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Wykorzystanie audytu IT w ograniczaniu zagrożeń
danych rachunkowych zawartych w komputerowych
systemach finansowo-księgowych
Applying IT Audit in the Context of Financial Data Protection
in FK Program
Abstract: In the times of digitalization almost every unit uses computer aided-accounting.
Due to a lot of risk factors which can appear during the stage of the collection, processing or
storage of accounting data, it is appropriate to conduct IT audits in this range. The purpose
of the article is to point out the essence and the course of the IT audit process in the area of
computer-aided accounting usage and functioning. The methods used to attain the objective included analysis of literature and legislation concerning the subject. Moreover, each
stage of the IT audit is presented in model basis. In the course of considerations, the role of
IT audit is demonstrated as a tool for diagnosing threats affecting the proper functioning of
the computer aided-accounting and the data security contained therein. The article shows
that the implementation of recommendations which are given after the IT audit reduces the
risk of irregularities and supports the establishment of safeguards in this range.
Key words: audit IT, IT security system audit, account books protection, computer based
accounting

Wprowadzenie
W XXI w. każda organizacja gromadzi i przetwarza codziennie tysiące danych, z których generowana jest informacja. Jej rzetelność warunkuje podejmowanie właściwych
decyzji przez kierownictwo jednostki, co w konsekwencji sprzyja efektywności działania. Kluczową częścią systemu informacyjnego jest system rachunkowości, w którym
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gromadzi się i przetwarza dane rachunkowe dotyczące operacji gospodarczych zachodzących w danym podmiocie. Na ich podstawie tworzona jest informacja wykorzystywana potem przez szerokie grono odbiorców zarówno wewnętrznych (kierownictwo
jednostki), jak i zewnętrznych (udziałowcy, akcjonariusze, kontrahenci).
Ponieważ informacja spełnia tak istotną rolę, stała się jednym z najważniejszych aktywów. W dzisiejszych czasach większość jednostek zrezygnowała z tradycyjnego (ręcznego) przetwarzania danych, na rzecz stosowania do tego celu wyspecjalizowanych
programów finansowo-księgowych (dalej zwanymi również „programami FK”), dlatego
też każdego dnia są one narażone na ryzyko modyfikacji (zniekształcenia), a nawet utraty danych. Ważna w tym aspekcie jest aplikacja mechanizmów prewencyjnych, które
pozwolą skutecznie ochronić elektroniczne dane przed potencjalnymi zagrożeniami.
Poszukując odpowiednich rozwiązań, coraz więcej jednostek decyduje się na zlecenie
przeprowadzenia specjalistycznych audytów IT (audytów informatycznych) w zakresie
funkcjonowania i zabezpieczeń programu finansowo-księgowego. Takie działanie pozwala z jednej strony na identyfikację, analizę i ocenę ryzyka modyfikacji danych, z drugiej zaś prowadzi do znalezienia właściwych sposobów ich ochrony.
Celem artykułu jest pokazanie istoty i przebiegu procesu audytu IT w obszarze funkcjonowania programu finansowo-księgowego w kontekście identyfikacji ryzyka zagrażającego
bezpieczeństwu elektronicznych danych rachunkowych. Do jego realizacji wykorzystano
analizę aktów prawnych oraz badań i literatury przedmiotu, metodę obserwacji, metodę wywiadu bezpośredniego oraz wnioskowanie indukcyjne. Ze względu na znikomą liczbę publikacji naukowych dostępnych na polskim rynku wydawniczym, a traktujących o procesie
audytu informatycznego, autorka podjęła próbę uzupełnienia istniejącej w tym zakresie luki.

Audyt IT w świetle badań
Audyt IT pojawił się po raz pierwszy w USA pod koniec lat 60. XX w., natomiast w Polsce
praktyka wykorzystania tego rodzaju audytu rozwinęła się pod koniec lat 90. XX w. [Szymczyk-Madej 2009, s. 73]. Początkowo było to narzędzie stosowane jedynie przez wyspecjalizowane firmy audytorskie, takie jak: Ernst & Young, KPMG czy Deloitte, a w zakresie jego
działania mieściło się przede wszystkim sprawdzenie legalności oprogramowania. W opinii Stowarzyszenia do spraw Audytów i Kontroli (ISACA – Information Systems Audit and
Control Association), i zgodnie ze stworzoną przez ISACA definicją, audyt IT pozwala zapobiec występowaniu niepożądanych zdarzeń lub na czas je wykrywa, korygując ich skutki
[za: Molski, Łacheta 2007, s. 4]. Należy zauważyć, iż w ostatnich latach, wraz ze wzrostem
zależności przeprowadzanych operacji biznesowych od technologii informatycznej, wzrosło również znaczenie audytu IT [Stoel, Havelka, Merhout 2012]. Zainspirowało to wielu
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autorów do zajęcia się w swoich pracach problematyką związaną z audytem IT [Bagranoff,
Vendrzyk 2000; Jr. Messier, Eilifsen, Austen 2004; Petterson 2005; Havelka, Merhout 2007;
2009; Merhout, Havelka 2008; Brody, Kearns 2009; Omoteso, Patel, Scott 2010; Stoel, Havelka, Merhout 2012; Axelsen, Green, Ridley 2017].
I tak na przykład jeden z nich przeprowadził analizę funkcjonowania audytów IT
w celu zidentyfikowania potencjalnych problemów i możliwości poprawy przebiegu tego procesu [Smith 2007]. Z kolei N.A. Bagranoff i V.P. Vendrzyk oraz K. Omoteso,
A. Patel i P. Scott opisali rolę audytora systemów informatycznych (SI) w amerykańskich
firmach księgowych [Bagranoff, Vendrzyk 2000; Omoteso, Patel, Scott 2010]. Badania,
które przeprowadził M. F. Jr. Messier i jego współpracownicy dostarczają dowodów na
istnienie zniekształceń i pokazują ich przyczyny, a także skutki stosowania technologii
informacyjnej [Jr. Messier, Eilifsen, Austen 2004]. W pracach J.W. Merhouta i D. Havelki
dotyczących opracowania teorii procesu audytu informatycznego wykorzystano technikę gromadzenia danych grupowych oraz praktyki audytu IT, wewnętrzne i zewnętrzne, w celu stworzenia ram logicznych czynników związanych z jego jakością [Havelka,
Merhout 2007; 2009; Merhout, Havelka 2008]. D. Stoel, D. Havelka i J.W. Merhout przeprowadzili analizę czynnikową, która diagnozowała elementy wpływające na jakość
audytu IT [Stoel, Havelka, Merhout 2012]. Natomiast M. Axelsen, P. Green oraz G. Ridley,
przeprowadzając badanie wśród 55 audytorów z Kanady, Australii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii, określili rolę audytora systemów informatycznych w audycie finansowym
i zidentyfikowali cztery jej determinanty – w ich opinii są nimi: klienci, system klientów,
praktyka biura oraz audytorzy [Axelsen, Green, Ridley 2017].
Należy zauważyć, iż autorzy omawianych prac często podkreślają w nich konieczność podniesienia jakości audytu IT i usprawnienia tego procesu. Potwierdzają to również wyniki badania przeprowadzonego na grupie 450 specjalistów z zakresu audytu
wewnętrznego w 2012 r. przez firmę Protiviti (USA), gdyż badani wskazali, że audyt IT jest
jednym z dwóch najważniejszych obszarów wymagających poprawy [za: Filipek 2007].
Jako potencjalne przyczyny takiego stanu rzeczy należy wymienić postęp w dziedzinie
technologii informatycznych i wzrost wydatków na IT, czego konsekwencją jest to, że
organizacje wykorzystują oprogramowanie oraz infrastrukturę techniczną do obsługi
większości procesów biznesowych. Innym powodem jest zmiana przepisów prawnych
(np. SOX) dotyczących wszystkich wykorzystywanych systemów informatycznych.
M.L. Weidenmmier i S. Ramamoorti potwierdzają zwiększone zapotrzebowanie na usługi audytu IT, podkreślając konieczność ich świadczenia na wysokim poziomie. W związku z tym postulują potrzebę dodatkowych badań, pozwalających zrozumieć potencjalne problemy związane z przeprowadzaniem audytów informatycznych i krytycznych
czynników, które mogą wynikać z jakości audytu IT [Weidenmier, Ramamoorti 2006].
9
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Pomimo że w publikacjach zagranicznych tematyka audytu informatycznego jest
dosyć często poruszana, to jednak dotyczą one praktyki audytowej stosowanej w krajach zachodnich, brakuje natomiast nawiązania do polskich uwarunkowań. Ponadto,
żadna z publikacji nie odnosi się stricte do procesu audytu IT w obszarze bezpieczeństwa elektronicznych danych rachunkowych. Problematyka funkcjonowania audytów
informatycznych w Polsce była poruszana, jak dotąd, przez niewielu autorów, a w ostatnich latach zajmowali się nią m.in.: M. Forystek, K. Szymczyk-Madej, A. Bartoszewicz oraz
S. Bartoszewicz [Forystek 2002; 2005; Szymczyk-Madej 2009; A. Bartoszewicz, S. Bartoszewicz 2016; A. Bartoszewicz 2017]. Rozważania zamieszczone w niniejszej publikacji
są kontynuacją poprzednich prac autorki w zakresie audytu IT, ale poszerzone zostały
o wątek przeciwdziałania zagrożeniom elektronicznych danych rachunkowych.

Charakterystyka elektronicznego systemu przetwarzania
danych finansowych
Rachunkowość jednostki stanowi system ewidencyjno-sprawozdawczy, w którym
rejestruje się i przetwarza dane rachunkowe. Produktem końcowym jest informacja,
która służy użytkownikom do podejmowania decyzji gospodarczych, zwłaszcza finansowych, oraz rozliczania kierownictwa z efektywnego zarządzania powierzonym
majątkiem [Jaruga, Sobańska, Kopczyńska i in. 1994, s. 8]. Jak wcześniej wspomniano,
przetwarzanie danych odbywa się najczęściej za pomocą programu finansowo-księgowego, który może funkcjonować jako autonomiczny moduł ewidencyjny lub też być
częścią zintegrowanego systemu ewidencyjno-decyzyjnego. W pierwszym przypadku, program służy głównie do ewidencji i przetwarzania danych księgowych, a jego
zastosowanie obejmuje swoim zakresem przede wszystkim obszar rachunkowości finansowej. W przypadku zaś wykorzystania systemu ewidencyjno-decyzyjnego, poza
rejestracją danych istnieje również możliwość zwiększenia efektywności zarządzania
jednostką, a program finansowo-księgowy jest jedynie częścią zintegrowanego systemu. Takie rozwiązanie ma zastosowanie nie tylko w rachunkowości finansowej, ale
także w rachunkowości zarządczej. Na rysunku przedstawiono schemat działania obu
przedstawionych powyżej rozwiązań (zob. rysunek 1).
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Rysunek 1. Podział i schemat funkcjonowania komputerowych systemów ewidencyjnych
w przedsiębiorstwie

Źródło: opracowanie własne.

Program finansowo-księgowy jest złożony z elementów współdziałających ze sobą.
Jego przykładowa struktura może być następująca:
–– Księga handlowa,
–– Moduł „Kasa i Bank”,
–– Moduł „Rozrachunki”1.
Księga handlowa stanowi podstawową część przetwarzania danych, a jej zasadniczym elementem jest plan kont zgodny z przyjętą w danej jednostce polityką rachunkowości. W ramach księgi handlowej prowadzone są: dziennik, księga główna oraz księgi
pomocnicze (ewidencja szczegółowa kosztów, przychodów, rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, rozrachunków publiczno-prawnych).
W module „Kasa i Bank” ewidencjonuje się szczegółowo wpływy i wypływy gotówki do
(z) kasy jednostki oraz wpływy środków pieniężnych na rachunek bankowy i ich wypływy.
1
Ze względu na szeroki wachlarz produktów dostępnych na rynku nazewnictwo poszczególnych elementów
(modułów) może być różne, w zależności od producenta [Bytniewski 2015, ss. 114–115].
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Moduł „Rozrachunki” ułatwia ewidencjonowanie operacji związanych z należnościami
i zobowiązaniami. Dane pobierane są głównie przy rejestracji faktur, a informacja na temat
spłaty zobowiązania lub wpływu środków pieniężnych za należność pochodzi najczęściej
z modułu „Kasa i Bank”. Istnieje możliwość wykorzystania w ramach modułu „Rozrachunki” opcji pomocniczych, takich jak: automatyczne naliczanie odsetek, przygotowywanie
wezwań do zapłaty i potwierdzenia sald. Dodatkowo, z funkcjonującym w jednostce programem FK można synchronizować różne programy dziedzinowe stanowiące moduły pomocnicze, tj.: ,,Sprzedaż i Zakupy” oraz ,,Środki Trwałe” czy też ,,Kadry i Płace”.
Wybór rozwiązania i sposobu budowy komputerowego systemu rachunkowości pozostaje w gestii kierownictwa, jednak, niezależnie od przyjętych rozwiązań w jednostce
oraz stosowanej techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych, powinny być one zgodne
z wymogami ustawy o rachunkowości [Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.].

Wymogi ustawy o rachunkowości w zakresie
funkcjonowania komputerowego systemu FK a możliwość
wystąpienia ryzyka
W odniesieniu do rachunkowości prowadzonej za pomocą programu FK wymagania prawne określono w ustawie o rachunkowości [Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.]. W tabeli przedstawiono syntetyczne
zestawienie najważniejszych wytycznych w przedmiotowym zakresie (zob. tabela 1).
Tabela 1. Wytyczne zawarte w ustawie o rachunkowości dotyczące prowadzenia ksiąg
rachunkowych w programie FK
Lp.
Obszar
1. Oprogramowanie
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Artykuł ustawy
art. 13 ust. 5

Opis wytycznych
Oprogramowanie powinno zapewnić automatyczną
kontrolę ciągłości zapisów księgowych przenoszenia
obrotów i sald

art. 13 ust. 4

Zapis księgowy powinien posiadać automatycznie
nadany numer pozycji, pod którym został
wprowadzony do dziennika, a także dane
pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za
treść zapisu

art. 16 ust. 1

Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w ujęciu
systematycznym, jako wyodrębniony system
komputerowych zbiorów danych, uzgodniony
z saldami i zapisami na kontach księgi głównej
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Lp.

2.

Obszar
Wydruki

Dokumentacja
systemowa

Artykuł ustawy
art. 13 ust. 5

Opis wytycznych
Wydruki powinny składać się z automatycznie
numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej
i ostatniej, oraz być sumowane na kolejnych stronach
w sposób ciągły w roku obrotowym

art. 13 ust. 6

Księgi rachunkowe należy wydrukować nie później
niż na koniec roku obrotowego. Za równoważne
z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg
rachunkowych na informatyczny nośnik danych,
zapewniający trwałość zapisu informacji przez czas,
który nie jest krótszy od czasu wymaganego dla
przechowywania ksiąg rachunkowych
Wymogiem koniecznym jest posiadanie
dokumentacji zawierającej wykaz zbiorów
stanowiących księgi rachunkowe prowadzone za
pomocą komputera z określeniem ich struktury,
wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji
całości ksiąg rachunkowych i w procesach
przetwarzania danych

art. 10 ust. 1 pkt
3 lit. b

art. 10 ust. 1 pkt
3 lit. c

3.

Ochrona danych

art. 23 ust. 1

art. 71 ust. 2

4.

Księgi rachunkowe
(rzetelne,
bezbłędne,
sprawdzalne,
prowadzone na
bieżąco)

art. 24

Dokumentacja systemowa powinna zawierać
także opis systemu informatycznego wraz z
opisem algorytmów oraz programowych zasad
ochrony danych, w tym w szczególności metod
zabezpieczenia dostępu do danych i systemu
ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji
oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji
Należy stosować właściwe procedury i środki
chroniące przed zniszczeniem, modyfikacją lub
ukryciem zapisu
Ochrona komputerowych ksiąg powinna polegać
na: stosowaniu odpornych na zagrożenia
nośników, doborze odpowiednich środków
ochrony zewnętrznej, systematycznym tworzeniu
kopii rezerwowych zbiorów danych zapisanych
na nośnikach magnetycznych, ochronie przed
nieupoważnionym dostępem do programu FK
Rzetelność zostaje spełniona, gdy system FK
posiada odpowiednie procedury kontrolne, np.
sprawdzanie na bieżąco bilansowania stron Wn
i Ma. Warunek bezbłędności i sprawdzalności
umożliwia przechowywanie dowodów w buforze
w celu sprawdzenia ich poprawności przed
trwałym zapisem. Prowadzenie ksiąg na bieżąco
wskazuje na konieczność generowania informacji
na czas, aby możliwe było terminowe wykonanie
sprawozdawczości i złożenie deklaracji
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Lp.
Obszar
5. Dowody źródłowe

Artykuł ustawy
art. 20 ust. 5

Opis wytycznych
W przypadku komputerowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych za równoważne z dowodami
źródłowymi uważa się zapisy w księgach
rachunkowych wprowadzane automatycznie za
pośrednictwem urządzeń łączności, komputerowych
nośników danych lub tworzone według algorytmu
(programu) na podstawie informacji zawartych
już w księgach. Powinny one spełniać warunki
szczegółowo określone w ustawie o rachunkowości

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U.
z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.].

Obowiązek realizacji zasad związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych za
pomocą komputera spoczywa na kierowniku jednostki, jednak samo stosowanie powyższych wymogów nie daje gwarancji uniknięcia ryzyka, na które program FK jest
narażony.
Ryzykiem nazywany jest zespół czynników, działań lub czynności powodujący stratę
materialną bądź wywołujący inne straty. O ryzyku mówi się tylko wtedy, gdy następstwa
są niepewne [Brockhaus Enzyklopädie, t. 18, s. 440]. Aby mu przeciwdziałać, należy wskazać jego źródła, a w odniesieniu do programu FK są nimi: siły natury (powódź, pożar,
trzęsienie ziemi, elektrostatyka), błędy ludzi i ich działania (niewłaściwe wykorzystanie
lub celowe działanie na szkodę jednostki), awarie oprogramowania, awarie infrastruktury (zasilanie), awarie sprzętu komputerowego, a także bierne bądź aktywne ataki na
system (przechwytywanie danych, modyfikowanie i kradzież informacji, powodowanie
zakłóceń w systemie) [Liderman 2012, s. 155; Kaczmarczyk 2010, s. 197]. Możliwość wystąpienia takich zagrożeń implikuje konieczność weryfikacji zabezpieczeń elektronicznych ksiąg rachunkowych. Pomocne w tym kontekście jest zlecenie przeprowadzenia
audytu IT w obszarze elektronicznych ksiąg rachunkowych.

Metodologia i etapy procesu audytu IT w obszarze
elektronicznych ksiąg rachunkowych – ujęcie modelowe
W celu wskazania istoty i przebiegu procesu audytu IT w obszarze funkcjonowania programu finansowo-księgowego w kontekście identyfikacji ryzyka zagrażającego bezpieczeństwu elektronicznych danych rachunkowych posłużono się metodą obserwacji

14

Wykorzystanie audytu IT w ograniczaniu zagrożeń danych rachunkowych zawartych w komputerowych
systemach finansowo-księgowych

przebiegu audytu informatycznego oraz metodą wywiadu bezpośredniego2. Na podstawie zebranego materiału opracowano modelowy przebieg audytu IT w zakresie bezpieczeństwa elektronicznych ksiąg rachunkowych. Schemat działania oparto na wytycznych
zawartych w normie PN-ISO/IEC 27002:2014-123 [PKN 2014]. Wyznacza ona standardy
służące zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, które stanowią punkt odniesienia
w audytach IT. Prezentowany model odniesiono do audytu IT w obszarze: „Prawidłowość
funkcjonowania i bezpieczeństwo elektronicznych ksiąg rachunkowych”. Modelowy
przebieg tego audytu zachodzi w pięciu etapach (zob. rysunek 2).
Rysunek 2. Etapy audytu IT w obszarze: „Prawidłowość funkcjonowania i bezpieczeństwo elektronicznych ksiąg rachunkowych”

Źródło: opracowanie własne.

Przegląd wstępny polega na weryfikacji wytycznych, dotyczących funkcjonowania
elektronicznych ksiąg rachunkowych w danej jednostce, a także zapoznaniu się z zasadami działania programu finansowo-księgowego. Efektem pierwszego etapu prac jest
wskazanie obszarów tematycznych, które zostaną ocenione. Mając na uwadze przyjęty
zakres (,,Prawidłowość funkcjonowania i bezpieczeństwo elektronicznych ksiąg rachunkowych”), wyznaczono następujące cztery obszary do audytu:
1. Obszar I – zgodność prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką komputerową
z wytycznymi ustawy o rachunkowości w tym zakresie.
2. Obszar II – ochrona dostępu do programu finansowo-księgowego przed osobami nieuprawnionymi.
3. Obszar III – ochrona programu FK przed uszkodzeniem, awarią, wirusami itp.
4. Obszar IV – prawidłowość przechowywania komputerowych zbiorów rachunkowych.
Wywiad bezpośredni przeprowadzono z audytorem wewnętrznym, który posiada doświadczenie w realizacji
audytów informatycznych w urzędach marszałkowskich i przeprowadzał m.in. audyt lokalnego systemu informacyjnego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego przez urząd marszałkowski jednego z polskich
województw. Zebrane podczas wywiadu informacje posłużyły do opracowania prezentowanego modelu.
3
Zastąpiła ona opracowaną przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) normę PPN-ISO/IEC 27001:2007 [PKN 2007].
2
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Etap drugi audytu obejmuje identyfikację zagrożeń, które mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie systemu FK. W tabeli przedstawiono przykładowe informacje
w przedmiotowym zakresie (zob. tabela 2).
Tabela 2. Zidentyfikowane ryzyka w ramach wyznaczonych obszarów
Lp.
Obszar
1.
Zgodność prowadzenia ksiąg
rachunkowych techniką
komputerową z wytycznymi ustawy
o rachunkowości w tym zakresie

•
•
•
•
•
•

2.

Ochrona dostępu do programu
finansowo-księgowego przed
osobami nieuprawnionymi

•
•

•
•
•
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Rodzaj ryzyka
Ryzyko nieposiadania przez jednostkę certyfikatu
autentyczności programu
Ryzyko tego, że w jednostce nie występuje
oryginalny podręcznik (dokumentacji) oraz
oryginalny nośnik (CD-ROM)
Ryzyko nieposiadania przez jednostkę wykazu
zbioru danych tworzących księgi rachunkowe
Ryzyko braku wykazu powiązań pomiędzy
poszczególnymi zbiorami tworzącymi księgi
Ryzyko braku zgodności programu z listą
dokumentów, które wchodzą w skład ksiąg
rachunkowych
Ryzyko braku możliwości wyeksportowania
danych w formie wydruku na papierze bądź
przeniesienia danych na inny nośnik w taki
sposób, aby można je było odczytać bez
konieczności używania programu źródłowego
(np. przeniesienie pliku tekstowego *.txt na
CD-ROM)
Ryzyko braku wdrożenia odpowiednich
mechanizmów zapobiegających
nieuprawnionemu fizycznemu dostępowi
Ryzyko braku wdrożenia odpowiednich
mechanizmów służących zapobieganiu
zniszczeniu, uszkodzeniu, kradzieży lub utracie
integralności aktywów oraz zakłóceniom
w działaniu jednostki
Ryzyko niezapewnienia właściwego dostępu do
informacji uprawnionym użytkownikom
Ryzyko dostępu do systemów i usług osób
nieuprawnionych
Ryzyko niezapewnienia możliwości
rozłączalności dostępu użytkowników
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Lp.
Obszar
3.
Ochrona programu FK przed
uszkodzeniem, awarią, wirusami itp.

•
•
•
•
•
•

4.

•

Prawidłowość przechowywania
komputerowych zbiorów
rachunkowych

•
•
•

Rodzaj ryzyka
Ryzyko braku ochrony informacji w sieciach oraz
wspomagających je środkach przetwarzania
informacji
Ryzyko niezachowania bezpieczeństwa
informacji przesyłanych wewnątrz jednostki
i wymienianych z podmiotami zewnętrznymi
Ryzyko niezapewniania informacjom i środkom
przetwarzania informacji ochrony przed
szkodliwym oprogramowaniem
Ryzyko niezapewniania w jednostce ochrony
przed utratą danych
Ryzyko niezapewniania integralności systemów
produkcyjnych
Ryzyko tego, że w jednostce nie wdrożono
mechanizmów zapobiegających
wykorzystywaniu podatności technicznych
Ryzyko kradzieży bądź modyfikacji
przechowywanych danych źródłowych
Ryzyko modyfikacji danych źródłowych
dotyczących zamkniętych zbiorów
rachunkowych
Ryzyko niezapewnienia odpowiedniego
poziomu ochrony informacji, zgodnie z ich
poziomem ważności dla jednostki
Ryzyko nieuprawnionego ujawnienia,
modyfikacji, usunięcia lub zniszczenia informacji
zapisanych na nośnikach

Źródło: opracowanie własne.

W etapie trzecim wykonywane są testy za pomocą list kontrolnych i kwestionariuszy
wywiadu, które przeprowadza się zarówno z użytkownikami systemu, jak i z administratorem bezpieczeństwa informacji. Prowadzi się także analizę dokumentacji źródłowej
oraz oględziny w ramach tematyki audytowej. Z uzyskanych informacji tworzone są zestawienia, które podlegają ocenie w etapie czwartym. Pozwala ona na wskazanie niekorzystnych zjawisk i potencjalnych zagrożeń. W tabeli przedstawiono przykładowe ustalenia w ramach audytu IT w zakresie: „Prawidłowość funkcjonowania i bezpieczeństwo
elektronicznych ksiąg rachunkowych” (zob. tabela 3).
Tabela 3. Ustalenia w ramach prowadzonego audytu IT
Badany obszar
Obszar I
Zgodność prowadzenia ksiąg
rachunkowych techniką
komputerową z wytycznymi ustawy
o rachunkowości w tym zakresie

•

Ustalenia
Nie stwierdzono znaczących słabości
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Badany obszar
Obszar II
Ochrona dostępu do programu FK
przed osobami nieuprawnionymi
Obszar III
Ochrona programu FK przed
uszkodzeniem, awarią, wirusami itp.

•

•

•

Obszar IV
Prawidłowość przechowywania
komputerowych zbiorów
rachunkowych

•

Ustalenia
Nie stwierdzono znaczących słabości

W jednostce nie ma procedur regulujących zakup
nowych licencji, aplikacji, modułów oraz nowego
systemu
Jednostka nie prowadzi rejestru przypadków awarii
systemu, czynności konserwacyjnych systemu oraz jego
napraw
W jednostce nie występuje zróżnicowanie poziomów
ochrony informacji w zależności od poziomu ważności
dla jednostki. Wszystkie informacje są chronione w taki
sam sposób, bez uwzględnienia ich istotności

Źródło: opracowanie własne.

Audyt IT kończy się sprawozdaniem, w którym zawarta jest niezależna opinia na temat funkcjonowania systemu FK w audytowanym podmiocie wraz z zaleceniami audytora. W świetle ustaleń audytowych sformułowano następujące rekomendacje:
1. Należy opracować procedury regulujące zakup: licencji, modułów, aplikacji oraz
programów komputerowych.
2. Należy wprowadzić rejestr awarii i napraw systemu komputerowego, w tym programu finansowo-księgowego.
3. Należy wprowadzić do dokumentacji systemowej opis ochrony poszczególnych
informacji z uwzględnieniem ich ważności.
4. Należy prowadzić okresowe przeglądy bezpieczeństwa elektronicznych danych
rachunkowych.
Warto podkreślić, że przedstawione przez audytora rekomendacje nie są obligatoryjne. Decyzję o ich wdrożeniu podejmuje kierownik jednostki audytowanej, chociaż nie
ulega wątpliwości, że implementacja zaleceń w struktury podmiotu zmniejsza ryzyko
wystąpienia nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie, wspomaga ustanowienie
odpowiednich zabezpieczeń, a ponadto wnosi do jednostki wartość dodaną.

Zakończenie
W dobie cyfryzacji wiele jednostek przetwarza codziennie tysiące danych rachunkowych za pomocą programów FK i mogą być one narażone na ich utratę bądź modyfikację. W obecnych czasach coraz częściej spotkać się można z przestępstwami dokonywanymi za pomocą komputera, stąd zasadne staje się wykorzystywanie audytu
18
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IT. Jest to narzędzie, które z jednej strony wskazuje zagrożenia mogące wpływać na
prawidłowość funkcjonowania programu finansowo-księgowego, z drugiej zaś daje
rozwiązania w postaci zaleceń mających na celu minimalizację możliwości wystąpienia zagrożeń w przyszłości, a także wspomaga zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa
informatycznego.
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Wstęp
W ostatnich latach obserwujemy istotne zmiany w raportowaniu działalności organizacji gospodarczych. Rosnące zainteresowanie problemem społecznej odpowiedzialności
biznesu zmusza zarządy organizacji gospodarczych do zmiany oceny prowadzonego
biznesu należy bowiem odpowiedzieć na pytanie czy wyniki finansowe są jedynym
wyznacznikiem dobrej pozycji organizacji gospodarczej. Okazuje się, że równie istotne
jest jak organizację gospodarczą postrzegają interesariusze. Marka, reputacja, zaufanie
społeczne, prawa człowieka są tak samo ważne a może i ważniejsze niż ocena kondycji
finansowej organizacji gospodarczej. Sprawozdania finansowe stają się niewystarczającym narzędziem do oceny pozycji organizacji gospodarczej.
Idea tworzenia raportów odnoszących się do niematerialnych czy pozafinansowych
zasobów, które mają wpływ na wycenę przedsiębiorstw nie jest nowa – pojawiała się

Marek Bednarz

w Stanach Zjednoczonych już w latach 60 XX wieku. Tego typu raporty wiążą się z ideą
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) [Stępień 2015, s. 16].
CSR (Corporate Social Responsibility) – koncepcja, według której organizacje gospodarcze na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę
środowiska a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu swój rozwój zawdzięcza między innymi rozwojowi modelu before profit obligation [Kostera, Śliwa 2010, ss. 50–140]. W modelu before profit obligation
obowiązkiem organizacji gospodarczej (zwłaszcza spółek zainteresowania publicznego)
jest uwzględnienie oczekiwań interesariuszy i „stawianie” ich w równej pozycji co do
celów strategicznych jakie będzie realizować (lub realizuje) organizacja gospodarcza.
Jeżeli realizuje ona swoje cele strategiczne bez procedury równej pozycji interesariuszy w tym pracowników to według tego modelu społecznej odpowiedzialności zysk
przez nią osiągnięty nie jest moralnie usprawiedliwiony. Istotną kwestią jest określenie wobec kogo i za co organizacja gospodarcza jest odpowiedzialna. [Kostera, Śliwa
2010, ss. 80–90]. Innym modelem jest model after profit obligation, który zakłada prymat
zysku przed innymi wartościami, co oznacza, że odpowiedzialności społecznej można
domagać się wyłącznie od przedsiębiorstw, które są rentowne, które dokonują wyboru
między zyskiem a ryzykiem. Analizując ww. modele możemy powiedzieć, że społecznie
odpowiedzialne działanie gospodarcze to takie, które nie tylko koncentruje się na wypracowywaniu zysku, ale też przestrzega zasady etyczne w relacji z różnymi grupami
społecznymi. Zysk staje się środkiem do wprowadzenia przejrzystych i trwałych relacji
z pracownikami, dostawcami, kooperantami, inwestorami, administracją państwową
i samorządową, a przede wszystkim z klientami i społecznością lokalną, zaspokajając ich
oczekiwania, również te, związane z ekologią. [Wołoszyn, Ratajczak 2012, ss. 7–15]. Podstawowym założeniem CSR jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem grup społecznych, na które on oddziałuje z możliwie największym poszanowaniem
środowiska naturalnego. Istotę CSR odzwierciedla norma w zakresie społecznej odpowiedzialności ISO 26000 opublikowana w listopadzie 2010 r. przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną (International Standarization Organization – ISO), według tej
normy społeczna odpowiedzialność jest zobowiązaniem organizacji gospodarczej do
włączania aspektów społecznych i środowiskowych w proces podejmowania decyzji
oraz wzięciem odpowiedzialności za wpływ podejmowanych decyzji i aktywności na
społeczeństwo i środowisko. W normie tej zostało wskazanych siedem kluczowych obszarów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Są to [Raczyński 2012, s. 94]:
–– ład korporacyjny/organizacyjny,
–– prawa człowieka,
–– praktyki w miejscu pracy (relacje pracodawcy – pracownicy),
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–– środowisko,
–– praktyki rynkowe,
–– kwestie konsumenckie,
–– zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności.
Pojawia się pytanie – jakich wskaźników użyć, żeby uwzględnić i zaprezentować
ww. obszary działalności w sprawozdaniu z działalności organizacji gospodarczej. Jednym z istotnych problemów w zakresie praktyk w miejscu pracy jest system wynagrodzeń
(czyli system relacji pracodawca – pracownik) zwłaszcza w odniesieniu do płci. Zwrócono
uwagę, że niejasne systemy wynagrodzeń i brak dostępu do informacji o poziomie wynagrodzeń poszczególnych pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o równej
użyteczności, powoduje niezadowolenie pracowników. W celu zwiększenia jawności wynagrodzenia ustawodawca proponuje publikowanie raportów płacowych czy też utworzenie równego systemu klasyfikacji stanowisk organizacji gospodarczych.
Celem badania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy koncepcja społecznej
odpowiedzialności biznesu może być inspiracją dla wyeliminowania nierówności społecznej, m.in. różnica płci itp. Metody badań to metody działania poznawczego: dedukcja, indukcja, wnioskowanie przez analogię. Podstawą udzielenia odpowiedzi na wyżej
sformułowane pytania były przede wszystkim studia literatury ekonomicznej (ekonomii,
rachunkowości, zarządzania) oraz badania brytyjskich regulacji prawnych (ww. zakresie)
jak i badania empiryczne wybranej międzynarodowej korporacji.
Artykuł składa się z dwóch części w części pierwszej wskazano na regulacje prawne
w zakresie społecznej odpowiedzialności stosowane w brytyjskiej praktyce gospodarczej, w części drugiej przedstawiono wyniki badań empirycznych ww. zakresie. Przedmiotem badań jest społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie jej etycznego wymiaru rozumianego jako równość społeczna (równość płci) wyrażona wynagrodzeniem
za pracę. Przedmiotem badań jest wybrana korporacja brytyjska z sektora przemysłowego. Artykuł został zakończony podsumowaniem zawierającym wnioski końcowe, wynikające z badań empirycznych.

