  są  wiązane  
z uwarunkowaniami społeczno‐kulturowymi, a  jeszcze rzadziej – z reli‐
gijnymi. Należy raz  jeszcze podkreślić  (co  już raz zostało uczynione we 
wstępie) ogromny wpływ na rozwój przedsiębiorczości etyki protestanc‐
kiej,  stanowiącej  istotny  element  teorii  modernizacji  [Sztompka  2005, 
s. 130−141].  Kościoły  protestanckie,  jak  wiadomo,  nie  tylko  akcentują 
przywiązanie do rodziny, ale podkreślają także znaczenie ciężkiej pracy, 
odpowiedzialności,  samokontroli  i  silnej motywacji  sukcesu.  Tak  nie‐
gdyś, jak i obecnie – wspierają przedsiębiorczość.  
  Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania  społeczno‐kulturowe, 
należy wszakże pamiętać o  indywidualnym systemie wartości każdego 
człowieka  i  jego osobistych doświadczeniach  życiowych  i będących  ich 
wypadkową – istotnych wyborach – dotyczących tak sfery osobistej,  jak 
i zawodowej.  
 
4. Zakończenie 
 

  Chcąc  pokusić  się  o  podsumowanie  dotychczasowych  rozważań, 
warto  chyba  poświęcić  chwilę  uwagi  analizie  semantycznej  słowa 
„przedsiębiorca”, gdyż doprowadzić ona może do  ciekawych,  a nawet 
zaskakujących  wniosków,  na  co  zwraca  uwagę  Hartman  [1998, 
s. 143−152].  Polskie  słowo  „przedsiębiorca”  wiąże  się  ze  słowami 
„przedsiębrać”,  „przedsięwzięcie”.  „Przedsięwzięcie”  znaczy  uczynienie 
czegoś dla siebie poręcznym, a także – wzięcie czegoś na siebie, co oznacza, 
że  samemu  coś  się  tworzy.  Owo  przed‐się‐branie  wiąże  się  z  pewną 
pieczołowitością, z jakimś wkładem starań i uwagi, co wskazuje na fakt, że 
wykonywane jest skrzętnie, pracowicie. Oddaje to łacińskie słowo industria 
– to, co przedsiębiorcze, jest więc zarazem industrialne.  
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  Z kolei przedsiębiorca  to  ten, który coś przedsię‐bierze,  jest więc  tym 
czymś  zainteresowany,  co  zdaje  się  dobrze  podkreślać  angielski  wyraz 
business:  zainteresowanie,  uwaga,  zajmowanie  się  czymś,  interes.  
W  skrupulatności,  skupieniu,  ale  i  trosce  o  przedmiot,  który  człowiek 
tworzy kryje się jego pragnienie, by to, czemu poświęca swój czas i uwagę 
–  udało  się,  powiodło.  Wszak:  to  jego  przedsięwzięcie.  Pragnie  więc 
uczynić z  tego  coś udatnego, dobrego. Tę  intencję oddaje  trafnie  łaciński 
czasownik proficere – nadawać się, być zdatnym, udatnym. I taki jest chyba 
głęboki  sens  profitu,  zysku.  Zysk  zaś,  jest  nie  tyle  moim  dobrem,  ile 
dobrem uczynionym przeze mnie – dzięki mojemu przedsięwzięciu.  
  Przedsiębiorca  to  również  ten, który  tworząc  swój przedmiot, działa 
własnym  sumptem,  własnym  przemysłem,  a  więc  zmyślnie,  roztropnie, 
pomysłowo.  Jest  więc  przemysłowcem,  człowiekiem,  który  sprytnie, 
„chytrze”  myśli.  Językowe  konotacje  wskazują  na  to,  że  „przed‐
siębiorstwo”,  „przedsiębranie”,  „przedsiębiorczość”  –  to  działanie 
„rozumu praktycznego” w zastosowaniu wytwórczym, a więc po prostu – 
rzemiosło  (techne  +  ars).  Bezpośredni  związek  z  rdzeniem  łacińskim  ars 
zachował się we francuskim i angielskim artisan – rzemieślnik. Rzemieślnik 
to wszakże ten, który przedsiębierze swoje dzieło własną pracą i własnym 
przemysłem.  Indywidualna  przedsiębiorczość  wytwórcza,  czyli  właśnie 
działanie własnym sumptem (własnym przemysłem), do czego dokłada się 
wszelkich starań, nazywa się industria, czyli właśnie przemysłem. 
  Sztuką zaś jest z przedmiotu swojej pracy uczynić pasję, oddawać się tej 
pasji  z  pasją,  czyniąc  z  tego  sztukę  życia,  zachowując  przy  tym  radość 
i wciąż będąc  twórczym  i kreatywnym, czyli – przedsiębiorczym. Można, 
tym  samym,  wpisywać  się  nie  tyle  w  poetykę  utylitaryzmu,  co 
eudajmonizmu. Wydaje  się  to być  całkiem oczywiste, przy  założeniu,  że 
skoro moralnym celem życia jest szczęście, a istotą szczęścia jest własna, 
wewnętrzna  doskonałość  człowieka,  potwierdzona  i  utwierdzona  po‐
wodzeniem  jego  życiowej  działalności,  a  ową  działalnością  jest  praca, 
której  człowiek oddaje  się z entuzjazmem,  to zarazem osiąga on  szczę‐
ście. Zatem, przedsiębiorczość można  rozpatrywać nie  tylko w katego‐
riach powinności  i  spełniania zawodowego obowiązku, ale  i w katego‐
riach  rozwoju  osobistego  oraz  samorealizacji.  Ponadto,  współczesność 
dobitnie  potwierdza  to,  że  w  istotę  przedsiębiorczości  wpisany  jest  jej 
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publiczny charakter.  
  Na końcu można by  jeszcze zadać pytanie, czy  rzeczywiście  tak  istot‐
nym jest tropienie związków między systemem etycznym, jakim jednostka 
kieruje się w życiu a przedsiębiorczością, czyli – innymi słowy – skupianie 
uwagi na roli etyki w życiu człowieka. No, cóż, chyba jest to ważne, skoro 
od wieków zaprząta uwagę  filozofów  i  teologów, zaś sam  termin „etyka” 
po raz pierwszy został użyty w IV w.p.n.e. przez Arystotelesa w tytule dzie‐
ła  „Etyka  nikomachejska”  na  oznaczenie  opisowo‐krytycznego  studium 
tego, co dotyczy etosu jako ludzkiego charakteru, obyczaju, to jest utrwalo‐
nego sposobu zachowania się w środowisku życia i zamieszkania [por. Wa‐
rzyńska‐Bartczak, Kamińska, Warzyński 2009, s. 201]. 
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Impact of the crisis on the financial situation  
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Abstract: This article aims to assess the impact of the economic 
downturn on the financial situation of micro, small and medium 
enterprises. The analysis included a total of twenty companies 
from the Lodz region (Poland), employing up to 250 employees. 
Data were collected on the basis of a survey conducted at the be-
ginning of 2013. Survey questions will help to identify the main 
directions of changes and problems that, in times of financial cri-
sis, will be faced by the smallest businesses. 
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1. Wprowadzenie 
 
  Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy trwa od 2007 roku, jednakże za 
jego  oficjalny  początek  przyjmuje  się  bankructwo  jednego  z  najwięk‐
szych  amerykańskich  banków  inwestycyjnych  Lehman  Brothers  we 
wrześniu  2008  roku. Zapaść na  rynku pożyczek w  Stanach Zjednoczo‐
nych doprowadziła do znacznego ograniczenia zaufania na arenie mię‐
dzynarodowej.  Banki  przestały  wzajemnie  wspierać  się  finansowo  
z obawy przed niewypłacalnością, co spowodowało osłabienie lokalnych 
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walut i pogłębiało kryzys w kolejnych krajach. W opinii wielu ekspertów 
spowolnienie gospodarcze miało trwać maksymalnie dwa‐trzy lata. Dziś 
wiemy, że prognozy te były błędne. Z problemami sprzed pięciu lat ryn‐
ki światowe nie poradziły sobie do dnia dzisiejszego.    
 

Rys. 1: Produkt krajowy brutto (rok poprzedni=100) w latach 2001‐2012 

 
Źródło: GUS, Eurostat. 

 
  Gospodarka  Polski  początkowo  stosunkowo  dobrze  znosiła  kryzys 
finansowy.  Skutki  spowolnienia  gospodarczego wywierały  na  krajowy 
rynek znacznie mniejszy wpływ niż w pozostałych państwach europej‐
skich. Świadczyć o tym może fakt, iż wzrost wartości PKB w Polsce w II 
kwartale  roku  2009 w  porównaniu  z  II  kwartałem  roku  2008 wyniósł 
1,4%1 i był wówczas jedynym odnotowanym wzrostem PKB w całej Unii 
Europejskiej. Pomimo,  iż koniunktura kraju, na tle gospodarek pozosta‐
łych państw Starego Kontynentu, postrzegana była dość pozytywnie, to 
w ostatecznym rozrachunku Polska nie oparła się kryzysowi. Dane opu‐
blikowane przez GUS na początku 2013 roku wskazują,  iż w 2012 roku 
gospodarka narodowa rozwijała się w sytuacji niesprzyjających uwarun‐
kowań na rynkach światowych, przy utrzymującej się niekorzystnej ko‐

                                                            
1  PKB  wyrównany  sezonowo.  Źródło  danych  GUS  http://www.stat.gov.pl/gus/ 

5840_1338_PLK_HTML.htm ; 15.02.2013 r. 
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niunkturze w kraju. Tempo wzrostu gospodarczego słabło w kolejnych 
kwartałach, a PKB w 2012 roku zwiększył się realnie o 2%, wobec wzro‐
stu o 4,3% w roku 20112. 
  Co więcej, w  końcu  roku  2012  stopa  bezrobocia  zwiększyła  się  do 
13,4%,  a  tempo  wzrostu  przeciętnych  wynagrodzeń  brutto  w  sektorze 
przedsiębiorstw  było  słabsze  w  porównaniu  z  rokiem  2011  [Informacja  
o sytuacji…, 2013]. Istotny jest fakt, iż w 2012 roku spowolnienie dynamiki 
obserwowano w większości obszarów działalności gospodarczej, co może 
skutkować dalszym, gwałtownym hamowaniem gospodarki narodowej.  

 

2.  Sytuacja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  
     w Polsce w dobie kryzysu 
 

  Przedsiębiorstwo  jest  planowo  zorganizowaną  działalnością,  która 
ma na celu produkcję, wytwarzanie lub sprzedaż dóbr albo usług. Dzia‐
łalność musi być prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachu‐
nek. Przedsiębiorstwo występuje na rynku zarówno jako sprzedawca, jak 
i nabywca, dzięki czemu  jest połączone z otoczeniem [Krzemińska 2002, 
s. 14]. Kodeks Cywilny definiuje przedsiębiorstwo  jako zespół  składni‐
ków materialnych  i niematerialnych przeznaczonych do  realizacji okre‐
ślonych zadań gospodarczych [(Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z później‐
szymi  zm.).  Z  kolei,  Komisja  Europejska  za  przedsiębiorstwo  uznaje 
podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na  jego for‐
mę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność 
na własny  rachunek oraz  firmy  rodzinne zajmujące  się  rzemiosłem  lub 
inną  działalnością,  a  także  spółki  lub  konsorcja  prowadzące  regularną 
działalność gospodarczą.  
  W  zakresie  form  organizacyjnych  rozróżniamy duże,  średnie, małe  
i mikro przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 1 załącznika I do Rozporządze‐
nia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektó‐
re rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 
87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) 

                                                            
2 Według wstępnego szacunku. 
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[Dz. Urz. UE  L  214  z  9.08.2008] wyodrębnia  się  następujące  kategorie 
przedsiębiorstw:  
I. Mikroprzedsiębiorstwo  –  przedsiębiorstwo  zatrudniające mniej  niż 

10 pracowników  i którego roczny obrót  lub całkowity bilans roczny 
nie przekracza 2 milionów EUR. 

II. Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 
pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie 
przekracza 10 milionów EUR. 

III. Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 
250 pracowników  i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów 
EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.   

IV. Duże przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się 
do żadnej z wyżej wymienionych kategorii przedsiębiorstw. 

  W  roku  2011 w  Polsce  działalność  prowadziło  1 785  tys.  przedsię‐
biorstw  niefinansowych,  z  czego  zdecydowana większość,  bo  aż  1 711 
tys., czyli 96% ogółu, to mikroprzedsiębiorstwa. Na drugim miejscu zna‐
lazły  się małe  firmy, w  ilości prawie 55  tysięcy. Najmniej, bo zaledwie 
3189, było podmiotów dużych, zatrudniających powyżej 250 pracowni‐
ków [Działalność przedsiębiorstw niefinansowych…,2013]. 

 
Rys. 2: Struktura przedsiębiorstw według klas wielkości w 2011 r. 