Raportowanie luki płacowej w Wielkiej Brytanii
W Wielkiej Brytanii wymogi dotyczące raportów składanych przez spółki prawa handlowego, w tym sprawozdanie roczne oraz sprawozdania finansowe, reguluje Ustawa
o spółkach brytyjskich (Companies Act 2006). Są one publikowane na stronach rządowych Izby Spółek Handlowych https://www.gov.uk/government/organisations/
companies-house. Ponadto Brytyjskie krajowe biuro statystyczne wymaga regularnych
i nieregularnych raportów dotyczących: produkcji, zakupów, inflacji, zatrudnienia itd.
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Funkcjonują również zgłoszenia związane z płatnościami: windykacją podatków od
przedsiębiorstw, raporty związane z dotacjami rządowymi dla Capex lub B + R przyznawanymi spółkom. Istnieje raportowanie związane z pobieraniem/płaceniem podatku
VAT i raportowaniem cła i Intrastat. Istnieją raporty związane z pobieraniem podatków
od wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych. Funkcjonują również raporty i sprawozdania wynikające z działań poszczególnych lobby, w tym m.in. raporty dotyczące płatności
dla dostawców, jak również od niedawna wprowadzony obowiązkowy raport dotyczący tzw. luki płacowej (Gender Pay Gap), jest to podmiot podjętych badań. Luka płacowa (gender wage gap lub gender pay gap) jest to różnica w zarobkach między kobietami
i mężczyznami, wyrażona jako procent wynagrodzenia mężczyzn. Jest to tzw. luka płacowa w formie nieskorygowanej. Ten wskaźnik w przeciwieństwie do tzw. skorygowanej
luki płacowej nie uwzględnia różnic w wykształceniu, doświadczeniu na rynku pracy, rodzaju wykonywanej pracy a tym samym nie pozwala na porównanie wynagrodzeń dla
jednakowej pracy lub pracy o jednakowej wartości. [Jankowska-Gilberg 2015] Regulacje
„nałożone” na przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii na podstawie rozporządzenia wydanego 6 kwietnia 2017 r. w odniesieniu do ustawy the Equality Act z 2010 r. zobowiązują
do publikowania raportów, dotyczących tzw. luki placowej ale rzeczywistość zmieniła
się dokładnie w dniu 5 kwietnia 2018 r., od kiedy wszystkie organizacje gospodarcze zatrudniające co najmniej 250 pracowników zobowiązane są do zamieszczenia raportu na
temat zróżnicowania wynagrodzeń w zależności od płci zatrudnionych pracowników.
Raporty takie nie są jednak zupełną nowością a statystyki dotyczące różnic w wynagrodzeniach prowadzone były przez Urzędy Statystyczne w wielu krajach od lat. Nasuwa
się pytanie, na czym wiec polega różnica w ujawnianiu i prezentowaniu tych informacji? jak i w czym przedmiotowe raporty mają zmienić rzeczywistość?, jakie są oczekiwania ustawodawcy i jakie konsekwencje publikacji raportów bądź ich zaniechania mogą
spotkać organizacje gospodarcze ze strony pracowników, a w końcu również ze strony
inwestorów? Brak publikacji przedmiotowego raportu jest traktowany jak złamanie prawa, a jako takie może skutkować konsekwencjami, których egzekucja nastąpi w wyniku
działania rządowej Komisji ds. Praw Człowieka. Ze strony formalnej należy więc przyjąć,
że przedmiotowy raport wprowadza istotną różnicę z punktu widzenia legalnego prowadzenia działalności gospodarczej. Ujawnianie informacji związanych ze zróżnicowaniem
w wynagrodzeniach staje się obowiązkiem. Jednak czy taki obowiązek stanowi jedynie
konieczność przeanalizowania oraz opublikowania danych przedsiębiorcy, czy też może
wpływać na percepcję organizacji ze strony tzw. interesariuszy, w tym pracowników, potencjalnych pracowników, a także inwestorów? Otóż oczywiście, że tak. Ustawodawca,
działając w określonych uwarunkowaniach doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że dostęp do danych, możliwość porównywania ich, jak również wyciągania wniosków będzie
26

Luka płacowa a sprawozdanie ze społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie Wielkiej Brytanii

stanowił istotny instrument, który może wpływać nawet na wycenę organizacji, zarówno
w krótkim jak i długim okresie. Stąd konieczność autoryzowania przedstawianych danych przez osoby upoważnione, jak również potencjalne zagrożenie sankcjami.
Zgodnie z oczekiwaniami ustawodawcy raport dotyczący luki płacowej musi odnosić się do kilku kryteriów oraz zawierać podstawowe elementy, takie jak:
1. Rozporządzenie nakłada obowiązki na pracodawców zatrudniających 250 lub
więcej pracowników w celu publikowania informacji na temat różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w ich organizacji.
2. W szczególności pracodawcy mają obowiązek publikowania:
a) różnicy między średnią stawką godzinową, płaconą pracownikom płci męskiej i żeńskiej;
b) różnicy między średnią premią, wypłacaną pracownikom płci męskiej i żeńskiej;
c) proporcji pracowników płci męskiej i żeńskiej, którzy otrzymują premie;
d) proporcji pracowników płci męskiej i żeńskiej w każdym kwartylu wynagrodzenia pracowników.
3. Dla celów przedmiotowego Rozporządzenia „zatrudnienie” jest zdefiniowane
w sekcji 83 Ustawy o równości z 2010 r. (Equality Act 2010) i obejmuje zatrudnienie na
podstawie umowy o pracę, umowy o przyuczenie do zawodu lub umowy zlecenia.
4. W rozporządzeniu zdefiniowano kluczowe terminy i wyjaśniono, że zwykłe wynagrodzenie pracownika lub premie przysługujące pracownikowi przed odliczeniami u źródła, takimi jak odliczenia w odniesieniu do podatku dochodowego.
5. Nakłada obowiązek na odpowiednich pracodawców (tych z 250 lub więcej pracownikami w dniu 5 kwietnia danego roku), aby publikować określone informacje
dotyczące różnicy w wynagrodzeniach między pracownikami płci męskiej i żeńskiej.
6. Informacje muszą być publikowane okresowo, co 12 miesięcy, począwszy od daty 5
kwietnia każdego roku. W przepisach określa się „zwykłą płacę”, „premię”, „okres płatności” i „odpowiedni okres wynagrodzenia”. Przepis określa sposób obliczania stawki
godzinowej pracownika, w jaki sposób określić liczbę godzin pracy w tygodniu.
7. Rozporządzenie określa sposób, w jaki odpowiedni pracodawca musi obliczyć różnicę między średnią godzinową stawką wynagrodzenia męskich pracowników z pełnymi wynagrodzeniami, a wynagrodzeniem odpowiednich pracowników płci żeńskiej.
8. Pracownicy, którzy otrzymują wynagrodzenie według stawki obniżonej lub zerowej w związku z urlopem, są wyłączeni z obliczeń.
9. Regulacja zawiera te same przepisy w odniesieniu do mediany średniej godzinowej stawki wynagrodzenia.
10. W rozporządzeniu określono sposób, w jaki odpowiedni pracodawca musi obliczyć różnicę między średnim przeciętnym wynagrodzeniem pracowników płci
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męskiej a wynagrodzeniem pracowników płci żeńskiej i zawiera ten sam przepis
w odniesieniu do mediany średniej premii.
11. Określono sposób, w jaki pracodawcy muszą określać odsetek pracowników płci
męskiej, którzy otrzymali wynagrodzenie premiowe w okresie 12 miesięcy, kończącym się datą 5 kwietnia, oraz przewiduje taką samą zasadę dotyczącą obliczeń dla
pracowników płci żeńskiej.
12. Określono sposób, w jaki pracodawcy muszą określać proporcje pełnopłatnych
pracowników płci męskiej i żeńskiej w każdym z niższych, niższych średnich, najwyższych średnich i najwyższych kwartyli wynagrodzenia.
13. Rozporządzenie wymaga od pracodawcy złożenia i podpisania pisemnego
oświadczenia aby potwierdzić, że publikowane informacje są dokładne.
14. Rozporządzenie wyjaśnia, że informacje wymagane na mocy rozporządzenia
muszą być publikowane na stronie internetowej pracodawcy przez co najmniej 3 lata
od daty publikacji, a także muszą być publikowane na stronie internetowej wyznaczonej przez rząd.
15. Jednocześnie rozporządzenie wskazuje, iż nieprzestrzeganie obowiązku raportowania stanowi „akt bezprawny” w rozumieniu sekcji 34 ustawy o równości z 2006 r.,
która upoważnia Komisję ds. Równouprawnienia i Praw Człowieka do nakładania
stosownych sankcji.
16. Rozporządzenie przewiduje okresowy przegląd zapisów rozporządzenia przez
Sekretarza Stanu, zgodnie z wymogami Small Business, Enterprise and Employment Act 2015.

Przykładowy raport dotyczący luki płacowej
(Raport JDR Cable Systems Limited)
Posługując się przykładowym raportem, opublikowanym przez organizację gospodarczą
działającą w sektorze przemysłowym, tj. JDR Cable Systems Limited, prześledźmy elementy
podlegające analizie statystycznej zgodnie z ww. wymaganiami rozporządzenia. Ustawodawca zobowiązuje pracodawców, zatrudniający ponad 250 pracowników do publikowania
danych o różnicy w wynagrodzeniu dla kobiet i mężczyzn według stanu na dzień 4 kwietnia 2018 r. Przy czym nie mówimy tu o bezpośrednim porównaniu dwóch lub więcej osób,
wykonujących te same, podobne lub równoważne zadania lecz o tzw. luce płacowej, rozumianej jako różnica pomiędzy średnim wynagrodzeniem wszystkich pracujących mężczyzn
i kobiet, zatrudnionych w danej organizacji, niezależnie od rodzaju stanowisk, które zajmują.
Raport składa się z 5 części: wprowadzenie, zdefiniowanie pojęć i wskazanie sposobu
obliczenia, przedstawienie danych, wnioski oraz skondensowane wskaźniki uwierzytelnione
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podpisem. O ile dane liczbowe są ważne z punktu widzenia ustawodawcy, to należy podkreślić, że informacje znajdujące się we wprowadzeniu i wnioskach są równie cenne.
Wstęp do raportu opublikowanego przez organizację gospodarczą JDR, obejmuje informacje dotyczące powodów publikacji, jak również kroki jakie należało podjąć w celu opracowania danych, ich analizy oraz wstępnych deklaracji, dotyczących kolejnych działań, co do
których organizacja publikująca raport się zobowiązuje. We wprowadzeniu podkreślono, że
informacje, które zostały wygenerowane, dały szanse na uzyskanie nowego spojrzenia na
strategię w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym, również na rozwój JDR, w odniesieniu do zróżnicowania płac (ze względu na płeć) na wyższych poziomach zarządzania.
Publikowanie i monitorowanie danych, dotyczących różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest jednym ze sposobów, jakimi możemy ocenić postępy w zakresie
likwidowania różnic.
Raportujący podkreśla, że podobnie jak w przypadku jakichkolwiek innych danych,
prawdziwą wartością jest świadomość, dyskusje, które wywołują oraz pozytywne działania zarządu, które zamierza podejmować w kolejnych latach.
Przeprowadzenie analizy dotyczącej zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na
płeć jest dla podmiotu cennym doświadczeniem.
W części drugiej raportu wyjaśnione zostały pojęcia wprowadzone przez ustawodawcę, wraz z określeniem sposobu ich kalkulacji, jak również odniesienie się do samego
określenia luki płacowej w rozumieniu rozporządzenia, a co za tym idzie w ujęciu zaprezentowanym w raporcie. I tak pracodawca zobowiązany jest do publikacji wyników sześciu obliczeń na temat różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Dla czterech z nich
wymaga się określenia „średniej” i „mediany”. Aby zapewnić porównywalność wyników
ustawodawca określa w jaki sposób obliczane są wyniki [źródło raport JDR – opracowanie własne].
Obliczenia „średnich”
Średnią oblicza się, sumując całkowite wynagrodzenia wszystkich pracowników i następnie uzyskany wynik należy podzielić przez liczbę pracowników na liście zatrudnionych. Obliczenie to jest wykonywane osobno dla mężczyzn i kobiet, a porównuje się
uzyskane wyniki.
Obliczenia „median”
Mediana to liczba, która znajduje się w środku rankingu płac, na który składają się
wszystkie wynagrodzenia uporządkowane kolejno od najniższego do najwyższego.
Tego obliczenia również dokonuje się oddzielnie dla mężczyzn i kobiety a środkowa
liczba dla tych populacji jest porównywana.
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Pomimo tego, że średnia jest przydatna, to może być łatwo zniekształcona przez niewielką liczbę osób o niskich lub wysokich dochodach. Dlatego też raportowanie obu
miar, to jest zarówno średniej i mediany zapewnia lepsze zrozumienie różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Warto podkreślić, że mediana uważana jest przez statystyków, jako najlepiej reprezentująca „typową” płacę, jako że skrajnie niskie i wysokie
zarobki nie wpływają na medianę.
W dalszej części raportu, przedstawiono najistotniejsze dane statystyczne związane z luką płacową, w odniesieniu do wymaganych przez ustawodawcę punktów rozporządzenia.
Informacje w tej części określają ogólnie zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu
na płeć (lukę płacową), jak i lukę premiową pracowników JDR w Wielkiej Brytanii, na
dzień 5 kwietnia 2017 r.
Rysunek 1. Statystyki dotyczące luki płacowej w JDR

Źródło: opracowanie własne na podstawie: JDR Cable Systems Limited (2018), Raport Gender pay gap report, ss. 4–6.

Dane wykorzystane do obliczenia luki płacowej w JDR zostały uzyskane z istniejących zapisów kadrowo-płacowych. Obliczenia te nie powodują publikowanie informacji
lub danych poszczególnych pracowników.
Luka płacowa dla średnich: 23,4%.
Odnosi się do różnicy w średniej stawce godzinowej między mężczyznami i kobietami.
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Luka płacowa dla median: 11,8%.
Odnosi się do różnicy pomiędzy wynagrodzeniami w środku rankingu wynagrodzeń
mężczyzn i kobiet.
Rysunek 2. Statystyki dotyczące premii w JDR

Źródło: opracowanie własne na podstawie: JDR Cable Systems Limited (2018), Raport Gender pay gap report, ss. 4–6.

Luka premiowa dla średnich: 56,8% odnosi się do różnicy w średniej wartości premii
wypłaconych mężczyznom i kobietom w ciągu 12 miesięcy poprzedzających 5 kwietnia
2017 r. Luka premiowa dla median: 5,8% odnosi się do różnicy pomiędzy medianami
dla wartości premii wypłaconych mężczyznom i kobietom w ciągu 12 miesięcy poprzedzających 5 kwietnia 2017 r. odsetek kobiet, które otrzymały premię pieniężną: 95,5%.
Odsetek mężczyzn, którzy otrzymali premię pieniężną: 97,8%. Powyższe wartości procentowe odnoszą się do liczby pracowników w podziale na kobiety i mężczyzn, którzy
otrzymali premie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających 5 kwietnia 2017 r.
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Rysunek 3. Odsetek kobiet w każdym kwartylu wynagrodzeń

Źródło: opracowanie własne na podstawie: JDR Cable Systems Limited (2018), Raport Gender pay gap report, ss. 4–6.

Kwartyle są obliczane na podstawie listy płac wszystkich pracowników JDR uporządkowanych od najniższej do najwyższej stawki zaszeregowania. Następnie tę listę
dzieli się na cztery równe grupy. Dla każdej z tych grup określono odsetek mężczyzn
i kobiet. Kwartyl górny 7,7%, kwartyl wyższy średni 20,9%, kwartyl niższy średni 16,5%,
kwartyl niższy 27,2% .
Po przeanalizowaniu danych, zwartych w raporcie JDR Cable Systems Limited, można wysnuć następujące wnioski:
–– badany podmiot zatrudnia więcej mężczyzn niż kobiet (82 – 18%),
–– widoczna jest tendencja zatrudniania znacznie większej liczby mężczyzn na stanowiskach wysokopłatnych, to jest stanowiskach managerskich, czy też wyższej kadry
technicznej. Jest to główna przyczyna rozpiętości luki płacowej w tym przypadku.
–– badana organizacja gospodarcza działa w przemyśle, który ściśle związany jest z koniecznością zatrudniania pracowników posiadających umiejętności oraz wykształcenie
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kierunkowe w obszarach nauk ścisłych, inżynierii, technologii i matematyki (STEM, science, engineering, technology, maths), które historycznie były uznawane za kierunki kształcenia bardziej atrakcyjne dla mężczyzn niż dla kobiet.
Organizacja odniosła się w swoim raporcie również do tego, w jaki sposób
chciałaby kształtować zarządzanie zasobami ludzkimi w przyszłości gdyż średnia
krajowa luka płacowa wynosi 17% i jest niższa niż ta odnotowana w JDR Cable
Systems Ltd (23, 43%).
JDR pracuje nad rozwiązaniem jednego z głównych powodów luki płacowej poprzez
zachęcanie większej liczby kobiet i dziewcząt, aby zainteresowały się przedmiotami
STEM i karierą zawodową, która się z tym wiąże, jednocześnie przykładając wagę do
tego by JDR był postrzegany jako ich potencjalny pracodawca.
Obecnie wspiera pewną liczbę pracowników płci żeńskiej poprzez indywidualnie
dopasowane ścieżki rozwoju zawodowego, w tym stypendia, mentoring i plany rozwoju. Zakres takich programów zostanie poszerzony w przyszłości, aby zachęcić więcej kobiet do rozwijania swoich talentów i potencjalnej kariery.
Należy tu zaznaczyć, że ustawodawca nie wymaga żadnych działań od pracodawców, poza koniecznością publikacji raportów, ani nawet nie wskazuje pożądanego kierunku, jeśli chodziłoby o zmniejszanie czy eliminację luki płacowej. Mimo to w ramach
deklaracji podmiot stwierdza, że będzie podejmował działania, które zmienią dotychczasową tendencję.
Przedmiotowy raport plasuje JDR Cables Ltd. w środkowym miejscu tabeli, która odzwierciedla rozpiętość luki płacowej w organizacjach gospodarczych o porównywalnym
profilu działalności (produkcja i serwisy na rynku energetycznym, w tym Oil & Gas oraz
energia odnawialna).
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Rysunek 4. Wycinek z raportu firmy JDR

Źródło: opracowanie własne.

Kolorem zielonym wyszczególniono podmioty, których raporty pojawiły się w związku z nowymi regulacjami, omawianymi w niniejszym artykule. Kolorem niebieskim oznaczono z kolei wskaźniki dla całej branży organizacji gospodarczych, oraz uśredniony
wskaźnik krajowy w Wielkiej Brytanii.
Powyższe porównanie (rysunek nr 4) pozwala na stwierdzenie, że większość podmiotów działających w sektorze Oil and Gas odnotowuje znacząco duże zróżnicowanie
w wynagrodzeniach kobiet w stosunku do wynagrodzeń zatrudnionych mężczyzn. Luka
płacowa w przedsiębiorstwach w sektorze Oil and Gas może również być związana z kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa, polityką wspierania pracowników w odniesieniu
do chociażby urlopów macierzyńskich, które zgodnie z definicją ustawodawcy wyłączają z obliczeń osoby przebywające na takich urlopach, lub jest związana z nierównym
traktowaniem pracowników na etapie rekrutacji i preferuje mężczyzn.
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Zakończenie
Badania związane ze zróżnicowaniem wynagrodzeń ze względu na płeć pracowników prowadzone są przez urzędy statystyczne w wielu państwach, a co się z tym wiąże ich zestawienia i odniesienie do poszczególnych krajów prezentowane jest m.in. przez Eurostat. Poniżej
znajduje się tabela, która prezentuje przedmiotowy index na podstawie wyników badań
z 2016 r.
Rysunek 5 . Dane Eurostat

Źródło: Eurostat (2018), Gender Pay Gap Statistics.
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Dane wskazują na to, że luka płacowa jest niska w krajach takich jak Rumunia, Włochy, Luxemburg, Belgia, czy Polska, a jednocześnie dość wysoka w państwach wysoko rozwiniętych, takich jak Estonia, Czechy, Niemcy, Wielka Brytania, czy Austria. Takie
wyniki można interpretować w odniesieniu do kultury oraz struktury społecznej w poszczególnych krajach. Wskazywałoby to, że kraje tzw. południowe, czy też określane,
jako konserwatywne, wykazują tendencję do tego, by wskaźnik związany z luką płacową
był niski, gdy na drugim końcu skali spotykamy się z przykładami państw tzw. północnych, ze społeczeństwami uznawanymi za liberalne, w których wskaźnik związany z luką
płacową jest wysoki, na co wpływ może mieć wysoka aktywności zawodowej kobiet.
Korelacja ta wskazywałaby na to, że im wyższy jest wskaźnik zatrudnienia kobiet w danym kraju, tym wyższy jest wskaźnik analizowanej w niniejszym artykule luki płacowej.
Należy zaznaczyć, że analiza publikowanych raportów dotyczących luki płacowej
może stanowić istotny element wpływający na decyzję osób poszukujących nowego
miejsca pracy. Szczególnie w okresie koniunktury, gdy rynek pracy jest rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. Tym samym publikacja tych raportów może mieć istotny
wpływ na przyszły rozwój organizacji gospodarczej, w odniesieniu do możliwości
pozyskiwania atrakcyjnych pracowników. Kwestia związana z możliwością zatrudnienia na wysokopłatnych stanowiskach, w odniesieniu do danych historycznych,
ujawnianych w raportach organizacji, stanowi jeden z licznych elementów, których
analiza może istotnie wpływać na ścieżki kariery zawodowej pracowników, a tym samym na rozwój całej organizacji. Dane związane z luką płacową stają się ważne również dla inwestorów. Na rynku kapitałowym w chwili obecnej są one przedmiotem
analiz w oparciu o dane dotyczące prowadzenia działalności przez nowo zakładane
podmioty. Boston Consulting Group w ostatnim czasie przeprowadziło stosowne
badania danych rynkowych, z których wynikało, że w ostatnich pięciu latach kwoty wsparcia udzielone przez inwestorów 350 startupom trafiły aż do 258 podmiotów, których założycielami byli mężczyźni, a jedynie 92 zostały uruchomione przez
kobiety. Podmioty gospodarcze zakładane przez kobiety (lub te, w których kobiety
były współzałożycielkami) otrzymywały od inwestorów średnio 935 tysięcy dolarów,
to jest o ponad połowę mniej od podmiotów gospodarczych zakładanych przez
mężczyzn, gdzie średnia przekraczała 2 mln dol. Najistotniejszym jednak wnioskiem
wynikającym z przeprowadzonych badań przez analityków BCG było to, że „kobiece
startupy” z biegiem lat dużo lepiej odnajdywały się na rynku i generowały o 10%
większe obroty w okresie pięciu lat w stosunku do organizacji gospodarczych założonych i prowadzonych przez mężczyzn. [Hu 2018, Business Insider France]. Powyższe przykłady, jak również ogólnie obserwowana tendencja związana z coraz większym dostępem do danych, oraz rozwojem narzędzi analitycznych może stanowić
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całkowitą zmianę podejścia do funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych
na rynkach kapitałowych. Wystarczy sobie wyobrazić, że podobnie jak obecnie funkcjonują zróżnicowane fundusze celowe inwestujące w organizacje w odniesieniu
do branż, regionów czy też rodzajów aktywów. Niebawem powstaną i będą coraz
popularniejsze takie, które poza powyższymi kryteriami, będą analizować również
kwestie dotyczące aspektów związanych ze zróżnicowaniem w odniesieniu do chociażby opisywanej tu luki płacowej.
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Dostosowanie funkcjonowania spółdzielni socjalnych
do RODO
Adjusting the Functioning of Social Cooperatives to the GDPR
Abstract: The purpose of the study is to discuss legal regulations in the field of adjusting the
functioning of social cooperatives to new requirements for the protection of personal data. Due
to the fact that the General Data Protection Regulation (GDPR) does not provide specific solutions, each entity must independently develop a procedure for implementing the regulations.
Instead of strict procedures, there are more flexible and more demanding processes from the
administrator. This will not be easy for some social economy entities, such as social cooperatives, especially those founded by individuals and locally active, with limited human and capital
resources. The article is a kind of review of the regulations and corresponding activities of the
entity, which is obliged to organize a system of personal data protection in accordance with
the EU regulation. Warranty functions will be provided in the documentation of personal data
protection, which will allow the administrator to demonstrate the lawful operation. The GDPR
only provides for the keeping of records of processing activities and violation documentation,
but the practice shows that other data protection procedures are also necessary. Each social
cooperative should analyze the risk and develop a Personal Data Policy with attachments. You
should also have your own privacy policy and IT system management instruction.
Key words: personal data protection, social cooperatives, general data protection regulation (GDPR), controller, processor, personal data, data processing

Wstęp
Ochrona danych osobowych jest ważnym czynnikiem wymagającym uwzględnienia
w funkcjonowania każdej jednostki organizacyjnej. Zagadnienie to regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
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ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO
– które zaczęły obowiązywać od 25.05.2018 r. Jest to akt prawny stosowany bezpośrednio,
wywołujący natychmiastowe skutki prawne od momentu wejścia w życie na poziomie zarówno UE, jak i państw członkowskich. Rozporządzenie ma zapewnić obywatelom większą
kontrolę nad swoimi danymi osobowymi i zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa. Ochrona danych osobowych jest przykładem rozwinięcia i doprecyzowania prawa do prywatności [Sobczak 2009, s. 316]. Poszanowanie prawa do prywatności przyczynia się do poszanowania godności człowieka. Z powyższego wynika, iż każdy ma prawo do ochrony własnych
danych osobowych, a ich przetwarzanie musi odbywać się w sposób zgodny z przepisami.
W związku z wejściem w życie RODO dla wszystkich administratorów danych i podmiotów
przetwarzających dane osobowe pojawiły się nowe obowiązki związane z koniecznością
zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
Celem poniższego opracowania jest dokonanie omówienia regulacji prawnych
w zakresie dostosowania funkcjonowania spółdzielni socjalnych do nowych wymogów
ochrony danych osobowych. Z uwagi na fakt, że RODO nie daje konkretnych rozwiązań, każdy podmiot musi samodzielnie opracować procedurę wdrożenia przepisów. Nie
będzie to proste w przypadku niektórych podmiotów ekonomii społecznej, takich jak
spółdzielnie socjalne, szczególnie założone przez osoby fizyczne i działające lokalnie,
o ograniczonych zasobach ludzkich i kapitałowych. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnych jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą
pracę członków w celu ich reintegracji społecznej i zawodowej. Założenie spółdzielni to
szczególna propozycja wyjścia z trudnej sytuacji dla osób zaliczanych do grup defaworyzowanych [Kawa, Grzybek 2018, s. 302]. Członkami organizacji muszą być co najmniej
w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym np. długotrwale bezrobotne lub
niepełnosprawne. Wypracowany przez spółdzielców zysk jest środkiem do realizacji celów statutowych. Zaostrzenie przepisów o ochronie danych osobowych wpłynęło na
funkcjonowanie wszystkich podmiotów. Dotychczasowe regulacje krajowe nie były dostatecznie penalizowane i egzekwowane, w przeciwieństwie do obecnych wymogów
unijnych. Przedstawienie całej procedury wdrożeniowej na przykładzie spółdzielni socjalnych, jest podyktowane faktem, że są to przedsiębiorstwa, które ze względu na swój
wymiar społeczny oraz gospodarczy potrzebują wsparcia. Tym bardziej, że większość
tych organizacji będzie zmuszona do samodzielnego dostosowania swojego funkcjonowania do wymogów RODO. Artykuł stanowi swoisty przegląd regulacji i odpowiadających im działań podmiotu, który jest zobligowany zorganizować system ochrony danych
osobowych zgodnie z unijnym rozporządzeniem. Wdrożenie RODO stanowi kompleksowy proces, który należy rozpocząć od audytu i analizy ryzyka. Na podstawie zebranych
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w ten sposób informacji należy przygotować szereg procedur prawnych w formie wymaganej i wskazanej dokumentacji.

Ochrona danych osobowych według RODO
Spółdzielnia socjalna jako administrator danych osobowych jest uprawnionym podmiotem do ich ochrony. Organizacja ta nie tylko decyduje o celach i środkach przetwarzania
danych osobowych, ale również ponosi największą odpowiedzialność. Zgodnie z treścią
definicji RODO, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Informacjami w rozumieniu art. 4 pkt.
1 RODO będą zarówno znaki językowe w formie słownej, jak i pisemnej, obrazy, nagrania, wizerunek, dane biometryczne, cechy źrenicy, linie papilarne, cechy twarzy, geometria
ręki i ogólnie wszelkie komunikaty zapisane i pozyskane w jakikolwiek sposób i każde inne
dane – o ile tylko zawierają odpowiednią treść, teoretycznie możliwą do odczytania (Kaźmierczak, Litwiński; 2017). Dane osobowe obejmują również internetowe identyfikatory takie jak: adresy IP, pliki cookie, cyfrowe pobieranie odcisków palców oraz dane o lokalizacji,
które mogą identyfikować osoby (Goddard, 2017). Administratorzy danych muszą zwracać
uwagę na dane objęte szczególnymi zasadami ochrony, które przedstawia schemat nr 1.
Schemat 1. Dane objęte szczególnymi zasadami ochrony
Dane objęte
szczególnym
i zasadami
ochrony

dane
dotyczące
pochodzenia
rasowego lub
etnicznego

dane
dotyczące
poglądów
politycznych

dane dotyczące
przekonań
religijnych lub
światopoglądowych

dane
dotyczące
przynależnośc
i do związków
zawodowych

dane
genetyczne

dane
biometryczne

dane
dotyczące
zdrowia

dane
dotyczące
seksualności
lub orientacji
seksualnej

Źródło: opracowanie własne zgodnie z treścią art. 9 RODO.

Przesłanką przetwarzania takich danych w przypadku spółdzielni socjalnych będzie
udzielenie przez uprawnionego wyraźnej, jednoznacznej, dobrowolnej i świadomej
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zgody w formie pisemnej. W świetle art. 4 ust. 2 RODO przetwarzanie oznacza „operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych
osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie,
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie”. Spółdzielnie socjalne są zobligowane do przetwarzania danych według obowiązujących zasad, które obrazuje schemat nr 2.
Schemat 2. Zasady ochrony danych osobowych
Zasady
ochrony
danych
osobowych

przetwarzania
zgodnego
z prawem,
rzetelnego
i przejrzystego

ograniczenia
celu zbierania
i
przetwarzania
danych

minimalizacji
danych

ograniczenia
celu
przetwarzania
danych

prawidłowości
przetwarzania
danych

integralności
i poufności
przetwarzania

rozliczalności
przetwarzania

Źródło: opracowanie własne zgodnie z treścią: Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
Dz. U. 2018 poz. 1000, art. 5 ust. 1 i 2.

Należy zwrócić uwagę, że wiele publikacji odnosi się do sześciu zasad ochrony danych. Artykuł 5 ust.1 wymienia sześć zasad, natomiast w ustępie 2 tego artykułu zamieszczona jest siódma, która odnosi się do rozliczalności – prawdopodobnie najważniejszej
zasady ochrony danych w RODO, która nie występowała w poprzedniej Dyrektywie
Ochrony Danych 95/46/EC [Kolah 2018, s. 6]. Zgodnie z Opinią Grupy Roboczej [Opinia
3/2010] rozliczalność wyraża sposób wykonywania odpowiedzialności i umożliwienie
stosownej weryfikacji. Dostateczne zaufanie można rozwinąć jedynie, gdy wykaże się,
że odpowiedzialność skutecznie funkcjonuje w praktyce. Minimalizacja oznacza obowiązek pozyskiwania i wykorzystywania tylko takiej ilości danych, która jest niezbędna
do przeprowadzenia danej czynności np. w procesie rekrutacji można żądać tylko informacji koniecznych do jej dokonania. Spółdzielnia nie ma prawa żądać np. kserokopii
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dowodu osobistego, gdyż znajdują się tam dane nadmiarowe np. wizerunek, numer dowodu, PESEL. Dane osobowe można przetwarzać nie dłużej niż to niezbędne do celów,
w których te dane są przetwarzane. W szczególności chodzi tu o dane umożliwiające
(np. w przypadku wycieku) identyfikację osoby, której dotyczą. Na przykład granicą
przechowywania archiwalnych danych o transakcjach z klientami powinien być moment
przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązków prawnych (wynikających z prawa
skarbowego, bankowego itp.). Granicą dla przetwarzania aktualnych danych o zakupach
klientów w celach marketingowych (uzasadniony interes administratora) jest moment,
w którym te dane tracą aktualność lub cel marketingowy zostaje zrealizowany [Szymielewicz 2017, s. 30]. W art. 6 ust.1 RODO ustawodawca wymienił enumeratywne podstawy
przetwarzania danych osobowych. W przypadku spółdzielni socjalnych przetwarzanie
jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim –
spełniony jest co najmniej jeden z warunków wymienionych w tabeli nr 1.
Tabela 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych wraz z przykładami
Podstawy prawne przetwarzania danych
osobowych
osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych
w określonym celu
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze
przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony
żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą

Przykładowe sytuacje dla spółdzielni
socjalnych
klient lub użytkownik strony internetowej

umowa sprzedaży, o świadczenie usług
kodeks pracy, umowa o świadczenie usług drogą
elektroniczną
podpisanie kroplówek imieniem i nazwiskiem
przez administratora wykonującego usługi
opiekuńcze lub medyczne

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
monitoring wizyjny
zadania realizowanego w interesie publicznym
przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów marketing bezpośredni
realizowanych przez administratora
Żródło: opracowanie własne zgodnie z treścią: Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
Dz. U. 2018 poz. 1000, art. 6 ust. 1.

Wdrażanie w życie nowych przepisów związane jest z uwzględnianiem przez administratora ochrony danych w fazie projektowania (privacy by design) oraz stosowania zasady
domyślnej ochrony danych (privacy by default). Wymaga to od organizacji zwiększonych
nakładów organizacyjnych, kadrowych i kapitałowych. Na spółdzielniach socjalnych nie
spoczywa obowiązek ustawowy powołania Inspektora Ochrony Danych. Jednakże, te
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podmioty, które prowadzą działalność na szerszą skalę i przetwarzają duże ilości danych
wrażliwych (np. o stanie zdrowia w przypadku spółdzielni świadczących usługi opiekuńcze)
mogą powołać fakultatywnie osobę na to stanowisko albo spośród członków spółdzielni,
jak i z zewnątrz. Zadania inspektora można podzielić na następujące kategorie: działania
edukacyjne, doradcze, nadzór nad zgodnością z przepisami, współpraca z organem nadzorczym oraz punkt kontaktowy dla podmiotów danych [Piech 2016]. Wdrożenie przepisów RODO wymaga również sprecyzowania wewnątrz organizacyjnych zasad realizowania praw osób, których dane dotyczą, na co będą się składać między innymi: procedury
informowania podmiotów danych o przysługujących im prawach, reagowania na wnioski
tych osób, dokumentowanie udzielonych informacji, treści prowadzonych ustaleń czy korespondencji itp. Administrator będzie musiał wykazać, że działa zgodnie z RODO także
w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą. Respektowanie tych uprawnień staje
się bowiem kwestią pierwszoplanową przy stosowaniu tego rozporządzenia [Sakowska-Baryła 2018]. Należą do nich m.in. prawo do bycia poinformowanym o przetwarzaniu danych
przy zbieraniu danych od osoby, której dane dotyczą; prawo dostępu do danych; prawo do
sprostowania danych; prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”); prawo
do ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

Analiza ryzyka
RODO odchodzi od sztywno wyznaczonych zasad postępowania na rzecz podejścia opartego na ryzyku. Oznacza to, że każda spółdzielnia socjalna musi samodzielnie ocenić
ryzyko związane z ochroną danych osobowych i dobrać środki, które są dla niej adekwatne i to w dodatku na własną odpowiedzialność. RODO nie daje gotowych rozwiązań
ani nie zawiera listy obowiązkowych dokumentów i procedur. Jednakże z art. 32 tego
aktu prawnego wyraźnie wynika obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka przez każdy
podmiot przetwarzający dane osobowe. W związku z tym, w każdej spółdzielni socjalnej
będzie taka procedura obligatoryjna. Jeśli analiza przeprowadzona w organizacji potwierdzi, że przyjęte już w spółdzielni systemy ochrony i dokumenty są wystarczające dla
ochrony przetwarzanych danych, z powodzeniem można je zaadoptować do wymogów
RODO. Zgodnie z zasadą rozliczalności spółdzielnia musi wykazać, że w sposób należyty
i zgodnie z prawem chroni dane osobowe. Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, że nie
jest wymagana żadna szczególna forma i dozwolone jest korzystanie z dowolnej metodologii, o ile da się wykazać, że pozwala ona na rzetelną ocenę ryzyka. W związku z tym,
spółdzielnia może sama wypracować sobie własną metodologię i samodzielnie dokonać
analizy ryzyka korzystając ze środków, które posiada. Może również zlecić wykonanie
tej procedury podmiotowi zewnętrznemu albo skorzystać z norm ISO. Ażeby dobrać
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odpowiednie środki organizacyjne i prawne takie jak np. klauzule do umów, regulamin
wewnętrzny, wybór zabezpieczenia systemu informatycznego należy najpierw dokonać
oceny ryzyka. Zgodnie z zaleceniami UODO (Kaczmarek i inni, 2018) ocena ryzyka może
składać się z czerech etapów przedstawionych na schemacie nr 3:
Schemat 3. Etapy oceny ryzyka

Etap I
Kontekst dla
oceny ryzyka

Etap II Opis
i identyﬁkacja
wymagań
prawnych
i technicznoorganizacyjnych

Etap IV

Etap III

Postępowanie
z ryzykiem

Szacowanie i ocena
ryzyka

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kaczmarek A., Młotkiewicz M., Łapińska A. i inni (2018), Jak
stosować podejście oparte na ryzyku? Poradnik RODO cz.2, wyd. UODO, Warszawa.

Kontekst obejmuje charakter, zakres i cele przetwarzania danych osobowych. Opisując i identyfikując wymagania należy określić przy pomocy jakich środków są one przetwarzane np. papierowo, elektronicznie, w chmurze itp. oraz czy dane są przetwarzane
zgodnie z prawem np. należy sprawdzić czy zgody na przetwarzanie danych osobowych
były prawidłowo zebrane i zredagowane, czy spółdzielnia nie przetwarza zbyt dużej ilości danych i czy nie przechowuje ich zbyt długo. Następnie należy dokonać oszacowania
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prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia naruszającego prawa osób, których dane
są przetwarzane oraz określić istotność efektów takiego zdarzenia według własnej skali
np. niskie, średnie, wysokie, krytyczne. Ryzyko należy oszacować na podstawie obiektywnej oceny. Identyfikacja ryzyka powinna także uwzględniać szanse wystąpienia
określonych jego skutków [Borocz 2016]. Wskazując na takie skutki, motyw 85 preambuły RODO przykładowo wymienia: powstanie uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych
lub niemajątkowych u osób fizycznych; utratę kontroli nad własnymi danymi osobowymi lub ograniczenie praw; dyskryminację; kradzież lub sfałszowanie tożsamości; stratę
finansową; nieuprawnione odwrócenie pseudonimizacji; naruszenie dobrego imienia;
naruszenie poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową lub wszelkie inne znaczne szkody gospodarcze lub społeczne. Końcowym etapem będzie wybór
formy postępowania z ryzykiem polegający na obniżeniu jego poziomu, unikaniu albo akceptacji np. sporządzenie klauzul umownych zakazujących kopiowania danych na dyski
przenośne lub konfiguracja systemu uniemożliwiająca zapis takich danych. Akceptacja ryzyka będzie miała miejsce wówczas jeżeli jest ono niskie lub bardzo mało prawdopodobne. Dla przykładu zgubienie nośnika z danymi osobowymi cechuje niskie prawdopodobieństwo ale zagrożenie naruszenia praw i wolności wysokie. W celu zmniejszenia ryzyka
spółdzielnia powinna wydać wewnętrzny zakaz wynoszenia danych. Art. 32 ust. 1 RODO
wskazuje działania, które mogą być podjęte w celu minimalizacji ryzyka. Należą do nich:
1) pseudonimizacja i szyfrowanie danych - nie jest to konieczność ale przykład,
który warto rozważyć, zwłaszcza gdy z analizy ryzyka wynika, że mogłyby być one
przydatne w spółdzielni;
2) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania (np. zasilanie awaryjne systemów);
3) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu w razie incydentu fizycznego/technicznego (np. posiadanie kopii zapasowych);
4) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych
i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych (np.
wykonywanie niezapowiedzianych testów bezpieczeństwa). Wybierając środki minimalizacji ryzyka trzeba uwzględnić: stan wiedzy technicznej i koszt wdrażania.
Oznacza to, że należy wybierać takie środki techniczne, które są przetestowane i nie
mają charakteru eksperymentalnego oraz są w zakresie realnych możliwości finansowych spółdzielni. W przypadku, w którym dany rodzaj przetwarzania ze względu
na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może
powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator jest zobowiązany dokonać oprócz analizy ryzyka również oceny skutków
planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Z uwagi na
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lokalny charakter działalności większości spółdzielni socjalnych przetwarzających
dane głównie zwykłe i na małą skalę, taki dokument nie będzie dla nich konieczny.

Wymagana dokumentacja dla spółdzielni socjalnych
w zakresie ochrony danych osobowych
Każdy administrator jest zobowiązany do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania
danych osobowych, za które odpowiada. Dokument ten jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających spółdzielni rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.
Z tabeli nr 2 wynikają obligatoryjne informacje, jakie muszą znaleźć się w rejestrze oraz
przykładowe wpisy.
Tabela 2. Obligatoryjne elementy rejestru czynności przetwarzania wraz z przykładami
Obligatoryjne informacje rejestru czynności
przetwarzania danych osobowych
nazwa czynności
cel przetwarzania
opis kategorii osób
opis kategorii danych
podstawa prawna przetwarzania
sposób zbierania danych
opis kategorii odbiorców danych
informację o przekazaniu poza EU/EOG
planowane terminy usunięcia poszczególnych
kategorii danych
ogólny opis technicznych i organizacyjnych
środków ochrony danych

Przykładowe wpisy dokonywane przez
spółdzielnie socjalne
zbieranie danych
wykonanie umowy sprzedaży
kontrahenci
dane adresowe
zgoda
dane uzyskane od osób, których dotyczą
dane nie są przekazywane innym odbiorcom
nie dotyczy
wykonanie umowy + okres przedawnienia
program do fakturowania, dokumentacja
papierowa, dostęp do systemu tylko dla osób
upoważnionych, program antywirusowy

Źródło: opracowanie własne zgodnie z treścią: Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
Dz. U. 2018 poz. 1000, art. 30.

Spółdzielnia w rejestrze inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane
osobowe. Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych (np. zewnętrzna obsługa księgowa, kadrowo-płacowa, informatyczna, prawna itp.) również będzie obowiązany do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora. Powierzenie danych może nastąpić tylko w drodze umowy
zawartej na piśmie, a podmiot, któremu dane zostają powierzone, może je przetwarzać wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. Co istotne, na podstawie tej umowy procesor (podmiot, któremu administrator powierzył dane osobowe) może przetwarzać dane
bez konieczności uzyskania odrębnych zgód od osób, których dane osobowe zostaną mu
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powierzone. Podmiot ten na skutek powierzenia danych nie staje się ich administratorem.
Kolejnym obowiązkowym dokumentem jest rejestr naruszeń. Organizacja dokumentuje w nim wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych w spółdzielni, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.
W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych administrator bez zbędnej
zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je właściwemu organowi nadzorczemu (czyli Prezesowi UODO), chyba
że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw
lub wolności osób fizycznych (np. zgubiono nośnik z zaszyfrowanymi danymi). Zgłoszenie powinno, co najmniej: 1. opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych,
w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane
dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie, 2. opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych, oraz opisywać środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu
zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach
środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków. Należy zaznaczyć, że samodzielne zgłaszanie naruszeń i czynienie starań w zakresie zgodności
z RODO minimalizuje ryzyko wysokiej sankcji i pomaga zapewnić wzajemne relacje z organami ochrony danych, podczas gdy zatajanie naruszeń w nadziei na uniknięcie jego
wykrycia prowadzi do zdecydowanie negatywnych konsekwencji [Rubinstein, Petkova
2018]. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych spółdzielnia bez zbędnej zwłoki ma obowiązek zawiadomić osobę, której dane dotyczą o takim incydencie.

Wskazana dokumentacja dla spółdzielni socjalnych
w zakresie ochrony danych osobowych
Najważniejszym wskazanym dokumentem regulującym przetwarzanie danych osobowych jest Polityka Danych Osobowych (PDO). Jest to wewnętrzny dokument o charakterze
praktycznym, który ma wykazać, że przetwarzanie danych przez spółdzielnię jest zgodne
z prawem. Nie powinien być upowszechniany publicznie np. na stronie internetowej lub pozostawiony do wglądu dla kontrahentów lub współpracowników. PDO należy udostępnić
jedynie procesorom, którym jest to niezbędne w związku z powierzeniem przetwarzania danych oraz podmiotom, które wykażą, że na mocy przepisów prawa są uprawnione do uzyskania informacji o ochronie danych w spółdzielni np. kontrolerom UODO, NIK, organom ścigania, sądom itp. Z PDO powinni być zaznajomieni wszyscy członkowie spółdzielni oraz ich
pracownicy. Posiadanie tego strategicznego dokumentu pozwala uporządkować aktywa,
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procesy i zagrożenia występujące w sytuacji przetwarzania danych osobowych. Zwiększa
również świadomość tego, co dzieje się w organizacji, wzmacniając poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Poza tym chroni instytucję w sytuacji incydentu lub kontroli. PDO według
RODO powinna być zgodna z zasadą uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania
(privacy by design); zgodna z zasadą domyślnej ochrony danych (privacy by default), proporcjonalna w stosunku do czynności przetwarzania danych oraz napisana jasnym i przejrzystym językiem. Załącznikami do PDO powinny być wzory następujących dokumentów:
1) klauzuli informacyjnej stosowanej w przypadku zbierania danych osobowych od
osoby, której dotyczą;
2) klauzuli informacyjnej stosowanej w przypadku zbierania danych osobowych nie
od osoby, której dotyczą;
3) klauzuli zgody;
4) upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
5) ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
6) umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
7) oceny skutków przetwarzania.
Polityka prywatności służy natomiast jako pomoc w zrozumieniu jakie dane zbiera
organizacja i w jakim celu oraz do czego je wykorzystuje. Dokument ten najczęściej publikowany jest na stronie internetowej. Na podstawie tej polityki są tworzone klauzule
zgód. Z uwagi na fakt, że większość spółdzielni przetwarza dane elektronicznie wskazanym dla nich dokumentem jest instrukcja zarządzania systemem informatycznym.
Należy w niej opisać w jaki sposób są chronione i jakim systemem zabezpieczone dane
przechowywane na dyskach, serwerach i przenośnych nośnikach pamięci. Powinno się
w niej uwzględnić m.in. rozliczane konta, politykę haseł oraz używane programy antywirusowe. Należy również zachowywać wewnętrzne procedury np. zamykanie szaf z aktami na klucz i tzw. politykę czystego biurka, ażeby nikt postronny nie miał możliwości
wglądu do danych zawartych w pozostawionych dokumentach, a nawet ich powielenia.
Posiadanie powyższej dokumentacji pozwoli się uchronić przed wysokimi sankcjami,
które przewidziane są w rozporządzeniu. Zgodnie z art. 83 ust.1 RODO kary mają być
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Sprawia to, że sytuacja jest poważna i wymaga od przedsiębiorców dodatkowych działań i obowiązków w celu osiągnięcia zgodności z przepisami prawa [Tikken-Piri, Rohunen, Markulla 2018]. Należy również pamiętać,
że każda spółdzielnia w terminie co najmniej do końca stycznia danego roku kalendarzowego (lub każdorazowo w trakcie roku kalendarzowego – jak dodawane (odejmowane) są kolejne kategorie przetwarzanych danych) powinna dokonywać identyfikacji
zasobów przetwarzanych danych osobowych, kategorii danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja), w tym:
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a) przypadków przetwarzania danych wrażliwych, b) przypadków przetwarzania danych
osób, których spółdzielnia nie identyfikuje (dane niezidentyfikowane); c) współadministrowania danymi.

Podsumowanie
Wejście w życie RODO wymaga od spółdzielni socjalnych zupełnie nowego podejścia do
ochrony danych osobowych. O ile na poziomie samych zasad i praw osób, których dane dotyczą rozporządzenie nie wprowadza większych zmian, o tyle proponuje zupełnie odmienną filozofię ich wdrażania i weryfikowania. W miejsce ścisłych procedur pojawiają elastyczne i bardziej wymagające od administratora ciągłego zaangażowania procesy. W interesie
osób, których dane dotyczą, ale i samej spółdzielni, jest wprowadzenie takich rozwiązań
oraz gwarancji, aby można było wykazać, że działa ona zgodnie z wymaganymi procedurami. W związku z tym, na spółdzielniach socjalnych spoczywa duże wyzwanie, któremu
muszą sprostać, mimo wielu ograniczeń wynikających z faktu prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego w większości przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, gdyż
sankcje są wyjątkowo wysokie. Funkcje gwarancyjną będzie pełniła dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych, która pozwoli administratorowi wykazać działanie zgodne
z prawem. Samo RODO przewiduje tylko prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania
oraz dokumentowania naruszeń, ale praktyka pokazuje, że niezbędne są także inne procedury z zakresu ochrony danych. Każda spółdzielnia socjalna powinna dokonać analizy ryzyka oraz opracować Politykę Danych Osobowych wraz z załącznikami. Warto również posiadać własną politykę prywatności oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym.
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Problematyka opodatkowania dotacji unijnych
Problems of the Taxation of EU Grants
Abstract: The problem of the taxation of EU grants is an important and current issue. This
is due to the large possibilities of project financing from national and regional operational
programs. The paper analyzes the tax consequences caused by receiving grants financed
from the European Union budget and the state budget. The considerations in the paper
include: taxation of the grants with income tax, tax costs of expenses financed from the
grants, tax depreciation on fixed assets financed by the grants, taxation of the grants with
VAT, the possibility of deducting VAT from the investments financed by the grants.
Key words: grant, tax, expenditure, tax depreciation, output VAT, input VAT

Wprowadzenie
Realizacja projektów unijnych oraz otrzymanie dotacji ze środków krajowych i regionalnych
programów operacyjnych niesie za sobą określone konsekwencje podatkowe w zakresie
podatku dochodowego (PIT lub CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT). Beneficjenci
często mają wątpliwości, czy otrzymane wsparcie w ramach projektu stanowi przychód
podatkowy i czy wydatkowane środki pochodzące z dotacji mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Dodatkowo, podatnicy podatku od towarów i usług muszą rozstrzygać, czy
dotacja będzie zwiększać obrót podlegający opodatkowaniu oraz czy podatnik ma prawo
do odliczenia podatku VAT od zakupów finansowanych z dotacji unijnej.
Celem artykułu jest prezentacja wybranych problemów związanych z opodatkowaniem dotacji unijnych. Analizą objęto skutki podatkowe powstające na gruncie podatku
dochodowego oraz podatku od towarów i usług w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków funduszy unijnych oraz dotacji z budżetu państwa stanowiącej wkład
krajowy. W artykule wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu oraz regulacji
prawnych.
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Dotacja a przychód podatkowy
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, dotacje, co do zasady, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym [Szlęzak-Matusewicz 2014,
s. 266]. Jednak zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują wyjątki od ogólnej zasady
[Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U.
z 1991 r. Nr 80, poz. 350, tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.; Ustawa
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 1992 r. Nr
21, poz. 86, tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1036]. Mają one zastosowanie do dotacji otrzymywanych na realizację projektów unijnych, np. dotyczą dotacji przeznaczonej na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, a także wartości niematerialnych
i prawnych [Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 lit. a, Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350, tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.; Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych, art. 12 ust. 4 pkt 6 lit. a, Dz. U z 1992 r. Nr 21, poz. 86, tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 1036].
Wyłączeniu z opodatkowania podlegają płatności związane z realizacją projektów
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wypłacane
z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców [Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
art. 21 ust. 1 pkt 136, Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350, tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 200 z późn. zm.; Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych, art. 17 ust. 1 pkt 52, Dz. U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86, tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 1036].
Zwolnione z podatku dochodowego są także dotacje stanowiące wkład krajowy1.
Tego typu dotacje podlegają wyłączeniu z opodatkowania, jeśli:
·· dotyczą kwot otrzymanych od agencji rządowych lub wykonawczych, pod warunkiem, że otrzymały one środki na ten cel z budżetu państwa [Ustawa z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 21 ust. 1 pkt 47 lit. c, Dz. U.
z 1991 r. Nr 80, poz. 350, tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.; Ustawa
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 17 ust. 1 pkt
48, Dz. U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86, tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1036]
lub
1
Dofinansowanie przeznaczone na realizację projektów unijnych składa się w 85% z dotacji z budżetu UE
(wkład unijny) oraz w 15% z dotacji z budżetu krajowego (wkład krajowy).
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·· zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zostały otrzymane z budżetu państwa lub
budżetów jednostek samorządu terytorialnego [Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 21 ust. 1 pkt 129, Dz. U. z 1991 r. Nr 80,
poz. 350, tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.; Ustawa z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 17 ust.1 pkt 47, Dz. U. z 1992 r.
Nr 21, poz. 86, tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1036].
Z powyższej analizy wynika, że dotacje otrzymane na realizację projektów pochodzące z regionalnych i krajowych programów operacyjnych są wyłączone z podatku
dochodowego niezależnie od źródła, z którego pochodzi dofinansowanie (dotacja stanowiąca wkład unijny czy wkład krajowy).

Dotacja a koszty uzyskania przychodu
W myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym za koszt uzyskania przychodów można uznać taki wydatek, który spełnia łącznie następujące warunki:
–– jest poniesiony przez podatnika – wydatek musi być finansowany z majątku podatnika;
–– jest definitywny (rzeczywisty) – wartość poniesionego wydatku nie może być zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
–– pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;
–– został poniesiony w celu uzyskania, zachowania bądź zabezpieczenia przychodów;
–– został należycie udokumentowany;
–– nie może znajdować się w grupie wydatków, które ustawodawca wyłączył z kosztów
uzyskania przychodów.
Analizując powyższe warunki, należy wskazać, że wydatki sfinansowane za pomocą dotacji z budżetu UE i budżetu państwa nie mogą zostać uznane za koszt
uzyskania przychodów. Dotacje ze środków unijnych oraz z budżetu państwa są
wypłacane na podstawie refundacji, która stanowi zwrot wydatków poniesionych
przez beneficjenta. Gdyby podatnik otrzymał refundację i zaliczył poniesione wydatki do kosztów podatkowych, mógłby w ten sposób uzyskać podwójną korzyść
[Lech 2016, s. 324].
Ten fakt uwzględnił polski ustawodawca, wyłączając z kosztów podatkowych wydatki finansowane za pomocą dotacji. Przykładowo, w art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarto zapis, że nie uważa się za koszty
uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, pkt 47 lit. a, pkt 47 lit. c, pkt
47 lit. d, pkt 116, pkt 129, pkt 136 i pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (analogiczny zapis znajduje się w art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku
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dochodowym od osób prawnych) [Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350, tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.; Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86, tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1036]. Zatem podatnik nie może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatków
sfinansowanych za pomocą dotacji, która podlegała zwolnieniu z podatku dochodowego. Dotyczy to zarówno tej części dotacji, która stanowi wkład unijny, jak i tej
będącej wkładem krajowym.

Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych od
środków trwałych finansowanych z wykorzystaniem
dotacji unijnych
Dotacje przeznaczone na nabycie środków trwałych nie są bezpośrednio zaliczane
do kosztów podatkowych. Stają się nimi dopiero w momencie dokonywania odpisów
amortyzacyjnych. Przy czym ustawy o podatku dochodowym nakazują, aby wyłączać
z kosztów uzyskania przychodów tę część wartości odpisów amortyzacyjnych, która
odpowiada wydatkom poniesionym na nabycie lub wytworzenie składników majątku
trwałego, odliczonym od podstawy opodatkowania lub zwróconym podatnikom w jakiejkolwiek formie [Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, art. 23 ust. 1 pkt 45, Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350, tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.; Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych, art. 16 ust. 1 pkt 48, Dz. U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86, tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 1036].
W przypadku, gdy dotacja jest otrzymywana przed przyjęciem środka trwałego do
użytkowania, podatnik powinien wydzielić tę część amortyzacji, która nie może być
kosztem podatkowym. W praktyce często jednak zdarza się, że beneficjent najpierw
finansuje z własnych środków zakup środka trwałego, a dopiero potem ubiega się o refundację poniesionych wydatków. Z punktu widzenia podatku dochodowego taka sytuacja wymaga skorygowania odpisów amortyzacyjnych, które do momentu otrzymania
dotacji zmniejszały podstawę opodatkowania w pełnej wysokości.
W praktyce mogą pojawić się wątpliwości dotyczące okresu, w którym należy dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych. W ostatnich latach organy podatkowe konsekwentnie stały na stanowisku, że korekty amortyzacji powinny być dokonywane ze
skutkiem wstecznym, czyli wtedy, gdy koszt został pierwotnie ujęty w ewidencji księgowej. Przyjęcie takiego rozwiązania oznaczałoby konieczność cofania się do okresów
(miesięcy lub kwartałów), w których pierwotnie zaliczano do kosztów podatkowych
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pełną wartość odpisów amortyzacyjnych. Stosując taką wykładnię prawa, podatnicy
musieliby korygować swoje deklaracje podatkowe oraz, w przypadku zwiększenia dochodu do opodatkowania, zapłacić odsetki od zaległości podatkowych [Jankowska
2014, s. 2].
Z takim poglądem nie zgadzali się podatnicy, twierdząc, że korekty odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać na bieżąco, czyli w okresie, w którym otrzymano refundację części wydatków poniesionych na zakup środka trwałego. Jako podstawowy argument podnosili, że skutki ekonomiczne dla beneficjentów zaczynają mieć miejsce nie
od momentu rozpoczęcia amortyzacji środka trwałego, lecz od otrzymania na rachunek
bankowy zwrotu części poniesionych wydatków [Jędrzejewska, Bajak 2014]. Poza tym,
beneficjent ponosząc wydatki w ramach projektu unijnego, może, co najwyżej, oczekiwać dofinansowania, natomiast nie jest w stanie precyzyjnie określić terminu otrzymania środków finansowych i ich wysokości [Szary 2016, s. 27].
Spory dotyczące sposobu przeprowadzania korekt odpisów amortyzacyjnych od
środków trwałych sfinansowanych z udziałem dotacji unijnych zakończyły regulacje
wprowadzone od 2016 r., które wskazują, że korekty kosztów podatkowych, które nie są
spowodowane błędami podatnika, powinny być przeprowadzone na bieżąco [Ustawa
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 22 ust. 7 lit. c,
Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350, tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 200 z późn. zm.; Ustawa
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 15 ust. 4 lit. i,
Dz. U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86, tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1036]. Beneficjenci,
którzy po rozpoczęciu amortyzacji środka trwałego otrzymali zwrot części wydatków
poniesionych na jego zakup, powinni w dacie zwrotu środków wyłączyć z kosztów podatkowych wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych, proporcjonalnie do udziału
dotacji w wartości początkowej środka trwałego.

Jednorazowy odpis amortyzacyjny a dotacja
Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą oraz tzw. mali podatnicy mogą w całości lub w części odpisywać w koszty wartość początkową środka trwałego do wysokości
limitu stanowiącego równowartość 50 000 euro [Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, art. 22 lit. k ust. 7, Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350, tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.; Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych, art. 16 lit. k ust. 7, Dz. U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86, tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1036]. Skutkiem skorzystania z tej preferencji podatkowej
jest szybsze zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na nabycie lub
wytworzenie tego składnika aktywów.
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Przepisy prawa podatkowego dopuszczają możliwość dokonania jednorazowego
odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej środka trwałego finansowanego lub
współfinansowanego dotacją. Przy czym kosztem podatkowym jest wyłącznie ta część
wartości początkowej środka trwałego, która została sfinansowana ze środków własnych beneficjenta [Michalak 2015].
W związku z tym, że jednorazowy odpis amortyzacyjny nie obejmuje całej wartości
początkowej, powstaje wątpliwość, czy w ramach limitu jednorazowej amortyzacji mieści się pełna kwota dokonanego odpisu, czy też wyłącznie jej część, która jest uznana za
koszt uzyskania przychodu.
Należy podkreślić, że przepisy dopuszczające jednorazową amortyzację nie mówią o prawie podatnika do zaliczenia kosztów podatkowych jednorazowej amortyzacji
w równowartości 50 000 euro, a jedynie o prawie do dokonania takiego maksymalnego
odpisu. Dlatego też przy ustalaniu wartości wykorzystanego limitu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, trzeba uwzględnić cały dokonany odpis, a nie wyłącznie tę jego
część, która stanowi koszt uzyskania przychodu [Szary 2016, s. 29].
Zatem, skorzystanie przez podatnika z prawa do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka trwałego częściowo sfinansowanego za pomocą dotacji nie pozwala
mu w pełni czerpać z korzyści podatkowych. Przykładowo, jeśli beneficjent zakupi środek trwały o wartości 200 000 zł, na który otrzymał 40-procentową dotację oraz skorzysta z jednorazowej amortyzacji, to:
––pomniejszy dochód do opodatkowania do wysokości 120 000 zł (60% z 200 000 zł)
oraz
–– wykorzysta 200 000 zł z przysługującego mu w danym roku limitu jednorazowego
odpisu amortyzacyjnego.

Koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży środków trwałych
częściowo finansowanych za pomocą dotacji
Przy sprzedaży środka trwałego, który został częściowo sfinansowany za pomocą dotacji, wątpliwości beneficjentów może wzbudzać sposób ustalania kosztów uzyskania
przychodów. Zgodnie z przepisami podatkowymi za taki koszt uznaje się wydatek poniesiony na nabycie lub wytworzenie środka trwałego, pomniejszony o sumę dokonanych
odpisów amortyzacyjnych [Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych, art. 23 ust. 1 pkt 1, Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350, tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.; Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych, art. 16 ust. 1 pkt 1, Dz. U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86, tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 1036]. Istotne jest pytanie: Czy cała niezamortyzowana wartość środka
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trwałego stanowi koszt podatkowy, obejmujący także część sfinansowaną dotacją, która
jest de facto zwolniona z podatku dochodowego?.
Odpowiadając na to pytanie, należy zauważyć, że w przepisach określających sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży środków trwałych nie zawarto ograniczenia związanego z wyłączeniem z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów [Cieśla 2016]. W związku
z tym zasadne jest przyjęcie za koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży środka trwałego
całej niezamortyzowanej części jego wartości początkowej, także tej sfinansowanej za
pomocą dotacji [Szary 2016, s. 30].