 
    Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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  Wysoki  udział MŚP3,  a  zwłaszcza mikro  i małych  przedsiębiorstw 
w całkowitej  liczbie  niefinansowych podmiotów  gospodarczych  świad‐
czy w konsekwencji o wysokim udziale tychże podmiotów w tworzeniu 
miejsc pracy oraz generowaniu PKB. Według danych GUS, sektor MŚP 
zatrudnia około 70% ogółu pracujących w sektorze podmiotów niefinan‐
sowych, z czego w  jednostkach małych 51,9% (w tym w mikroprzedsię‐
biorstwach 38,9%), a średnich 18,2%  [Działalność przedsiębiorstw niefinan‐
sowych…,  2013]. W  roku  2009  sektor  ten wygenerował  prawie  połowę 
polskiego PKB (48,4%), przy czym najmniejsze przedsiębiorstwa prawie 
jedną  trzecią  (30,4%). Wskazane  liczby dowodzą,  iż  firmy zatrudniające 
do 50 pracowników ogrywają kluczową rolę w rozwoju polskiej gospo‐
darki. Z  jednej  strony  stanowią  swoistą  siłę  napędową,  a  z  drugiej  są 
gwarantem  stosunkowo  stabilnej  i  równomiernej koniunktury. Cechuje 
je elastyczność oraz umiejętność szybkiego  reagowania  i dostosowywa‐
nia się do potrzeb rynku. Pomimo kryzysu finansowego, skupiają się na 
konkurowaniu jakością, a nie ceną. Często działają w niszach rynkowych 
i w oparciu o własne  środki.  Jednocześnie, z dystansem odnoszą się do 
innowacyjnych rozwiązań  lub rozszerzania działalności poprzez otwar‐
cie  się  na  eksport.  Są  także  bardzo  ostrożne w  podejmowaniu  decyzji  
w zakresie zatrudnienia i inwestycji. W roku 2011 nakłady inwestycyjne 
sektora MŚP  sięgnęły około 80 mld złotych. Duże podmioty, które  sta‐
nowią zdecydowaną mniejszość − zaledwie 0,2% ogółu, zainwestowały 
w  swój  rozwój  zbliżoną  kwotę  [[Działalność  przedsiębiorstw  niefinanso‐
wych…, 2013].  
  Zachowanie  mikro,  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  wynika  ze 
zwykłej,  skądinąd  racjonalnej,  obawy  przed  ryzykownymi  decyzjami 
i posunięciami, które mogą skutkować utratą płynności, a docelowo na‐
wet bankructwem. Otwarcie sektora MŚP na zmiany nie będzie możliwe 
bez wsparcia ze strony rządu i administracji. Prawie 70% najmniejszych 
i średnich  podmiotów  uważa,  iż  warunki  do  prowadzenia  biznesu 
w Polsce  są  trudne,  bądź  bardzo  trudne. Zdaniem właścicieli  firm,  do 
głównych  barier  utrudniających  rozwój działalności  należą  skompliko‐
wane  procedury,  nieczytelne  regulacje  prawne, w  szczególności  podat‐
kowe  oraz wysokie  koszty  pracy. Wymienianym  problemem  jest  także 
                                                            

3 MŚP – sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  
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trudność w pozyskiwaniu zewnętrznych środków na finansowanie inwe‐
stycji, wynikająca ze  skomplikowanych procedur oraz wymogów,  co do 
zdolności kredytowej [MŚP pod lupą, 2011]. 
 

Rys. 3: Nakłady inwestycyjne według klas wielkości przedsiębiorstw w 2011 r.  
[w mln zł] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

  Pomoc  publiczna,  zarówno  na  poziomie  lokalnym,  jak  i  centralnym, 
często w postaci nawet niewielkich zmian prawno‐administracyjnych, po‐
zwoliłaby  na  stworzenie  przedsiębiorcom  z  sektora MŚP warunków  nie‐
zbędnych  dla  wprowadzania  innowacyjnych  rozwiązań,    tworzenia  no‐
wych miejsc pracy, otwarcia się na eksport i zwiększenia ogólnej dynamiki 
rozwoju. W przeciwnym wypadku może dojść do  sytuacji, w której  spo‐
wolnienie gospodarcze oraz nieskuteczna, wręcz bierna rola rządu w  tym 
zakresie,  zmusi dużą  część polskich przedsiębiorców do  zamknięcia pro‐
wadzonych działalności, a co gorsze do przejścia do „szarej strefy”4. 

                                                            
4 Mianem szarej strefy  (lub gospodarki nieformalnej) określa się  tę część produkcji, 

która odbywa  się w  sposób niezarejestrowany  i często nielegalny, bez opłacania należ‐
nych  podatków  i  opłat  na  rzecz  państwa;  http://www.nbportal.pl/pl/commonPages/ 
EconomicsEntryDetails?entryId=15&pageId=608 ; 15.02.2013 r.  
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Rys. 3: Bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce 

 
Źródło: MŚP pod lupą. Raport, EPMPF, 2011 

 

  W  roku  2011  rząd wprowadził  kilka  korzystnych  zmian  ułatwiają‐
cych  prowadzenie  działalności  gospodarczej,  m.in.  na  mocy  ustawy  
z dnia  13  maja  2011  r.  o  redukcji  niektórych  obowiązków  obywateli 
i przedsiębiorstw (ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 r.), a także 
poprzez zmianę ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i noweli‐
zację  kodeksu  spółek  handlowych.  Niemniej  jednak,  lista  problemów 
nadal pozostaje długa,  czego dowodem  jest Czarna Lista Barier  opraco‐
wana w 2012 roku przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych 
Lewiatan, wskazująca 368 złych przepisów, które w uznaniu Konfedera‐
cji hamują rozwój gospodarki narodowej. Znalazły się wśród nich utrud‐
nienia  podatkowe, wynikające  ze  stosunków  pracy,  związane  z wyko‐
rzystywaniem  funduszy  strukturalnych,  a  także  branżowe. W  tym  za‐
kresie najważniejsze postulaty Konfederacji obejmują: 
• niższe i prostsze podatki,  
• niższe koszty pracy,  
• liberalizację prawa pracy,  
• ograniczenie biurokracji,  
• lepsze prawo gospodarcze,  
• przyjazny klimat dla przedsiębiorczości,  
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• tańsze i sprawniejsze państwo,  
• rozwój dialogu społecznego [Czarna Lista…, 2012]. 
  Oprócz niesprzyjających prowadzeniu działalności barier  formalno‐
administracyjnych, o których mowa powyżej, sytuacja firm sektora MŚP 
w Polsce w najbliższej przyszłości w znacznym stopniu uwarunkowana 
będzie makroekonomiczną koniunkturą  całej Europy. Kryzys własnego 
rynku,  a  także  recesja5 w  pozostałych  państwach  Starego  Kontynentu 
z pewnością  nie  pozostanie  bez  echa. Mniejszy  dopływ  pieniądza  do 
wszystkich  sektorów  i  tym  samym do pojedynczych obywateli, bezpo‐
średnio  skutkować  będzie  ograniczeniem  popytu,  czyli  koniecznością 
zmniejszania przez firmy poziomu produkcji i inwestycji, które w zasta‐
nej sytuacji wydają się zbyt ryzykowne.  
  Obraz gospodarki, który nakreślą MŚP, pokazuje  jak ważne w okre‐
sie  spowolnienia  będzie  wsparcie  rządowe,  ułatwiające  przedsiębior‐
stwom  funkcjonowanie w warunkach ograniczonych możliwości  inwe‐
stycyjnych,  produkcyjnych,  czy  finansowych.  Kondycja  sektora  MŚP, 
będącego  jednym  z  głównych  „generatorów”  polskiego  PKB,  ma  bo‐
wiem  realne,  niezwykle  istotne  przełożenie  na  większość  czynników 
kształtujących  koniunkturę  całego  kraju.  Zaangażowanie  władz  na 
szczeblu  centralnym,  a  także  samorządowym,  jest  tym  istotniejsze,  im 
bardziej uświadomimy sobie  fakt występowania dużej  liczby niewiado‐
mych  utrudniających  prognozowanie  przyszłej  kondycji  gospodarczej 
kraju [Wpływ kryzysu…, 2009].   
 

3. Wpływ spowolnienia gospodarczego na sektor MŚP  
     w regionie łódzkim 
 

  W  roku  2010 w województwie  łódzkim  zarejestrowaną  działalność 
gospodarczą prowadziło prawie 231 tys. podmiotów. Struktura firm we‐
dług  liczby pracujących w regionie była stosunkowo zbliżona do struk‐
                                                            

5  Recesja  –  zjawisko  makroekonomiczne  polegające  na  znacznym  zahamowaniu 
tempa wzrostu gospodarczego, skutkujące nawet spadkiem produktu krajowego brutto. 
W znaczeniu  technicznym  recesja  definiowana  jest  realne  zmniejszenie  PKB w  co  naj‐
mniej  dwóch  kolejnych  kwartałach.  http://pl.wikipedia.org/wiki/Recesja_gospodarcza; 
04.03.2013 r. 
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tury w  całym  kraju. Zdecydowana większość, bo  aż  96%,  to  firmy  za‐
trudniające mniej  niż  10  pracowników,  co  stanowiło  5,9% wszystkich 
mikro  przedsiębiorstw  zarejestrowanych  w  Polsce.  Najmniej,  jedynie 
281, było podmiotów dużych (tabela 1) [Sektor małych i…, 2011]. 

 
Tabela 1: Podmioty gospodarcze zarejestrowane w REGON w 2010 r.  

wg liczby pracujących 

Podmioty gospodarcze o liczbie pracujących 

  Ogółem  0–9 
osób 

10–49 
osób 

50–249  
osób 

powyżej 
250 osób 

Województwo łódzkie  230 908  217 616  11 076  1 935  281 

Udział województwa  
w Polsce (%) 

5,91  5,86  6,86  6,51  5,80 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
  Wobec powyższej struktury firm w województwie  łódzkim, podjęto 
próbę  zidentyfikowania wpływu  kryzysu  finansowego  na  sytuację mi‐
kro, małych i średnich przedsiębiorstw. Za narzędzie badania posłużyła 
ankieta  przeprowadzona  na  początku  2013  roku  i  skierowana  do  20 
podmiotów zatrudniających mniej niż 250 pracowników. Ankieta doty‐
czyła odpowiedzi na pytania związane głównie z finansowymi aspekta‐
mi  prowadzenia  działalności  gospodarczej w  dobie  kryzysu  oraz  per‐
spektywami prowadzenia biznesu.  
  Analiza wyników wykazała,  iż  40%  respondentów  z  powodu  spo‐
wolnienia gospodarczego zmuszonych zostało do redukcji zatrudnienia 
w firmie, a aż 75% ogólnej liczby badanych podmiotów odnotowało po‐
gorszenie wyników finansowych. Co więcej, kryzys finansowy przełożył 
się na utratę płynności  finansowej dla 35% ankietowanych. W  celu do‐
datkowej  oceny  zjawiska  zainteresowania,  dokonano  analizy  na  przy‐
kładzie  jednej  wybranej  firmy.  Dla  tego  podmiotu  rachunek  zysków  
i strat za rok 2012 wskazał na zysk z działalności operacyjnej w wysoko‐
ści  około  5 347 500  zł. Ta  sama pozycja w  rachunku  sporządzonym  za 
okres od 01‐01‐2013 do 31.03‐2013 wynosiła ok. 642 500 zł. Na podstawie 
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tendencji  zaobserwowanej  dla  pierwszych  trzech miesięcy można  pro‐
gnozować,  iż zysk z działalności operacyjnej w objętej analizą  firmie za 
rok 2013 osiągnie pułap ok. 2 570 000 zł,  co  stanowi niecałe 50% zysku 
z roku poprzedniego.  Stanowi  to potwierdzenie dla pogorszenia wyni‐
ków finansowych, wskazanego przez 3/4 respondentów. 

 
Rys. 4: Procentowy udział odpowiedzi ankietowanych na pytania dotyczące wpływu 
spowolnienia gospodarczego na poziom zatrudnienia oraz sytuację finansową firm 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych przez 
autora. 

 
  Należy zaznaczyć,  iż 30%  firm objętych badaniem  rozważało całko‐
witą likwidację działalności gospodarczej, a 35% obniżenie wynagrodzeń 
i/lub  premii. Dość  pozytywnie można  odnieść  się  do  faktu,  iż w  80% 
przypadków właściciele ankietowanych przedsiębiorstw nie występowa‐
li o rozłożenie lub umorzenie płatności podatkowych, czy też tych prze‐
kazywanych na poczet Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).  
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Rys. 5: Procentowy udział odpowiedzi ankietowanych na pytania dotyczące wpływu 
spowolnienia gospodarczego na poziom wynagrodzeń, płatności wobec ZUS i Urzędu 
Skarbowego oraz na perspektywę dalszego prowadzenia działalności gospodarczej 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych przez 
autora. 

 
  Spośród  wszystkich  analizowanych  podmiotów  75%  nie  korzysta 
z dotacji unijnych.  Sytuacja  ta może wynikać  z  trudności w uzyskaniu 
dofinansowania, które wiążą się ze skomplikowanymi procedurami for‐
malnymi oraz koniecznością posiadania stosownej zdolności kredytowej. 
Powód ten  jest  jedną z częściej wymienianych barier prowadzenia dzia‐
łalności  gospodarczej,  nie  tylko w  skali  regionu,  ale  całego  kraju.  Po‐
twierdzeniem  powyższego  mogą  być  wyniki  uzyskane  dla  ostatnich 
dwóch  pytań  ankietowych,  które  wskazują,  iż  aż  95%  respondentów 
uważa klimat dostępny dla przedsiębiorczości w Polsce za nieprzyjazny, 
a 45% badanych negatywnie ocenia perspektywę biznesu. Podkreślenia 
wymaga  fakt,  iż właściciele kilku podmiotów uznali perspektywę dzia‐
łalności za negatywną, mimo korzystania ze środków unijnych. Oznacza 
to,  iż  pomimo  pomocy  finansowej  jaką  jest dotacja  unijna,  sytuacja  na 
rynku krajowym jest dla nich niezadowalająca. Za pozytywną w zakresie 
wsparcia  firm z sektora MŚP w  regionie można uznać ofertę przygoto‐
waną  przez  Łódzką  Agencję  Rozwoju  Regionalnego  (ŁARR),  która  to 
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w ramach Inicjatywy JEREMIE6 oferuje preferencyjne pożyczki  inwesty‐
cyjne, stanowiące pomoc de minimis7. Oferta skierowana jest firm z sekto‐
ra MŚP, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa 
łódzkiego8.   