Dotacja a obowiązek podatkowy z tytułu VAT
Beneficjenci środków unijnych, będący jednocześnie podatnikami podatku od towarów
i usług, powinni ustalić, czy otrzymane dofinansowanie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Zgodnie z art. 29 lit. a ust. 1 ustawy o podatku od towarów
i usług w podstawie opodatkowania ujmuje się otrzymane dotacje, subwencje oraz inne
opłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych
towarów lub świadczonych usług [Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług, art. 29 lit. a ust. 1, Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1221]. W praktyce każda dotacja wpływa w pewien sposób na ceny oferowanych
przez beneficjentów towarów lub usług. Kluczowe jest zatem następujące pytanie: Kiedy
otrzymane dotacje mają bezpośredni wpływ na cenę towarów lub usług?
Zdecydowanie taki wpływ nie występuje w przypadku dotacji podmiotowych (zwanych również „zakupowymi”), czyli przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie ogółu działalności podatnika [Supera-Markowska 2014, s. 269]. Przykładem dotacji podmiotowej jest zakup przez firmę szkoleniową programów komputerowych, które
pozwolą firmie rozszerzyć ofertę o nowe szkolenia. Tego typu dotacja ma charakter inwestycyjny i nie ma bezpośredniego wpływu na cenę danej, konkretnie świadczonej
usługi. Wobec tego otrzymana dotacja nie będzie zwiększała podstawy opodatkowania
podatkiem VAT.
Bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług mają
natomiast dotacje przedmiotowe. Dotyczy to głównie dopłat do ceny w formie częściowego pokrycia jej wartości lub rekompensaty obniżenia ceny. Tego rodzaju dotacje,
obok ceny, stanowią uzupełniający element podstawy opodatkowania [Supera-Markowska 2014, s. 266]. Przykładem dotacji przedmiotowej jest dofinansowanie udzielone firmie szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia konkretnej liczby osób. W ramach umowy z instytucją zarządzającą przewidziano, że 90% ceny usługi szkoleniowej
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będzie stanowić dotacja, natomiast pozostałe 10% zapłaci uczestnik szkolenia. W tym
przypadku otrzymana dotacja jest ściśle związana z wykonywaną usługą oraz ma bezpośredni wpływ na cenę tej usługi (redukuje ją o 90%).
Obowiązek podatkowy z tytułu VAT powstaje z chwilą otrzymania całości lub części
dotacji. W praktyce VAT należny trzeba ująć w miesiącu, w którym otrzymana dotacja
wpłynęła na rachunek bankowy [Lech 2016, s. 335]. W celu obliczenia należnego podatku
VAT przyjmuje się stawki właściwe dla towarów lub usług, z którymi związana jest dotacja.
Dotacje mające bezpośredni wpływ na cenę oferowanych towarów lub usług stanowią kwoty brutto. Aby ustalić podstawę opodatkowania (kwotę dotacji netto), należy od
wartości otrzymanego dofinansowania odjąć VAT. W tym celu kwotę dotacji brutto trzeba
podzielić przez 123% (przy opodatkowaniu stawką podstawową) albo 108% bądź 105%
(przy opodatkowaniu jedną ze stawek obniżonych), a następnie pomnożyć przez 100%.
Warto zwrócić uwagę, że jeżeli sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT, związana
z dofinansowaną dostawą towarów lub świadczeniem usług, jest dokonana przed otrzymaniem dotacji, to obowiązek podatkowy może wystąpić w dwóch różnych okresach
(miesiącach). W jednym miesiącu trzeba będzie rozliczyć należność otrzymaną z tytułu
dokonania czynności opodatkowanej na zasadach ogólnych, natomiast w innym miesiącu zajdzie konieczność rozliczenia otrzymanej dotacji (zob. rysunek 1).
Rysunek 1. Ustalanie obowiązku podatkowego z tytułu VAT przy sprzedaży związanej
z dotacją unijną

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221].
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Wydatki finansowane za pomocą dotacji a prawo do
odliczenia podatku VAT
W związku z ponoszeniem wydatków w ramach projektów unijnych mogą powstać wątpliwości, co do tego, czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT od towarów
i usług sfinansowanych dotacją. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, przepisy
ustawy o podatku od towaru i usług nie ograniczają prawa do VAT naliczonego w zależności od źródeł pochodzenia wydatków [Ślęzak-Matusewicz 2014, s. 272]. Ma tutaj
zastosowanie ogólna zasada, wynikająca z art. 86 ust. 1 tej ustawy, że podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim
nabywane towary i usługi są wykorzystywane do świadczenia czynności opodatkowanych [Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 86 ust. 1, Dz. U.
z 2004 r. Nr 54, poz. 535, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221].
Aby podatnik miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, musi istnieć związek między nabywanymi towarami lub usługami a ich wykorzystaniem do wykonywania
czynności opodatkowanych. W przypadku dotacji, bezpośredni związek pomiędzy nabywanymi towarami/usługami sfinansowanymi z dotacji może być trudny do wykazania,
ponieważ dotacje najczęściej są przeznaczone na pokrycie ogólnych kosztów działalności
beneficjenta [Supera-Markowska 2014, s. 296]. Należy zaznaczyć, że do spełnienia wskazanego warunku wystarczy, aby występował przynajmniej pośredni związek między poniesionym wydatkiem a wykonywaniem czynności opodatkowanych [Trzpioła 2016, s. 101].
Z analizy uregulowań prawnych dotyczących opodatkowania podatkiem VAT wynika, że prawo do odliczania podatku VAT od zakupów towarów lub usług przysługuje
podatnikowi, który:
–– dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej,
–– dokonuje jednocześnie sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
Jeżeli podatnik dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej, ma prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego zawartego w zakupach towarów lub usług sfinansowanych z dotacji unijnej, pod warunkiem, że zakupy te będą wykorzystywane do
wykonywania czynności opodatkowanych.
Gdy podatnik prowadzi zarówno sprzedaż opodatkowaną, jak i zwolnioną, musi wyodrębnić kwoty, które będą mu przysługiwały do obniżenia kwoty podatku należnego [Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 90 ust. 1, Dz. U.
z 2004 r. Nr 54, poz. 535, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221]. Podatnik powinien
określić, czy zakupione w ramach projektu towary i usługi będą służyć jednocześnie
sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, czy też wyłącznie sprzedaży zwolnionej lub
sprzedaży opodatkowanej.
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Jeśli beneficjent nie może wyodrębnić w całości lub części tych kwot, może rozliczać
podatek naliczony od zakupów za pomocą proporcji. Polega to na pomniejszaniu podatku należnego o taką część podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać
czynnościom dającym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego [Ustawa z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 90 ust. 2, Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535,
tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221]. Proporcja ustalana jest jako roczny udział obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia podatku
należnego (czynności opodatkowane), w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku
należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (czynności zwolnione). Do ustalenia proporcji przyjmuje się obroty osiągnięte w poprzednim roku kalendarzowym, natomiast po zakończeniu roku podatnik zobowiązany
jest do dokonania korekty podatku naliczonego, z uwzględnieniem proporcji obliczonej
dla zakończonego roku podatkowego.

Wpływ dotacji na proporcję sprzedaży
W przypadku beneficjentów wykonujących jednocześnie czynności opodatkowane
i zwolnione należy rozważyć, czy otrzymana dotacja ma wpływ na ustalenie proporcji sprzedaży. Według obowiązującego stanu prawnego do ustalenia proporcji obrotu
bierze się pod uwagę wyłącznie dotacje wchodzące do podstawy opodatkowania (dotacje przedmiotowe). Przy ustalaniu proporcji pomija się natomiast dotacje, które nie
są uwzględniane w podstawie opodatkowania, tj. dotacje niemające bezpośredniego
związku z ceną oferowanych towarów lub usług (np. dotacje na zakup środków trwałych).
Aby ustalić współczynnik proporcji sprzedaży, należy uwzględnić:
–– w mianowniku proporcji dotację ujmowaną w podstawie opodatkowania jako sprzedaż zwolnioną;
––jednocześnie w liczniku i mianowniku proporcji dotację opodatkowaną stawką
podstawową, jedną ze stawek obniżonych lub stawką 0% [Supera-Markowska 2014,
ss. 311–312].
W celu zaprezentowania tego, jak odmienny wpływ na proporcję ma dotacja w zależności od swojego rodzaju, posłużono się przykładem liczbowym, w którym rozpatrywane są zmiany współczynnika proporcji sprzedaży w zależności od tego, czy dotacja
jest opodatkowana podatkiem VAT, zwolniona z opodatkowania lub też nieujmowana
w podstawie opodatkowania (zob. rysunek 2).
Z punktu widzenia zasad ustalania współczynnika proporcji najkorzystniejsza dla
podatnika jest sytuacja, kiedy dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Dzięki
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temu, że dotacja jest uwzględniana w liczniku i mianowniku proporcji, współczynnik
proporcji będzie wysoki, co oznacza, że podatnik będzie mógł z większej części odliczyć
podatek VAT.
Dotacja zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT jest brana pod uwagę wyłącznie
w mianowniku proporcji. W konsekwencji otrzymanie tego rodzaju dotacji spowoduje, że
obniży się współczynnik proporcji i podatnik będzie mógł odliczyć dużo mniejszy VAT.
Z kolei dotacja nieujmowana w podstawie opodatkowania nie będzie miała wpływu
na współczynnik proporcji (zob. rysunek 2).
Rysunek 2. Określenie wpływu dotacji na wynik proporcji sprzedaży stosowanej do
ustalania podatku naliczonego

Źródło: opracowanie własne.

Uwagi końcowe
Podsumowując zaprezentowane rozważania, można stwierdzić, że otrzymanie dotacji jest
na gruncie przepisów o podatku dochodowym neutralne podatkowo. Dotyczy to zarówno
dotacji finansowanej z budżetu UE, jak również dotacji z budżetu państwa, stanowiącej
uzupełnienie przekazywanego dofinansowania. Bezpośrednią konsekwencją zwolnienia
dotacji z podatku dochodowego jest brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych
tej części wydatków poniesionych w projekcie, które są finansowane za pomocą dotacji.
Otrzymanie dotacji może skutkować obowiązkiem zapłaty podatku od towarów i usług.
Dotyczy on dotacji, które mają bezpośredni wpływ na ceny oferowanych produktów lub
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usług. W praktyce dominują dotacje inwestycyjne (np. na zakup maszyn, urządzeń, rozbudowę infrastruktury, prowadzenie prac B+R), które nie wpływają na zwiększenie obrotu
(podstawy opodatkowania podatkiem VAT).
Z perspektywy prawa podatkowego beneficjenci powinni również rozważyć możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w projekcie unijnym. Jak
wskazano w artykule, przepisy dotyczące VAT nie uzależniają możliwości odliczenia
podatku VAT od źródeł finansowania wydatków. Warunkiem odliczenia VAT jest istnienie związku (przynajmniej pośredniego) między nabywanymi towarami i usługami
a ich wykorzystaniem do wykonywania czynności opodatkowanych. Jeśli zakupy, na
które była otrzymana dotacja, będą służyły do wykonywania wyłącznie działalności
zwolnionej lub niepodlegającej opodatkowaniu, beneficjent nie będzie miał prawa do
podatku VAT naliczonego.
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Warunki pracy jako czynnik utraty zdrowia –
przykład Polski
Working Conditions as a Factor of Health Loss –
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Abstract: The aim of the analysis was to identify the problem of the impact of factors related
to occupational risk of labour resources in Poland. The burden of consequences of health loss
or premature death of people in working age was analysed. The study assessed the level of
intensity of the studied phenomenon in Poland against the background of trends in the “old”
and “new” EU countries. The analysis uses the Global Burden of Disease Study 2016 [GBD 2016]
data showing the impact of occupational risk factors on the number of lost healthy years as
a result of premature death (YLL – years of life lost) or disabilities (YLD – years lost to disability). The analysis was made for two separate age groups: 15–49 and 50–69 years. The obtained
research results indicated the adverse situation of the EU countries of Central and Eastern
Europe, including Poland, and the persistent disproportion in the level of the occupational
risk of people at working age. This confirms the need for greater convergence of EU countries
in this issue. The obtained results are also a basis for discussing the profitability of health programs both from the perspective of the employer and the entire healthcare sector.
Key words: productivity loss, health loss, occupational risk, work-related factors, YLL, years
of life lost, YLD, years lost to disability

Wstęp
Zły stan zdrowia pracowników stanowi obecnie jedno z kluczowych ograniczeń w procesie zarządzania produktywnością zasobów ludzkich. Problem ten wiąże się zarówno
z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów ekonomicznych związanych z absencją
oraz rotacją pracowników [Boles, Pelletier, Lynch 2004], jak również z coraz mocniej
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akcentowaną w literaturze kwestią obniżonej produktywności osób, które są obecne
w pracy pomimo ograniczonej chorobą wydolności fizycznej i psychicznej [Pedersen,
Skagen 2014]. Wyniki prowadzonych badań sugerują, że w przypadku wielu przedsiębiorstw koszty te są najczęściej niedoszacowane zarówno ze względu na brak jednoznacznej metodologii ich pomiaru [Zhang, Bansback, Anis 2011], jak również brak
rzeczywistej możliwości przeprowadzania odpowiednich analiz na poziomie pojedynczych organizacji [Krol, Brouwer, Rutten 2013]. Rosnąca skala problemów związanych
z pogarszającym się stanem zdrowia pracowników, w tym tych wynikających bezpośrednio z warunków środowiska pracy, doprowadziła do dyskusji na temat nowych
modeli organizacji, w których środowisko pracy przyczyniać się będzie do poprawy zarówno fizycznego, jak i psychicznego zdrowia pracowników, a co za tym idzie pozwoli
stymulować ich wydajność [Samantaray 2017, ss. 72–87].
Zgodnie z teorią tzw. „zdrowych organizacji” w przypadku inwestycji w zdrowie pracowników możliwe jest połączenie celu jakim jest osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu
z realizacją oczekiwań szerokiej grupy interesariuszy formułowanych m.in. w ramach
tzw. koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu [O’Donnell 2015]. Prowadzone
w tym obszarze badania pracodawców wskazują, iż cześć z nich już dostrzega fakt, że
racjonalnie ukierunkowane wydatki związane z poprawą zdrowia mogą być uzasadnione nie tylko troską o dobro pracownika, ale również prowadzić do redukcji kosztów
związanych z absencją, obniżoną produktywnością, bądź też fluktuacją wywołaną złym
stanem zdrowia [Puchalski, Korzeniowska 2017, ss. 229–246].
Okazuje się jednak, że mimo rosnącego znaczenia kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, prowadzone w tym zakresie badania wskazują, że w wielu przypadkach pracownicy nadal są narażani na szkodliwe warunki pracy i odczuwają związek
między wykonywaną pracą zawodową a ryzykiem zagrożenia zdrowia [ESENER 2014].
Zgodnie z danymi Eurostatu ponad połowa spośród badanych osób w wieku 15–64 lata
deklaruje narażenie na czynniki ryzyka związane z pracą zawodową mogące negatywnie wpłynąć na ich zdrowie fizyczne, a co czwarta osoba potwierdza istnienie w miejscu
pracy czynników źle oddziaływujących na jej samopoczucie psychiczne. Prawie 8% osób
w tej grupie wiekowej zgłasza już zaistniałe problemy zdrowotne związane z wykonywaną pracą zawodową [Eurostat 2017].
Celem prezentowanej analizy jest identyfikacja problemu oddziaływania czynników
związanych z ryzykiem zawodowym na poziom obciążenia zasobów pracy w Polsce
konsekwencjami uraty zdrowia lub przedwczesnej śmierci osób w wieku potencjalnie
produkcyjnym. Założone badanie przeprowadzono w ujęciu czasowym oraz przestrzennym dokonując oceny poziomu natężenia badanego zjawiska w Polsce na tle wartości
obserwowanych wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zaobserwowane zmiany
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w poziomie obciążenia ryzykiem czynników środowiska pracy w Polsce oceniono na tle
tendencji występujących w krajach tzw. starej i nowej Unii. W analizie wykorzystano dane
statystyczne Global Burden of Disease Study 2016 [GBD 2016] Institute for Health Metrics
and Evaluation (IHME) ukazujące skalę oddziaływania zawodowych czynników ryzyka
na liczbę utraconych lat życia w zdrowiu w wyniku przedwczesnej śmierci (YLL – years
of life lost) lub niepełnosprawności (YLD – years lost to disability). Uwzględniając wpływ
warunków pracy na zdrowie pracowników w perspektywie całego cyklu życia (złożoność
wielokrotnych ekspozycji) oraz dostępność porównywalnych danych statystycznych
dokonano analizy dla dwóch odrębnych grup wiekowych: 15–49 oraz 50–69 lat. Część
empiryczną analizy poprzedzono przeglądem głównych koncepcji teoretycznych opisujących mechanizmy powiązań między warunkami pracy, zdrowiem a produktywnością
pracowników. Uzyskane wyniki, obok wskazania tendencji w badanym zjawisku, stanowią podstawę do dyskusji nad opłacalnością i wydajnością „interwencji” zdrowotnych,
tak z perspektywy pracodawcy, jak i całego sektora ochrony zdrowia.

Warunki pracy, zdrowie a produktywność pracowników –
zarys problemu
Zły stan zdrowia stanowi obecnie jedną z głównych przyczyn dezaktywizacji zawodowej zasobów siły roboczej, a relacje między zdrowiem społeczeństwa a jego produktywnością stały się przedmiotem coraz liczniejszych badań prowadzonych tak na
płaszczyźnie całych gospodarek, jak i pojedynczych przedsiębiorstw [Bloom i in. 2004].
Niekorzystne efekty złego stanu zdrowia osób w wieku produkcyjnym i związane z tym
straty w produkcji globalnej stanowią agregację kilku składników. Kluczowymi są tu
koszty ponoszone przez osoby chore w sferze utraconych dochodów, koszty budżetu
państwa wynikające z ograniczonego zatrudnienia, jak również koszty przedsiębiorstw
w następstwie zwiększonej rotacji pracowników. Natężenie czynników ryzyka determinującego poziom zachorowalności społeczeństwa na choroby przewlekłe widoczne
jest szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie istotnym problem staje się rosnąca, niekorzystna relacja liczby lat życia ogółem w stosunku do liczby lat przeżytych
w pełnym zdrowiu [Jakubowska, Horváthová 2016, ss. 161–162]. Rosnące koszty chorób, w szczególności chronicznych problemów zdrowotnych, stały się więc znaczącym
obciążeniem również dla organizacji, których efektywność uzależniona jest od indywidualnej wydajności zatrudnionych pracowników [Dollard, Neser 2013].
W tym kontekście zrozumiały jest widoczny w literaturze przedmiotu wzrost zainteresowania możliwościami oszacowania wartości ekonomicznej interwencji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy analizowanej nie tylko z poziomu działań podejmowanych
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przez sektor ochrony zdrowia, ale również z punktu widzenia opłacalności wydatkowanych
środków na poziomie pojedynczych przedsiębiorstw [Baxter i in. 2015; Krol i in. 2012]. Uznanie tezy, iż zdrowie pracowników ma wyraźny związek z ich wydajnością spowodowało, że
obecnie w literaturze przedmiotu stan zdrowia jest sugerowany jako jeden z podstawowych
czynników zwiększania lub utrzymywania produktywności na stanowiskach pracy [Zhang
i in. 2017; Uegaki i in. 2007]. Dobre zdrowie traktowane jest jako czynnik decydujący o tym ile
godzin i z jaką wydajnością może pracować dana osoba, a problem utraty produktywności
wskazywany jest obecnie jako obligatoryjny element badań oceniających związek między
zagrożeniami dla zdrowia, chorobami i produktywnością [Burton, Chen, Conti i in. 2005].
W większości z nich przyjmuje się, że rosnąca liczba zagrożeń zdrowotnych powoduje większą utratę produktywności definiowaną jako różnicę pomiędzy potencjalnym, możliwym do
uzyskania w normalnych warunkach poziomem produkcji, a poziomem osiąganym w przypadku wystąpienia problemu [Edington, Schultz 2008; Pelletier, Boles, Lynch 2004]. W proponowanym obecnie w literaturze ujęciu kategorii utraconej produktywności sugeruje się
konieczność uwzględnienia zarówno liczby dni nieobecności w pracy (absencja), jak i sytuacji obniżonej produktywności osób w następstwie określnych problemów, które pomimo
choroby są obecne w miejscu pracy, czyli tzw. prezenteizmu [Brooks i in. 2010].
W początkowym okresie badań nad problemem utraconej produktywności zakładano, że frekwencja w pracy równa jest maksymalnej wydajności pracownika. Obecnie
przyjmuje się szerszy kontekst tego zjawiska uznając, że wymiar utraconej produktywności związanej ze złym stanem zdrowia musi uwzględniać zarówno osoby przebywające na zwolnieniach, jak i pracowników, którzy pomimo choroby świadczą pracę. Niektóre
z prowadzonych w tym zakresie badań dowodzą, że koszty obniżonej (m.in. ze względu
na stan zdrowia) produktywności osób obecnych w pracy mogą być wyższe od strat wynikających z całkowitej nieobecności pracowników [Collins i in. 2005; Goetzel i in. 2004].
Ma to tym większe znaczenie w sytuacji, kiedy obecność w miejscu pracy w czasie choroby wydaje się być zjawiskiem coraz bardziej rozpowszechnionym [Gosselin, Lemyre,
Corneil 2013]. Wyniki prowadzonych badań wskazują, że w dłuższej perspektywie praca w czasie choroby wiąże się ze zwiększonym ryzykiem pogorszenia ogólnego staniu
zdrowia, szczególnie z nasileniem chorób sercowo-naczyniowych, a w konsekwencji
wzrostem przyszłej absencji chorobowej [Bergström i in. 2009].
Problemy zdrowotne związane z wykonywaną pracą definiowane są na różne sposoby i obejmują problemy wynikające z narażenia na kontakt ze szkodliwymi czynnikami chemicznymi oraz niekorzystnymi warunkami związanymi z ergonomią pracy, jak
również z występowaniem niepożądanych skutków pracy zawodowej, np. stresu. Prowadzone badania wykazują, że niewłaściwe środowisko pracy może zaostrzyć problemy
ze zdrowiem psychicznym [van Stolk i in. 2014], a te z kolei powodują znaczną utratę
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produktywności – szczególnie w formie prezenteizmu [Hafner i in. 2015]. Jak wynika
z przeglądu literatury, choć tematyka oceny opłacalności działań w zakresie ochrony
i profilaktyki zdrowia pracowników wydaje się coraz częściej stanowić przedmiot badań,
to jednak w niewielu z nich podjęto się próby oceny ekonomicznego uzasadnienia tych
interwencji przeprowadzanych na poziomie pojedynczej organizacji [Grimani i in. 2018].

Konsekwencje zdrowotne ryzyka zawodowego w krajach UE
Opublikowane przez Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) dane statystyczne [GBD 2016] ukazujące szacowany w poszczególnych grupach wiekowych poziom obciążenia konsekwencjami zdrowotnymi wynikającymi z ryzyka zawodowego
wskazują na znaczne zróżnicowanie tego zjawiska w grupie krajów członkowskich Unii
Europejskiej. Zgodnie z podanymi szacunkami w 2016 roku na obszarze Unii w wyniku negatywnego oddziałania czynników związanych z ryzykiem zawodowym liczba
przedwcześnie utraconych lat życia (YLL) w przeliczeniu na 100 tys. osób w danym
wieku wahała się w przedziale od 94,0 (Wielka Brytania) do 409,2 (Łotwa) w grupie
wiekowej 15–49 lat oraz w przedziale od 700,5 (Szwecja) do 1518,9 (Węgry) w grupie
osób w wieku 50–69 lat (rys. 1). Nieco mniejszą rozpiętością cechowały się wartości
wskaźnika określające liczbę lat przeżytych w niepełnosprawności (YLD) w przeliczeniu na 100 tys. osób (rys. 2). W grupie osób w wieku 15–49 lat parametr ten przyjmował
wartości w przedziale od 417,4 (Hiszpania) do 799,7 (Rumunia), natomiast w przypadku osób w wieku 50–69 jego wartości kształtowały się na poziomie od 526,3 (Hiszpania)
do 1034,8 (Rumunia). Należy jednocześnie zaznaczyć, iż wartości powyższych wskaźników, oprócz bezpośredniego związku z występującymi w danym kraju warunkami pracy, determinowane są poziomem aktywności zawodowej i zatrudnienia w poszczególnych grupach wiekowych, jak również ogólnym poziomem profilaktyki oraz ochrony
zdrowa występującym w danym kraju.
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Rysunek 1. Rozkład przestrzenny wskaźnika liczby przedwcześnie utraconych lat
życia lat życia (YLL) w przeliczeniu na 100 tys. osób w danym wieku w 2016 r.
w krajach UE – oddziaływanie czynników zawodowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Global Burden of Disease Study 2016 [GBD 2016].
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Rysunek 2. Rozkład przestrzenny wskaźnika liczby lata życia z niepełnosprawnością (YLDs)
w przeliczeniu na 100 tys. osób w danym wieku w 2016 r. w krajach UE – oddziaływanie
czynników zawodowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Global Burden of Disease Study 2016 [GBD 2016].
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Polska na tle krajów UE – wyniki badania
Dokonana analiza poziomu obciążenia zasobów pracy ryzykiem zawodowym w Polsce
potwierdziła występujące w tym obszarze istotne różnice zarówno ze względu na płeć,
jak i na wiek. Zgodnie z danymi IHME na 2016 rok dla Polski oszacowany wskaźnik
liczby utraconych lat życia (YLLs) w wyniku oddziaływania czynników zawodowych
w grupie mężczyzn w wieku 50–69 lat wyniósł 1978,5 w przeliczeniu na 100 tys. osób
w tym wieku, przy analogicznym wskaźniku w grupie osób w wieku 15–49 lat na poziomie 420,6. W przypadku kobiet wartości te wyniosły odpowiednio: 512,1 w grupie
osób w wieku 50–69 lat oraz 56,8 w grupie 15–49 lat. W przypadku mężczyzn poniżej pięćdziesiątego roku życia konsekwencje ryzyka zawodowego skutkujące przedwczesną śmiercią wiązały się przede wszystkim z wypadkami w czasie pracy – czynnik
ten warunkował 73,6% liczby przedwcześnie utraconych lat życia. W odniesieniu do
pozostałych grup referencyjnych największy udział w skali obciążania przedwczesną
śmiercią w następstwie ryzyka zawodowego miały choroby przewlekłe, których udział
w liczbie utraconych lat życia waha się w przedziale od 59,8% (kobiety, 15–49 lat) do
95,3% (kobiety, 50–69 lat).
W odniesieniu do niepełnosprawności wywołanej czynnikami zawodowymi
w przypadku obu badanych grup wiekowych największy wpływ na obserwowane
wartości miały konsekwencje chorób przewlekłych. Ich udział w ogólnej liczbie lat
przeżytych w niepełnosprawności wywołanej ryzykiem zawodowym wahał się od
66,9% (mężczyźni, 15–49 lat) do 94,8% (kobiety, 50–69 lat). Zaznaczyć należy, iż w analizowanym okresie (1995–2016) badane parametry we wszystkich grupach referencyjnych uległy spadkowi. Ich szczegółową charakterystykę przedstawiono na rysunku 3.
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Rysunek 3. Liczba przedwcześnie utraconych lat życia (YLL) oraz liczba lata życia
z niepełnosprawnością (YLD) w przeliczeniu na 100 tys. ze względu na wiek
w Polsce w roku 1995 i 2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Global Burden of Disease Study 2016 [GBD 2016].

Przeprowadzona dodatkowo analiza obciążenia zasobów pracy w Polsce negatywnymi konsekwencjami ryzyka zawodowego wskazała na wyjątkowo niekorzystną sytuację
zakresie osób w tzw. późnym wieku produkcyjnym zarówno w odniesieniu do wysokorozwiniętych krajów Europy Zachodniej, jak i średnich wartości obserwowanych w grupie
gospodarek światowych o najwyższym poziomie dochodu. W przypadku Polski liczba
statystycznych lat zdrowego życia utraconych przez osobę w wieku 50–69 lat w wyniku przedwczesnej śmierci lub niepełnosprawności wywołanej czynnikiem zawodowym
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w 2016 roku wyniosła 1991,0 lat życia w przeliczeniu na 100 tys. osób w tym wieku, przy
średnim wyniku 1693,0 lat dla obywateli państw Europy Zachodniej oraz 1737,5 dla mieszkańców krajów o wysokim poziome dochodu (według klasyfikacji Banku Światowego).
Szczególnie niekorzystne oddziaływanie czynników ryzyka zawodowego na potencjał siły roboczej w Polsce jest widoczne w odniesieniu do skali przedwczesnej
śmierci mężczyzn w wieku 50–69 lat. W 2016 roku średni wskaźnik liczby przedwcześnie utraconych lat życia w przeliczeniu na 100 tys. osób w tej grupie wiekowej wyniósł
1978,5 w porównaniu do średniej wartości w państwach Europy Zachodniej na poziomie 1641,6 oraz w grupie państw o najwyższych dochodach na poziomie 1525,6. Nieco
mniejszy stopień dysproporcji odnotowany został w przypadku szacowanej liczby lat
życia z niepełnosprawnością wywołaną ryzykiem zawodowym – wskaźnik dla Polski
w grupie osób w wieku 50–69 lat wyniósł średnio 785,4 utraconych lat zdrowego życia w przeliczeniu na 100 tys. osób, przy średnim poziomie tego wskaźnika w Europie
Zachodniej na poziomie 685,16 oraz w krajach o najwyższych poziome dochodu na
poziomie 739,0.

Polska na tle starej i nowej Unii Europejskiej
Na potrzeby zaplanowanej oceny sytuacji Polski w obszarze oddziaływania czynników
zawodowych na ryzyko przedwczesnego zgonu lub utraty zdrowia populacji stanowiącej potencjalne zasoby siły roboczej na tle sytuacji obserwowanej w starej i nowej
Unii wyróżniono dwie grupy państw: 1) UE-15 – państwa przyjęte w skład Unii do roku
2004, reprezentujące rozwinięte gospodarki o tradycjach rynkowych oraz 2) UE-CEE –
kraje przyjęte w struktury UE po roku 2004, reprezentujące gospodarki Europy Środowej i Wschodniej z doświadczeniami transformacji ustrojowej. Ze względu na przyjęte
kryterium merytoryczne z grupy państw przyjętych w skład UE po 2004 usunięto Cypr
i Maltę. Biorąc pod uwagę założony cel badania w grupie UE-CEE nie uwzględniono również Polski unikając endogeniczności porównywanych danych (ludność Polski stanowi
ponad 36% ludności państw UE przyjętych po roku 2004). Podstawowe statystyki dotyczące analizowanych parametrów w okresie 1995–2016 w podziale na wyodrębnione
grupy referencyjne przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Wskaźnik utraconych w wyniku oddziaływania czynników zawodowych
lat potencjalnego życia w zdrowiu ze względu na przedwczesną śmierć (YLL) lub
niepełnosprawność (YLD) w przeliczeniu na 100 tys. w populacji w wieku 15–49
oraz 50–69 lat, w roku 1995
Mężczyźni
Rok

Polska

UE-CEE

Kobiety
UE-15

Polska

UE-CEE

UE-15

YLL na 100 tys. osób
15–49 lat

15–49 lat

1995

837,14

768,56

482,71

128,04

132,91

78,60

2016

420,61

472,22

302,38

56,78

83,19

58,78

1995

2893,24

2794,18

2620,43

652,44

773,53

498,05

2016

1978,54

1785,92

1532,80

512,06

516,82

398,22

50–69 lat

50–69 lat

YLD na 100 tys. osób
15–49 lat

15–49 lat

1995

813,49

681,96

650,00

546,43

466,90

418,76

2016

758,22

789,35

682,27

441,86

456,76

471,74

1995

1215,35

1047,03

847,84

704,72

606,98

415,15

2016

1035,19

1044,85

838,87

561,35

620,66

517,17

50–69 lat

50–69 lat

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Global Burden of Disease Study 2016 [GBD 2016].

Uzyskane wyniki (zob. tab. 1) wskazują, że problem wysokiego poziomu przedwczesnej śmierci osób w tzw. wieku produkcyjnym w konsekwencji oddziaływania
czynników ryzyka zawodowego jest cechą charakterystyczną dla grupy państw unijnych Europy Środkowej i Wschodniej. Pomimo obserwowanego w latach 1995–2016
korzystnego trendu obniżenia się wskaźnika YLL we wszystkich badanych grupach,
jego poziom w przypadku badanej grupy krajów UE-CEE utrzymał się na poziomie
znacząco wyższym niż wartości obserwowane w grupie krajów UE-15. W przypadku
Polski zarówno poziom tego wskaźnika, jak i tempo jego zmiany wskazują na szczególnie niekorzystną sytuację obserwowaną w grupie mężczyzn w wieku 50–69 lat.
W 2016 roku wartość wskaźnika YLL w tej grupie osób kształtowała się na poziomie
o 12% wyższym niż średnie wartości dla krajów UE-15 oraz o 5% wyższym do średniej
w grupie pozostałych krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Analizując zmiany w poziomie obciążenia potencjalnych zasobów pracy problemem
niepełnosprawności wynikającej z czynników zawodowych na przestrzeni badanych
lat 1995–2016 można zauważyć odmienne kierunki reakcji w grupach referencyjnych
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wyodrębnionych ze względu na wiek i płeć. W tym kontekście szczególnie pozytywnie
należy ocenić zmiany zachodzące w tym obszarze w Polsce, która pomimo obserwowanego początkowo wysokiego poziomu obciążeń niepełnosprawnością w następstwie
ryzyka zawodowego, utrzymując w badanym okresie stosunkowo silny trend spadkowy zdołała znacząco obniżyć poziom tego obciążenia we wszystkich wyodrębnionych
na potrzeby badania grupach. Szczegółowy rozkład badanych parametrów dla wszystkich grup w układzie wartość początkowa z okresu analizy w relacji do tempa zmian
(koncepcja konwergencji beta) przedstawiono na rysunku 4.
Rysunek 4. Zależność między poziomem początkowym wskaźnika YLL oraz YLD (ryzyko
zawodowe) a tempem zmian w okresie 1995–2016

Źródło: opracowanie własne.

W następstwie przedstawionych zmian w poziomie obciążenia zasobów pracy
konsekwencjami ryzyka zawodowego relacja Polski w stosunku do obu wyodrębnianych grup krajów UE uległa zasadniczej zmianie. Wskazane pozytywne trendy
obserwowane w obszarze ograniczenia negatywnych konsekwencji powodujących
niepełnosprawność widoczne są w obniżonym wskaźniku relacji poziomu YLD Polski
zarówno w stosunku do grupy UE-CEE, jak i do średniej krajów UE-15. Analiza kształtowania się poziomu przedwczesnej śmiertelności wskazuje na pewne korzystne zmiany
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zachodzące w Polsce w odniesieniu do obu referencyjnych grup krajów UE, jednak
pozytywne trendy widoczne są jedynie w grupie osób w wieku 15–49 lat (zarówno
mężczyzn, jak i kobiet), natomiast w odniesieniu do osób w wieku 50–69 lat zaobserwować można wzrost relatywnego obciążenia ryzykiem zawodowym (rys. 5).
Rysunek 5. Liczba utraconych lat życia (YLL) lub zdrowia (YLD) w wyniku czynników
ryzyka zawodowego – wskaźnik relacji Polski w stosunku do UE-CEE oraz UE-15
według wieku w roku 1995 i 2016

Źródło: opracowanie własne.

Zakończenie
Obserwowany obecnie rozwój nowego paradygmatu dotyczącego możliwości poprawy
produktywności poprzez działania w kierunku poprawy zdrowia pracowników rozszerza
klasyczne ujęcie zarówno w kwestii zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jak
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również możliwości działań nakierowanych na wzrost efektywności ekonomicznej organizacji. Zdrowe i bezpieczne środowisko pracy pożądane jest nie tylko z punktu widzenia
zatrudnionych osób, ale obecnie powinno być również traktowane jako kluczowy czynnik
przyczyniający się do wzrostu wydajności pracy, a tym samym do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. Koncepcja zdrowej organizacji rozszerza efektywność organizacyjną
o nowy wymiar, wskazując, jak organizacje powinny traktować swoich pracowników oraz
w jaki sposób zdrowie, dobre samopoczucie i wydajność są ze sobą powiązane.
Prezentowane wyniki badań w obszarze obciążenia zasobów pracy ryzykiem zawodowym wskazują, iż pomimo stosowania wielu prawnych rozwiązań w zakresie ochrony
bezpieczeństwa pracy zagrożenie przedwczesną śmiercią lub niepełnosprawnością mające swoje podłoże w zawodowych czynnikach ryzyka stanowi nadal poważny problem
w Polsce. Na przedstawionej mapie relacji między liczbą utraconych lat życia w zdrowiu
w wyniku przedwczesnej śmierci lub niepełnosprawności a tempem zmiany tych parametrów obserwowanych w ciągu ostatnich 20 lat zasadniczą różnicą między krajami starej
i nowej Unii, oprócz tempa zachodzących zmian, jest obserwowany poziom wyjściowy
poszczególnych grup. Wyraźnie niekorzystne położenie w tym układzie krajów unijnych
Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski, i utrzymująca się dysproporcja w poziomie
obciążenia osób w wieku produkcyjnym ryzykiem zawodowym wskazuje na istniejącą
potrzebę większej konwergencji w tym obszarze. Jak wskazano, grupą o szczególnie wysokim poziomie zagrożenia konsekwencjami ryzyka zawodowego w warunkach polskich
okazała się grupa mężczyzn w wieku 50–69 lat, w przypadku której poziom obciążenia
przedwczesną śmiercią był ponad 10% wyższy niż średnio obserwowany w pozostałych
krajach unijnych Europy Środkowej i Wschodniej oraz o prawie 30% wyższy niż średnio
krajach UE-15. Niepokojące jest również najsłabsze tempo obniżania tego wskaźnika
w przeciągu ostatnich 20 lat.
Zdiagnozowania niekorzystna sytuacja zarówno Polski, jak i pozostałych krajów
unijnych Europy Środkowej i Wschodniej wskazuje jednocześnie na istniejący w tym obszarze potencjał poprawy oraz możliwy do osiągnięcia w tym zakresie wymierny efekt
w przypadku przybliżenia się do standardów krajów wysoko rozwiniętych, jak już jednak
wspomniano duże znaczenie będzie miał tu zarówno dostęp do usług ochrony zdrowia,
jak również szereg czynników behawioralnych determinujących poziom zdrowia społeczeństwa. Wskazana ograniczoność badań dotyczących oceny rzeczywistych efektów
procesu wdrażania programów w zakresie promocji zdrowia z punktu widzenia pracodawcy oraz niedostatek opisanych mechanizmów ich realizacji na poziomie przedsiębiorstw determinuje dodatkowo powolny proces implementacji tych programów w warunkach gospodarki polskiej.
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Condition and Perspectives of Renewable Energy
Consumption in Member States of the European Union
Abstract: The aim of the research is to discuss and assess the current situation and perspectives for renewable energetics development in member states of the European Union.
The data used for the research was provided by EUROSTAT. The time range covers the years
2005–2016 and 2017–2020 (prediction). The prediction for years 2017–2020 was estimated
by taking into account chain indexes (2005–2016). The simple moving average was used
(extreme values of observations were rejected for each state). Basing on estimated chain
indexes the share of renewable energy in total energy consumption in EU countries was
determined for years 2017–2020. The EU systematically increases the share of renewable
energy in total energy consumption. However, not all countries will achieve the 2020 target.
It should be assumed that the European Union will maintain the growth rate of renewable
energy share in energy consumption. Countries that will not reach future targets will increasingly use the possibilities of statistical transfers.
Key words: renewable energy sources, renewable energy consumption, European Union

Introduction
The history of civilization is the history of energy transformation. Initially, with civilization
functioning in accordance with nature, using widely available renewable resources, such
as wood and other types of biomass. In the 19th century, mainly coal energy was used
and in the 20th century, energy from crude oil and natural gas predominated. Therefore,
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primary energy sources dominated [Timmons, Harris, Roach 2014]. However, the fuel crisis in the 1970s made the world aware of the limited availability of primary energy sources.
Presently, it is also known that over-exploitation and excessive consumption of primary
energy resources causes a violation of the ecological barrier [Cichy 2006]. Thus, the concept of “sustainable energy development” appeared. This concept means energy management ensuring access to sufficient energy not only currently but also for future generations
and ensuring minimization of negative environmental impact of energy production and
consumption [Lion 2008]. Sustainable energy development requires methods and tools
to measure and compare the impact of human activities on the environment for different
products, including energy [Panwar, Kaushik, Kothari 2011]. Energy efficiency is also an important component of energy management, because it helps to reduce the use of primary
energy resources [World Energy Council 2013]. Therefore, in the 21st century, the transformation of used energy sources began – from fossil fuels to renewable energy sources.
Energy from renewable sources consists of: solar resources (photovoltaic cells and
solar panels), wind resources (land and sea), water resources (micro, small and large hydroelectric power plants), biomass resources (solid, liquid and gas fuels) and geothermal
sources (for heat and energy production) [EUROSTAT 2017]. Renewable energy sources
are also called alternative energy resources [Fridleifsson 2001]. The development of renewable energetics is currently the main objective of the European Commission and
most of the European Union member states. The renewable energetics development
supports policy objectives related to the reduction of CO2, that allows to reduce climate change [Saerbeck, Bianchi 2008]. The promotion of renewable energy is a priority
throughout the EU, mainly due to security and diversification of energy supplies, environmental protection and social and economic cohesion [Renewable energy sector in the
EU 2008]. In addition, the renewable energetics development allows the creation of new
work places and supports the local economy, through the use of local labour resources,
technology and local renewable energy resources [Nada, Alrikabi 2014]. Therefore, the
European Commission and member states have recognized the need to support the development of new and innovative technologies related to the renewable energy sector.
Such activities can provide employment opportunities and market development, as well
as achieve the renewable energy targets [Saerbeck, Bianchi 2008].
According to documents related to the EU strategy, by 2020, the EU aims the share of
renewable energy to be at least 20% of total consumption, and achieve energy savings of
20% or more [European Commission 2010]. As stated above, at the beginning of the 20th
century, European states started to support ventures to promote and generate renewable
energy. One of the first acts of law that referred to the described problem was directive
2001/77/EC on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in
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the internal electricity market. The preamble to this directive, provides that “The Community recognises the need to promote renewable energy sources as a priority measure
given that their exploitation contributes to environmental protection and sustainable
development”. As Nowacki [2010] aptly pointed out, the directive provided its various
types of support systems (including financial assistance), enabled the full implementation
of the designated purposes. Directive 2003/30/EC on the use and promotion of biofuels
or other renewable fuels for transport purposes, imposed indicative targets (similarly to
the directive 2001/77/EC) on the individual EU member states. One of them was the obligation to ensure that “a minimum proportion of biofuels and other renewable fuels is
placed on their markets, (...) shall be 2%, calculated on the basis of energy content, of all
petrol and diesel for transport purposes placed on their markets by 31 December 2005”.
Directive 2001/77/EC and directive 2003/30/EC was repealed by directive 2009/28/EC on
the promotion of using energy from renewable sources. It should be noted, that directive
2009/28/EC establishes a legal common framework for promotion of energy from renewable sources [Dołęgowska, Ignatowicz 2014]. Article 1 of this directive provides that this
act sets mandatory national targets for the overall share of energy from renewable sources
in final gross consumption of energy and the share of energy from renewable sources in
transport. Moreover, the mentioned act regulates an issue of the so-called feed-in tariffs
(FIT). Furthermore, one of the most important directives which regulates the problem of
RES is directive 2012/27/EU on energy efficiency. Article 1 of this directive provides that this
act “establishes a common framework of measures for the promotion of energy efficiency
within the Union in order to ensure the achievement of the Union’s 2020 20% headline target on energy efficiency and to pave the way for further energy efficiency improvements
beyond that date”.
To implement the centrally imposed obligations member states have developed and
implemented national programs to support and promote the production of renewable
energy. The programs vary depending on the support systems available and the financial possibilities of member states [Pach-Gurgul 2014].

Material and methods
The aim of the research is to discuss and assess the current situation and perspective for
the renewable energetics development in the European Union member states. The data
used for the research come from EUROSTAT. The time range covers the years 2005–2016
(it is determined mainly by the availability of complete and comparable data in the international system) and 2017–2020 (prediction). The analysis covered 28 member states of
the European Union.
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The research procedure consisted of two main stages. In the first stage, the share of
renewable energy in total energy consumption was calculated and discussed including individual EU member states situation in 2005–2015. Subsequently, the dynamics of
changes in the share of renewable energy in final consumption was calculated. Chain
indexes were used, in which the value of given year is related to the value of its immediately preceding year (preceding year = 100) [Pułaska-Turyna 2008].
Taking into account chain indexes (2005–2016) in the second stage, the prediction
for the years 2017–2020 was estimated. Due to the diversity of data over time and the
inability to determine the trend, the simple moving average (SMA) was used. Extreme
values of the observations (minimum and maximum) were rejected for each state.
Therefore, the number of observations has been limited to 9. The following formula
was used:

Where: N – number of observations; C – observations.
In each subsequent observation period the oldest value is replaced with the newest one [Filar, Kąkol 2013, Letkowski 2014]. Finally, on the basis of the estimated chain
indexes, the share of renewable energy in energy consumption was determined.

Results and discussion
Individual targets for renewable energy share in total gross consumption determined by member states are varied and range from 10% to 49%. The lowest renewable
energy share (10-13%) was declared by countries such as Malta, Luxembourg, Cyprus,
Belgium, Hungary and the Czech Republic. While the largest renewable energy share
(30% and more) adopted countries such as Sweden, Latvia, Finland, Austria, Portugal
and Denmark. In terms of the situation in 2016 of individual member states, favourable
trends were noted. In 2016 among 28 countries, 11 reached and even exceeded the
target for renewable energy share set for 2020. This group includes: Croatia (141.5% of
the target), Bulgaria (117.5%), Estonia (115.2%), the Czech Republic (114.6%), Lithuania
(111.3%), Sweden (109.8%), Hungary (109.2%), Denmark (107.3%), Romania (104.2%),
Italy (102.4%) and Finland (101.8%). In addition, 9 more member states in 2016 have
already implemented over 80% of the assumed share of energy from renewable sources (figure 1).
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Figure 1. Share of renewable energy in final gross consumption of energy in 2005,
2016 and 2020 (prediction) (%)

Source: Own study based on EUROSTAT Database [2018] and EUROSTAT [2017].

According to EUROSTAT data, in 2016 among the 28 EU countries, 11 exceeded 20% share
of RES in energy consumption. Scandinavian countries – Sweden and Finland are characterized by the largest share of renewable energy in energy consumption. Among others this
is the result of favourable natural conditions of renewable energy production, thus it is possible to use energy from hydropower. In these countries, biomass is also widely used for renewable energy production, as in Lithuania, Latvia and Estonia, which are also characterized
by a relatively large share of renewable energy in total energy consumption. Hydro energy
(associated with mountainous areas) in combination with a significant energy production
from biomass contributed to a fairly large share of renewable energy in countries such as Austria, Croatia, Romania and Slovenia. In Denmark and Portugal, the consumption of renewable energy is mainly related to the use of biomass and wind energy. In contrast, 7 countries
did not exceed 10% of RES in energy consumption. These include Benelux countries, where
other sources are used for energy production (among other nuclear power plants in Belgium
and in the Netherlands), energetics is also supported by import (especially in Belgium and
Luxembourg). This group also includes Cyprus and Malta, which are the leaders in the field
of solar energy, however, due to insufficient energy production from their own sources, they
depend on imports. In Ireland and Great Britain energetics is dominated by non-renewable
energy sources, such as coal (in Ireland), as well as oil and gas (in Great Britain).
In 2005–2016 favourable changes have been noted in the share of energy from renewable
sources in energy consumption in the European Union. Based on the average dynamics index
of 11 years in all countries, the increase in the share of energy from renewable sources has been
noted. The highest rate of change was recorded in Malta, where between 2009 and 2010 there
was a significant increase in the share of renewable energy in total energy consumption, due to
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the use of solar energy. The countries with high dynamics also include: Great Britain, Luxembourg, Belgium, Hungary, Ireland and Cyprus. It should be noted that these are mostly countries
characterized by a relatively low share of energy from renewable sources in 2016, hence the
need to catch up till 2020. In contrast, countries with relatively higher share of energy from
renewable sources are characterized by a weaker dynamics of change. These countries include
Latvia, Croatia, Sweden, Finland, Slovenia, Austria, Portugal and Romania (table 1).
Table 1. Share of renewable energy in final gross consumption of energy in 2005–2016
– chain indexes
Specification

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016 Average

EU-28

105.6 109.5 105.8 112.7 104.0 102.3 109.1 105.6 105.9 103.7 101.8

106.0

Belgium

113.0 119.2 116.1 130.6 121.3 110.5 114.3 104.2 106.7

98.8 110.1

113.2

Bulgaria

102.1

94.7 101.1 103.3

106.8

Czech
Republic

104.2 108.1 107.5 115.1 106.1 104.8 116.4 107.8 109.4 100.0

95.8 114.1 115.2 116.5 101.4 111.9 118.8

98.7

107.1

Denmark

101.9 109.2 104.5 107.5 110.5 106.3 109.4 106.6 106.9 105.1 104.5

106.6

Germany

114.9 118.2

107.7

Estonia
Ireland

94.5 115.1 106.1 108.6 106.1 102.5 111.3 105.8 101.4
99.2 102.7 108.7 100.7

104.9

106.9 116.1 113.9 124.4 109.8 117.9 109.1 106.9 113.0 105.7 103.3

92.0 106.2 110.5 121.7 107.0 103.7 101.2

111.5

Greece

102.9 113.9

98.7

107.6

Spain

109.5 105.4 111.3 120.4 106.2

95.7 108.3 107.0 105.2 100.6 106.8

106.9

France

97.9 108.6 109.9 109.0 103.3

88.8 120.7 105.2 104.3 103.4 105.3

Croatia

95.4

97.8

97.6 106.3 115.3 111.2 123.9 111.1 102.0 100.7

99.1 107.3 106.4 101.2 105.5 104.5

99.6 103.9

97.6

105.1
101.7

Italy

110.7 118.1 117.3 111.3 101.6

99.2 119.4 108.4 102.4 102.3

99.4

108.2

Cyprus

106.5 121.2 127.5 109.8 107.1 100.0 113.3 119.1 109.9 105.6

98.9

110.8

Latvia
Lithuania

96.3

95.2 100.7 115.1

88.6 110.2 106.6 103.9 104.3

97.2

98.9

101.5

100.6

97.6 107.9 111.2

99.0 101.5 107.5 106.1 104.0 109.3

99.2

104.0

Luxembourg

107.1 180.0 103.7 103.6 100.0 100.0 106.9 112.9 128.6 111.1 108.0

114.7

Hungary

113.3 115.7 110.2 123.1 160.0 109.4 110.7 104.5

112.2

90.1

99.3

97.9

Malta

100.0 100.0 100.0 100.0 500.0 190.0 147.4 132.1 127.0 106.4 120.0

156.6

Netherlands

112.0 117.9 109.1 119.4

108.6

90.7 115.4 104.4 102.1 114.6 105.5 103.4

Austria

106.3 107.1 103.3 106.4 101.7 100.7 102.6 102.9 101.5 100.6 101.5

103.1

Poland

100.0 100.0 111.6 113.0 106.9 110.8 105.8 104.6 100.9 102.6

104.7

Portugal

106.7 105.3 105.0 106.1

Romania

95.8

99.2 101.7 100.0 104.5 105.1 103.7 101.8

98.8 107.0 112.0 110.7 103.1

91.5 106.5 104.8 103.8 100.0 100.8

Slovenia

97.5 100.0

99.5 102.5 107.7

Slovakia

103.1 118.2

96.2 134.0 101.5
98.7 122.1

96.8 113.2 101.0

103.5
103.6

96.0 102.3

96.8

103.1

97.1 115.8 110.3

93.0

106.3

Finland

104.2

98.5

102.8

Sweden

105.2 103.5 102.5 106.4

98.7 105.7 100.0 103.5 101.2 104.9 106.7 105.4 101.6

99.8

102.6

United
Kingdom

115.4 120.0 150.0 122.2 112.1 113.5 109.5 123.9 124.6 115.5 113.4

120.0

97.9 103.2 104.9 101.8 101.0 102.7

Source: own study based on EUROSTAT Database [2018] and EUROSTAT [2017].
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Table 2. Prediction of the share of renewable energy in Gross energy consumption in
the EU member states for the years 2016–2020
Specification

2017

2018

2019

2020

2017

Chain indexes

2018

2019

2020

Share (%)

Target
2020

Above/
below
target

EU-28

105.7

105.7

105.3

105.3

18.0

19.0

20.0

21.1

20.0

1.1

Belgium

112.8

112.8

112.1

111.6

9.8

11.1

12.4

13.9

13.0

0.9

Bulgaria

106.8

107.4

108.6

108.0

20.1

21.6

23.4

25.3

16.0

9.3

Czech
Republic

107.0

107.3

107.2

107.2

15.9

17.1

18.3

19.7

13.0

6.7
11.5

Denmark

106.7

106.4

106.6

106.5

34.4

36.6

39.0

41.5

30.0

Germany

108.0

107.2

106.3

106.3

16.0

17.1

18.2

19.4

18.0

1.4

Estonia

104.4

104.2

103.5

103.2

30.1

31.4

32.5

33.5

25.0

8.5
-1.6

Ireland

111.0

111.5

111.0

110.7

10.5

11.8

13.1

14.4

16.0

Greece

106.9

107.3

106.6

106.6

16.2

17.4

18.6

19.8

18.0

1.8

Spain

106.7

106.4

106.5

106.0

18.5

19.6

20.9

22.2

20.0

2.2

France

105.2

106.0

105.7

105.3

16.8

17.8

18.9

19.9

23.0

-3.1

Croatia

101.7

102.2

102.5

102.1

28.8

29.4

30.2

30.8

20.0

10.8

Italy

108.0

107.6

106.5

105.3

18.8

20.2

21.5

22.7

17.0

5.7

Cyprus

110.3

110.7

109.5

109.5

10.3

11.4

12.4

13.6

13.0

0.6

Latvia

101.5

102.0

102.8

103.0

37.7

38.5

39.6

40.8

40.0

0.8

Lithuania

103.9

104.3

103.9

104.4

26.6

27.7

28.8

30.1

23.0

7.1
-3.2

Luxembourg

109.1

109.3

109.9

110.6

5.9

6.4

7.1

7.8

11.0

Hungary

109.3

108.9

108.1

107.9

15.5

16.9

18.3

19.7

13.0

6.7

Malta

124.8

127.5

130.6

134.0

7.5

9.5

12.5

16.7

10.0

6.7
-5.6

Netherlands

109.4

109.1

108.1

108.0

6.6

7.2

7.7

8.4

14.0

Austria

103.0

102.6

102.5

102.1

34.5

35.4

36.3

37.1

34.0

3.1

Poland

104.8

105.3

105.9

105.3

11.8

12.5

13.2

13.9

15.0

-1.1

Portugal

103.7

103.5

103.3

103.0

29.5

30.6

31.6

32.6

31.0

1.6

Romania

104.0

104.5

104.2

103.5

26.0

27.2

28.3

29.3

24.0

5.3
-3.0

Slovenia

100.4

100.8

100.9

101.4

21.4

21.6

21.7

22.0

25.0

Slovakia

106.0

106.3

105.0

105.7

12.7

13.5

14.2

15.0

14.0

1.0

Finland

102.8

102.6

103.1

102.8

39.8

40.8

42.1

43.3

38.0

5.3

Sweden

102.7

102.4

102.3

102.3

55.3

56.6

57.9

59.3

49.0

10.3

United
Kingdom

117.8

118.1

117.9

117.4

11.0

12.9

15.3

17.9

15.0

2.9

Source: own study based on EUROSTAT Database [2018] and EUROSTAT [2017].

Observed changes in the share of energy from renewable sources are important in
relation to achieving the 2020 target in the European Union member states. According
to the observation of chain indexes from the last 11 years (excluding the minimum and
maximum values), based on the simple moving average it was estimated that the target
would be achieved and even exceeded in the EU. In addition, 22 of the 28 member states
will achieve and even exceeded the target. The largest exceed of the target is predicted
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in Denmark, Croatia and Sweden (over 10 percentage points above the target), and next
in Bulgaria, Estonia and Lithuania (over 7 percentage points above the target). According
to the prediction, the countries that will not reach the target include: Holland (5.6 percentage points below the target), Luxembourg (3.2 below the target), France (3.1 below
the target), Slovenia (3 below the target), Ireland (1.6 below the target). In case of France
and Slovenia, the target is high and exceeds 20%. It should also be emphasized that all
countries still have a chance to increase the share of renewable energy in energy consumption and achieve the target (table 2).
The latest research shows that if we wish to hand down the world to the next generation, we need to limit using traditionally energy resources and create an awareness
of renewable energy. This is consistent with the idea of sustainable development [Aceleanu, Serban, Pociovalisteanu, Dimian 2017, Akar 2016, Spaiser, Ranganathan, Swain,
Sumpter 2017, Wu, Liu, Yan 2017]. In recent years the European Union member states
have increased their consumption of renewables and reduced their greenhouse gas
emissions [Oztig 2017]. To increase the share of renewable energy in total consumption
and achieve the targets set in the EU, a number of support mechanisms have been introduced, among others: investment aid, tax exemptions, as well as tax refunds and subsidies for the price paid to the producer [Luty, Zioło 2016].
The European Commission emphasized that renewables are a major power source in
the European Community. Although the European Union leads in renewable [European
Commission 2015] the importance of renewable energy is diversified at the national level.
Northern and Western Europe countries are characterised by more environmentally and
climate friendly national energy policy [Fischer 2014, Ringel, Knodt 2018]. But, in contrast
to old member countries, most of Middle and Eastern Europe countries have already
reached their 2020 targets [Reuter, Patel, Eichhammer 2017]. It is impossible to consider all
conditions in the prognosis but according to presented results and the European Commission report France, Luxembourg and Netherlands are characterised by the least favourable
situation in 2020 [European Commission 2017]. It should be added that the European Commission assumes a further increase in the share of renewable energy in final consumption,
to 27% in 2030 [European Commission 2014] and possibly even more in further periods.
It should be added that, according to EU regulations, an alternative exists for countries that will not reach the target. Among others these are statistical transfers of renewable energy from countries that have a surplus. Luxembourg will benefit from this
opportunity by transferring the surplus of renewable energy from Lithuania [Transfer
statystyczny… 2017].
Despite the many advantages of renewable energy, increasing the share of this type
of energy in the structure of energy production and consumption in the EU is a difficult
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and costly task. The main reason for the necessity of financial support for the renewable energetics development is the significant cost of producing renewable energy in
comparison with conventional sources [Pach-Gurgul 2014]. It should be emphasized that
Europe is currently ranked second (after China) in terms of the volume of expenditure on
new investments related to renewable energy [Renewables 2017].
The European Commission is a strong imposer for liberalization of the power markets and has adopted ambitious targets for renewable energy [Green, Pudjianto, Staffel,
Strbac 2016, Neuhoff, Wolter, Schwenen 2016]. Although renewable energy consumption has a positive impact on gross domestic product [Cetin 2016] some authors warn
that promoting renewable energy, in liberalized power markets, creates a kind of paradox. With the current market architecture, future deployment of renewable energy
will necessarily be more costly and less scalable and ignoring these findings can slow
adoption and increase the costs of deploying new renewable technologies [Blazquez,
Fuentes-Bracamontes, Bollino, Nezamuddin 2018].

Conclusions
To establish a uniform direction in the field of renewable energy development in the EU,
a number of documents were issued, imposing obligations on member states. Intensification of works aimed at achieving a consensus on RES contributes to the development
of a common and competitive energy policy of EU Member States.
The European Union systematically increases the share of renewable energy in energy consumption. However, there is a significant variation among member states – in
terms of the share of renewables in energy consumption, as well as in achieving the 2020
target. Among others, diversification results from the conditions, not only natural, but
also non-natural, for production of renewable energy. EU commitments have required
an increase in the share of renewable energy in energy consumption even in countries,
in which energy production is mainly based on conventional sources for example in the
countries of Central and Eastern Europe.
In the European Union, renewable energy will be particularly important in terms
of energy needs after 2020. It should be assumed that the European Union will maintain the growth rate of renewable energy share in energy consumption. In contrast,
countries that will not reach future targets will increasingly use the possibilities of
statistical transfers.
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The Role of Direct Payments in Raising the Income
in the Agriculture of EU Countries Based on Economic
Accounts for Agriculture (EAA)
Abstract: The aim of the article is to examine the differences in the level of agricultural
income and its support. This study indicates that large differences in agricultural income between countries calculated according to the EAA methodology still persist but are gradually
decreasing. Differences between EU-15 and EU-13 and between all countries in the amount
of income without and with subsidies in the sector and per holding and hectare, as well as
per one full-time agricultural worker are shown. Subsidies, which in several countries are
the main or even the only source of income in the agricultural sector, have influence on
that. In these countries, without the direct support received, the agricultural income would
be negative. The Economic Accounts for Agriculture were used for the study. Research is
based on comparative type of analyses.
Key words: direct payments, entrepreneurial income, diversification, EU

Introductory remarks
The objectives of the Common Agricultural Policy are the same for all countries belonging to it. Both the objectives and instruments used to achieve them have changed
as a result of subsequent CAP reforms, so as to adapt the policy towards agriculture
to the changing economic, social and environmental conditions. The first objectives
and instruments were focused on living and economic issues (self-sufficiency, increase

Joanna Jaroszewska, Włodzimierz Rembisz

in production volume). Then, they were targeted at social needs, namely the increase
in the income of the agricultural population, and then supplemented with multifunctional and sustainable development of rural areas [Sadowski 2012]. Essentially, the
invariably applicable objection is to supplement income earned in agriculture. According to Severini et al. [2016] direct payments have a stabilising effect on agricultural
incomes. With the common objectives of the agricultural policy, there are still large
differences between countries in terms of both income obtained and its supplementation or support under the CAP. We will not investigate the causes of this condition for
now. Let us note only some views related to this. As indicated by Czyżewski and Kułyk
[2009], considering the Solow growth model, in the absence of barriers, countries should show a natural tendency to reduce disproportions in the level of per capita income and the efficiency of production factors. However, agricultural development and
structural changes, according to research, less and less often depend on endogenous
conditions in this sector, and are increasingly depend on sectoral policies and, above all, on macroeconomic policy [Bečvářová 2011; Ciliberti, Frascarelli 2014; Kowalski,
Wigier, Wieliczko 2014]. This means that the effects of influence of exogenous factors
may affect the formation of endogenous factors. This may mean that an appropriate stimulus by agricultural policy may lead to an improvement in labour productivity
and, consequently, an improvement in income [Sielska, Kuszewski, Pawłowska, Bocian
2015]. There are also opinions in literature that direct payments affect the direction of
agricultural development [Kowalski, Rembisz 2005; Rude 2008; Czyżewski, Kułyk 2009;
Sobczyński 2010]. A significantly diversified level of subsidies for agriculture received
by the countries of the Community is a known fact. It can be assumed, as Kulawik believes [2014] that direct payments diversify the possibilities of competition on the agrifood market in the EU, which is also confirmed by Kułyk [2008] who writes that the CAP
implemented within the EU does not treat its members equally.
In this context, the issue of examining the differences in the level of agricultural
income generated and its support was raised. The research question related to this is
obvious: are these differences and diversities with regard to both decreasing? Implicitly,
a hypothesis may be the assumption that differences in the level of income and its diversification are decreasing. We do not go beyond this goal in this analysis. The study was
conducted on the basis of Economic Accounts for Agriculture (EAA) covered by the statistics of EUROSTAT. The EAAs, due to a consistent methodology of preparation in the EU
countries, are able to compare the economic situation of agriculture between countries
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of the Community.1 Based on this data, the analysis of the relation of direct payments2
to the entrepreneurial income3 obtained from agriculture was carried out. The study
also used available data on the farm structure, which is also included in the statistics of
EUROSTAT. From among this data, information on the number of agricultural holdings
and utilised agricultural area was used.4 The analysis concerns the period between 2005
and 2017, which allowed observing changes in the impact of subsidies on profitability
in agriculture in the period in which almost all countries were covered by the CAP. The
EU countries were divided into those which have been its members since its creation
and those which became its members after 2004.5 This division will allow assessing the
scale of differences in the level and diversification of agricultural support in the ‘old’ EU
countries (EU-15)6 and in the countries newly admitted to the EU after 2004. The basis of
the analysis are simple visualisations based on this data.

The methodology of Economic Accounts for Agriculture is available on the EUROSTAT website: http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/aact_esms.htm. The EAA are developed for the entire agriculture, regardless of the organisational and legal form of the farm. A characteristic feature of the EAAs is that they are developed according to an accruals
principle, i.e. when an economic event occurs, when the economic value of a product is created, and not when payment
is actually made (cash accounting principle). Economic Accounts for Agriculture consist of a coherent and integrated
system of macroeconomic accounts: production, income, entrepreneurial income, and include elements of the capital
account. The key function of the EAAs is to determine the agricultural income created as a result of agricultural production process of the entire agricultural sector, as well as per one full-time agricultural worker. The EAAs allow a detailed
analysis of the agricultural production process, which is presented in monetary terms. Due to the consistent methodology of preparing the EAAs in the EU countries, it is possible to compare the economic situation of agriculture between
countries of the Community. The accounts can also be used to measure the share of agriculture in the national economy
and in the income of the EU agriculture. The premise for operating the EAA system as the Statistical System of the EU was
primarily monitoring and evaluation (CAP). The EAAs allow for almost continuous monitoring of agricultural income.
2
I.e. those directly related to production and other subsidies.
3
Entrepreneurial income measures income from agricultural activity (Regulation (EC) No 138/2004 of the European Parliament and of the Council of 5 December 2003 on the economic accounts for agriculture in the
Community (Text with EEA relevance)). The EAAs cover only active farms – conducting agricultural activity and
activity related to an agricultural holding. These accounts record cash and commodity flows when receivables
or liabilities are created on a holding (on an accrual basis). The type of conducted business is the main criterion
for selecting an entity to study in the EAAs. Thus, the subjective scope of this study covers all entities conducting agricultural activity or activity related to an agricultural holding irrespective of their size, the amount
of generated income or legal form. These are individual farms, legal persons and organisational units without
legal personality conducting activities which come under Division 01 of NACE.
4
Due to the availability of data only for 2005, 2007, 2010, 2013 and incomplete data for 2016. The outermost
available years – 2005 and 2013 – were used in the study [22.03.2018].
5
The newly admitted countries after 2004 are: Malta, Cyprus, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland,
Slovenia, Lithuania, Latvia and Estonia, whereas Bulgaria and Romania joined in 2007, and Croatia in 2013.
6
Countries that formed the European Union before the accession of new members in 2004. These are: Austria,
Belgium, Denmark, Finland, France, Greece, Spain, the Netherlands, Ireland, Luxembourg, Germany, Portugal,
Sweden, Great Britain and Italy.
1
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Initial assessment of the relation of income and agricultural
support in the analysed EU countries
The situation in agriculture, as it was assumed, varies greatly in terms of generated income. The average income without direct payments in the entire agricultural sector in EU15 in 2017 was estimated at EUR 2,742.5 million, and in EU-13 at EUR 799.5 million.7 In the
case of EU-15, from 2005 to 2017, the total income increased by EUR 1,306.6 million, and
in the case of EU-13 by EUR 263.3 million. At the same time, the differences in income decreased among these groups, irrespective of the moment of accession of the majority of
EU-13 (diagram 1). If direct payments are taken into account in the entrepreneurial
income (as it follows from the methodology), the average income of the sector in 2017
for EU-15 was estimated at EUR 5,663.5 million, and for EU-13 at EUR 1,782.7 million,
which means over threefold difference. In turn, in 2005, the quotient between the sectors of these groups of countries in terms of income was fourfold. The average income
in the sector with subsidies in both groups of countries increased in the studied period
(2005-2017) by EUR 1,292.3 million (EU-15) and EUR 799.7 million (EU-13), respectively.
Decrease in differences in income between the two groups occurred in this case as
well. However, it should be noted that in the period after the accession of the majority
of EU-13 to the EU, i.e. after 2004, the differences in the average income of the sector
between these groups were greater than without taking direct payments into account.
This means that the subsidies did not reduce the differences in income, but increased
them. This may suggest that despite the improved situation regarding the income level
of the sectors in the studied groups, the fact of receiving subsidies did not change the
income relations. This is supported by the observation shown below that, regardless of
whether there were subsidies in the income or not, the relation as to the differences in
income remained about threefold, also from 2012.