 
Rys. 6: Procentowy udział odpowiedzi ankietowanych na pytania dotyczące  
korzystania z dotacji unijnych oraz klimatu dla przedsiębiorczości w Polsce 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych przez 
autora. 

                                                            
6 JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro‐to‐Medium Enterprises ) to no‐

wa  inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych  i  średnich przedsiębiorstw na‐
stawiona na  finansowanie  inwestycji o zwiększonym ryzyku kredytowania oraz elastycz‐
nym podejściu do indywidualnych potrzeb, http://www.jeremie.com.pl/  26.04.2013 r. 

7 „Pomoc de minimis jest rodzajem pomocy publicznej, która nie podlega notyfikacji. 
Jest  to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Ko‐
misji Europejskiej. Zgodnie bowiem z zasadą prawa rzymskiego de minimis non curat lex 
((łac.) prawo nie troszczy się o drobiazgi), pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje 
naruszenia konkurencji na rynku. Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 1 
stycznia 2007 roku, pomoc publiczna w wysokości nieprzekraczającej 200 tys. euro przy‐
znana  w  ciągu  3  lat  nie  podlega  zgłoszeniu  Komisji”,  http://pl.wikipedia.org/wiki/ 
Pomoc_de_minimis,  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ: 
L:2006:379:0005:0010:PL:PDF 25.04.2013 r.  

8 http://lop.uml.lodz.pl/lodzka‐agencja‐rozwoju‐regionalnego‐sa_3,56,79.html; 25.04.2013 r. 



Wpływ kryzysu na sytuację finansową mikro, małych i…  493 

Rys. 6: Procentowy udział odpowiedzi ankietowanych na pytanie dotyczące  
perspektywy biznesu 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
  Na koniec warto podkreślić, iż „pozycja województwa łódzkiego jest 
nadal przeciętna w porównaniu z innymi regionami pod względem pod‐
stawowych  wskaźników  obrazujących  poziom  przedsiębiorczości. 
W województwie w 2010 r. na 1000 mieszkańców przypadało ponad 101 
firm  zarejestrowanych w  REGON,  co  dało  regionowi,  tak  jak w  2009, 
dziewiąte miejsce w  rankingu województw”  [Raport  o  stanie  sektora…, 
2011, s. 14−16]. „Choć Łódź  jest trzecim, co do liczby mieszkańców mia‐
stem Polski i wraz z otaczającymi  je miejscowościami tworzy aglomera‐
cję  podobną  do  wrocławskiej,  poznańskiej  czy  trójmiejskiej,  to  pod 
względem kryteriów rozwoju gospodarczego (m. in. PKB per capita) wo‐
jewództwo  łódzkie wypada  z  grona  liderów,  do  których  należą woje‐
wództwa mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie i pomorskie” 
[por. Rozwój Regionalny w Polsce, 2009, s. 27].  
  Przeciętna pozycja gospodarczo‐ekonomiczna regionu jest w głównej 
mierze związana z niekorzystnymi procesami demograficznymi (w  tym 
ze  starzeniem  się  społeczeństwa  oraz ujemnym  saldem migracji),  silną 
restrukturyzacją  branży  przemysłu  lekkiego,  głównie  włókienniczego, 
który przez wiele  lat „nakręcał” koniunkturę Łodzi  i województwa oraz 
pełnił  istotną rolę w kształtowaniu rynku pracy, a  także niewspółmierną 
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do potrzeb rolą  jednostek samorządowych  i rządowych, które dzięki po‐
siadanym  instrumentom winny pomagać  i wychodzić naprzeciw potrze‐
bom przedsiębiorców, wobec nieprzemijającego kryzysu finansowego.  
 

4. Podsumowanie 
 

  Sektor MŚP  województwa  łódzkiego,  z  uwagi  na  obecną  sytuację 
gospodarczą  świata,  prowadzoną przez  państwo  politykę  zagraniczną, 
a także  ekspansję  produktów dalekowschodnich,  zmaga  się  z  licznymi 
trudnościami i barierami, które w perspektywie nadchodzących lat mogą 
prowadzić  do  pogarszania  się  wyników  finansowych  coraz  większej 
liczby podmiotów. Wyniki przeprowadzonej ankiety są alarmujące. Wy‐
raźnie widać, iż kryzys dał się we znaki przedsiębiorcom z regionu. Jed‐
nocześnie,  odnotowano  niezwykle  dużą  dezaprobatę  w  stosunku  do 
działań podejmowanych przez rząd w zakresie pomocy dla działalności 
gospodarczej. Można wnioskować,  iż  sytuacja zaobserwowana w woje‐
wództwie  łódzkim  jest stosunkowo zbieżna w całym kraju. Potwierdze‐
niem tezy mogą być słowa uczestników Ogólnopolskiego Kongresu Ma‐
łych  i  Średnich Firm, odbywającego  się w  Łodzi w połowie 2011  roku, 
którzy  to  „podkreślali,  że MŚP, mimo  że  są  fundamentem  gospodarki 
(…) nie  tylko nie są dostrzegani przez kolejne rządy, ale wręcz dyskry‐
minowani”9. Podczas kongresu postulowano o obniżenie kosztów pracy, 
zmianę prawa i uproszczenie systemu podatkowego.  
  Jedną z odpowiedzi  rządu na  spowolnienie gospodarcze  jest wspo‐
mniany program gwarancji de minimis. Jest  to pierwszy program rządu, 
w  którym  ryzyko  związane  z  udzielonymi  gwarancjami  jest  przejęte 
przez Skarb Państwa. Jest to także bezprecedensowy program w okresie 
transformacji polskiej gospodarki po  roku  198910. Niemniej  jednak, po‐
mimo  prób  i  działań  podejmowanych  przez  władze  w  celu  pomocy 
przedsiębiorcom,  część  z  nich  wydaje  się  nie  do  końca  przemyślana  
i  przynosi  odwrotny  efekt.  Przykładem może  być  podwyżka  podatku 

                                                            
9  http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,9828333,Sektor_MSP_chce__dopingowac_ 

politykow.html#ixzz2T5JPC7R8 ; 30.04.2013 r. 
10 http://www.bgk.pl/gwarancje‐de‐minimis ; 30.04.2013 r. 
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VAT o jeden punkt procentowy, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 
2011  roku  i w  intencji  rządu miała  na  celu  zwiększenie  oszczędności  
w  ramach budżetu państwa. Kolejnej podwyżki można  się najprawdo‐
podobniej spodziewać, w sytuacji kiedy Polska przekroczy próg zadłu‐
żenia zapisany w konstytucji. Niestety, już dziś, co sprytniejsze podmio‐
ty wykorzystują luki prawne, lawirują pomiędzy przepisami, czy też nie 
ewidencjonują  sprzedaży,  aby  obniżyć wysokość płaconych podatków. 
Jak pod koniec 2011 r. ocenił Jerzy Martini, doradca podatkowy w Baker 
& McKenzie: „im wyższe stawki VAT, tym większa pokusa ucieczki do 
szarej  strefy”  [http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/560994,vat_ 
przekroczy_granice_25_proc.html; 28.04.2013 r.].  
  „Z raportów Reckon LLP i PwC wynika, że w 2011 roku luka w po‐
datku VAT wyniosła w Polsce ok. 16 mld złotych. Do  tej kwoty należy 
doliczyć wartość podatku, który ginie w szarej strefie; zdaniem eksper‐
tów  jest  to od 5 mld do 17 mld zł”11. Według Prof. Konrada Raczkow‐
skiego z  Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk problem 
polega na  tym,  „że państwo wykazuje  inercyjność  i wyuczoną bezrad‐
ność w  zwalczaniu wielomilionowych  przestępstw  skarbowych,  a  zaj‐
muje się zbyt często opresyjnym traktowaniem podatnika, który balansu‐
je  na  skraju  opłacalności  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  lub 
tego, który wykazuje znaczne dochody”12.  
  Wobec  tak  prowadzonej  polityki  rządu,  a  także  chociażby  Czarnej 
Listy Barier opracowanej przez Konfederację Lewiatan nie dziwi  fakt,  iż 
95%  respondentów  z  regionu  łódzkiego  objętych  badaniem,  w  dobie 
spowolnienia  gospodarczego,  otwarcie  uznaje  klimat  dla  działalności 
gospodarczych w Polsce za nieprzyjazny. Stanowi  to potwierdzenie dla 
stanowiska  zawartego w Raporcie MŚP  pod  lupą  z  2011  roku,  zgodnie 
z którym 70% ogółu najmniejszych i średnich podmiotów z całego kraju 
uważa,  że warunki do prowadzenia biznesu w Polsce  są  trudne, bądź 
bardzo trudne [MŚP pod lupą, 2011]. 

                                                            
11 Ściągalność podatku VAT była  tematem konferencji zorganizowanej przez Krajo‐

wą  Izbę Gospodarczą  pt.  ʺLuka  podatkowa w  gospodarce,  a możliwości  zwiększenia 
wpływów  podatkowychʺ,  http://podatki.wp.pl/kat,70478,title,Tracimy‐miliardy‐zlotych, 
wid,15067879,wiadomosc.html?ticaid=11092e ; 28.04.2013 r. 

12 Ibidem. 
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Factors determining the financial soundness of businesses 
in SME sector 

 
Abstract: SME sector plays an important role in creating the 
structure of Polish economy. Its structure is similar to that ob-
served in European Union. PKB on the level of circa 54.6% is one 
of the positive examples of its role. The importance of SME in the 
last few years is a subject to many analyses and research. The 
aim of this article is to present factors determining the financial 
soundness of SME sector in Poland in the years 2012−2014. 

Key words: entrepreneurship, small firm, barriers to develop-
ment of entrepreneurship. 

 

1. Wstęp 
 

  Kluczowa  rola w budowaniu wzrostu gospodarczego oraz  innowa‐
cyjności we wszystkich branżach, na całym  świecie  leży po stronie ma‐
łych i średnich przedsiębiorstw (MSP), w związku z czym sektor ten jest 
swoistym stymulatorem gospodarki każdego kraju, a jego wielkość może 
być jednym ze źródeł wzrostu gospodarczego.  
  Jak wynika z  tabeli 1, Polska na  tle wspólnoty europejskiej posiada 
nieco większą  średnią  liczbę mikroprzedsiębiorstw  i  o  ponad  połowę 
mniejszy udział małych firm w całym sektorze MSP, który w odniesieniu 
do  całkowitej  liczby  przedsiębiorstw w Polsce  stanowi  99.8%,  tworząc 
prawie 70%‐wy udział osób zatrudnionych, w naszym kraju. Nie należy 
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również zapomnieć o wadze MSP w produkcie krajowym brutto (PKB), 
jak podaje Główny Urząd  Statystyczny  (GUS), wszystkie przedsiębior‐
stwa działające w Polsce wytwarzają około ¾ PKB, z czego maili i średni 
przedsiębiorcy generują ponad ½ PKB (54.6%). 
 

Tabela 1. Struktura sektora MSP – Polska a UE 

 
 

  Odnosząc się do powyższego, nie ma wątpliwości,  że MSP stanowią 
istotną rolę w kształtowaniu się struktury polskiej gospodarki. Dlatego tak 
bardzo  istotne  jest by oprócz  cech pozytywnych przypisywanych  sekto‐
rowi małych i średnich przedsiębiorstw, nieustannie podkreślać i niwelo‐
wać  szereg barier  i ograniczeń wynikających z ogólnych uwarunkowań, 
procesów zachodzących w mikro i makro otoczeniu gospodarczym. Z jed‐
nej strony konsekwencja konkurencji rynkowej, z drugiej niedoskonałość 
systemów politycznych, prawnych, społecznych czy gospodarczych. 
 

2. Płynność finansowa w praktyce przedsiębiorstwa   
 

  Wystarczy przypomnieć, że brak zdolności do regulowania zobowią‐
zań  jest przesłanką do złożenia wniosku o upadłość. W wypadku kate‐
gorii zysku  sytuacja pozwalająca na większą dowolność  i brak  rentow‐
ności nie oznacza od razu utraty zdolności do dalszego funkcjonowania. 
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W praktyce można sobie wyobrazić firmę generującą straty, która z po‐
wodzeniem radzi sobie na rynku. Natomiast firma generująca olbrzymie 
zyski, bez dostępu do odpowiednich źródeł finansowania skazana jest na 
wyeliminowanie  z  działalności  gospodarczej. Opisywane  zależności  są 
potwierdzeniem, że problem prawidłowego zarządzania płynnością  jest 
podstawą zdolności do rozwoju i inwestycji przedsiębiorstwa.                       
  W praktyce finansów zarządzanie płynnością opiera się o dwa źródła 
danych. W  ujęciu  klasycznym  –  bilans  przedsiębiorstwa,  natomiast w 
ujęciu  dynamicznym  –  informacje  strumieniowe  pochodzące  ze  spra‐
wozdań ze sprawozdań przepływów pieniężnych. Podstawowymi i naj‐
częściej wykorzystywanymi miarami są tzw. wskaźniki płynności bieżą‐
cej, których wyliczenia nie są skomplikowane. Pierwszy ze wskaźników 
odzwierciedla  stosunek  aktywów  obrotowych  do  zobowiązań  krótko‐
terminowych, rysunek 2. 
 