7
Due to the internal inequalities of both groups of countries in terms of production lines, natural conditions,
different labour inputs, this aggregate analysis should be treated as an approximation.
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Diagram 1. The differences of income relations in agriculture between EU-15 and EU-13
with direct payments and without direct payments

Source: own study based on Eurostat data: Economic accounts for agriculture – values at current prices
[aact_eaa01] [22.02.2018].

Therefore, it is worth noting that the average level of total direct payments for
the sector changed in the period under review. In the case of EU-15, between 2005
and 2017, the subsidies decreased by EUR 7.6 million, while the level of subsidies
granted to EU-13 increased by EUR 638.7 million. Thus, the redistribution of support
to EU-13 is visible.

Assessment of income and subsidies of an agricultural
entrepreneur in individual EU countries
The basis for the assessment of the relation of income and subsidies in the sector for
individual EU countries in both periods is data in table 1. In the comparative sense,
of course, the share of subsidies in income is the most important. Nevertheless, the
above illustration of the level of income and subsidies and their changes in the sector for all countries also has some illustrative meaning.
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Table 1. Income situation in the agricultural sector in 2005 and 2017 in the EU
countries in current prices

direct payments in mln euro

entrepreneurial income with
direct payments in mln euro

share of direct payments in the
entrepreneurial income in %

entrepreneurial income without
direct payments in mln euro

direct payments in mln euro

entrepreneurial income with
direct payments in mln euro

share of direct payments in the
entrepreneurial income in %

1436

2935

4371

103

2742

2921

5664

89

Austria

17

1701

1718

99

528

1450

1978

73

Belgium

590

486

1077

45

421

596

1017

59

-1

62

62

101

-21

66

45

147

Denmark

-683

974

291

334

-113

926

814

114

France

1316

9692

11008

88

4767

9403

14170

66

Ireland

-6

2225

2219

100

1335

1708

3043

56

Specification

EU-15**

Luxembourg

Netherlands

1842

857

2699

32

3626

897

4523

20

Greece

2997

2433

5430

45

1982

2694

4676

58

Italy

7008

4344

11351

38

8918

5142

14061

37

Portugal

626

1010

1636

62

710

955

1664

57

Spain

10641

6550

17191

38

15903

6465

22368

29

Germany

-1169

6093

4924

124

773

6748

7521

90

United
Kingdom

-331

4485

4155

108

3725

3978

7702

52

Sweden

-327

1022

695

147

-158

1058

899

118

Finland

-983

2095

1112

188

-1260

1730

471

367

EU-13**

536

447

983

146

800

983

1783

130

Malta

35

19

55

36

48

8

56

14

Cyprus

204

46

250

18

227

56

283

20

Bulgaria

1199

87

1285

7

11

1150

1161

99

Czech
Republic

-433

670

237

283

-569

1296

727

178

Slovakia

-214

236

22

1077

-450

524

74

707

34

1084

1118

97

304

1698

2002

85

2445

2120

4565

46

6467

3647

10114

36

Hungary
Poland
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2017* year

entrepreneurial income without
direct payments in mln euro

2005 year
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direct payments in mln euro

entrepreneurial income with
direct payments in mln euro

share of direct payments in the
entrepreneurial income in %

entrepreneurial income without
direct payments in mln euro

direct payments in mln euro

entrepreneurial income with
direct payments in mln euro

share of direct payments in the
entrepreneurial income in %

2017* year

Romania

3011

549

3560

15

3987

2628

6615

40

Slovenia

84

232

316

73

39

257

296

87

Lithuania

99

228

328

70

17

513

530

97

Latvia

85

175

260

67

8

368

376

98

Croatia

367

273

639

43

398

419

817

51

Estonia

54

90

143

63

-93

217

124

175

Specification

entrepreneurial income without
direct payments in mln euro

2005 year

*estimate, **arithmetic means
Source: own calculations based on EUROSTAT, Economic values for agriculture - values at current prices
[aact_eaa01] [22.02.2018].

There are countries among both EU-15 and EU-13 whose income in agriculture
calculated according to the EAA methodology without direct payments is negative.
Negative income was stable in agriculture in countries such as: Denmark, Finland,
Sweden, the Czech Republic and Slovakia, and in individual years: in Germany, Ireland, Great Britain and Hungary, Latvia, Lithuania and Estonia. It should be noted
that the EAAs do not take into account non-agricultural sources of income. The situation in the studied countries was improved by direct payments. Thanks to them
countries could receive a positive income. The huge role of subsidies in income is
proven by their share in the received income. According to calculations, the share
of subsidies in agricultural income in 2017 varied from a dozen or so to a few dozen
percent, and often it created it entirely, covering operating losses. While in 2009 the
subsidies for EU-15 accounted, on average, for 89% of agricultural income, in EU-13
the subsidies exceeded the generated income by 3% on average. This is not a favourable situation for agriculture of any of the groups because it makes income from
agriculture dependent on the CAP. Both EU-15 and EU-13 countries vary internally,
among others, as regards the agrarian structure, different sizes of plant and animal
production (within the scope covered by the production support) and various natural and landscape conditions (environment payments). This translates into regional
allocation of the envelope for direct subsidies, where the above-mentioned factors
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will primarily be the differentiating factors. However, this is not our focus. A more
complete picture concerning the diversification of subsidies will be provided when
they are calculated per holding and a unit of land factor in the analysed groups of
countries as aggregates and related to individual countries.

Differences in subsidies between countries per holding and
per hectare of UAA
These differences will mainly concern the amount of direct support per holding and
(primarily) per hectare of utilised agricultural area (UUA) in two outermost years – 2005
and 2013.8
Diagram 2. Direct payments per holding and per 1 ha of UUA in 2005

* not available
Source: own calculations based on EUROSTAT, Economic values for agriculture - values at current prices
[aact_eaa01], Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg] [23.02.2018], for the EU-15 and EU-13, the arithmetic averages have been calculated.

8
Due to the limited availability of data on the area of UAAs in the studied countries, only calculations for 2005
as the starting point for the analysis and 2013 were presented.
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Diagram 3. Direct payments per holding and per 1 ha of UUA in 2013

Source: own calculations based on EUROSTAT, Economic values for agriculture - values at current prices
[aact_eaa01], Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg] [23.02.2018], for the EU-15 and EU-13, the arithmetic averages have been calculated.

Analysing the average for both groups of EU countries, it can be stated that
in 2005 EU-13 received significantly lower subsidies per holding (EUR 2,768.7/holding) than EU- 15 (EUR 13,141.5/holding).9 In 2013, an increase in the amount of
subsidies per holding was visible, with EU-13 receiving 63% larger amount (EUR
7,452.7/holding), and EU-15 23% larger (EUR 17,051.1/holding) than the amount
granted in 2005. Differences in subsidies granted to groups of countries were more
considerable in 2005 than in 2013, from almost fivefold, they decreased to slightly
more than twofold, which is undoubtedly a signal of striving to equalise differences in the analysed scope. As for the amount of subsidies per hectare of utilised
agricultural area, the differences were not so large and did not change much in
the analysed years. In the case of EU-15, on average, in 2005 it was EUR 427/ha,
This, it seems, resulted from the unfavourable agrarian structure of EU-13 at the time of their accession to
the EU.
9
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and in EU-13 it was EUR 312.6/ha, which means that the newly-admitted countries
received a 27% lower rate. In 2013, the difference between the subsidy rates decreased and amounted to 13.8% (rates: EU-15 EUR 447.7/ha and EU-13 EUR 385.7/ha).
Undoubtedly, this is another signal positively confirming the accepted hypothesis.
It can also be noted that a similar amount of subsidies per hectare of UAA in both
groups and different amounts of subsidies per holding indicate that the unfavourable agrarian structure plays a key role in diversification of the level of subsidies10.

Differences in income and subsidies per one full-time worker
Diagrams 4, 5 and 6 graphically show the differences in income per one full-time
agricultural worker in two analysed groups of countries and in individual countries
with and without subsidies, and subsidies per one full-time worker. This is an important approach, as to some extent it refers to the objective of support, i.e. to equalise
income of farmers in relation to other activities and between countries. General observations are as follows. Differences in income without direct payments per one full
-time agricultural worker were larger than the differences in income with subsidies
between EU-15 and EU-13. From almost fourfold difference between income without
subsidies, both in 2005 and 2017, these relations decrease when subsidies are taken
into consideration – to 3.3-fold difference in 2005 and 2.9-fold in 2017. This proves
the positive role of subsidies in improving the income situation of people employed
in agriculture and the positive verification of the hypothesis adopted in this article.
This is also a favourable evaluation of this policy in relation to the objective of this
support mentioned above.

10
It can be also assumed that this, in turn, is the reason for the persisting diversification in agricultural income
between these groups of countries.
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Diagram 4. Entrepreneurial income with and without direct payments per one full-time
agricultural worker in 2005

Source: own calculations based on EUROSTAT, Economic values for agriculture - values at current prices
[aact_eaa01], Agricultural Labour Input Statistics: absolute figures (1 000 annual work units) [aact_ali01]
[23.02.2018], for the EU-15 and EU-13, the arithmetic averages have been calculated.

The observations indicate that the difference between the level of income without
subsidies per capita is persisting between two groups of analysed countries with a small
flattening. Data being the basis for these diagrams shows that for EU-13 compared to
EU-15 there was an improvement in the income ratio per one full-time worker. Between
2005 and 2017, in the case of EU-13, this income increased over 65%, and in the case of
EU-15 over 45%. However, if direct payments are omitted in the income, the increase in
income per one full-time worker increased 128% for EU-15 and 124% for EU-13.
In conclusion, it can be said that direct payments reduced differences in income per
one full-time agricultural worker, while the discussed income without subsidies was characterised by a greater improvement in both groups in the analysed period than with direct payments. To some degree, this justifies earlier observation that subsidies improved
relations between groups of countries but influenced the improvement in the income
situation in the studied period to a lesser extent.
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Diagram 5. Entrepreneurial income with and without direct payments per one
full-time agricultural worker in 2017

Source: own calculations based on EUROSTAT, Economic values for agriculture - values at current prices
[aact_eaa01], Agricultural Labour Input Statistics: absolute figures (1 000 annual work units) [aact_ali01]
[23.02.2018], for the EU-15 and EU-13, the arithmetic averages have been calculated.

Diagram 6. Direct payments per one full-time agricultural worker in 2005 and 2017

Source: own calculations based on EUROSTAT, Economic values for agriculture - values at current prices
[aact_eaa01], Agricultural Labour Input Statistics: absolute figures (1 000 annual work units) [aact_ali01]
[23.02.2018], for the EU-15 and EU-13, the arithmetic averages have been calculated.

The differences in the amount of subsidies in 2005 for the analysed groups of countries were over ninefold. In 2017, this diversification was significantly reduced to just over
threefold difference. This was the result of, among others, a significant increase in the
pool of direct payments allocated for EU-13 and the reduction in the number of full-time
agricultural workers in the analysed period. This essentially explains the causes of the
above findings.
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Summary
Several different conclusions can be drawn from the analysis carried out, depending on
what was the basis of the study. The first general one proves that the implemented policy
in the field of income support not so much sustains them as often creates them in full,
both in some countries of EU-15 and EU-13. The differences between these two groups of
countries in the examined period 2005-2017 (as well as in earlier years) were decreasing.
This means that this process took place regardless of the accession of EU-13 to the European Union. The diversification was decreasing regardless of whether direct payments
were included in the income of the countries or not. It should be noted that in the period
after the accession of the majority of EU-13, i.e. after 2004, the differences in income between these groups were greater than without taking direct payments into account. This
means that the subsidies did not reduce the differences in income; on the contrary, they
increased them. This situation took place until 2012. After 2012, the differences between
incomes of EU-15 and EU-13, regardless of the subsidies, converged, and represented
about three times the income. It may suggest that despite the improvement in the income situation of the studied groups, eventually the fact of receiving subsidies did not
change the income relations in agriculture between the analysed groups of countries.
This can be explained by changes in the amount of subsidies for EU-15 and EU-13. Data
shows that the pool of direct payments (total aid for the products and production) was
limited for EU-15 and increased for the newly admitted countries.
On the other hand, more detailed studies, which took into account the specificity
of the studied groups of countries, hence the utilised agricultural area, the number
of holdings or different labour inputs, provided other conclusions. The differences in
the amount of subsidies between 2005 and 2013 decreased between EU-15 and EU-13
(from almost fivefold to slightly more than twofold difference), which is undoubtedly
a sign of striving to equalise the differences in the analysed scope. The differences
between the rates of subsidies per hectare of UAA also decreased in the studied period, but were more even. The observed similar amount of subsidies per hectare of
UAA in both groups and different amounts of subsidies per holding indicate that the
unfavourable agrarian structure plays a key role in diversification of the level of subsidies. Another important conclusion that follows from the calculation of agricultural
income per one full-time worker is the beneficial influence of the CAP on agricultural
income equalisation. The differences in the amount of subsidies between the studied
groups decreased after taking into account direct payments. On the other hand, the
increase in income without subsidies was greater than when they were taken into
account, which proves that subsidies improved relations between groups of countries
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but influenced the improvement in their income situation in the analysed period to
a lesser extent. Therefore, the adopted hypothesis concerning the reduction of differences and diversification in income between the analysed groups of EU countries
regarding the role of direct payments is not confirmed. This confirms that other factors
determine the differences and diversification, such as, inter alia, direct factors – labour
productivity and price relations; and indirect factors – equipment of labour with capital and land factors, and varieties of progress in agriculture.11 At the same time, the
usefulness of data included in Agricultural Economics Accounts was demonstrated in
this type of analyses of a more general nature, related to the most important relations
in agricultural policy and economics. However, it should be emphasised that this topic
has not been fully exhausted and will be the subject of further cause-and-effect analyses of the existing income diversification in the EU.
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Wprowadzenie
Instrument finansowy to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych
u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej
ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema (lub więcej) stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw
lub zobowiązań płynących z kontraktu ma charakter bezwarunkowy, czy też warunkowy
[Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 3 ust. 1 pkt 23, Dz. U. z 1994 r.
Nr 121, poz. 591 z późn. zm., tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 395]. Podobna definicja funkcjonuje w regulacjach międzynarodowych, w których za instrument finansowy uznaje się każdy kontrakt skutkujący powstaniem składnika aktywów finansowych
u jednej jednostki i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej
jednostki [Międzynarodowy Standard Rachunkowości 32…, § 11].

Agnieszka Judkowiak

Wprowadzenie w polskim prawie bilansowym obowiązku lub możliwości stosowania do sporządzania sprawozdań finansowych Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości (MSR) spowodowało wystąpienie dualizmu rozwiązań bilansowych.
Dotyczy to zwłaszcza spółek giełdowych i jednostkowych sprawozdań finansowych,
w przypadku których jednostki te mają wybór co do tego, jakie zastosować regulacje
(krajowe lub międzynarodowe). Taka sytuacja ma niewątpliwy wpływ na rachunkowość instrumentów finansowych w tych podmiotach. Przez rachunkowość instrumentów finansowych, w niniejszym artykule, rozumie się zasady: uznawania, wyceny, prezentacji i ujawniania informacji o instrumentach finansowych.
Kwestie związane z rachunkowością instrumentów finansowych mają swoje uregulowania w standardach międzynarodowych i przepisach krajowych. Wśród regulacji międzynarodowych znajdują się aktualnie aż 4 standardy bezpośrednio dotyczące
rachunkowości instrumentów finansowych, a mianowicie: Międzynarodowy Standard
Rachunkowości 32 (MSR 32), Międzynarodowy Standard Rachunkowości 39 (MSR 39),
Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 7 (MSSF 7) i Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 9 (MSSF 9). Ponadto, w uregulowaniach
międzynarodowych tematyce instrumentów finansowych poświęcono interpretacje
(KIMSF) w zakresie: udziałów członkowskich w spółdzielniach i podobnych instrumentów (KIMSF 2), wbudowanych instrumentów finansowych (KIMSF 9) oraz zabezpieczania inwestycji netto w jednostce zagranicznej (KIMSF 16). Pośrednio tematyka związana z instrumentami finansowymi poruszana jest także w standardzie MSSF 2 oraz
interpretacjach: KIMSF 8 i KIMSF 11.
W przepisach krajowych zagadnienia rachunkowości instrumentów finansowych występują w ustawie o rachunkowości, (dla jednostek, których sprawozdania finansowe nie
podlegają corocznemu badaniu przez biegłych rewidentów) [Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm., tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 395]. Zawarte są one także w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (dla jednostek, których sprawozdania podlegają obligatoryjnemu
badaniu przez biegłego rewidenta, w tym spółek giełdowych) [Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod
wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz. U.
z 2001 r. Nr 149, poz. 1674, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 277].
Chociaż skomplikowana, złożona, obszerna tematyka oraz mnogość regulacji bilansowych dają asumpt do prowadzenia prac badawczych nad rachunkowością instrumentów finansowych, to jednak nie jest ona, w porównaniu do innych zagadnień szeroko rozumianej rachunkowości, częstym przedmiotem badań empirycznych. Ponieważ
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autorka dotarła do badań nad rachunkowością instrumentów finansowych, zarówno zagranicznych, jak i krajowych, ich prezentację uczyniła celem niniejszego artykułu. Do
jego realizacji wykorzystano metodę analizy badań i literatury przedmiotu.

Geneza instrumentów finansowych
Rodowód instrumentów finansowych sięga starożytności [Kolb, Overdahl 2007, s. 3].
Ich początków szukać należy na ówczesnych rynkach towarowych, gdzie barter był
jedynym sposobem regulowania zobowiązań [Fierla 1997, s. 19; Roth 2000, s. 26]. Za
kolebkę instrumentów finansowych uznaje się: starożytną Mezopotamię, Egipt, Indie,
Chiny, Grecję [Swan 1999, ss. 36–68; Markham 2002, s. 5]. Pierwsze instrumenty były
pierwowzorami transakcji terminowych (forward/futures, opcji) i dotyczyły: umowy pożyczki ziarna; sprzedaży niewolników w zamian za dostawę srebra; zakupu prawa do
użytkowania pras, które wynajmowano po wyższej cenie podczas zbioru oliwek; umowy „pożyczki na pniu”1; kontraktów na dostawę w przyszłości towarów; prawa prebendy – uzyskania koncesji upoważniającej do udziału w dochodach określonej instytucji
w zamian za zobowiązanie się do dostarczenia na rzecz tej instytucji dóbr materialnych w przyszłości [Crawford, Sen 2002, ss. 74–86]. W tabeli przedstawiono w porządku
chronologicznym najważniejsze wydarzenia mające wpływ na rozwój instrumentów
finansowych (zob. tabela 1).
Tabela 1. Rozwój instrumentów finansowych w ujęciu historycznym
Okres historyczny
•
•
do XV w.

•
•

Charakterystyka
Pojawienie się i kształtowanie bankowości
Zaistnienie, poprzedzających powstanie giełd, struktur rynku w postaci
jarmarków
Wprowadzenie handlu na podstawie próbek, bez okazywania towaru
w całości
Zawieranie transakcji z udziałem pośredników oraz wprowadzenie
różnorodnych terminów i form płatności

Umowa taka była formą zabezpieczenia przyszłych dostaw ziarna drogą morską. Pożyczkodawca udzielał
oprocentowanej pożyczki na potrzeby importu zboża na wypadek katastrofy morskiej, przy czym umowa stanowiła, iż pożyczkobiorca, w przypadku jej wystąpienia, nie był dłużny pożyczkodawcy [Nieborak 2004, s. 79].
1
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Okres historyczny
•
•
XVI–XVII w.

•
•

•
XVIII w.

•

•
XIX w.

•

Charakterystyka
Powstanie pierwszych na świecie giełd towarowych (Belgia, Holandia,
Wielka Brytania, Francja i Niemcy)
Rezygnowanie z tradycyjnego handlu towarami na rzecz inwestycji na
rynku kredytowym i spekulacyjnym
Pierwsza na świecie emisja akcji Holenderskiej Kompanii
Wschodnioindyjskiej, uprawniająca mieszkańców Holandii do udziału
w jej zyskach w zamian za zainwestowane środki
W 1698 r. w Londynie J. Jr. Castaing zainicjował wydawanie wykazu cen
akcji i surowców – The Course of the Exchange, and other Things – a więc
pierwowzoru współczesnych notowań wartości walorów
Rozwój rynku handlu ryżem w Japonii do tego stopnia, iż zawierane tam
kontrakty były notowane z wysokim stopniem standaryzacji, co w 1730 r.
uzyskało oficjalne uznanie ówcześnie panującego klanu, które z kolei
przyczyniło się do tego, iż rynek japoński zaczęto uważać za pioniera
zorganizowanej wymiany z ujednoliconymi warunkami handlowymi
Początki rynku giełdowego w Stanach Zjednoczonych – utworzona
w 1817 r. przez Buttonwood Group2 organizacja New York Stock &
Exchange Board zapoczątkowała funkcjonowanie największej na świecie
giełdy, tj. New York Stock Exchange
Wynalezienie telegrafu w 1844 r. – spowodowało to zwiększenie zasięgu
giełdy (poza granice Nowego Jorku), zaś dalszy postęp technologiczny
umożliwił komunikację pomiędzy kontynentami, co zapewne przyczyniło
się do osiągnięcia obrotu w wysokości miliona akcji podczas jednego dnia
handlowego (15 grudnia 1886 r.)
W 1898 r. „The Wall Street Journal” opublikował pierwszy indeks giełdowy,
a mianowicie Dow Jones Industrial Average

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Blank, Dorf 2013, Drewiński 2007, s. 10; Groz 2009, s. 4; Lyall
2001, ss. 6–7; Somanathan 2008, ss. 6–7; Swan 1999, s. 142; Szpak 1999, s. 61; http://www.akademiadaytradingu.pl/index.php/zasoby/110-historia-new-york-stock-exchange?showall=&start=1, dostęp: 10.06.2018].

Aktualnie instrumenty finansowe zdecydowanie wykraczają poza swój pierwotny zakres. To już nie tylko umowy na towary oraz papiery wartościowe, to także wiązki praw
i obowiązków wynikające ze skomplikowanego charakteru zawieranych umów [Zacharzewski 2010, s. 174]. Występują we wszystkich przedsiębiorstwach, tak krajowych, jak i międzynarodowych, zarówno o finansowym, jak i niefinansowym profilu działalności, a wśród
tych ostatnich obserwuje się rosnące znaczenie działalności finansowej w ich aktywności
gospodarczej [Ratajczak 2012, ss. 281–301]. Różnorodność instrumentów finansowych, będąca pochodną zwiększonych potrzeb przedsiębiorstw w zakresie działalności inwestycyjnej i finansowej, spowodowała, iż zagadnienia związane z nimi stały się przedmiotem zainteresowania nie tylko praktyków, ale i naukowców. Ponadto, zapewnienie bezpieczeństwa
i odpowiedniej organizacji obrotu instrumentami wymagało wprowadzenia odpowiednich
2
Buttonwood Group – grupa 24 brokerów i kupców, którzy podpisali umowę, zobowiązując się wzajemnie
do stosowania jednakowych warunków handlowych oraz powołali komisję nadzorującą wymianę handlową.
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uregulowań w przepisach prawnych dotyczących rynku finansowego. Warto podkreślić, że
wzrost skali wykorzystania ich w życiu gospodarczym został zauważony przez gremia stanowiące prawo bilansowe.

Rachunkowość instrumentów finansowych w badaniach
międzynarodowych
Główny nurt badań nad rachunkowością instrumentów finansowych jest skoncentrowany wokół weryfikacji wypełniania związanych z nimi obowiązków informacyjnych. W tym
zakresie badania prowadziło wielu naukowców na całym świecie.
Przegląd autorów najważniejszych prac badawczych
Dwaj amerykańscy naukowcy J. Mahoney i Y. Kawamura przeprowadzili badanie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych za 1994 r., weryfikując ich zgodność
z regulacjami zawartymi w standardzie SFAS 1193 (Statement of Financial Accounting
Standards 119) [Kawamura 1995, ss. 39–51; Mahoney, Kawamura 1995]. Próba badawcza
miała charakter losowy – wybrano losowo 65 przedsiębiorstw z listy 1000 najlepszych.
Najniżej oceniono wypełnianie obowiązków z zakresu: rozliczenia umów o instrumenty
pochodne, wartości godziwej instrumentów pochodnych oraz transakcji hedgingowych.
G.A. Jr. Edwards i G.E. Eller (T. Garrison – asysta) przeanalizowali jakość ujawnianych
informacji o instrumentach pochodnych [Jr. Edwards, Eller 1995, ss. 791–801]. Badania
przeprowadzono na podstawie sprawozdań finansowych 10 największych banków USA
(najbardziej narażonych na ryzyko kredytowe wynikające z instrumentów pochodnych)
z wykorzystaniem i bez wykorzystania standardu SFAS 119, za lata 1993–1995. Wykazały
one wzrost stopnia szczegółowości i przejrzystości informacji na temat instrumentów pochodnych oraz ryzyka z nimi związanego, zachęcając tym samym do dalszych prac nad
kwestią ujawnień informacji o instrumentach pochodnych.
D. Roulstone porównał zakres i jakość ujawnień informacji na temat instrumentów
pochodnych przed i po włączeniu standardu FRR 484 [Roulstone 1999, ss. 343–363]. We
wnioskach autor wskazuje na wzrost jakości prezentowanych informacji w badanym
okresie, podkreślając jednocześnie konieczność kontynuowania działań w zakresie
ujawniania informacji na temat ryzyka.

SFAS 119: Disclosure about Derivative Financial Instruments and Fair Value of Financial Instruments (Ujawnianie informacji na temat pochodnych instrumentów finansowych oraz wartości godziwej instrumentów finansowych).
4
Standard wydany przez Securities and Exchange Commision (SEC) dotyczący ujawnień na temat instrumentów finansowych i ryzyka.
3
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Dwaj australijscy naukowcy – J. Godfrey i K. Chalmers – wykazali, że spółki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z australijskimi standardami rachunkowości przedstawiają informacje na temat polityki rachunkowości instrumentów finansowych w sposób ogólny, uniemożliwiający zrozumienie sprawozdania finansowego
[Chalmers 2001, ss. 34–44; Chalmers, Godfrey 2000, ss. 40–50]. Ich badania wykazały
ponadto, iż informacje o instrumentach finansowych są niezrozumiałe, zwłaszcza te
dotyczące kosztów związanych z instrumentami finansowymi oraz zasad rachunkowości zabezpieczeń.
A.S. Ahmed, E. Kilic oraz G.J. Lobo przeprowadzili badania na próbie 146 banków
[Ahmed, Kilic, Lobo 2006, ss. 567–588]. Celem badań było ukazanie różnicy pomiędzy
wartością instrumentów pochodnych uznanych w sprawozdaniu a wartością instrumentów pochodnych ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Podkreślili jednocześnie,
iż wyrazy „uznanie” i „ujawnienie” nie są synonimami. Dodatkowo autorzy zweryfikowali wpływ standardu SFAS 1335 na sprawozdawczość banków. Autorzy udowodnili, iż
jego włączenie zapewnia większą przejrzystość sprawozdania finansowego. Jak wynika
z badań, zmieniły się także relacje w zakresie wyceny ujmowanych i ujawnianych wartości instrumentów pochodnych. Przed wprowadzeniem SFAS 133 większe znaczenie
dla sytuacji majątkowo-finansowej i wyników działalności miały instrumenty pochodne
ujawnione aniżeli uznane, zaś po wprowadzeniu standardu uległo to odwróceniu.
P.T. Lopes i L.L. Rodrigues z Portugalii zbadały sprawozdania finansowe spółek z indeksu SOXX506 przed obowiązkowym włączeniem do rozwiązań bilansowych standardów
MSR/MSSF przez spółki giełdowe [Lopes, Rodrigues 2006, ss. 4–5]. Ich celem było określenie obszarów, w jakich spółki nie spełniają wymogów MSSF. Badania wykazały, iż przed
wprowadzeniem MSSF jednostki miały problemy w zakresie ujawnień informacji z zakresu
klasyfikacji i wyceny. Autorki wyraziły też przekonanie, iż włączenie MSR/MSSF zapewni lepszą jakość informacji, jednakże wskazały na konieczność sprawdzenia (po włączeniu MSR/
MSSF), czy zamieszczone informacje będą użyteczne. Przeprowadziły także badania wśród
portugalskich spółek giełdowych, których celem była weryfikacja determinantów poziomu
ujawnień informacji o instrumentach finansowych. O otwartości informacyjnej decyduje,
w opinii P.T. Lopes i L.L. Rodrigues, dźwignia finansowa oraz funkcjonowanie spółki na więcej niż jednej giełdzie papierów wartościowych [Lopes, Rodrigues 2006, ss. 4–5].
J. Strouhal to czeski naukowiec, który w 2005 r. przeprowadził badania dotyczące informacji sprawozdawczej na temat instrumentów finansowych [Strouhal 2006,

SFAS 133: Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities (Rachunkowość instrumentów pochodnych i Działalność zabezpieczająca).
6
Indeks giełdowy grupujący 50 największych przedsiębiorstw z państw strefy euro.
5
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ss. 14–21]. Wykorzystał w nich sprawozdania finansowe (za 2014 r.) 51 spółek giełdowych. Celem przeprowadzonych badań było porównanie informacji faktycznie
ujawnianych w sprawozdaniach zgodnych z czeskim prawem bilansowym oraz z wytycznymi prezentowanymi w standardach: MSR 32 i MSR 39. Autor ocenił, że prezentowana w sprawozdaniach informacja na temat instrumentów pochodnych jest na
niskim poziomie. Zauważył, iż są to informacje ograniczone, niejednorodne, co ma
negatywny wpływ na możliwość dokonania wiarygodnej oceny i decyzje inwestorów
w związku z wystąpieniem asymetrii informacyjnej. J. Strouhal wskazał również na występowanie problemów z ustalaniem wartości bilansowej pozagiełdowych instrumentów pochodnych [Strouhal 2006, ss. 14–21].
Amerykańscy naukowcy S.S. Hamlen i J.A. Largay analizowali sprawozdania finansowe
po wprowadzeniu standardu SFAS 133 [za: Papa, Peters 2013, s. 26]. W wyniku swoich badań
stwierdzili, iż po jego włączeniu nastąpiła poprawa jakości ujawnianych informacji, zwłaszcza
w zakresie skutecznych i zaniechanych hedgingów oraz zabezpieczania udziałów w aktywach netto podmiotów zagranicznych. Jednak, jak zauważyli, obowiązki wynikające z włączenia standardu nie są wystarczające. Autorzy zalecili pracę nad poprawą rozwiązań związanych z ogólnym ryzykiem i stosowanymi zabezpieczeniami [za: Papa, Peters 2013, s. 26].
S. Adznan i S.P. Nelson przeprowadzili analizę sprawozdań finansowych (za 2012 r.) 319
malezyjskich spółek stosujących MSSF [Adznan, Nelson 2014, ss. 62–67]. Badania udowodniły, iż spółki w większości wypełniają obowiązki informacyjne dotyczące instrumentów
finansowych zgodnie z wytycznymi MSSF. Najrzadziej pojawiała się informacja na temat
stosowania rachunkowości zabezpieczeń. Autorzy stwierdzili, iż włączenie międzynarodowych standardów przy równoległej zmianie mechanizmów ładu korporacyjnego w zakresie obowiązków informacyjnych pozytywnie wpłynęło na poziom ujawnień i jakość
sprawozdań finansowych malezyjskich spółek [Adznan, Nelson 2014, ss. 62–67].
Autorka ma świadomość, iż przedstawione badania są jedynie wycinkiem ogółu badań realizowanych na świecie, a związanych z tą tematyką, jednak nawet taka ograniczona ich prezentacja wskazuje na duże zainteresowanie naukowców kwestią ujawniania
informacji na temat instrumentów finansowych w sprawozdaniach finansowych.