Rysunek 2. Wskaźnik płynności bieżącej 
 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

  

  Interpretacja wskaźnika nie jest jednoznaczna i zawsze powinna wy‐
nikać z ogólnej analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Teoretycz‐
na norma wskaźnika bieżącej płynności finansowej to 1.2–2.0, w praktyce 
decyduje o tym struktura aktywów i pasywów bieżących. Jeżeli w akty‐
wach przewagą będą zapasy lub należności przeterminowane to za bez‐
pieczny zostanie uznany wskaźnik o większej wartości, z drugiej nato‐
miast  strony,  utrzymywanie  wysokiego  wskaźnika  powyżej  2.0 może 
mieć skutek negatywny, ponieważ wystąpi nadpłynność, źle zarządzane 
przedsiębiorstwo,  środki w  tym  czasie mogły  by  przynieść wymierne 
korzyści przez odpowiednie inwestycje.   
  Pewnym  rozwiązaniem powyższej zależności  jest korekta aktywów 
bieżących  o wartość  zapasów  i  krótkoterminowych  rozliczeń między‐
okresowych, otrzymamy w ten sposób wskaźnik płynności szybkiej, ry‐
sunek 3.  
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Rysunek 3. Wskaźnik płynności szybkiej 
 

 
 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
  Wielkość  postulowanego  wskaźnika  wynosi  0.8–1.2,  która  może 
świadczyć  o  dobrej  sytuacji  płynnościowej  przedsiębiorstwa,  pod wa‐
runkiem, że wszystkie należności są spłacane w terminie i nie ma należ‐
ności przeterminowanych, które wymagałyby aktualizacji.  
  Płynność  finansowa  jest pojęciem  szerokim, dlatego  też wpływa na 
nią wiele innych, wcześniej niewymienionych czynników,  jednym z naj‐
ważniejszych  jest wielkość  sprzedaży z  tytułu wyrobu gotowych, bądź 
usług,  jako  podstawowego  źródła wpływów  gotówkowych. Rzeczywi‐
stość  gospodarcza pokazuje,  że  sprzedaż nie  zawsze  łączy  się  z  otrzy‐
mywaniem  środków pieniężnych, patrz punkt: Składnik kapitału obro‐
towego – zarządzanie należnościami.  
   

3. Składnik kapitału obrotowego – zarządzanie należnościami  
 

  Terminowa spłata zobowiązań uzależniona  jest od dostępu do środ‐
ków finansowych uzyskiwanych w wyniku sprzedaży. Istotne jest dlate‐
go właściwe zarządzanie należnościami, które ma na celu zapobieganie 
wystąpieniu  przeterminowanych  należności,  monitorowanie  spływu 
i jeżeli  jest  to konieczne, windykowanie przeterminowanych należności. 
Do narzędzi pomocniczych w tym procesie zaliczamy:  
– na etapie zapobiegania: ocena wiarygodności klienta,  limity kredy‐

tów kupieckich, faktoring, dyskonto, ubezpieczenia transakcji;  
– na  etapie monitorowania:  bieżąca  kontrola  spływu,  utrzymywanie 

właściwych relacji z klientem; 
– na etapie windykacji: wezwania pisemne, negocjacje, przekazanie do 

windykacji zewnętrznej. 
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  Lepiej jest zapobiegać niż leczyć, ale nie zawsze daje to spodziewane 
rezultaty. Niestety praktyka pokazuję nieustannie pogarszającą się sytu‐
ację odnośnie spłat należności w MSP. Na przestrzeni ostatnich lat, coraz 
więcej firm ma problem z odzyskaniem pieniędzy, a dla małych firm już 
pierwsza  niezapłacona  faktura,  może  stać  się  przyczyną  poważnych 
problemów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.  
  Z badań przeprowadzonych przez Euler Hermes Zarządzanie Ryzy‐
kiem, wynika, że 97% MSP spotyka się z problemem należności niepła‐
conych w terminie, a 31% firm przedstawia, że ponad połowa ich portfe‐
la stanowią należności opóźnione. Natomiast z raportu przygotowanego 
przez Krajowy Rejestr Długów  i Konfederacji Przedsiębiorstw Finanso‐
wych wynika, że dla 61% przedsiębiorstw nieuregulowane zobowiązania 
ze  strony  innych  podmiotów  gospodarczą  stanowią  jedną  z  głównych 
barier rozwoju.  
  Obecnie firmy z sektora MSP muszą czekać średnio około 4 miesięcy, 
na  uregulowanie  płatności  przez  swoich  kontrahentów,  dla  korporacji  
i większych firm czas ten wynosi około 3 miesięcy. W firmach z sektora 
MSP 30% faktur nie jest regulowana przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, 
a 15% nie zostaje uregulowane przez ponad rok.  
  Tzw. „zatory płatnicze”, mogą być także przyczyną redukcji pracow‐
ników lub ograniczenia ich wynagrodzenia, a co z tym idzie, zmniejsza‐
nie  atrakcyjności  przedsiębiorstwa  przez wyzbywanie  się  doświadczo‐
nych fachowców. Innym skutkiem, problemów z odzyskiwaniem należ‐
ności może być także, osłabianie popytu na wytwarzane produkty, przez 
podnoszenie cen, celem utrzymania odpowiedniej rentowności.  
  Wielkie firmy radzą sobie z powyższym zjawiskiem w postaci specja‐
lizacji  i  efektywniejszego  zarządzania  wierzytelnościami.  Korporacje 
posiadają fundusze na budowę działów windykacji i zatrudnienie sztabu 
prawników powołanych do egzekwowania zaległych należności. Firmy 
z sektora MSP, niestety nie dysponują takim możliwościami. 
  Odwołując  się ponownie do badań przeprowadzonych przez Euler 
Hermes Zarządzanie Ryzykiem, 59% ankietowanych menedżerów, nega‐
tywne zjawisko w postaci „zatorów płatniczych” wynika nie tylko z nie‐
stabilnej sytuacji  finansowej kontrahentów, ale  również z obecnie prze‐
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jawiających się standardów rynkowych, które wymuszają na dostawcach 
wydłużanie terminów płatności.  
  Każda współpraca z klientem obarczona jest ryzykiem braku zapłaty 
faktury  (w  przypadku  płatności  terminowych).  Ocena  wiarygodności 
klienta  jest  jednym z elementów ustalenia zasad kredytowych w przed‐
siębiorstwie.  Jednym  słowem na kredyt kupiecki  trzeba  sobie zasłużyć. 
W  pewien  sposób  ma  to  pozytywne  oblicze  –  mianowicie  sprzedaż  
z odroczonym  terminem  płatności  przyciąga  klientów,  jako  poprawa 
warunków handlowych, może przyczynić się do wzrostu sprzedaży.  
  Oczywiście pojawia się od razu ryzyko wzrostu należności i koniecz‐
ność  ich finansowania. Jednak w czasach konkurencji rynkowej, a także 
w dobie przejęć  i konsolidacji  firm, nie ma  innego wyjścia,  szczególnie 
dla  przedsiębiorstw  produkcyjnych,  często  dostarczających wyroby  do 
klientów, którzy z pozycji silniejszego narzucają swoje warunki handlo‐
we, w tym terminy płatności.  
  Według  raportu  Coface  Poland  jedną  z  branży,  którą  szczególnie 
dotka problem upadłości  jest handel detaliczny.  Jak wynika  z  raportu, 
w 2012  r. upadłość ogłosiło 208  firm handlowych, w  tym 124 przedsię‐
biorstwa zajmujące się handlem hurtowym oraz 67 firm z sektora handlu 
detalicznego. Liczba upadłości w sektorze handlu detalicznego wzrosła 
o 46%. Zadłużenie wobec sektora spożywczego wzrosło w 2012 r. w po‐
równaniu  z poprzednim  rokiem o  20%,  a  liczba dłużników o  70%.  Jak 
podaje Dziennik Gazety Prawnej, zaległości płatnicze w branży spożyw‐
czej sięgnęły w 2012  r. 3,7 mld zł., na  tym nie koniec, zatory w branży 
mogą  dalej  narastać,  ponieważ  coraz  więcej  niewielkich  sklepów  ma  
problemy finansowe, jest to także ściśle powiązane z podziałem struktu‐
ry handlu detalicznego w Polsce, na dwa  segmenty handel  tradycyjny  
i nowoczesny. 
  Istotnym mankamentem kondycji  finansowej  firm  jest  również wy‐
muszanie  na  firmach  konieczności  uiszczania  podatku  VAT  przed 
otrzymaniem pieniędzy od kontrahentów, zasadniczo rzecz ujmując  jest 
to  podstawowa  przyczyna  powstawania  „zatorów  płatniczych”  unie‐
możliwiając  w  ten  sposób  efektywniejsze  wykorzystanie  czasu  pracy  
i hamując wszelkie inwestycje.  
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4. Bariery prawne 
 

  W  dalszym  etapie  brak  przejrzystości  i  jednoznaczności  podatków 
pośrednich (VAT i akcyza) oraz podatków od działalności gospodarczej 
(CIT, PIT od działalności gospodarczej) w sektorze MSP zwiększa ryzyko 
działalności gospodarczej oraz powoduje koszty, które w sposób nieuza‐
sadniony  obciążają  działalność,  zmniejszając  tym  samym  konkurencyj‐
ność.  Ciągła  zmienność  oraz  niejednoznaczność  przepisów  prawa  po‐
datkowego  dotyczącego  VAT  mogłaby  zostać  zneutralizowana  przez 
wprowadzenie jednolitej (propozycja 15%) stawki podatku VAT.  
  Wysokość  stawki  podatku  dochodowego  obowiązującej  w  Polsce 
19%  stanowi  kolejną  barierę, w  szczególności,  że polskie  przedsiębior‐
stwa, szczególnie małe i średnie, ciągle są słabe kapitałowo, co ogranicza 
ich możliwości rozwoju. Dla małych i średnich firm stabilność i przewi‐
dywalność systemu podatkowego  jest sprawą szczególnie  istotną, gdyż 
wraz z rozwojem przedsiębiorstwa rośnie ryzyko podatkowe, które mo‐
że zagrozić firmie. Należy nadmienić, że problemem polskich pracodaw‐
ców  jest dziś nadmierna częstotliwość rozliczeń podatkowych, nieregu‐
larna wycena środków trwałych oraz zasada uiszczania podatku docho‐
dowego przed fizycznym uzyskaniem dochodu.  
  Wracając do tematów z poprzednich działów, wiele przedsiębiorstw 
boryka się z nierzetelnością swoich kontrahentów, a w efekcie, z brakiem 
uregulowania należności  za  sprzedane  towary, usługi. Proces  odzyski‐
wania należności  jest czasochłonny, co może przekładać się na problem 
z utrzymaniem  płynności  finansowej. W  tym  samym  czasie  przedsię‐
biorcy (z wyjątkiem tzw. małych podatników w VAT) muszą płacić po‐
datki  niezależnie  od  tego  czy  otrzymają  zapłatę  czy  też  nie.  Zarówno 
podatek VAT, jak i podatek dochodowych z zasady rozliczane są metodą 
memoriałową. Oznacza to, że obowiązek rozliczenia się z fiskusem z wy‐
konanych  usług  albo  dostarczonych  towarów  powstaje  niezależnie  od 
otrzymanego wynagrodzenia od kontrahenta, co wpisywać się ma w sze‐
roko rozumiane ryzyko gospodarcze. W badaniu Tax Care i Idea Banku 
problemy związane z utrzymaniem płynności finansowej w sytuacji nie‐
uzyskania  zapłaty od dłużników  zostały uznane  za  trzecią pod wzglę‐
dem uciążliwości barierę w prowadzeniu biznesu.  
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  Odzyskanie  zapłaconych  podatków  nie  jest  ani  szybkie,  ani  łatwe. 
W przypadku VAT można  to  zrobić, gdy nieściągalność wierzytelności 
zostanie  „uprawdopodobniona”,  co  następuje  po  upływie  150  dni  od 
dnia upływu terminu  płatności określonego w umowie lub na fakturze. 
To dopiero początek drogi. Konieczne jest dodatkowo spełnienie innych 
warunków dotyczących kontrahenta, umożliwiające  skorzystanie przez 
wierzyciela z ulgi na złe długi:  
1) dostawa  towaru  lub  świadczenie usług  jest dokonane na  rzecz po‐

datnika, o którym mowa w art. 15 ust, ustawy o VAT, zarejestrowa‐
nego  jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowa‐
nia upadłościowego lub w trakcie likwidacji; 

2) na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w któ‐
rej dokonuje się korekty: 
• wierzyciel  i  dłużnik  są  podatnikami  zarejestrowanymi  jako  po‐

datnicy VAT czynni, 
• dłużnik  nie  jest  w  trakcie  postępowania  upadłościowego  lub 

w trakcie likwidacji; 
3) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upły‐

nęły dwa lata, licząc  od końca roku, w którym została wystawiona. 
  Pomimo długiej listy czynności, które trzeba wykonać, aby odzyskać 
VAT  oraz  co  najmniej  7‐miesięcznego  okresu  oczekiwania  na  ten mo‐
ment,  odzyskiwanie VAT  jest  i  tak  łatwiejsze  niż  odzyskanie  podatku 
dochodowego. Ta druga czynność może bowiem zająć od kilku miesięcy 
nawet do kilku  lat. W przypadku PIT „zwrot podatku” następuje przez 
zaliczenie należności do kosztów uzyskania przychodów (w takim przy‐
padku wartość  nieściągalnej wierzytelności  zmniejszy przychód  „zeru‐
jąc” niejako przypadający od niej podatek). Wcześniej konieczne jest jed‐
nak  udokumentowanie  nieściągalności  wierzytelności,  do  czego  nie‐
zbędne  jest uzyskanie postanowienia organu egzekucyjnego albo posta‐
nowienia sądu  (protokół sporządzony przez podatnika wystarczy  tylko 
wtedy,  gdy  przewidywane  koszty  procesowe  i  egzekucyjne  związane 
z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty). 
  Przepisy  dotyczące  odzyskiwania  VAT  są  już  łagodzone  (poprzez 
tzw. ustawę deregulacyjną) i choć przyjęte zmiany nie są wystarczające, 
to  powinny  poprawić  sytuację  przedsiębiorców. Analogiczne działania 
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nie zostały  jednak podjęte w odniesieniu do podatku dochodowego, co 
powoduje, że przepisy dotyczące  tego podatku będą nadal sprzyjać po‐
wstawaniu tzw. „zatorów płatniczych. 
 