Krajowe badania w zakresie rachunkowości instrumentów
finansowych
W Polsce rachunkowość instrumentów finansowych nie jest częstym i popularnym przedmiotem badań empirycznych. Wśród prac naukowo-badawczych z omawianego zakresu
należy wymienić rozprawę doktorską W. Więcława z 1999 r., a więc sprzed wprowadzenia
regulacji rachunkowości instrumentów finansowych [Więcław 1999]. Celem pracy było
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ustalenie, czy stosowane w Polsce rozwiązania dotyczące ujęcia w rachunkowości papierów
wartościowych dostarczają użytkownikom zewnętrznym użytecznej informacji. Wyniki badań wskazują, że wartość godziwa jest w wielu przypadkach znacznie lepszym atrybutem
wyceny papierów wartościowych niż cena nabycia lub inna wartość [Więcław 1999].
Innym przykładem są badania z 2005 r. przeprowadzone przez A. Rybę na potrzeby rozprawy doktorskiej zatytułowanej Instrumenty pochodne w prawie bilansowym
i podatkowym, w której autor poddał ocenie rozwiązania polskiego prawa bilansowego
w zakresie instrumentów pochodnych [Ryba 2005]. Wskazał, iż obowiązujące krajowe
i międzynarodowe rozwiązania bilansowe dotyczące ujmowania i klasyfikowania instrumentów pochodnych uniemożliwiają prezentację derywatów w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich wykorzystaniem. Autor zaproponował w pracy definicję bilansową
instrumentów pochodnych, włączając do niej towarowe instrumenty pochodne oraz
zaproponował ujmowanie skutków wyceny w kapitale własnym [Ryba 2005].
D. Garstecki, natomiast, na podstawie badań normatywnych przedstawił sposób
prezentacji instrumentów finansowych zapewniający, w opinii autora, ochronę interesu
publicznego, a w ramach dalszych prac zapowiedział rozszerzenie obszaru i przedmiotu
badań o badania empiryczne [Garstecki 2014, ss. 43–60].
Autorka niniejszego artykułu również realizowała badania z zakresu rachunkowości
instrumentów finansowych, których wyniki przedstawiła w rozprawie doktorskiej zatytułowanej Kierunki doskonalenia rachunkowości instrumentów finansowych w spółkach
giełdowych [Judkowiak 2016]. Przeprowadzone badania wykazały liczne rozbieżności
w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych – począwszy od stosowanych regulacji, poprzez zasady uznawania składników bilansowych za instrumenty finansowe
oraz niespójności w klasyfikowaniu, a na odmiennym sposobie prezentacji i stopniu jej
szczegółowości kończąc. Badania dały jasny obraz sytuacji, a ich wyniki wskazały jednocześnie na konieczność przeprowadzenia zmian w celu poprawienia jakości informacji, zmniejszenia asymetrii informacyjnej oraz zapewnienia czytelnikowi sprawozdania
finansowego możliwie najpełniejszej informacji o instrumentach finansowych.
Jedne z ostatnich badań nad rachunkowością instrumentów finansowych zrealizował J.Pawłowski, a opublikował je w pracy doktorskiej zatytułowanej Rachunkowość
instrumentów finansowych wobec potrzeb informacyjnych inwestorów [https://www.
econ.umk.pl/panel/wp-content/uploads/Doktorat-Pawłowski-Streszczenie.pdf, dostęp:
10.06.2018]. Autor dokonał trójkierunkowej analizy potrzeb informacyjnych odbiorców
informacji sprawozdawczych: inwestorów indywidualnych, inwestorów instytucjonalnych oraz analityków giełdowych zatrudnionych w instytucjach finansowych w Polsce.
Przeprowadzone badania pozwoliły mu ustalić, iż sprawozdawczość finansowa w zakresie instrumentów finansowych jest podstawowym źródłem informacji dla każdego
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rodzaju respondentów poddanych badaniu. Wykazał też, że inwestorzy indywidualni
przede wszystkim korzystają z bilansu oraz rachunku zysku i strat, inwestorzy instytucjonalni zaś, a także analitycy giełdowi, oprócz tego wykorzystują informację dodatkową. J. Pawłowski wskazał na liczne zastrzeżenia zgłaszane przez respondentów, którzy
oczekują przeprowadzenia szeregu zmian w obszarze rachunkowości instrumentów finansowych, dotyczących takich kwestii, jak m.in.: prezentacja informacji na temat zaangażowania w instrumenty pochodne, ujawnianie ekspozycji na ryzyko związane z instrumentami finansowymi czy wycena instrumentów pochodnych [https://www.econ.umk.
pl/panel/wp-content/uploads/Doktorat-Pawłowski-Streszczenie.pdf, dostęp: 10.06.2018].

Zakończenie
W niniejszym artykule autorka zaprezentowała wybrane badania z zakresu rachunkowości instrumentów finansowych. Największym zainteresowaniem wśród naukowców
cieszy się aspekt ujawnień dotyczących instrumentów finansowych w sprawozdaniach
finansowych w kontekście wypełniania wymagań informacyjnych płynących z regulacji
czy wytycznych bilansowych oraz problem jakości ujawnianych w nich informacji.
Na zakończenie rozważań, konieczne jest podkreślenie, iż w kręgu zainteresowań naukowców zarówno polskich, jak i zagranicznych, pojawiają się zagadnienia związane z innymi aspektami rachunkowości instrumentów finansowych, jak np. wycena czy rachunkowość zabezpieczeń, co znajduje odbicie w przeprowadzanych przez nich badaniach.
Badania z zakresu wyceny instrumentów finansowych zrealizował P. Bielawski, wskazując rozwiązania głównych problemów dotyczących modeli wyceny instrumentów
finansowych opartych na wartości godziwej i koszcie historycznym w świetle ogólnej
teorii rachunkowości [Bielawski 2010]. Innym przykładem tego rodzaju badań są prace
W. Więcława – weryfikujące sposób wyceny oraz ujawnianie informacji o wartości godziwej instrumentów finansowych [Więcław 2010, ss. 294–303].
Badania nad rachunkowością zabezpieczeń prowadziła m.in. A. Żebruń [Żebruń 2010].
Jako przykład prac badawczych łączących zagadnienia wyceny i rachunkowości zabezpieczeń można podać badania dokonane przez M. Rówińską [Rówińska 2011]. Na świecie zaś
badaniem rachunkowości zabezpieczeń zajmowali się: G. Allayannis i J.P. Weston; S.M. Bartram, G.W. Brown i F.R. Fehle; A. Panaretou, M.B. Shackleton i P.A. Taylor [Allayannis, Weston
2001, Bartram, Brown, Fehle 2009, Panaretou, Shackleton, Taylor 2013].
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Zarządzanie przestrzenią miasta – wybrane aspekty
Urban Space Management – Selected Aspects
Abstract: The factors of functioning and the instruments for managing the urban space have been the object of interest of researchers in various areas: management, spatial
economy, urban planning, environmental protection, sociology, political studies etc. In
spite of the current scientific discourse, there is a justified need for ongoing knowledge
updates on account of dynamic and constant changes occurring in the structure of urban space. The aim of the article is to determine the specific problems and issues related to the management of urban space and realisation that uncontrolled urbanisation
processes pose grave social, economic and ecological threats. The author’s intention is
to draw attention to the specific nature of organisation of space in metropolises and in
small towns, showing the potential, but also the threats to the representatives of local
governments and users of urban space. The triangulation method was applied, which
guarantees the highest quality of study, limits errors and enables references to several
specific methods of classic studies (comparative studies, analysis of content and observation). The analysis of selected planning and design documents, combined with their
comparison and confrontation with a potential source base and scientific requirements
will allow for formulation of conclusions about the efficiency of activities initiated in the
urban space. The impact of studies of this type on opinion-forming milieus in specific
local communities is also important. The constructed city development models and strategies are not sufficiently effective to cope with the problems of cities in the 21st century,
whereas modern city exploitation instruments are inefficient with respect to the servicing
of cities inhabited by millions of people.
Key words: city space, urban space, management, innovation, urbanisation, process, efficiency
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Wprowadzenie
Rozwój miast to proces konieczny zarówno dla krajów rozwiniętych, jak i rozwijających
się i w obu przypadkach jest bodźcem do ich przeobrażeń. Według klasycznego podejścia
rozwój przestrzeni miejskiej jest przedmiotem badań w aspekcie zarówno społecznym,
jak i ekonomicznym, przestrzennym oraz środowiskowym. Analiza aparatu pojęciowego,
jak również praktyka społeczno-gospodarcza są tematem interesującej i obszernej literatury przedmiotu. Wymiar publiczny aktywności związanych z zarządzaniem rozwojem
przestrzeni miejskiej ulega ciągłej ewolucji, stanowiąc zarazem niewyczerpane źródło
naukowych dociekań i inspiracji. Celem artykułu jest wskazanie wybranych problemów
i zagadnień z zakresu zarządzania, implikujących wniosek, iż niekontrolowane procesy
urbanizacyjne deformują nawet najlepiej zaplanowane założenia strategicznego rozwoju. Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu koncepcje (miasta zwartego, ekonomii
miast, zrównoważonego rozwoju) oraz zasygnalizowanie zjawiska rozlewania się miast,
znaczenia sieci komunikacyjnej i procesów metropolizacji z pewnością nie wyczerpują
podjętego tematu. Założeniem autora jest wskazanie specyficznych czynników wpływających na przestrzeń miast, a także zwrócenie uwagi, nie tylko władz samorządowych,
ale i mieszkańców, na korzyści i wady wynikające z rozwoju i wykorzystania przestrzeni
miast. Analizę badawczą oparto na metodzie triangulacji, wykorzystując przy tym metody klasycznych badań (komparatystyka, analiza treści, obserwacja). Podjęte badania polegały na analizie dokumentów planistycznych oraz projektowych wybranych jednostek
terytorialnych Polski lokalnej i regionalnej. Porównanie analizowanych dokumentów,
a także kontekst międzynarodowych dobrych praktyk w zakresie zarządzania przestrzenią miast, dowodzą, iż konstruowane w Polsce strategie i modele rozwoju nie są narzędziami skutecznej koordynacji pomysłów i działań.

Rozwój urbanizacji
Urbanizm, jako kategoria analityczna, pojawił się w końcu lat 30. XX w. W 1938 r. Louis
Wirth w opracowaniu zatytułowanym Urbanism as a Way of Life nazwał urbanizm sposobem życia, usytuowanym na trzech sprzężonych ze sobą fundamentach, a mianowicie na:
·· kompilacji „populacji, techniki i porządku ekologicznego”;
·· systemie społecznej organizacji;
·· zestawie postaw i wyobrażeń [Wirth 1996, ss. 189–197].
Społeczną koncepcję miasta według L. Wirtha cechuje zróżnicowanie ludzi oraz
przestrzeni miejskiej na strefy dobrobytu i ekonomicznych potencjałów oraz obszary
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ubóstwa oraz materialnego zaniedbania. W wyniku procesu rozlewania się miast
(ang. urban sprawl) przestrzeń staje się organizmem, którego wewnętrzne granice administracyjne są abstrakcyjne [Nowak, Skotarczak 2012, s. 164].
Kształtowanie i zarządzanie przestrzenią miasta w sposób społecznie odpowiedzialny i jednocześnie sprzyjający rozwojowi zamieszkujących ją społeczności dotyczy nie tylko planowania funkcji poszczególnych jej fragmentów, ale również analiz
i wdrożeń o charakterze sektorowym i komplementarnym zarazem. Polityki sektorowe
i sieci powiązań, występujących w ich ramach elementów, są kluczowe, jeśli chodzi
o kompleksowe zarządzanie przestrzenią miejską. Jane Jacobs w opracowaniu zatytułowanym The Death and Life of Great American Cities przekonuje, iż funkcją miast jest
użyteczność poszczególnych ich części [Jacobs 1961]. Autorka szczególną uwagę poświęca ulicom, twierdząc, iż powinny być jak najmniej skomplikowane – zorganizowane jednorodnie i prosto. Jednocześnie zwraca uwagę na estetykę ulic, podkreślając
zasadność różnorodności i wizualnych ciekawostek [Jacobs 1961]. Wyższe budynki,
zdaniem autorki, są zbyteczne, ponieważ tylko bogaci użytkownicy mogą ponosić
koszty ogólne ich utrzymania. Eksploatowanie małych bloków jest tańsze oraz pozwala na większe zróżnicowanie form i kubatury [Majer 2014, s. 176]. W praktyce metropolitalnej koszty utrzymania zależą od znacznie większej liczby czynników (skomunikowanie, odległość od centrum, standard osiedla, infrastruktura społeczna itd.). W XX w.
w Europie znaczenia nabiera dbałość o jakość życia, ważna nie tylko dla obecnych,
ale i przyszłych mieszkańców, w tym przedsiębiorców i inwestorów. Pochodną tej tendencji jest koncepcja city as an entertainment machine (miasto jako maszyna rozrywki)
u źródeł której tkwi przekonanie, iż miasto, by mogło się rozwijać, przede wszystkim
musi być atrakcyjnym miejscem zamieszkania [Swianiewicz 2005, ss. 5–25]. Dobrze zaprojektowana i użytkowana społecznie ulica to przestrzeń bezpieczna, podczas gdy
obszar pozbawiony ludzi staje się coraz bardziej niebezpieczny [Jacobs 1961]. Koncepcja J. Jacobs, bazująca na zaprojektowaniu bezpiecznych ulic, w kontekście rosnącej
mobilności kapitału (również ludzkiego), jest niewystarczająca. Osiągnięcie efektu różnorodności, sprzyjającej społecznej integracji, wydaje się być najtrudniejsze i jednocześnie najbardziej potrzebne. Warunkiem skuteczności tak zaplanowanej struktury
miejskiej jest m.in. określenie podstawowych funkcji i usług (edukacja, praca, muzea,
szkoły, obiekty użyteczności publicznej), zaprojektowanie zabudowy w formie niskich
budynków, zagospodarowanie starej zabudowy oraz zróżnicowanie zawodowe mieszkańców. Niektóre czynniki (promocja, ekologia, oferta skierowana do inwestorów)
mają aterytorialny charakter, gdyż wychodzą poza granice administracyjne i terytorialne, wkraczając w abstrakcyjną przestrzeń woli, determinacji i motywacji działania.
Czynniki te to obecnie kluczowy aspekt zarządzania metropolitalnego.
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Europejskie praktyki zarządcze – wybrane aspekty
W Europie znaleźć można wiele wzorców pozytywnych przeobrażeń w zakresie zarządzania metropolitalnego. Francuska współpraca gmin istnieje już od lat 60. XX w. i choć
jest dobrowolna, to zarazem jest także silnie stymulowana. Intensywność zachęt (również negatywnych, czyli np. finansowanie dostępne tylko dla związków metropolitalnych) oraz aprzestrzenny wymiar problemów powodują, iż dobrowolność jest złudna.
W dwóch ostatnich dekadach w kilku krajach europejskich podjęto próby reform metropolitalnych. Nową ustawę przyjęto w Holandii w 2007 r., w Katalonii w 2010 r. i we Włoszech w 2014 r. We wszystkich tych przypadkach proces instytucjonalizacji był stopniowy
i trwał wiele lat, a wypracowane w jego trakcie rozwiązania najprawdopodobniej nie są
ostateczne [Lackowska 2017].
Na obszarach metropolitalnych wyróżnić można trzy rodzaje problemów. Pierwsza
grupa to problemy lokalne, które mogą zostać rozwiązane na poziomie gminy. Grupa
druga obejmuje problemy, których rozwiązanie wymaga współdziałania wielu zainteresowanych, w tym miejscowych władz. Do trzeciej grupy zaklasyfikowano problemy
związane z ogólnym koordynowaniem rozwoju całego obszaru [Izdebski, Kulesza 2004,
s. 236]. Przedstawiony podział uszczegóławia koncepcję J. Jacobs. Dla zarządzania metropolitalnego szczególnie istotne są problemy o charakterze ponadlokalnym. Międzylokalna współpraca władz w zakresie sektorowych polityk, takich jak: transport zbiorowy, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska, jest konieczna ze względu
na atrakcyjność miejsca zamieszkania oraz możliwości inwestycyjne. W trzeciej grupie
problemów szczególnego znaczenia nabiera kierunek obranych polityk i wyznaczonych
celów strategicznych w zakresie: rozwoju społeczno-gospodarczego, rozwoju zrównoważonego, rozwoju inwestycyjnego, marketingu, brandingu, bezpieczeństwa itd.
W Niemczech za strukturę organizacyjno-prawną obszarów metropolitalnych odpowiadają landy. Od lat 30. XX w. w różnych aglomeracjach niemieckich pojawiały się próby instytucjonalizacji współpracy, które wreszcie na przełomie XX i XXI w. doprowadziły
do wykształcenia w kilku regionach miejskich rozwiązań podawanych za wzorce ustaw
metropolitalnych (Hanower i Stuttgart to jedyne w Europie przykłady jednostek metropolitalnych, w których władze są wybierane w wyborach bezpośrednich według ordynacji proporcjonalnej – w Stuttgarcie wybierana jest najpierw rada regionalna i ona potem wyłania przewodniczącego, a w Hanowerze w bezpośrednich wyborach wyłaniana
jest zarówno rada, jak i prezydent regionu) [Lackowska 2017]. Ośrodek decyzyjny jest
bliższy istoty problemu, który zyskuje na znaczeniu i może nawet zostać potraktowany
priorytetowo. Ustawy metropolitalne mogą dotyczyć różnych spraw w poszczególnych
landach. Jednak tradycja współpracy metropolitalnej jest tutaj imponująca i skuteczna.
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Podstawą zarządzania w Niemczech jest planowanie przestrzenne. Funkcjonują tu dwa
powiązane ze sobą systemy planistyczne: gminny (niem. Bauleitplanung) – związany
z zagospodarowaniem terenu oraz krajów federalnych (niem. Landesplanung und Raumordnung) – dotyczący głównie planowania przestrzennego. W systemie planowania
nie wypracowano szczególnych narzędzi planistycznych dla obszarów metropolitalnych. Na terenach o bardzo gęstej sieci osadniczej i infrastrukturalnej istnieje instrument
zwany „obszarem regulacji”, zdaniem K. Zimmermanna jest to narzędzie nieskuteczne
i niewykorzystywane [Zimmermann 2011, ss. 52–56]. Niektórzy autorzy, jak np. D. Fürst,
twierdzą, że do końca lat 90. XX w. w Niemczech zakładanie związków międzygminnych
jedno- lub wielozadaniowych było wyrazem pragmatycznego podejścia do problemu
koordynacji [Fürst 2005, ss. 151–168]. Trudno mówić o współzarządzaniu w sytuacji, gdy
szersza refleksja na temat zarządzania metropolitalnego – koncentrująca się na lokalnej
polityce przedsiębiorczości – pojawia się później.
Ogromny wpływ na kreowanie wizerunku i sposobu użytkowania przestrzeni miejskiej mają władze samorządowe. Ci „gracze” o przestrzeń publiczną, o stale niewystarczającym budżecie, zarządzają m.in.: kosztami wykonywania inwestycji, czasem realizacji przedsięwzięcia, kosztami eksploatacji nowej i już istniejącej przestrzeni publicznej
[Kociuba 2013, ss. 97–98]. Współczesne procesy urbanizacyjne spowodowały wzrost roli
metropolii jako inkubatorów rozwoju. Duże ośrodki aglomeracyjne dążą do dołączenia do sieci miast światowych. Metropolizacja przestrzeni jest naturalną konsekwencją
globalizacji. Miasta stały się centrami usług: naukowych, finansowych i medialnych oraz
miejscami wymiany: kapitału, dóbr i myśli technicznej, innowacji, a także wzorców kulturowych. Na ich terenie znajdują się centra zarządów międzykontynentalnych korporacji.
W Polsce oraz krajach postsocjalistycznych znaczący rozwój regionu jest niemożliwy bez
silnego obszaru metropolitalnego. Kontakty pomiędzy ośrodkami metropolitalnymi są
znacznie bardziej intensywne niż pomiędzy nimi a ich regionalnym zapleczem. Pomimo
to widoczny jest wpływ oddziaływania dużych miast na tereny przyległe określane jako
„miejski obszar funkcjonalny” [Chądzyńska 2014, s. 28].

Efekt aglomeracji netto
Wiele czynników decyduje o tempie i rozmiarach ekspansji przestrzennej miast. Dwa
z nich wydają się szczególnie ważne: wzrost liczby mieszkańców i rosnąca konsumpcja.
Wymienione potencjalnie niebezpieczne zjawiska – choć ryzykowne – są przewidywalne. Ekspansja aglomeracji miejskich postępuje często w sposób nieracjonalny i szkodliwy dla społeczeństw. Nie wszystkie jej efekty ujęte są w strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego ośrodków miejskich. Pomijane czynniki wymykają się spod kontroli
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zarządczej, żyjąc własnym życiem i wpływając dekonstrukcyjnie na pozostałe, być może
nawet poprawnie ujęte w planach strategicznych i politykach rozwoju. Koncepcja ekonomii aglomeracji (ang. agglomeration economies) nawiązuje do efektów będących
następstwem wzrostu rozmiarów lokalnej gospodarki. Bada pozytywne powiązania
produktywności z gęstością zaludnienia miasta, a także korzyści aglomeracji, zdefiniowane jako pożytki oraz przewagi pochodzące z przestrzennej koncentracji działalności
człowieka [Baicker, Chandra 2010; Harasimowicz 2015, s. 24]. Bazując na stworzonym dla
europejskich aglomeracji modelu Ciccione i rozpatrując korzyści oferowane przez dane
miasto, należy wziąć pod uwagę zarówno pozytywne, jak i negatywne czynniki (zob. tabela 1), czyli oprzeć się na efekcie aglomeracji netto [Ciccione 2002, ss. 213–227].
Tabela 1. Wybrane efekty aglomeracji miejskich
Pozytywne efekty
- Zróżnicowanie rynku pracy
- Chłonny rynek zbytu
- Zróżnicowanie podmiotów gospodarczych
- Możliwość zawierania transakcji bezpośrednich,
efektywna komunikacja i skuteczny przepływ informacji
- Rozpowszechnianie się umiejętności i wiedzy oraz ich
wysoka jakość
- Rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna
- Większa partycypacja społeczna w sprawy lokalne
i metropolitarne
- Oferta zagospodarowania czasu wolnego i rozwoju
mieszkańców

Negatywne efekty
- Wysokie koszty życia
- Wzrost wydatków publicznych ze względu
na charakter aglomeracji (np. wydatki na
ochronę środowiska)
- Duża gęstość zaludnienia i związane z nią
zatłoczenie
- Przestępczość
- Hałas
- Napływ imigrantów
- Choroby cywilizacyjne (implikowane tzw.
miejskim stylem życia)
- Zmiana systemów wartości i etyki (np.
brak autorytetów, spadek prestiżu rodziny,
laicyzacja społeczeństwa)
- Anonimowość i brak poczucia
przynależności do danej społeczności czy
miejsca

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Harasimowicz 2015, s. 27].

Efekt aglomeracji netto to różnica między korzyściami (pozytywnymi efektami)
a wadami (negatywnymi efektami) aglomeracji. Kumulacja podmiotów gospodarczych
na terenie miasta decyduje o jego atrakcyjności jako miejsca: zamieszkania, inwestowania, prowadzenia różnego rodzaju działalności (nie tylko gospodarczej). Z punktu
widzenia podjętych badań efekt aglomeracji netto jest pojęciem kluczowym dla projektowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Biorąc pod uwagę złożoność i sprzężenie zwrotne w zakresie poszczególnych efektów aglomeracji, nie ulega wątpliwości, że
ocena efektu aglomeracji netto nie jest prostą sprawą, ponadto jest ściśle uzależniona
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od potrzeb poszczególnych podmiotów i narażona na błąd wartościowania [Harasimowicz 2015, s. 28]. Podstawowe wskaźniki, takie jak: gęstość zaludnienia, wskaźnik
migracji, rozmieszczenie działalności gospodarczej, poziom płac, stopa bezrobocia,
wydajność ceny nieruchomości, renta gruntowa itd., pozwalają na obiektywną ocenę
atrakcyjności danego miejsca. Efekty aglomeracji w dużych miastach decydują o występowaniu procesów aglomeracji (wynikających z korzyści aglomeracji) lub deglomeracji (wynikające z negatywnych czynników aglomeracji). Kluczowym zadaniem władz
samorządowych oraz podmiotów odpowiadających za rozwój lokalny i regionalny jest
prowadzenie działań przyczyniających się do zwiększenia efektu aglomeracji netto,
a przynajmniej szukanie równowagi między pozytywami i negatywami aglomeracji.
Najczęściej sygnalizowany koszt wiąże się z kwestią transportu. Zatłoczenia w układzie
komunikacyjnym miast zmniejszają atrakcyjność przestrzeni. Jednym z wyników analizy tak postawionej tezy jest koncepcja malejących zysków z aglomeracji implikowana
zatłoczeniem ruchu ulicznego w Wielkiej Brytanii autorstwa D.J. Grahama [Graham
2006]. Autor przekonuje, że nadmierne obciążenie systemu transportu miejskiego
przyczynia się do zmniejszenia gęstości wysoko zurbanizowanych obszarów. Pomimo
dużej powierzchni, na której zlokalizowane są podmioty gospodarcze, nieskuteczny
transport (wydłużony czas dojazdów, podwyższone koszty) utrudnia do nich dostęp.

Koncepcja miasta zwartego
Konsekwencje procesów urbanizacyjnych warunkowane są racjonalną polityką administracji centralnej i regionalnej. Zakres przestrzenny badań nad zrównoważonym rozwojem obejmuje przede wszystkim regiony, różnie nazwane w strukturze administracyjnej
poszczególnych krajów. „Regionalna polityka zrównoważonego rozwoju w praktyce stanowi wypadkową polityki interregionalnej, tj. regionalnej polityki państwa, tworzącej podstawowe reguły, kryteria delimitacji i podstawy instrumentarium polityki w regionie oraz
intraregionalnej, tj. wewnętrznej polityki regionalnej, określającej własne drogi realizowania założeń zrównoważonego rozwoju w regionie” [Karol 2007, s. 9]. Wciąż brakuje instrumentów politycznych oraz ekonomicznych koncepcji uwzględniających długookresowe
cele, których realizacja rozwiązywałaby sprzeczności globalizacji i zmniejszała dysproporcje rozwojowe na świecie. Wprawdzie wiodącym tematem debat urbanistycznych stał się
w ostatnich latach problem intensywności wykorzystania terenów miejskich, jednak wciąż
w dużej mierze rozważania te mają charakter koncepcyjny, a racjonalna intensyfikacja wykorzystywania terenów miejskich to najczęściej jedynie cel zapisany w strategii rozwoju regionalnego. Najbliższe modelowi zrównoważonego miasta jest tzw. zwarte miasto. Do XIX
w. europejskie miasta rozwijały się w sposób skoncentrowany – wokół historycznego rynku,
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czyli centrum, narastały kolejne warstwy zewnętrzne. Mieszkańcy skupiali się na możliwie
najmniejszym terytorium. Powodem zwartości miast nie był zrównoważony rozwój, lecz
kwestia bezpieczeństwa oraz przestrzeganie zasad hierarchii społecznej. W dobie globalizacji i współczesnych procesów urbanizacyjnych model miasta zwartego zakłada zatrzymanie procesu rozpraszania zabudowy oraz oznacza rewitalizację obszarów zdegradowanych i ograniczenie transportu samochodowego na rzecz transportu publicznego. Model
zwartego miasta został uwzględniony w Europejskiej Perspektywie Rozwoju Przestrzennego
(European Spatial Development Perspective) [Towarzystwo Urbanistów Polskich 2000]. Natomiast Karta Ateńska wprowadziła nową wartość – tzw. miasto funkcjonalne [Europejska
Rada Urbanistów 2003]. Dezurbanizacja miast i urbanizacja wsi to główne założenia nowej,
funkcjonalnej wizji jednostki terytorialnej.
Powrót do idei miasta zwartego nastąpił w latach 60. XX w. Odświeżona koncepcja
stała się instrumentem zrównoważonego rozwoju. Intensywność zabudowy pozwala na
zaoszczędzenie terenu. Uniezależnienie mieszkańców od transportu samochodowego
stwarza podłoże rozwoju ekonomicznej komunikacji. Staranne zarządzanie przestrzenią
publiczną – znacznie mniejszą niż w przypadku miast rozproszonych – pomaga zadbać
o jej jakość. Miasto zwarte sprzyja efektywnemu zaspokajaniu potrzeb mieszkańców,
czego przykładem może być m.in. łatwy dostęp do usług ze względu na małe odległości. Nowa koncepcja miasta zwartego różni się od poprzedniej. Podstawowa różnica
dotyczy terenów zielonych w przestrzeni miejskiej – wprowadzenia ekologii do miasta.
Zwarte miasto ma istotne znaczenie społeczne. Jest przestrzenią atrakcyjną dla mieszkańców i ma funkcję integracyjną. Zmniejszenie odległości pokonywanych podczas
podróży i zbliżenie przestrzenne mieszkańców wpływa korzystnie na kontakty i więzi
społeczności miejskich. Niektóre z podnoszonych zalet zwartej konstrukcji miasta są
jednak dyskusyjne. Powodem pojawienia się wątpliwości były rezultaty badań nad społecznymi konsekwencjami wysokich intensywności użytkowania terenu oraz korzyściami transportowymi [Kowalewski 2016, s. 138]. Wyniki prac badawczych D. Simmondsa
i D. Coombe’a wskazują, że istnieje małe prawdopodobieństwo, aby zastosowanie intensywnych form użytkowania terenu w istotny sposób mogło oddziaływać na ogólną
skalę zadań transportowych. Taka strategia nie musi oznaczać podniesienia efektywności transportu, chyba że ograniczenia, co do możliwości podróżowania mieszkańców,
zostaną określone w regulacji prawnej [Simmonds, Coombe 2000, s. 129].
Procesy urbanistyczne często są efektem oddziaływania lokalnych, niepowtarzalnych czynników. Interesującym tego przykładem jest Delhi. W mieście tym najwyższa
intensywność zabudowy występuje na peryferiach miasta – jest ona tam czterokrotnie
wyższa niż w centralnych dzielnicach. Urbaniści nazwali taki układ „odwróconym miastem zwartym” [Jenks, Burges 2000, s. 153]. Zagospodarowanie przestrzeni Delhi jest
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konsekwencją politycznych decyzji osiedleńczych podjętych w XIX w., a dotyczących
układu przestrzennego miasta, którego centralnie zabudowany obszar zamieszkiwali wyłącznie kolonizatorzy. W XX w. rozpoczęły się żywiołowe i wielkie migracje. W ciągu jednej
dekady (lata 80. XX w.) ludność w Delhi wzrosła o 30%. Duża część nowych mieszkańców
– ponad 1 milion 300 tysięcy – intensywnie zasiedliła zabudowane, miejskie slumsy otaczające centralne dzielnice, co całkowicie zmieniło przestrzeń miasta. Ta konsekwentnie
realizowana polityka intensyfikacji zabudowy, zamiast stworzyć miasto o zwartej zabudowie, doprowadziła do powstania dzielnic slumsów [Kowalewski 2005, s. 133].
Zasady zrównoważonego miasta pokrywają się w dużym stopniu z zasadami
współczesnej urbanistyki. Są w nich postulaty zawarte w Kartach Ateńskich, znanej
agendy Habitat czy Deklaracji Kongresu Urban 21. Dyskusja nad modelem miasta zwartego, która to koncepcja jest obecnie jednym z najważniejszych nurtów, pokazuje z jak
złożonym problemem mamy do czynienia. Intensywnie zagospodarowane, chroniące
środowisko miasto – zarazem wygodne i przyjazne dla swych mieszkańców – wymaga
wdrożenia różnorodnych rozwiązań. Muszą one zakładać właściwy czas, miejsce i sposób ich stosowania.
Toczony obecnie, w pełni zasadny, dyskurs o mieście i jego przyszłości zmierza ku
wnioskowi, iż, bez względu na analizowane czynniki, polityki i plany rozwoju nie mogą
zależeć wyłącznie od pracy tzw. wąskich specjalistów. Interpretację rozwoju miast musi
charakteryzować holistyczna integracja międzysektorowa zakładająca:
a) w ekonomii – dbanie o zaspokajanie faktycznych potrzeb, a nie zachcianek;
b) w stosunku do natury – zrównoważony rozwój;
c) w technologii – oparcie się na lepszym wykorzystaniu wiedzy człowieka;
d) w kreowaniu porządku instytucjonalnego – stosowanie zasad decentralizacji i subsydiarności;
e) w osiąganiu ładu przestrzennego – kreowanie instrumentów uzgodnionych społecznie [Gzell 2013, s. 241].
Rozwój miast wymaga wspólnej pracy specjalistów różnych branż oraz rozwoju nowych dziedzin. Podlegające zmianom kategorie miasta powinny być badane, analizowane i projektowane.
Z powyższych rozważań wynika, że urbanistyce potrzebna jest dziś doktryna harmonijnego rozwoju miast, zgodnie z którą intensywność działań powodujących zmiany
w przestrzeni miasta powinna być proporcjonalna do przyjętego dla niego poziomu,
ustalonego w procesie ustawicznego planowania i projektowania urbanistycznego
(harmonijny związek między środowiskiem zbudowanym i naturalnym oraz pomiędzy
nimi a potrzebami ekonomicznymi i socjalnymi mieszkańców) [Gzell 2013, s. 243]. Harmonia, która oznacza planowanie wyprzedzających zdarzeń, umożliwiających czuwanie
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nad tym, aby mieszkańcy nie byli narażeni na pogarszanie się warunków życia, staje się
fundamentem Nowego Planowania. Zgodnie z nurtem Nowej Urbanistyki celem polityk
przygotowywanych w miastach nie musi być udział w wyścigu dążącym do zbudowania
optymalnych struktur i form, ale powinna nim być raczej stała kontrola głównych miejskich systemów [Gzell 2013, s. 243].