5. Bariery zatrudnienia 
 

  Najbardziej  uciążliwą  rzeczą  dla  polskich  przedsiębiorców,  jak  po‐
twierdzają badania przeprowadzone przez Dom Badawczy Maison, patrz 
rysunek 4, są pozapłacowe koszty pracy. W percepcji przedsiębiorstw  ta 
przeszkoda z roku na rok jest coraz większa. W styczniu 2011 roku, wyka‐
zywało ją 44% badanych, natomiast w styczniu 2013 roku już 77%.  

 
Rysunek 4: Bariery rozwoju działalności gospodarczej w Polsce 

 
Badanie  zostało  przeprowadzone  przez  Dom  Badawczy Maison  na  reprezentatywnej 
próbie przedsiębiorców s sektora MSP. Total N=576 (w styczniu 2013). Metoda: CAWI. 
Źródło: http://zpp.net.pl. 

 
    Pozapłacowe koszty pracy obejmują wszelkie elementy całkowi‐
tych kosztów pracy, poza wynagrodzeniem brutto, do głównych zalicza 
się:  składkę  na  ubezpieczenie  emerytalne w  części  finansowanej  przez 
pracodawcę, część ubezpieczenia rentowego, ubezpieczenie wypadkowe 
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oraz koszt utrzymywania Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych.  
  Od stycznia 2013 roku, płaca minimalna wzrosła   z 1 500 zł do 1 600 
zł, tym samym nastąpił wzrost składek ZUS. W roku 2012 w odniesieniu 
do  zatrudnienia  jednego  pracownika w  kwocie  1 500  zł  brutto,  praco‐
dawca ponosił koszt łączny jego zatrudnienia na poziomie 1 811,10 zł, od 
roku 2013 koszt ten wzrósł do około 1931,84 zł czyli o 120,74 zł miesięcz‐
nie, rocznie 1 449 zł na jednego pracownika.  
  Obciążenia pozapłacowych kosztów pracy stale ulegają zwiększaniu 
i  co  gorsze  już większość pracodawców przy  tego  typu  strukturze nie 
jest w stanie zapłacić pracobiorcom godziwego wynagrodzenia. Obecnie 
koszty pracy w Polsce nie są  tak wysokie  jak w państwach zachodnich, 
jednak  struktura  samych wydatków  jest wysoce  niekorzystna.  Koszty 
płacowe  takie,  jak  podatek  netto,  podatek  dochodowy,  ubezpieczenia 
społeczne  stanowią  około  70%  kosztów  związanych  z  zatrudnie‐
niem. Ważne  jest  również,  że  przekładający  się wzrost wynagrodzenia 
na  koszty  pracodawcy,  będzie  jeszcze  bardziej  dotkliwy  dla  przedsię‐
biorstw, którzy w wyniku pogarszającej się koniunktury odczują spadek 
dochodów, łącznie z zaprzestaniem działalności gospodarczej.   
  Firmy w sektorze MSP muszą nieustannie budować swoją konkuren‐
cyjną pozycję w oparciu o specjalizację i jakość oraz dostosowanie oferty 
własnej do wszelkich potrzeb klientów. W  realizacji  tego  typu  założeń 
niezbędne  jest  posiadanie wykwalifikowanego  i  sprawnego  personelu. 
Zapotrzebowanie  na  fachowców  ze  specjalistycznych  branż  wymaga 
zmian w  prawie,  które  dałyby  pracodawcom możliwość  elastycznego 
zatrudnienia personelu. W opinii przedsiębiorców polskie prawo pracy 
takich form nie oferuje, ograniczając tym samym możliwość dostosowy‐
wania  się  firm do zmian w warunkach gospodarowania  i zmniejszania 
konkurencyjności.  
  Istotną barierą zatrudnienia  jest  także niedobór wykwalifikowanych 
pracowników. Przyczyn występowania  tego  typu zjawiska, przy  ciągle 
wysokim  poziomie  bezrobocia  i  niskiej  stopie  zatrudnienia,  jest wiele: 
począwszy od wzrostu gospodarczego, który zwiększa zapotrzebowanie 
na pracowników, niedopasowanie strukturalne rynku pracy do potrzeb 
gospodarki, wynikające m.in. ze złej polityki edukacyjnej, emigracji Po‐
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laków do krajów UE,    także  regulacje prawne, które wypchają z  rynku 
pracy osoby w wieku aktywności zawodowej (wcześniejsze emerytury).   
 

6. Struktura finansowania inwestycji w MSP 
 

  Na przestrzeni lat 2012–2014 firmy w Polsce z sektora MSP zamierza‐
ją wydać na inwestycję średnio 402 100 zł. Odnoszą te deklaracje do 2011 
roku, nasuwa się wniosek, że w okresie 2012–2014 średniorocznie polskie 
MSP  będą wydawały mniej. Obserwujemy  odwrotną  tendencję  aniżeli 
w latach 2010  i 2011. Plany rozwojowe przedsiębiorstw sugerują dalszy 
spadek  nakładów  inwestycyjnych  −  przedsiębiorstwa  planują  w  roku 
2013 wydawać na  środki  trwałe mniej niż  rok wcześniej.  Jest  to m.  in. 
związane z  tym,  że  inwestycje planowane na bieżący  rok w większości 
przypadków  będą  polegały  na wymianie  istniejącego  już majątku,  co 
najczęściej wymaga mniejszych  kwot  niż  rozbudowa  firmy,  czy  nawet 
zastosowanie lepszych i bardziej zaawansowanych technologii. Ponadto, 
w dalszym  ciągu  przybywa  firm  wstrzymujących  się  z  rozpoczęciem 
nowych projektów ze względu na wysoką niepewność działalności. Ro‐
śnie też odsetek przedsiębiorstw rezygnujących z dokończenia lub decy‐
dujących się na ograniczenie skali inwestycji będących w fazie realizacji. 
  Jedną z przyczyn opisanej powyżej sytuacji, tym samym kolejną ba‐
rierą przekładającą się na rozwój i inwestycje w sektorze MSP jest fakt, że 
przedsiębiorstwa  nadal  w  małym  stopniu  korzystają  z  zewnętrznych 
źródeł finansowania inwestycji, a 52% z nich nie robi tego wcale – wyni‐
ka z raportu „MSP pod lupą”. Szukając przyczyn nadmienionej zależno‐
ści, w pierwszym etapie należy przedstawić strukturę źródeł finansowa‐
nia inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach, patrz rysunek 5.  
  Dominującym  źródłem  finansowania w  oparciu  o  „Raport  o  stanie 
sektora MSP w Polsce”  [2012], są środki własne 65%, gdzie z deklaracji 
firm na  temat  źródeł  finansowania na  lata 2012–2014 wynika,  że pozo‐
staną  one  nadal  głównych  źródłem  finansowania  inwestycji.  Kredyty  
i  pożyczki  krajowe  stanowią  17%  udziału  w  strukturze  finansowania 
inwestycji, środki z zagranicy 10%, środki budżetowe 3%.  
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Rysunek 5: Źródła finansowania inwestycji 
 

Ź
ródło: https://www.parp.gov.pl. 
 
  Z badania przeprowadzonego przez agencję Praktycy.com na zlece‐
nie  Agencji  Rozwoju  Innowacji  S.A.  wynika,  że  przedsiębiorcy  coraz 
rzadziej zaciągają zewnętrzne zobowiązania  finansowe.  Już 2 na 5  firm 
(40%.)  finansuje  się wyłącznie  z  kapitału własnego.  Przedłużający  się 
kryzys gospodarczy na świecie oraz spowolnienie gospodarcze w Polsce 
spowodowało,  że  ponad  40%.  z  nich woli  korzystać wyłącznie  z wła‐
snych zasobów pieniężnych, co daje 10‐procentowy wzrost w stosunku 
do  roku ubiegłego. Kolejna widoczna zmiana na  rynku dotyczy korzy‐
stania wyłącznie z kapitału zewnętrznego,  takiego  jak kredyty,  leasing, 
dotacje,  itp. W porównaniu  roku 2012 do 2011  liczba  firm, które pozy‐
skują  fundusze  tylko z  tego  źródła podwoiła się  i wynosi obecnie 20%. 
To wszystko powoduje, że coraz mniej jest przedsiębiorstw, które wyko‐
rzystują  obie  formy  finansowania  jednocześnie.  Jeszcze  przed  rokiem 
było  ich 60%,  teraz  ta  liczba  spadła do 40%. Widoczna  jest, więc  coraz 
silniejsza polaryzacja. Rynek wyraźnie dzieli  się  na  firmy,  które mimo 
kryzysu chcą się rozwijać i zaciągają kredyty pod inwestycje oraz te, któ‐
re nie podejmują ryzykowanych działań. 
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  Główne  czynniki  utrudniające  firmom  pozyskanie  finansowania 
wciąż  pozostają  te  same.  Przedsiębiorcy  najczęściej wskazują  skompli‐
kowane  procedury  uzyskania  kapitału  (53,13%).  Zawiłość  przepisów 
oraz długi czas potrzebny na załatwienie formalności, nadal są skuteczną 
przeszkodą dla  firm. Cierpią na  tym nie  tylko przedsiębiorstwa, ale  też 
cała gospodarka, której  rozwój  jest przez  to hamowany. To  jednak nie 
koniec trudności, jakie napotykają przedsiębiorcy chcący pozyskać finan‐
sowanie zewnętrzne. Kolejną z nich są wysokie koszty pozyskania takie‐
go kapitału  (43,75%) oraz duża  liczba wymaganych zabezpieczeń przez 
instytucje  udzielające  finansowania  (38,54%). Warto  zwrócić  uwagę  na 
fakt,  iż polscy przedsiębiorcy  coraz bardziej boją  się zadłużać. Po  roku 
2011 taką obawę wskazywało 25,58%. badanych firm, a po 2012 r. wynik 
ten wzrósł już do 30%. 
 
7. Podsumowanie 
 
  Sektor małych  i  średnich  przedsiębiorstw,  odgrywa  bardzo  istotną 
rolę w polskiej gospodarce narodowej. Małe  i  średnie przedsiębiorstwa 
są  jednak  bardzo  podatne  na  negatywne  wpływy  otoczenia  gospo‐
darczego i politycznego, a o dalszym rozwoju sektora MŚP w Polsce bę‐
dą decydowały nie  tylko  indywidualne wysiłki potencjalnych przedsię‐
biorców,  ale  także  zbieżna  z  nimi  polityka  władz  lokalnych  i  to  we 
wszystkich przekrojach.  
  Pozostaje mieć  nadzieję,  że  dalsza  sytuacja  gospodarcza w  Polsce, 
a także wszelkie przyszłe  zmiany, w  zakresie: poprawy  i uproszczenia 
sytemu  podatkowego,  zwalczania  niedoboru wykwalifikowanych  pra‐
cowników, niwelowania obciążeń pozapłacowych kosztów pracy, zato‐
rów płatniczych, poprawy płynności  finansowej, a  także zmiany w kie‐
runku  poprawy  źródeł  finansowania  inwestycji,  przyczynią  się  do  ko‐
rzystnych modyfikacji w potencjale ekonomicznym sektora MŚP oraz do 
powiększenia skali jego zdolności akumulacyjnych.  
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Abstract: Entrepreneurship has been a subject of numerous 
studies and analyses for many years. A multifaceted character of 
this phenomenon means that it can be considered from different 
points of view. In the paper an attempt was made to assess the 
influence of instability of macroeconomic conditions caused by fi-
nancial crisis on the development of entrepreneurship in Poland. 
Various methods of measuring entrepreneurship and information 
published by the Central Statistical Office were used. The subject 
of analysis were new initiatives in the sector of small enterprises, 
innovativeness of enterprises and differences in the pace of their 
development. The obtained results are not explicit enough to take 
a definite stand on the question of relations between economic 
slowdown and changes in the level of entrepreneurship. It should 
encourage further studies of the problem. 

Key words: entrepreneurship, innovativeness, entrepreneurship 
measures, small and medium enterprises, development of an en-
terprise. 

 

1. Wstęp  
 

  Problematyka przedsiębiorczości  jest współcześnie ważnym elemen‐
tem  rozważań  w  naukach  społecznych.  Znaczenie  przedsiębiorczości 
rośnie wraz z rozwojem procesów określanych ogólnie jako globalizacja. 
Zjawisko  to ma  charakter wielowymiarowy, ujawnia  się w wielu dzie‐
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dzinach i może być rozpatrywane z różnych punktów widzenia. W arty‐
kule podjęto próbę pomiaru poziomu przedsiębiorczości w Polsce przy 
wykorzystaniu  danych  statystycznych  publikowanych  przez  GUS. 
Przedsiębiorczość od wielu  lat  jest przedmiotem zainteresowania GUS. 
Badania  i analizy w  tym obszarze mają różnorodny charakter  i dotyczą 
różnych  aspektów przedsiębiorczości. Publikowane wyniki badań kon‐
centrują się na prezentacji danych  liczbowych bez pogłębionej  ich  inter‐
pretacji merytorycznej. Interpretację taką ułatwia stosowanie odpowied‐
nich metod pomiaru przedsiębiorczości. Celem artykułu  jest wykazanie 
wpływu niestabilności gospodarki polskiej wywołanej globalnym kryzy‐
sem  finansowym  na  rozwój  przedsiębiorczości.  Sytuacje  kryzysowe 
zmieniają warunki funkcjonowania  podmiotów gospodarczych, dla jed‐
nych przedsiębiorstw zmiana warunków otoczenia stanowi zagrożenie, 
dla  innych  natomiast  szansę.  Dlatego  analizą  objęto  lata  2008–2010,  
a więc okres  spowolnienia gospodarczego. Mając na względzie ograni‐
czenia  objętościowe  opracowania  uwagę  skoncentrowano  na  trzech 
aspektach  przedsiębiorczości:  inicjatywy  założycielskie,  innowacyjność 
oraz tempo rozwoju przedsiębiorstw.   
 

2. Istota i atrybuty przedsiębiorczości  
 

  Przedsiębiorczość  jest różnie definiowana i interpretowana, co przekła‐
da  się  także na  sposoby  jej pomiaru. Spotykane w  literaturze przedmiotu 
definicje przedsiębiorczości z reguły sprowadzają się do trzech ujęć: 
• przedsiębiorczość w znaczeniu funkcjonalnym, 
• przedsiębiorczość w ujęciu podmiotowym,  
• przedsiębiorczość jako podejście do zarządzania.  
  W znaczeniu funkcjonalnym przedsiębiorczość definiowana jest jako 
umiejętność dostrzegania i wykorzystania nowych możliwości otoczenia, 
stwarzających szansę na duży efekt, przy czym działanie to odbywa się 
w warunkach zagrożenia wynikającego z braku pewności co do sukcesu 
realizacji owych możliwości i osiągnięcia efektu lub jako zorganizowany 
proces działań ukierunkowany na wykorzystanie nowatorskiego pomy‐
słu w  celu  generowania  korzyści  na  rynku  [Kłosowski,  Bagiński  2002, 
s. 1]. Przedsiębiorczości w  tym ujęciu przypisuje  się  takie  atrybuty  jak: 
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kreatywność i innowacja, umiejętność wykorzystania pomysłów, ryzyko 
[Bratnicki 2002, s. 60]. W szczególności podkreślany  jest związek przed‐
siębiorczości z  innowacyjnością tj. wprowadzaniem zmian, rewolucjoni‐
zowaniem, przekształcaniem, a  także promowaniem nowych sposobów 
działania.  Niektórzy  autorzy  stwierdzają  wręcz,  że  innowacyjność 
i przedsiębiorczość  są  dwiema  drogami  tego  samego  procesu  zmian 
[Bratnicki,  Strużyna  2001,  s.  47].  Uzupełniając  te  atrybuty  B.  Kożuch 
podkreśla,  że  działanie  przedsiębiorcze  ukierunkowane  jest  przede 
wszystkim na rozwój [2001 s. 17].  
  W podmiotowym ujęciu przedsiębiorczości najważniejszą rolę odgry‐
wa przedsiębiorca – to on przetwarza rzeczywistość, pozyskuje zasoby lub 
umożliwia dostęp do nich, dokonuje modyfikacji zasobów podnosząc ich 
wartość  [Targalski 2003, s. 7]. Przedsiębiorca  jako podmiot zajmujący się 
przedsiębiorczością rozpatrywany jest w dwóch aspektach: po pierwsze – 
z punktu widzenia własnej działalności cechującej się aktywnością i inicja‐
tywą, po drugie – z punktu widzenia  cech psychicznych, dzięki którym 
można być przedsiębiorczym [Kłosowski, Bagiński 2002, s. 2]. Na tym tle 
budowany  jest  model  przedsiębiorcy,  przedstawiający  jego  wizerunek 
przez pryzmat  cech  takich  cech  jak: wytrwałość  i determinacja, potrzeba 
autonomii, kreatywność  i  innowacyjność, silna potrzeba osiągnięć, zaufa‐
nie do własnych zdolności, optymizm życiowy  i entuzjazm w pracy, zdol‐
ności przywódcze, umiarkowana skłonność do  ryzyka, umiejętność przyj‐
mowania porażki i wyciągania z niej wniosków [Sudoł 2006, s. 25–26].  
  Przedsiębiorczość  jako podejście do zarządzania kojarzy się z wyko‐
rzystywaniem szans z posiadanych zasobów zarówno materialnych,  jak 
i niematerialnych. Zarządzanie związane  jest bowiem z zasobami,  jeżeli 
się ich nie posiada, to nie można nimi zarządzać, wobec czego nie można 
być przedsiębiorczym. W  tym kontekście pojęcie przedsiębiorczości od‐
nosi  się  do  przedsiębiorstwa,  jako  organizacji  dysponującej  zasobami 
niezbędnymi  do  prowadzenia  działalności  gospodarczej  i  użyć można 
sformułowania  „przedsiębiorczość  organizacyjna” M.  Bartnicki  określa 
przedsiębiorczość  organizacyjną  jako  „…  zespalanie  tworzenia  szans, 
zmiany,  elastyczności,  zróżnicowania,  konkurencji  z  wykorzystaniem 
szans,  stabilnością,  porządkiem,  integracją,  współpracą”  [2003,  s.  6]. 
Przedsiębiorczość w  takim rozumieniu  traktujemy  jako czynnik podno‐
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szący  konkurencyjność  organizacji,  stanowiący  odpowiedź  organizacji 
na wyzwania wynikające  z globalizacji. Zdaniem  S. Kasiewicza współ‐
cześnie ujawniają się nowe  formuły konkurowania, co przekłada się na 
zmianę celów, strategii ich osiągania i mierników działania [1999, s. 25].  
  Podsumowując  rozważania przybliżające naturę przedsiębiorczości, 
można  stwierdzić,  że mimo braku  jednolitej definicji przedsiębiorczość 
stanowi  trwałą  kompetencję,  przejawiającą  się w dynamicznym  reago‐
waniu  na  zjawiska  pojawiające  się  w  otoczeniu  i  przynoszące  efekty 
w postaci przejścia na wyższy poziom rozwoju.  
 

3. Metody pomiaru przedsiębiorczości 
 

  Przedsiębiorczość  jako zjawisko powinna być mierzalna. Wydaje się 
być uzasadnione, aby metody pomiaru przedsiębiorczości uwzględniały 
z jednej strony jej atrybuty (przynajmniej niektóre z nich), a z drugiej zaś 
dostępność  informacji  liczbowych  do  opisu  tych  atrybutów. Wówczas 
możliwa będzie analiza porównawcza pozwalająca na pokazanie różnic 
w poziomie przedsiębiorczości między przedsiębiorstwami  (regionami, 
krajami) oraz ocena roli, jaką przedsiębiorczość odgrywa w ich rozwoju. 
Zalecenia  te  uwzględniane  są w  raportach  i  statystykach międzynaro‐
dowych (OECD i Eurostat), które akceptuje również GUS.  
  Najbardziej rozpowszechniona koncepcja pomiaru przedsiębiorczości, 
wykorzystywana w raportach OECD odnosi się do nowych  inicjatyw za‐
łożycielskich  i dotyczy  ilości przedsiębiorców,  którzy wykazują  chęć do 
podjęcia  ryzyka  z  nowymi  i  innowacyjnymi  pomysłami  i  rozpoczynają 
działalność  typu  small  business. Najprostszym  sposobem pomiaru przed‐
siębiorczości  w  tym  przypadku  jest  ilość  firm  powstających  (niemal 
wszystkie nowo powstające  firmy  reprezentują  sektor małych  i średnich 
przedsiębiorstw) [Kłosowski, Bagiński 2002, s. 3]. Liczebność firm powsta‐
jących z  reguły określa  się nap odstawie zgłoszeń   do systemu REGON. 
Ponieważ  nie  wszystkie  zarejestrowane  firmy  podejmują  działalność,  
a niektóre z podejmujących działalność nie radzą sobie na rynku i upadają 
ważną rolę spełniają wskaźniki przeżywalności. Mogą być obliczane dla 
kolejnych  lat  po  zarejestrowaniu  działalności.  Szczególnie  ważne  są 
wskaźniki  określające  przeżywalność  firm w  początkowym  okresie  ich 
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działalności (pierwszy i ewentualnie drugi rok). Wskaźniki przeżywalno‐
ści w pewnym zakresie odzwierciedlają bariery rozwoju przedsiębiorczo‐
ści.  Analiza  ilościowa  inicjatyw  założycielskich  oraz  przeżywalności 
umożliwia  badanie  dynamiki  przedsiębiorczości  oraz  porównania mię‐
dzynarodowe.  Do  prostych  miar  przedsiębiorczości  zalicza  się  ponadto 
wskaźniki udziału małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych wiel‐
kościach makroekonomicznych (PKB, zatrudnienie, wartość produkcji).  
  Drugim  sposobem pomiaru przedsiębiorczości,  szczególnie prefero‐
wanym przez OECD i Eurostat, jest metodologia Oslo Manual, Metodo‐
logia ta odnosi się do badania innowacyjności. Jej wykorzystanie do po‐
miaru  przedsiębiorczości  akcentuje  zależność między  przedsiębiorczo‐
ścią a innowacyjnością, a ściślej ujmując, opiera się ona na założeniu, że 
innowacyjność  stanowi  podstawowy  atrybut  przedsiębiorczości. Zgod‐
nie z metodologią Oslo Manual innowacja to wdrożenie nowego lub zna‐
cząco udoskonalonego produktu (wyrobu  lub usługi), nowego  lub udo‐
skonalonego procesu, nowej metody marketingowej  lub nowej metody 
organizacyjnej do  praktyki  gospodarczej,  organizacji miejsca  pracy  lub 
stosunkach z otoczeniem [Podręcznik Oslo … 2010, s. 48−49]. Minimalnym 
wymogiem zaistnienia innowacji  jest, aby produkt, proces, metoda mar‐
ketingowa  lub metoda organizacyjna były nowe  (lub znacząco udosko‐
nalone) dla firmy. Zalicza się tu produkty, procesy i metody, które dana 
firma opracowała  jako pierwsza, oraz  te, które zostały przyswojone od 
innych firm lub podmiotów. Za przedsiębiorstwo innowacyjne uznaje się 
podmiot, który w okresie objętym badaniem statystycznym (z reguły jest 
to okres trzyletni) wdrożył przynajmniej jedną innowację.   
  Miernikiem  przedsiębiorczości  jest wskaźnik  udziału  przedsiębiorstw 
innowacyjnych w całej objętych analizą populacji przedsiębiorstw. Ponadto 
metodologia Oslo Manual posługuje się zbiorem wskaźników (charaktery‐
styk)  dotyczących  szczegółowych  zagadnień  innowacyjności  takich  jak: 
nakłady na działalność  innowacyjną, nakłady B+R, zasoby kadrowe zaan‐
gażowane w B+R, wynalazki i patenty, nabycie nowych technologii, udział 
nowych wyrobów w wartości produkcji sprzedanej itp.  
  Na  uwagę  zasługuje  jeszcze  inny,  wykorzystywany  przez  OECD  
i Eurostat, sposób pomiaru uwzględniający wpływ przedsiębiorczości na 
gospodarkę.  Polega  on  na wyodrębnieniu  z  całej  badanej  zbiorowości 
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przedsiębiorstw, tych podmiotów, które charakteryzują się najszybszym 
tempem wzrostu, zgodnie z przyjętym w tej metodologii założeniem – są 
one  najbardziej  przedsiębiorcze.  [Wybrane…2012,  s.  2−3]. W  praktyce 
polega  to  na wyodrębnieniu  grup  przedsiębiorstw  różniących  się  tem‐
pem  wzrostu.  Na  podstawie  analizy  zmian  wartości  przychodów  ze 
sprzedaży  w  okresach  trzyletnich  przedsiębiorstwa  objęte  badaniem 
grupowane są w pięciu kategoriach1:  
• przedsiębiorstwa szybkiego wzrostu, 
•  przedsiębiorstwa wzrostowe,  
• przedsiębiorstwa stabilne, 
• przedsiębiorstwa schyłkowe,   
• przedsiębiorstwa szybkiego spadku. 
  Ocena zmian poziomu przedsiębiorczości dokonywana  jest na pod‐
stawie  analizy  wskaźników    udziału  przedsiębiorstw  poszczególnych 
kategorii w ogólnej ich populacji. 
 

4. Analiza poziomu przedsiębiorczości w latach 2008–2010 
 

  W roku 2008 polska gospodarka zaczęła odczuwać skutki światowego 
kryzysu  finansowego,  którego  pierwsze  symptomy  zaobserwowano  rok 
wcześniej w USA, a który szybko rozprzestrzenił się na pozostałe konty‐
nenty.  Tempo wzrostu  gospodarczego  Polski  uległo  osłabieniu,  aczkol‐
wiek dynamika PKB nie osiągnęła,  jak w wielu  innych krajach, wartości 
ujemnych. Konsekwencją osłabienia koniunktury gospodarczej były zmia‐
ny  strukturalne  w  sektorze  przedsiębiorstw.  Celem  empirycznej  części 
artykułu  jest  zbadanie,  jaki  był wpływ  spowolnienia  gospodarczego  na 
zmiany w poziomie przedsiębiorczości. Konkretnie  chodzi o odpowiedź 
na  takie pytania: w  jakim  stopniu  zmieniły  się  inicjatywy  założycielskie 
przedsiębiorstwa, czy zmniejszyła się przeżywalność przedsiębiorstw, czy 
nastąpiły zmiany w poziomie  innowacyjności przedsiębiorstw, czy zmie‐
niła się pozycja przedsiębiorstw szybko się rozwijających.  

                                                      
1  Szczegółowy  opis  kryteriów  grupowania  przedsiębiorstw  zawiera  opracowanie 

[Wybrane …, 2012]. 
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  Przesłanką do sformułowania tych pytań są negatywne zjawiska towa‐
rzyszące  pogorszeniu makroekonomicznych  uwarunkowań  funkcjonowa‐
nia podmiotów gospodarczych  takie  jak: spadek popytu na wyroby, obni‐
żenie  rentowności,  zatory  płatnicze,  nasilenie  się  bankructw. Zjawiska  te 
z jednej  strony mogą  ograniczać przedsiębiorczość,  jednak mogą  również 
stanowić  szansę  do  podejmowania  działań  ukierunkowanych  na wzrost 
przedsiębiorczości. Praktyka pokazuje, że w sytuacjach kryzysowych część 
podmiotów upada, a część się rozwija, czy nawet osiąga fazę rozkwitu.  
  Analiza  obejmuje  lata  2008–2010. Dynamika PKB  przedstawiała  się 
w tym czasie następująco: 2008 – 5,1%; 2009 – 1,6%; 2010 – 3,9%, co po‐
równaniu do okresu wcześniejszego oznacza tendencję spadkową (2006 – 
6,2%; 2007 – 6,8%). Okres trzyletni wydaje się być wystarczający do wy‐
kazania,  jakie były konsekwencje  spowolnienia gospodarczego dla  roz‐
woju przedsiębiorczości.  

4.1 Inicjatywy założycielskie i znaczenie gospodarcze małych 
      i średnich przedsiębiorstw 

  Informacje  dotyczące  rejestracji  nowych  przedsiębiorstw  w  latach 
2008–2010 oraz o ich aktywności w następnym roku po rejestracji przed‐
stawiono w tabeli 1. Dodatkowo dokonano podziału na przedsiębiorstwa 
bez pracowników najemnych i z pracownikami najemnymi.  
  Ogólnie  tendencje  zmian  są  zgodne  z  dynamiką  PKB  (załamanie 
w 2009  r.).  Warto  jednak  zwrócić  uwagę  na  wzrost  liczby  rejestracji 
przedsiębiorstw  bez  pracowników  najemnych,  i  spadek  ilości  urucho‐
mień  firm  z  pracownikami  najemnymi. Może  to  świadczyć  o  pesymi‐
stycznym  nastawieniu  przedsiębiorców  do  tworzenia  firm  większych 
w związku w  niestabilną  sytuacją makroekonomiczną.  Firmy  bez  pra‐
cowników najemnych lepiej sobie radzą na początku działalności, liczba 
firm aktywnych w następnym roku po rejestracji systematyczne wzrasta. 
Nie można  tego  samego powiedzieć o  firmach z pracownikami najem‐
nych, w przypadku  których w  2010  r. na  rynku  spośród utworzonych 
w poprzednim roku obecnych było o 35% niż dwa lata wcześniej. Ryzy‐
ko prowadzenia działalności w większym rozmiarze jest więc wyższe. 
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  Wskaźniki przeżycia w początkowym okresie działalności  są w miarę 
stabilne, prawie co czwarte nowo zarejestrowane przedsiębiorstwo nie po‐
dejmuje działalności lub likwiduje ją w ciągu roku. 

 
Tabela 1. Liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych i wskaźniki przeżycia 
 oraz zatrudnienie po pierwszym roku działalności w latach 2008−2010 

Przedsiębiorstwa powstałe w roku: 
Wyszczególnienie 

2008  2009  2010 

Liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych systemie REGON 

Ogółem, w tym:   294,3  275,3  286,2 

• bez pracowników najemnych  238,4  231,2  249,6 

• z pracownikami najemnymi  55,9  44,1  36,6 

Przedsiębiorstwa aktywne w następnym roku po zarejestrowaniu (stan na 31.12.) 

Ogółem, w tym:  224,8  212,0  222,6 

• bez pracowników najemnych  177,7  178,7  192,1 

• z pracownikami najemnymi  47,1  33,3  30,5 

Wskaźnik przeżycia po pierwszym roku działalności 

Przedsiębiorstwa ogółem, w tym  76,4  77,0  77,8 

• bez pracowników najemnych  74,5  77,3  77,0 

• z pracownikami najemnymi  84,4  75,4  83,1 

Liczba zatrudnionych w nowo powstałych przedsiębiorstwach w następnym roku po 
zarejestrowaniu 

Ogółem, w tym:   502,5  454,3  476,3 

• bez pracowników najemnych  187,0  180,2  193,8 

• z pracownikami najemnymi  315,5  274,1  282,4 

Źródło; Opracowanie własne na podstawi [Warunki powstawania … (2012)]. 

 

   Przypadki rezygnacji z działalności są zjawiskiem normalnym, na rynku 
pozostają  przedsiębiorcy  umiejący  sprostać  konkurencji  oraz  potrafiący 
pokonywać bariery i trudności. Stabilność poziomu wskaźników przeżycia 
w okresie destabilizacji gospodarczej może świadczyć o tym, że inicjatywy 
założycielskie podejmowane są z pełną świadomością ryzyka, na jakie nara‐
żony  jest każdy przedsiębiorca. Generalnie w okresach poprawy koniunk‐
tury wskaźniki przeżycia przedsiębiorstw większych (zatrudniających pra‐
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cowników najemnych) są wyższe w porównaniu z firmami bez siły najem‐
nej.  Inicjatywy  założycielskie odgrywają  istotną  rolę w  aktywizacji  rynku 
pracy. Nowo  powstałe przedsiębiorstwa dają  zatrudnienie dla  blisko  pół 
miliona w skali roku. W relacji do ogółu zatrudnionych w gospodarce naro‐
dowej  stanowi  to  3,5%,  natomiast w  stosunku do  liczby  zarejestrowanych 
bezrobotnych w latach 2009–2011 aż około 25%. Są to wielkości  znaczące dla 
gospodarki narodowej.  
  Małe  i  średnie  przedsiębiorstwa  jako  całość  spełniają  ważną  rolę 
w gospodarce  narodowej  i w  pełni  zasługują  na miano  siły  napędowej 
gospodarki. Choć mają zazwyczaj niewielki zasięg działania i mały wpływ 
na otoczenie, w którym funkcjonują, to ich ogromna liczba (wg GUS 99,8% 
z 1,67 mln firm) odgrywa istotną rolę w kształtowaniu gospodarki. Wkład 
sektora MŚP w tworzenie PKB sięga blisko 50% (w 2010 r. 48,4%), w tym 
udział firm najmniejszych – mikro przedsiębiorstw stanowi prawie  jedną 
trzecią (30,4%). W małych i średnich przedsiębiorstwach w 2010 r. zatrud‐
nionych  było  aż  70,6%  ogółu  pracujących  (w mikro  przedsiębiorstwach 
39,2%). Spowodowane kryzysem ograniczenie nakładów  inwestycyjnych 
w 2009 roku w porównaniu do 2008 roku w mniejszym zakresie dotyczyło 
sektora MŚP  niż  ogółu  przedsiębiorstw  –  odnotowano  tu  spadek  tylko  
o 3%, gdy tymczasem w firmach dużych aż o 13%. W grupie mikro firm 
odnotowano nawet wzrost nakładów  inwestycyjnych (o 9%). Firmy małe  
i średnie  zwiększyły o 8,7% wartość eksportu w 2010 r. w porównaniu do 
poprzedniego roku [Brussa, Tarnawa 2011, s. 13−28]. 

4.2 Innowacyjność polskich przedsiębiorstw  

  Analiza przedstawiona w tej części artykułu opiera się na założeniu, 
że atrybutem przedsiębiorczości  jest  innowacyjność. Do charakterystyki 
poziomu  innowacyjności  wykorzystano  wybrane  mierniki  stosowane 
w metodologii Oslo Manual.  Informacje na temat poziomu innowacyjno‐
ści w latach 2008−2010 przedstawiono w tabeli 2.  
  Wyniki analizy nie napawają optymizmem. Wartość nakładów ogó‐
łem  na  działalność  badawczo‐rozwojową w  2010  r.  była  o  20%  niższa 
w porównaniu do roku poprzedniego, a nakłady na aparaturę naukowo‐
badawczą obniżyły się o jedną trzecią w stosunku do roku 2008.  

 



Mirosław Wypych 520 

Tabela 2. Wybrane wskaźniki charakteryzujące działalność innowacyjną  
przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 2008–2010 

Lata 
Wyszczególnienie 

2008  2009  2010 

Nakłady na wewnętrzną działalność B+R przedsię‐
biorstw (mln zł) 

1.446,6  1.719,7  1.385,0 

Nakłady na aparaturę naukowo‐badawczą (mln zł)  513,0  401,4  346,9 
Zatrudnieni w działalności B+R przedsiębiorstw (w 
przeliczeniu na ekwiwalenty pełnego czasu pracy)  

8.070,7  8.226,0  8.493,9 

‐ w tym: pracownicy naukowo‐badawczy   5.543,6  5.474,0  5.294,6 
Zatrudnieni w działalności B+R przedsiębiorstw – osoby  11.433  11.911  10.860 
‐ w tym samodzielni pracownicy nauki  90  36  29 
Nakłady na działalność  innowacyjną ogółem  (mln 
zł), w tym 

23.686,1  21.405,5  22.379,0 

‐ na działalność B+R  1.930,0  2.173,1  3.272,8 
‐ na zakup wiedzy  261,5  267,8  910,6 
Udział przedsiębiorstw  innowacyjnych w zakresie 
innowacji produktowych  i procesowych w  liczbie 
przedsiębiorstw ogółem a/  

16,9% 

Udział przedsiębiorstw, które wdrożyły  innowacje 
produktowe i procesowe a/ 

7,9% 

Udział przedsiębiorstw, które wdrożyły  innowacje 
marketingowe a/ 

8,3% 

Udział przedsiębiorstw, które wdrożyły  innowacje 
organizacyjne a/ 

7,9% 

Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów 
nowych  lub  ulepszonych  w  przychodach  netto 
przemysłu  

13,4%  11,3%  12,4% 

Wynalazki zgłoszone  2.488  2.899  3.203 
Udzielone patenty  1.451  1.536  1.385 
Zgłoszone wzory użytkowe  667  734  879 
Udzielone prawa ochronne  616  431  484 

a/ Dotyczy innowacji wprowadzonych w latach 2008−2010 

Źródło; Opracowanie własne na podstawie [Rocznik statystyczny…. s. 450−475]. 

 
  Zatrudnienie ogółem w działalności naukowo‐badawczej wprawdzie 
wykazuje  tendencję  rosnącą,  jednak  liczba  pracowników  naukowo‐
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badawczych systematycznie maleje: w ciągu dwóch lata nastąpił spadek 
o ponad 5%  i w  rezultacie   udział  tej kategorii w zatrudnieniu ogółem 
zmniejszył się z 68% w 2008 r. do 62% w 2010 r. Niepokojący jest zwłasz‐
cza  drastyczny  spadek  liczby  samodzielnych  pracowników  nauki  za‐
trudnionych w  zapleczu  badawczo‐rozwojowym przedsiębiorstw  (z  90 
do 29 osób).    
  Za pozytywne zjawisko należy uznać dość  istotny wzrost nakładów 
innowacje  związane  z działalnością B+R  (w  latach  2010–2008)  o  blisko 
70%, a zwłaszcza na zakup wiedzy (wzrost 3,5‐krotny). Natomiast udział 
przedsiębiorstw  innowacyjnych  w  zakresie  produktów  i  procesów 
(podmioty,  które w  latach  2008‐2010  realizowały  tego  typu  innowacje) 
jest niski  –   wynosi  16,9%  (np. w Niemczech  69,8%). Rażąco niski  jest 
wskaźnik udziału przedsiębiorstw, które wdrożyły innowacje produktowe 
i procesowe. W Polsce wynosi  on  tylko  7,9%  i  jest  jednym  z  najniższych 
w Europie  (w  Niemczech  21,5%,  w  Czechach  16,6%).  Zbliżony  poziom 
wdrożeń dotyczy również pozostałych typów innowacji: innowacje organi‐
zacyjne wdrożyło  8,3% przedsiębiorstw,  a  innowacje marketingowe  7,9% 
przedsiębiorstw przemysłowych [Działalność innowacyjna …., s. 21−48]. 
  Udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych i ulepszonych 
w przychodach ogółem przemysłu zawiera się w granicach 11,3–13,4%, 
a więc  jest stosunkowo stabilny. Wyraźny  jest postęp w odniesieniu do 
ilości zgłaszanych wynalazków i wzorów użytkowych. Jednak nie podą‐
ża za tym wzrost ilości udzielonych patentów i praw ochronnych.  
  Reasumując tą część analizy, nie można dokonać  jednoznacznej oce‐
ny zmian w poziomie przedsiębiorczości  rozpatrywanej przez pryzmat 
innowacyjności.  Pogorszenie  sytuacji makroekonomicznej  znalazło  od‐
zwierciedlenie w ograniczeniu nakładów na badania i prace rozwojowe, 
co skutkowało również w zmniejszeniu liczby pracowników bezpośred‐
nio  związanych  z  działalnością  badawczo‐rozwojową.  Pozycja  Polski 
pod względem poziomu  innowacyjności na  tle  innych państw  jest dość 
odległa. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy  jest niski poziom nakładów 
na  B+R  w  relacji  do  PKB. Wprawdzie  w  latach  2008–2010  relacja  ta 
zwiększyła się z 0,60% do 0,74%,  jednak w stosunku do  średniej w UE 
jest ona bardzo niska (2,01% w 2010 r.).   
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4.3  Zróżnicowanie tempa wzrostu przedsiębiorstw  

  Do  analizy  zmian  w  poziomie  przedsiębiorczości  w  ujęciu  dyna‐
micznym  wykorzystano  fakt  zróżnicowania  tempa  rozwoju  przedsię‐
biorstw.    Najważniejszym  elementem  analizy,  decydującym  o  jej  po‐
prawności merytorycznej  jest grupowanie przedsiębiorstw według  tem‐
pa wzrostu. Do najbardziej przedsiębiorczych zaliczane są  przedsiębior‐
stwa szybkiego wzrostu oraz przedsiębiorstwa wzrostowe. 
  Charakterystykę poziomu przedsiębiorczości przedstawiono na pod‐
stawie wyników badań nad przedsiębiorczością przeprowadzonych przez 
GUS w  2012  roku. Przedmiotem  badań  była  populację przedsiębiorstw, 
w których liczba pracujących wynosiła 10 i więcej osób i które prowadziły 
księgi  rachunkowe. Źródłem  informacji były  złożone przez  te podmioty 
sprawozdania finansowe SP (roczna ankieta przedsiębiorstwa). Wykorzy‐
stano dane obejmujące okresy: 2006−2008, 2007−2009 oraz 2008−2010, dla 
których  utworzono  grupy  panelowe  podmiotów,  które  były  aktywne 
w kolejnych  trzech  latach.  Grupy  panelowe  obejmowały  każdorazowo 
około  dwie  trzecie  ogółu  przedsiębiorstw  aktywnych,  tj.  prowadzących 
księgi rachunkowe. W tabeli 3 przedstawiono udział poszczególnych grup 
przedsiębiorstw w populacji przedsiębiorstw aktywnych.   
  Wyraźnie  jest  widoczny  wpływ  spowolnienia  gospodarczego  na 
tempo rozwoju przedsiębiorstw. O  ile w 2008 r. udział przedsiębiorstw 
szybkiego  wzrost  u  przedsiębiorstw  wzrostowych  w  ogólnej  liczbie 
przedsiębiorstw aktywnych wynosił 43,7% a w przychodach ze sprzeda‐
ży  aż  68,3%, w  2010  r.  udziały  te  obniżyły  się  odpowiednio do  25,5% 
i 50,3%. Zaobserwowane  tendencje należy  interpretować  jako pogorsze‐
nie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości.  
  Wyższe wskaźniki udziału w przychodach ze sprzedaży niż w ilości 
przedsiębiorstw świadczą natomiast o wyższej efektywności podmiotów 
reprezentujących  przedsiębiorczość  niż  pozostałych  podmiotów.  Przy‐
kładowo  rentowność  obrotu  brutto  w  2010  r.  w  przedsiębiorstwach 
szybkiego wzrostu wynosiła  6,1%,  a  przedsiębiorstwach wzrostowych 
5,7%,  gdy  tymczasem w  przedsiębiorstwach  schyłkowych  tylko  3,6%, 
natomiast przedsiębiorstwach szybkiego spadku była ujemna (‐1,0%). 
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Tabela 3. Zróżnicowanie tempa rozwoju przedsiębiorstw w latach 2008−2010 (%) 

Udział badanych przedsię‐
biorstw 

 w populacji przedsiębiorstw 
aktywnych  

Udział badanych przedsiębiorstw 
w wartości sprzedaży przedsię‐

biorstw aktywnych Wyszczególnienie 

2008  2009  2010  2008  2009  2010 

Przedsiębiorstwa 
szybkiego wzrostu 

13,1  8,6  4,4  27,9  18,3  12,5 

Przedsiębiorstwa 
wzrostowe 

30,6  27,9  21,1  40,4  40,7  37,8 

Przedsiębiorstwa 
stabilne 

12,2  13,5  13,4  10,1  13,5  16,8 

Przedsiębiorstwa 
schyłkowe 

8,2  13,8  15,1  5,2  10,3  10,5 

Przedsiębiorstwa 
szybkiego spadku 

1,8  3,6  3,6  0,8  1,6  1,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Wybrane wskaźniki … 2012]  

 

  Spadkową  tendencję poziomu przedsiębiorczości mierzonej  tempem 
rozwoju  przedsiębiorstw  potwierdzają  także  zmiany  w  strukturze 
przedsiębiorstw  szybkiego  wzrostu  i  wzrostowych  według  wielkości 
przedsiębiorstw (tabela 4).  
  
Tabela 4. Struktura  populacji przedsiębiorstw szybkiego wzrostu i  przedsiębiorstw 

wzrostowych  wielkości mierzonej liczba zatrudnionych w latach 2008−2010 

Przedsiębiorstwa  
szybkiego wzrostu 

Przedsiębiorstwa  
wzrostowe Wielkość przedsiębiorstw 

mierzona liczbą zatrudnionych 
2008  2009  2010  2008  2009  2010 

10‐24 pracowników  46,6  48,9  41,3  53,9  53,7  49,4 

50‐249 pracowników  42,0  38,0  44,1  37,2  37,8  40,0 

250 i więcej pracowników  11,4  12,1  14,6  8,9  8,5  10,6 

Razem  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Źródło: Jak przy tabeli 3. 
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  Udział  firm małych, zatrudniających od 10 do 49 pracowników wy‐
noszący w  grupie  przedsiębiorstw  szybkiego wzrostu w  2008  r.  46,6%   
początkowo wzrastał,  jednak w 2010 r. obniżył się do 41,3%. Analogicz‐
ne  zjawisko  obserwujemy w  odniesieniu  do  przedsiębiorstw wzrosto‐
wych (spadek z 53,9 do 49,4%). Odmienna sytuacja miała miejsce w gru‐
pie przedsiębiorstw  określanych mianem  „gazele”: udział  firm małych 
zwiększył się z 46% w 2009 r. do 56% w 2010, co świadczy o tym, że dla 
małych i stosunkowo młodych firm pogarszająca się sytuacja makroeko‐
nomiczna stanowiła szansę na szybki rozwój. 
 

5. Podsumowanie 
 

  Przedsiębiorczość jako zjawisko społeczno‐gospodarcze ma charakter 
interdyscyplinarny.  Badania  przedsiębiorczości  prowadzone  są w  róż‐
nych płaszczyznach:  ekonomicznej, organizacyjnej,  społecznej  (kulturo‐
wej), psychologicznej. Przedmiotem niniejszego opracowanie było ujęcie 
ekonomiczne przedsiębiorczości odnoszące się do aspektów związanych 
z rozwojem sektora małych  i średnich przedsiębiorstw oraz z oddziały‐
waniem  przedsiębiorczości  na  rozwój  gospodarki  narodowej.  Przepro‐
wadzona analiza opierała się na danych statystycznych, a jej założeniem 
było  wykazanie,  w  jakim  stopniu  pogorszenie  makroekonomicznych 
uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej determinuje  roz‐
wój  przedsiębiorczości. W  świetle  otrzymanych  wyników  trudno  jest 
pokusić się o  jednoznaczną ocenę relacji między spowolnieniem gospo‐
darki a zmianami poziomu przedsiębiorczości. Pozytywnie należy ocenić 
dynamikę powstawania nowych  firm  i  stosunkowo wysoki poziom  ich 
przeżywalności w początkowym okresie działalności. Małe i średnie fir‐
my mają znaczący wkład w tworzenie produktu krajowego brutto  i od‐
grywają  istotną  rolę  na  rynku  pracy.  Spowolnienie  gospodarcze  zaha‐
mowało  rozwój  przedsiębiorstw,  o  czym  świadczy  zmniejszający  się 
udział  firm  o wysokim  tempie wzrostu.  Słabością  polskiej  gospodarki 
jest  wciąż  niezadawalający  poziom  innowacyjności.  Polska  wyraźnie 
ustępuje  pod  tym  względem  od  średniej  dla  UE. Wynika  to  przede 
wszystkim  z  niewystarczających  nakładów  na  innowacje  i  działalność 
badawczo‐rozwojową.  
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O Brodnicy 
 
  Brodnica położona  w  północno‐wschodniej  części  województwa 
kujawsko‐pomorskiego, nad rzeką Drwęcą,  jest administracyjnym  i kul‐
turalnym centrum historycznego regionu zwanego ziemią michałowską. 
Centralne  położenie  w  atrakcyjnym  turystycznie  regionie,  na  styku 
dwóch  parków  krajobrazowych,  w  granicach  obszaru  funkcjonalnego 
„Zielone Płuca Polski”, czynią z Brodnicy doskonałą bazę wypadową do 
zwiedzania bliższych i dalszych okolic. 
 

 
Pałac Anny Wazówny 
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Historycy  uważają,  że  rok  1298  należy  przyjąć  jako  datę  nadania 
praw miejskich Brodnicy. Herbem miasta jest wizerunek otwartej prawej 
dłoni. Dziś odczytujemy go  jako  symbol praworządności  i gościnności. 
Mimo wielu burz dziejowych, w mieście zachowało  się dużo obiektów 
zabytkowych.  Przede wszystkim  piwnice  zamkowe  i wieża  zamkowa, 
będące pozostałością po wzniesionym przez Zakon Krzyżacki w  latach 
1285−1339  zamku. W  odrestaurowanych  piwnicach  mieszczą  się  sale 
wystawowe Muzeum w Brodnicy. Brama Chełmińska zwana Kamienną, 
wzniesiona w XIV wieku to dziś Galeria Brama − miejsce wystaw czaso‐
wych brodnickiego muzeum. W zabytkowym, renesansowym Spichlerzu 
przy ul. Św.  Jakuba 1 znajduje się Centrum Edukacji Ekologicznej  i sie‐
dziba Muzeum. 
 

 
Zamek Krzyżacki 
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  Warte zobaczenia są również: Wieża Bramy Mazurskiej, Pałac Anny 
Wazówny, Kościół  farny z 1285  r. pod wezwaniem  św. Katarzyny, ko‐
ściół i klasztor poreformacki oraz brodnicka Starówka z zachowanym do 
dziś  średniowiecznym  układem  zabudowy,  eklektycznymi  kamienicz‐
kami i trójkątnym rynkiem. Zadbane parki i skwery są ulubionymi miej‐
scami  codziennego wypoczynku  brodniczan. W  parku Chopina,  który 
powstał w miejscu dawnych ogrodów pałacowych Anny Wazówny,  jak 
również w parku  imienia królewny  i parku  Jana Pawła  II, mieszkańcy  
i  turyści znajdują wiele urokliwych miejsc. Do dyspozycji  turystów po‐
zostają hotele w Brodnicy oraz ośrodki wypoczynkowe  i gospodarstwa 
agroturystyczne w okolicy miasta. 
 

 
Wieża zamkowa. 
 
  Brodnica  charakteryzuje  się  prężną  i  aktywną działalnością  gospo‐
darczą.  Zaliczana  jest  do  jednych  z  najlepiej  rozwijających  się  miast  
w  kraju. Obok  kapitału  rodzimego, ważną  rolę  dla  ożywienia  gospo‐
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darczego miasta odgrywają przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym. 
Miasto jest atrakcyjne dla inwestorów, czeka na nich pełna infrastruktura 
techniczna i komunalna, a także kompleksowa pomoc Urzędu Miejskie‐
go w  załatwianiu wszelkich  formalności  związanych  z uruchomieniem 
działalności  gospodarczej.  Naturalną  konsekwencją  wzrostu  gospo‐
darczego  jest  rozwój oświaty, kultury  i  sportu. Szkolnictwo  jest dobrze 
zorganizowane  na  wszystkich  szczeblach  nauczania,  włącznie  z  wyż‐
szym.  Razem  z  gospodarką  stanowią  dwie  dziedziny,  które  silnie  od‐
działują  na  siebie,  napędzają wzajemny  rozwój  i współtworzą  oblicze 
miasta. Brodnica to ważny ośrodek edukacyjny i kulturalny. Oprócz do‐
brych  warunków  do  nauki  stworzono  idealne  warunki  do  tworzenia  
i odbioru kultury oraz sportu  i wypoczynku. W Brodnicy działają: Mu‐
zeum, Centrum Edukacji Ekologicznej, Brodnicki Dom Kultury, Miejska  
i Powiatowa Biblioteka Publiczna, liczne kluby, stowarzyszenia i funda‐
cje kulturalne, Miejska Orkiestra Dęta oraz Miejski Chór Canto Grazioso, 
tworząc jedyny w swoim rodzaju klimat dla inspiracji twórczej. Do dys‐
pozycji sportowców  jest Ośrodek Sportu  i Rekreacji z nowoczesną halą 
sportowo‐widowiskową  na  600 miejsc  siedzących,  stadionem,  kortami 
tenisowymi, skateparkiem, kręgielnią, siłownią i sauną. Na mieszkańców 
i  turystów  czekają hale  i boiska  szkolne,  również kryta pływalnia oraz 
plaża  nad  jeziorem Niskie  Brodno.  Uzupełnieniem  bazy  sportowej  są 
szlaki turystyczne: piesze, rowerowe i kajakowe, co w warunkach krajo‐
brazowych Brodnicy i okolic, stanowi niewątpliwą atrakcję.  
  Zapraszamy do  odwiedzania Brodnicy nowoczesnego miasta  z  cie‐
kawą historią i piękną przyrodą  
 
 
 