Zakończenie
Miasto zrównoważone to przede wszystkim miasto racjonalnie zarządzane. Warunkiem
koniecznym osiągnięcia takiej konstrukcji jest gotowość do poszukiwania kompromisów
i komplementarnych rozwiązań, które uwzględnią zmianę utrwalonych od pokoleń nawyków i przyzwyczajeń. Zmiana powinna objąć swym zakresem technologie produkcyjne, co
wpłynie na gospodarkę światową. Pogodzenie sprzeczności między rozwojem miast a celami konsumpcyjnymi i ekonomicznymi jest niemożliwe. W urbanistyce istnieje wiele obszarów, w których poprawa sytuacji jest możliwa do osiągnięcia w sposób logiczny i ewolucyjny. Wymaga to jednak podjęcia odpowiednich działań – potrzebne są nowe metody,
procedury i narzędzia. Wciąż brakuje rzetelnych badań dotyczących problemów urbanizacji i jej głównych aspektów – ekologicznego, społecznego i gospodarczego. Instrumenty
eksploatacji współczesnych miast są nieefektywne w zakresie obsługi miast zamieszkiwanych przez miliony ludzi. Hasło: „zrównoważony rozwój”, jakże popularne w dokumentach
planistycznych, w praktyce zupełnie nie jest realizowane. Nieskutecznemu planowaniu
urbanistycznemu towarzyszy brak monitoringu, co w konsekwencji prowadzi do defragmentacji i niewydolności infrastrukturalnej poszczególnych fragmentów przestrzeni. Dokumenty planistyczne nie zawierają analiz efektów aglomeracji netto i ryzyka. Najpopularniejszą, a zarazem jedyną, formą diagnozy jest analiza SWOT, najczęściej zbyt ogólna,
by stanowić skuteczny fundament planistyczny. Efektywna polityka regionalna wymaga
określenia rzeczywistych rozmiarów i tempa procesów urbanizacyjnych. Ponadto, kluczowe jest redefiniowanie funkcji miast ze względu na konieczność tworzenia racjonalnych
relacji między wielokierunkowymi działaniami w modelowaniu rozwoju współczesnych
miast. Być może Nowa Urbanistyka lub Nowe Planowanie, o których pisze Sławomir Gzell,
wyznaczą nowe kierunki [Gzell 2013]. Zmiany zasad planowania regionów, miast oraz polityki regionalnej w aspekcie zrównoważonego rozwoju są konieczne.
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Specyfika audytu wewnętrznego w działalności
uzdrowiskowej
The Specifics of the Internal Audit in a Spa Activity
Abstract: The paper shows the specifics of the internal audit in a spa activity. The main purpose of an internal audit is to provide information on the management control process for managers, ensuring compliance with laws and regulations. Based on the current regulations, there
were used the analysis of documents of the Supreme Chamber of Control and management
control in a sanatorium in Kołobrzeg. Apart from that in the paper one can find an example of
the functioning of the internal audit its objectives, tasks and the role in a spa and its facilities.
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Wstęp
Prowadzenie audytu wewnętrznego w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego oraz
w jednostkach samorządu terytorialnego, które mają status uzdrowiska (gminach uzdrowiskowych), znajduje uregulowanie prawne w ustawie o finansach publicznych [Ustawa
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 272 ust. 1–2, Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240]. Audyt, jako działalność niezależna i obiektywna, nie tylko wspiera kierownika
jednostki w realizacji celów i zadań (zwłaszcza statutowych), ale jest też ważnym instrumentem kontroli zarządczej.
Celem artykułu jest analiza audytu wewnętrznego w działalności uzdrowiskowej,
ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, wykonawczych i organizacyjnych. Przedstawiono w nim przede wszystkim istotne obszary i zadania audytu
wewnętrznego na podstawie dokumentacji Najwyższej Izby Kontroli (NIK) oraz planów
działalności sanatorium w Uzdrowisku Kołobrzeg.

Dariusz Kotarski

Zakres audytu wewnętrznego w działalności uzdrowiskowej
Pojęcie „audyt wewnętrzny” wprowadzono do polskiego porządku prawnego po raz pierwszy w 1998 r. Od tego czasu definicja audytu uległa istotnej zmianie, a sposób rozumienia
tego terminu zbliżył się do tego wypracowanego przez międzynarodowe organizacje audytu, w tym przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA) [Chojna-Duch 2012, s. 337].
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań za pomocą systematycznej oceny kontroli
zarządczej oraz czynności doradczych. Ocena kontroli zarządczej (zarządzania) dotyczy
zwłaszcza jej adekwatności, skuteczności i efektywności w dziale administracji rządowej
lub jednostce [Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 272 ust. 1–2,
Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240].
W polskiej praktyce audytorskiej stosowane są standardy audytu wewnętrznego
dla jednostek sektora finansów publicznych, które zakładają zmienne uwarunkowania
prawne i kulturowe oraz cele, złożoność oraz strukturę organizacyjną jednostek. Celem
standardów jest:
1. Dostarczenie wskazówek, co do tego, jak przestrzegać obowiązkowych elementów międzynarodowych ramowych zasad praktyki zawodowej.
2. Wyznaczenie ramowych zasad wykonywania i upowszechniania usług audytu
wewnętrznego (w szerokim zakresie) przysparzających organizacji wartości dodanej.
3. Stworzenie podstaw oceny działalności audytu wewnętrznego.
4. Przyczynianie się do usprawniania procesów i działalności operacyjnej organizacji [Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz. Urz.
Min. Roz. i Fin. z dnia 12 grudnia 2016 r., poz. 28].
Audyt wewnętrzny może być prowadzony (zlecony) w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego lub gminie uzdrowiskowej, a dokładniej – w jej urzędzie. Niezależne od formy współpracy i zakresu bieżących działań operacyjnych jednostki, audyt powinien być
zorientowany przede wszystkim na wspieranie kierownictwa w realizacji celów i zadań,
które warunkują utrzymanie lub otrzymanie statusu uzdrowiska. Zgodnie z ustawową
definicją uzdrowisko to obszar, na którym prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe,
wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na nim naturalnych surowców leczniczych i któremu został nadany status uzdrowiska [Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, art. 2, art. 34, Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399]. Status
ten może być nadany tylko obszarowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
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a) posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie;
b) posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie;
c) na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego;
d) spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do
środowiska;
e) posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej i transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę odpadami.
Gmina, która występuje o nadanie obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, jest obowiązana do uzyskania potwierdzenia właściwości
leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu w formie świadectwa [Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, art. 2, art. 34,
Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399].
Mając na uwadze prowadzenie działalności uzdrowiskowej przez jednostki sektora
finansów publicznych (gminy) oraz funkcjonujące na ich obszarze zakłady lecznictwa
uzdrowiskowego, należy zaznaczyć, że audyt wewnętrzny nie musi być prowadzony
w każdej jednostce. W zakładach lecznictwa uzdrowiskowego występuje obowiązkowo
w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, które nie zostały utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym
przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł. Audyt wewnętrzny prowadzi się również w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł. Dodatkowo, kierownik
sanatorium uzdrowiskowego lub szpitala uzdrowiskowego może podjąć decyzję o prowadzeniu audytu wewnętrznego w jednostce doraźnie lub na czas nieokreślony [Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 274 ust. 2–3, Dz. U. z 2009 r.
Nr 157, poz. 1240].
Niezależnie od obligatoryjności prowadzenia audytu, w celu określenia potrzeb doradczych w danym zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, audytor powinien zidentyfikować obszary audytu. Obszarem tym jest każdy zakres działania jednostki, dla którego
audytor wyodrębnił obszary ryzyka, a są nimi procesy, zjawiska i działania, których nieprawidłowy przebieg może zagrażać osiągnięciu przez jednostkę zamierzonych celów.
W ramach obszarów ryzyka wyodrębnia się zadania audytowe, czyli elementy bezpośrednio podlegające badaniu [Kiziukiewicz 2009, s. 20].
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Na etapie planowania obszarów i zadań audytu, zgodnie ze standardem audytu wewnętrznego nr 2201 (Aspekty planowania), audytorzy wewnętrzni muszą rozważyć:
·· strategie i cele badanej działalności i środki, za pomocą których kontroluje się jej wyniki;
·· istotne ryzyka dotyczące celów, zasobów i operacji badanej działalności, jak również
środki, za pomocą których potencjalny wpływ ryzyka jest utrzymywany na akceptowalnym poziomie;
·· adekwatność i skuteczność procesów: ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontroli danej działalności w porównaniu do odpowiednich koncepcji ramowych lub modeli;
·· możliwości wprowadzenia istotnych usprawnień procesów: ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontroli danej działalności [Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek
sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 12 grudnia 2016 r., poz. 28].
a) W zakładach lecznictwa uzdrowiskowego zadanie audytowe lub czynności doradcze powinny uwzględniać przede wszystkim ocenę realizacji zadań statutowych,
które częściowo określa ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych [Ustawa z dnia 28 lipca
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, art. 2, art. 34, Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399].
Zadania statutowe sanatorium uzdrowiskowego, których realizacja powinna podlegać jednocześnie ocenie audytorskiej, dotyczą w szczególności zapewnienia pacjentowi:
a) całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych;
b) opieki lekarskiej i całodobowej opieki pielęgniarskiej;
c) przewidzianych programem leczenia zabiegów;
d) świadczeń profilaktycznych;
e) edukacji zdrowotnej [Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, art. 2, art. 34, Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399].
Zadania audytowe, dotyczące działalności statutowej zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, powinny być uwzględnione w planie audytu. Zawiera on przede wszystkim:
1. obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania audytowe w danym roku;
2. informację na temat budżetu czasu komórki audytu wewnętrznego w danym
roku, wyrażonego w osobodniach, w szczególności na temat czasu planowanego na:
a) realizację poszczególnych zadań audytowych,
b) realizację czynności doradczych,
c) monitorowanie realizacji zaleceń
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d) realizację czynności sprawdzających,
e) kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego [Rozporządzenie Mini-

stra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, Dz. U. z 2015 r., poz. 1480].
Reasumując, należy zaznaczyć, że prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie uzdrowiskowej dotyczy jej urzędu, który powinien kontrolować na bieżąco spełnianie wymogów
stawianych uzdrowiskom. Natomiast w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego zasadniczym celem audytu wewnętrznego jest dostarczanie kierownikom tych jednostek informacji (danych), stanowiących podstawę do wprowadzania rozwiązań systemowych, służących poprawie efektywności i skuteczności działań, zwiększających prawdopodobieństwo
osiągnięcia założonych celów strategicznych oraz operacyjnych, a także realizacji zadań statutowych, wynikających z ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych [Ćwiklicki 2015, s. 154].

Kontrola w działalności uzdrowiskowej
Standard audytu wewnętrznego nr 2130 (Kontrola) zakłada, że audyt wewnętrzny musi
wspierać organizację w utrzymaniu skutecznych mechanizmów kontrolnych, zapewniając ocenę ich skuteczności i wydajności oraz promowanie ciągłego usprawniania. Musi
także umożliwić ocenę tego, czy mechanizmy kontrolne odpowiednio oraz skutecznie
reagują na ryzyka dotyczące ładu organizacyjnego, działalności operacyjnej i systemów
informatycznych w zakresie:
·· osiągnięcia celów strategicznych organizacji;
·· wiarygodności i rzetelności informacji finansowych i operacyjnych;
·· skuteczności i wydajności działalności operacyjnej oraz programów;
·· ochrony aktywów;
·· zgodności z prawem, przepisami, zasadami, procedurami i umowami [Komunikat
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu
wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Roz. i Fin.
z dnia 12 grudnia 2016 r., poz. 28].
W lecznictwie uzdrowiskowym istotnym wsparciem komórki audytowej, w zakresie
informacji dotyczących oceny działalności statutowej, mogą być wystąpienia pokontrolne. Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych zakłada obowiązek prowadzenia kontroli zewnętrznej w zakresie:
·· realizacji statutowych zadań zakładów,
·· prawidłowego udokumentowania leczenia,
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·· dokonania oceny działalności zakładu,
·· oceny jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
·· wskazania osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości [Ustawa z dnia
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach, obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, art. 2, art. 34, Dz. U. z 2005 r. Nr 167,
poz. 1399; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, Dz. U. z 2006 r. Nr 47, poz. 346].
Kontrola zewnętrzna może wykazać również, czy w zakładzie uzdrowiskowym doszło
do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Ustalenia stanu faktycznego w tym zakresie, na podstawie zebranych dowodów, dokonuje osoba przeprowadzająca kontrolę. Dowodami mogą być w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, opinie specjalistów oraz ustne lub pisemne wyjaśnienia
i oświadczenia pracowników w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.
W jednostkach samorządu terytorialnego, które posiadają status uzdrowiska, zakres
kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego jest często rozszerzony i obejmuje także:
·· kontrolę instytucjonalną realizowaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz
Najwyższą Izbę Kontroli, w sytuacji, kiedy prowadzą działania kontrolne na zlecenie
organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego;
·· audyt zewnętrzny i wewnętrzny, zwłaszcza w zakresie zarządzania ryzykiem oraz
w trakcie czynności doradczych;
·· kontrolę finansową sprawowaną przez skarbników oraz głównych księgowych
np. samorządowych jednostek organizacyjnych;
·· kontrolę funkcjonalną, która jest sprawowana przez osoby będące na stanowiskach
kierowniczych oraz urzędników wyznaczonych do realizacji powierzonych zadań (np.
nadzór budowlany, nadzór inwestorski, powierzone pełnomocnictwo w określonym
zakresie);
·· kontrolę wewnętrzną, sprawowaną przez upoważnionych urzędników samorządowych;
·· kontrole zewnętrze;
·· samoocenę [Winiarska, Kotarski 2012, s. 201].
Z punktu widzenia współuczestniczenia w przeprowadzaniu kontroli przez komórkę
audytu wewnętrznego samoocena jest szczególnym instrumentem zarządczym. Samoocena to proces, w którym dokonywana jest ocena funkcjonowania kontroli zarządczej
przez pracowników i kierownictwo jednostki. Może mieć ona szczególne znaczenie
w przypadku tych jednostek, które nie dysponują innymi narzędziami oceny kontroli
zarządczej, np. audytem wewnętrznym, lub których zasoby audytorskie można uznać
za niewystarczające. Stosowanie samooceny w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
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pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów audytu wewnętrznego, bowiem, posiadając więcej informacji o środowisku wewnętrznym jednostki, będzie mógł
on lepiej planować swoje prace, np. koncentrować uwagę na tych obszarach, których
nie obejmowała samoocena czy prowadzić bardziej wnikliwe badania w tych obszarach, w których samoocena wskazała istotne niedoskonałości zarządzania jednostką lub
istotne ryzyka. Należy podkreślić, że rola audytu wewnętrznego w procesie samooceny
może być bardzo różna i polegać na:
a) bardzo dużym zaangażowaniu w ten proces, obejmującym przygotowanie i przeprowadzenie samooceny;
b) mniejszym (ale nadal aktywnym) zaangażowaniu przejawiającym się w przeprowadzaniu szkoleń, udzielaniu merytorycznego wsparcia osobom koordynującym i przeprowadzającym samoocenę, angażowaniu kierownictwa jednostki w samoocenę, dostarczaniu wiedzy z zakresu: oceny, wdrażania i efektywności mechanizmów kontroli,
którą audytorzy wewnętrzni wykorzystują w trakcie realizacji zadań audytowych;
c) niewielkim zaangażowaniu, polegającym na wypełnianiu roli konsultanta całego
procesu i weryfikatora ocen sporządzanych przez osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie samooceny;
d) minimalnym zaangażowaniu i skupieniu się jedynie na syntezie informacji zgromadzonych w wyniku badania poszczególnych części jednostki [Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego
dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 12 grudnia
2016 r., poz. 28].
Podsumowując, należy podkreślić, że zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna kontrola w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego oraz gminach uzdrowiskowych istotnie
przyczyniają się do usprawnienia działań audytorskich, przy czym ważne jest, żeby dotyczyły one zadań, obowiązków i wymagań, zwłaszcza środowiskowych i technicznych,
które są niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie określonym w statucie zakładu lecznictwa uzdrowiskowego.

Ocena realizacji zadań w działalności uzdrowiskowej
Lecznictwo uzdrowiskowe jest zorganizowaną działalnością polegającą na udzielaniu
świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, prowadzoną w uzdrowisku przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego lub poza
uzdrowiskiem, w szpitalach i sanatoriach znajdujących się w urządzonych, podziemnych
wyrobiskach górniczych, podczas której wykorzystywane są warunki naturalne, takie jak:
właściwości naturalne surowców leczniczych, właściwości lecznicze klimatu (talasoterapia
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i subterraneoterapia) oraz właściwości lecznicze mikroklimatu, a także wykonuje się towarzyszące zabiegi z zakresu fizjoterapii [Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, art. 2 pkt 1, Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399].
W lecznictwie uzdrowiskowym korzysta się z urządzeń, takich jak: pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, parki, ścieżki ruchowe, urządzone odcinki wybrzeża morskiego, lecznicze
i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe, urządzone podziemne wyrobiska górnicze [Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, art. 5 pkt 1–3, Dz. U. z 2005 r. Nr 167,
poz. 1399]. Minister Zdrowia zapisuje w rozporządzeniu wymagania eksploatacyjne, funkcjonalne i techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, kierując się ogólnymi zasadami oraz standardami przyjętymi w celu zapewnienia efektywności zabiegów oraz właściwych warunków sanitarno-higienicznych.
Gmina uzdrowiskowa musi spełniać, zawarte w przepisach o ochronie środowiska,
normy środowiskowe. W tym celu zobowiązana jest chronić warunki naturalne uzdrowiska, a także monitorować stan środowiska, tj. poziomy: zanieczyszczenia powietrza,
natężenia hałasu i emisji pól elektromagnetycznych. Poza zadaniami przewidzianymi
przepisami dla wszystkich gmin, realizuje więc zadania własne, związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.
W niniejszym artykule poddano badaniu Uzdrowisko Kołobrzeg i Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu. Analizując dokumentację kontrolną Najwyższej Izby
Kontroli, dotyczącą działalności polskich uzdrowisk, można stwierdzić, że Uzdrowisko
Kołobrzeg nie spełniało wszystkich wymogów określonych dla uzdrowisk. W badanym
uzdrowisku przekroczono dopuszczalne normy hałasu. Ponadto, pomimo że gmina Kołobrzeg realizowała zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, to
nie wykonywała ona badań poziomu zanieczyszczeń powietrza, natężenia hałasu i emisji pól elektromagnetycznych. Należy podkreślić, że spełnianie wymagań w zakresie
dopuszczalnych norm środowiskowych jest jednym z zadań ustawowych gmin uzdrowiskowych. W tabeli przedstawiono istotne kryteria oceny realizacji zadań związane
z zachowaniem statusu uzdrowiska w Uzdrowisku Kołobrzeg (zob. tabela 1).
Kolejnym istotnym obszarem, który co roku powinien być badany przez audyt
wewnętrzny, są dochody wynikające z posiadanego przez gminę statusu uzdrowiska.
Wpływy z opłaty uzdrowiskowej gmina Kołobrzeg przeznaczała na różne zadania
własne, w tym dotyczące lecznictwa uzdrowiskowego. Równolegle, badane uzdrowisko nie prowadziło ewidencji wydatków pokrywanych z dochodów z opłaty uzdrowiskowej, pomimo że, w myśl ustawy, gminy mają prawo do poboru tej opłaty wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowisk
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[Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach, obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, art. 46, art. 48, Dz. U. z 2005 r.
Nr 167, poz. 1399]. Jak wynika z dokumentacji pokontrolnej NIK, brak wyodrębnienia
w ewidencji księgowej wydatków pokrywanych z dochodów z opłaty uzdrowiskowej,
uniemożliwia wykazanie zgodności działalności gminy z przepisami prawa, a także nie
zapewnia jawności i przejrzystości ich gospodarki finansowej (zob. tabela 1).
Tabela 1. Ocena realizacji zadań związanych z zachowaniem statusu uzdrowiska
w Uzdrowisku Kołobrzeg
Kryterium oceny
Świadectwa potwierdzające właściwości
lecznicze klimatu i naturalnych surowców
Uchwalenie statutu uzdrowiska
Funkcjonowanie komisji uzdrowiskowej
Wydzielenie stref ochronnych
Monitorowanie stanu środowiska
Spełnienie wymogów środowiskowych
(poziom hałasu)
Wprowadzenie opłaty uzdrowiskowej
Pobieranie opłat od pacjentów

Ocena
pozytywna
pozytywna
pozytywna
pozytywna
negatywna
negatywna
pozytywna
pozytywna

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [NIK 2016, s. 35].

Możliwość uzyskiwania dodatkowych dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej
i dotacji ma znaczenie dla gospodarki finansowej gmin uzdrowiskowych, szczególnie
w kontekście konieczności wykonywania zadań związanych z zachowaniem funkcji
leczniczych uzdrowiska. Ewentualna utrata statusu uzdrowiska może wpłynąć na pogorszenie sytuacji ekonomicznej tych gmin m.in. z powodu braku podstaw do ich uzyskiwania. Dochody Kołobrzegu z tytułu opłaty uzdrowiskowej i dotacji wynosiły 8,8%
dochodów ogółem w 2014 r. i aż 10,7% dochodów ogółem w 2015 r. (tj. ok. 12 mln zł)
[NIK 2016, s. 35].
Istotnym instrumentem oceny stopnia realizacji zadań w zakładach lecznictwa
uzdrowiskowego jest plan działalności oraz dokument oceniający jego wykonanie. Monitorowanie realizacji zadań jest zalecane w standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych [Kotarski 2012, s. 316]. Należy zaznaczyć, że audyt wewnętrzny powinien służyć osiąganiu wytyczonych celów w wyniku permanentnych działań
umożliwiających ocenę i poprawę efektywności procesów zarządzania organizacją [Mazur 2011, s. 334]. W tabeli przedstawiono przykładowe zestawienie celów, zadań i mierników ich realizacji w sanatorium uzdrowiskowym (zob. tabela 2).
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Tabela 2. Wybrane cele, zadania, mierniki realizacji celów w sanatorium uzdrowiskowym
w Kołobrzegu
Cele uwzględnione w planie
Zadanie (podzadanie) służące
działalności sanatorium
realizacji celu
Poprawa poziomu dostosowania •
Dostosowanie
sanatorium do przepisów prawa
pomieszczeń i urządzeń
o ochronie zdrowia
sanatorium do rodzaju
wykonywanej działalności
leczniczej oraz zakresu
udzielanych świadczeń
zdrowotnych
•
Dostosowanie kwalifikacji
personelu do wymogów
przepisów prawa
•
Doposażenie i wymiana
zużytego sprzętu
komputerowego
Poprawa bezpieczeństwa
•
Budowa i wdrażanie
pacjentów i osób
systemu SAP
przebywających w sanatorium
•
Przeszkolenie
pracowników
•
Wprowadzenie instrukcji
systemu SAP
•
Informacja pacjentów
w sprawie funkcjonowania
systemu SAP
Realizacja płatności
•
Monitorowanie przepisów
prawa
Terminowa
sprawozdawczość

•
•

Realizacja planu
finansowo-rzeczowego

•

•

Nazwa miernika określającego
stopień realizacji celu
Poziom dostosowania
(planowana wartość
miernika – 85%)

Liczba budynków objętych
systemem SAP (planowana
wartość miernika – 4)

Terminowe regulowanie
zobowiązań wynikających
z przepisów prawa
Monitorowanie terminów Sprawozdania do ZUS, US, GUS
sprawozdawczości zgodnie i działu księgowo-finansowego
z przepisami prawa
Prawidłowe przekazywanie
sprawozdań zewnętrznych
do GUS i PIP oraz
sprawozdań wewnętrznych
do działu księgowofinansowego
Wykorzystanie bazy
Realizacja planowanej liczby
leczniczej, hotelowej
przyjęć pacjentów
i żywieniowej
Wynagrodzenia, zużycie
Utrzymanie kosztów na
materiałów i energii, usługi poziomie nieprzekraczającym
obce
planu

Źródło: opracowanie własne na podstawie wybranych planów działalności ZOZ Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu w latach 2011–2016 [http://www.bip.mswia.kolobrzeg.pl/index.php?id=241&id2=138, dostęp:
20.05.2018].
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Z zaprezentowanego w tabeli zestawienia wynika, że zgodność z przepisami prawa
jest szczególnie ważna dla zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, który zawiera kontrakty na usługi z NFZ i innymi ubezpieczycielami (zob. tabela 2). Realizacja zadań zapisanych w planie finansowo-rzeczowym zakłada również wykorzystanie bazy leczniczej,
hotelowej i żywnościowej na potrzeby komercyjne, tj. generowanie zysku oraz utrzymanie kosztów na określonym w tym planie poziomie. Dodatkowo, realizacja obowiązków
sprawozdawczych, ewidencyjnych i dokumentacyjnych powinna być zawsze istotnym
obszarem badań audytorskich.

Zakończenie
Reasumując, należy podkreślić, że prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie uzdrowiskowej oraz w jej zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (zwłaszcza w szpitalach
uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych oraz zakładach przyrodoleczniczych) powinno przede wszystkim pomagać w ocenie realizacji celów i zadań określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych, a także stopnia spełniania innych wymogów środowiskowych i technicznych, potrzebnych do uzyskania lub utrzymania statusu uzdrowiska
[Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach, obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, art. 2, art. 34, Dz. U. z 2005 r.
Nr 167, poz. 1399]. W przypadku uzdrowiskowych podmiotów leczniczych zadania audytowe muszą obejmować badanie możliwości spełnienia standardów oceny jednostek
stosowanych przez podmioty kontraktujące usługi lecznicze.
W badanym Uzdrowisku Kołobrzeg nie spełniono wszystkich wymogów określonych dla uzdrowisk (stwierdzono niepełne monitorowanie stanu środowiska oraz przekroczenie parametrów jego oceny). Doradztwa oraz monitorowania wymagają również
obszary działalności związane z gospodarką finansową, np. procedury gromadzenia,
rozliczania i przeznaczania dochodów pochodzących z opłaty uzdrowiskowej. Ponadto,
na podstawie analizy planów działalności sanatorium uzdrowiskowego, można wskazać istotne zadania audytu, w szczególności te, które wynikają z planu finansowo-rzeczowego, związanego z działalnością operacyjną i inwestycyjną. Plany działalności nie
dotyczą jednak wszystkich obszarów i zadań audytu wewnętrznego w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, ale należy podkreślić, że powinny być brane pod uwagę przy
ich określaniu.
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Management in Non-Governmental Organizations
Abstract: Non-governmental organizations play an important role in the development of
local communities in different fields of life. An efficient management of this kind of organizations is essential in the proper accomplishment of their mission and objectives. A wellmanaged organization operates most efficiently when the following conditions are met: the
talents of all its members are made use of, the guidelines set by the management are made
comprehensible to everyone and the atmosphere at work, often a hard one, fosters cooperation and both the development of employees and the whole organization. Regardless of
the legal frame, the size and location of its activities, it is the people who constitute the fundamental principles and the capital of non-governmental organizations – both employees
as well as volunteers. For this reason, it is worth considering the third sector activities in the
context of human resources management as well. The article discusses the consolidation of
management in the third sector activities and it also attempts to present the difficulties in
connection with the process of management in non-profit organizations.
Key words: non-governmental organizations, management, management in non-governmental organizations

Introduction
In democratic societies, non-governmental organizations exert a great influence on the
development of local communities mainly because of the fact that they perform activities in different fields of life. Their involvement can be observed, among others, in social
services, environmental protection, education, culture, art, sport, and animal care.
The term of the non-governmental organization is defined in a number of different
ways. One of the most accurate definitions of non-governmental organizations was created by L. M. Salamon and H.K. Anheier [1999]. According to the authors, non-governmental
organizations, regardless of the country where they are established, are characterized by
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a formal structure and a defined legal status (foundations, associations and other forms),
independence from the government and its institutions as well as their non-profit nature.
Organizations do not submit gained profits to their founders, managers, members of the
board, members of the organization), on the other hand, they submit it to their statutory
activity. They are self-governed, which means that they control their own activities, while
the membership is voluntary.
For the purposes of this article there are adopted terms formulated in The Act on
Public Benefit Activities and Voluntary Work (2003), Law on Foundations (6 April 1984)
and Law on Associations (7 April 1989). In the given documents, the non-governmental
organization is defined as a group of people, the country’s citizens comprising their own
organizational structure which aims at accomplishing a precise unprofitable objective
of social significance. The membership in such a group is voluntary. A distinguishing
feature of non-governmental organizations is also their independence from public administration and complete self-governance. What is more, they are not public finance
entities, they do not belong to the business sector and they do not operate for profit. In
relevance to the given features, non-governmental organizations are often called community organizations, non-profit organizations, NGOs, public benefit organizations and
third sector organizations.
On the basis of Polish legal provisions, there are foundations and associations to be
distinguished among non-governmental organizations. Their growing number can be
noted each year. In 2018 there were around 20,000 foundations and 106,000 associations
registered, while at the beginning of 2015 the number of operating foundations was over
22,000 and the number of associations was almost 112,000 (the last ones including around 16,600 voluntary fire brigades). This data confirms the increasing trend in the third
sector [Gumkowska 2018]. On the basis of the research conducted by Stowarzyszenie
Klon/Jawor, and according to Polish Central Statistical Office (GUS), it is estimated that
around 70% of registered organizations are still in operation. Assuming this activity rate
means that in Poland there are currently around 90,000 associations and foundations.
The role of non-governmental organizations is essentially important both to the
community within they operate and whom they serve and to the individual as well. The
activities of non-governmental organizations contribute to mutual benefit which is, in
fact, based on cooperation of individuals and participation [Stewart-Weeks 2000]. A vital
role of the organization is also a socializing one, which affects both the beneficiaries of
the organization’s activities, as well as its members or volunteers. Additionally, the economic role is becoming more and more important in non-governmental organizations,
which become participants in the market by conducting business activities as well as by
establishing social enterprises. The economic role is most often called economization or
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commercialization of non-governmental organizations. The economization of the third
sector offers an opportunity of gaining autonomy from the public sector funding [Hausner 2012]. Despite the given advantages, the commercial activity of an organization may
also have an unfavorable influence on its functioning, most importantly by a weakening
of public functions, a drop in the public support, a limited access to resources, and a weakening of public networks, which become less durable as a result of a greater engagement of leaders and organizations’ boards in business problems of the organization.
[Backman, Smith 2000, Bogacz-Wojtanowska 2011].

Management – definitions and functions
Today, management is an essential part of communities and civilization. It is present
wherever people cooperate in order to achieve common goals. Management theories
distinguish the following management stages: planning, organizing, decision-taking,
motivating and controlling. A lot of researchers have attempted to define management
as a process. A definition by F. W. Taylor, among others, can be distinguished. He believed
that firstly, it is necessary to recognize what is to be expected from people, and then to
make sure that they do it in the best and most economical way [Tylor 1972, p. 209]. While
J. Zieleniewski explains his idea of management as a process of taking a decision on
the choice of goals which are next implemented. [Krzakiewicz 2006, p. 20]. You can thus
state that the process of management relies on formulating a goal, planning, organising
as well as acquiring and disposing of all of the resources. In conclusion, management
involves all of the activities that constitute a process of managing people in the process
of resource management of any institution.
A proper organization management additionally requires the presence of the authority, which means a possibility of exerting influence on other people. Organizations have
their managers. The manager is someone who is responsible for implementing all four
of the given features of management.
There are the following types of managers: of low-level (their role involves supervising
the employees’ work and they are often called supervisory employees; of middle-level
(they are responsible for supervising the work of other managers or employees and their
main task is to execute the company’s policy and balance the demands made by their
superiors with the possibilities of their subordinates; top-level managers (they are responsible for overseeing the entire organization and they develop company policies and control the mutual interaction inside and outside the organization) [Krzakiewicz 2006, p. 21].
The primary aim of management is to assure the attainment of the institution’s objectives by exercising the principle of rational administration. The idea of management
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thus refers to business activity and the achievement of positive results and involves exerting an influence on people who optimize resources in the process of administration.
The management process can be considered from two perspectives: a structural and
a functional one. [Krzakiewicz 2006, p. 23]. The structural perspective refers to the participants of the management process: the analysis is performed on the participants of
management, i.e., the staff at all levels of management, who have the powers to take decisions, and their subordinates. In this perspective the following elements of the process
of management can be distinguished: management body, management subject, information and decision feedback, which involves a two-way exchange of information and
a one-way decision-making, from the management body to the management subject.
The functional perspective refers to management activities conducted by the manager.
While describing the process of management of an institution you take notice of the
basic kinds of activities (a sequence of activities) that shape the process. The activities
that constitute the management process are the management functions. Management
has a few of distinguishable features. In one of his works, P. Drucker [1998], an American
organization and management classic, distinguishes five of them. Firstly, management
deals with people. Its objective is to ensure the cooperation of a number of people so as
to neutralize the weaknesses and make use of talents and strengths of the participants
of the organization. Another feature points out the fact that management demands simple and comprehensible objectives as well as tasks that unite all of the participants of
the organization. The need for communication, i.e. information transfer inside the organization and exchange of information with the outside is the third of the distinguishing
features listed by P. Drucker. Management cannot do without an extensive system of
indicators that are used for continuous and comprehensive monitoring. The indicators
allow for the evaluation and improvement of the activity efficiency.

The character of management of a non-governmental
organization
With regard to the management of non-governmental organizations, various attempts
are being made to implement new, or adapt already approved conceptions, methods
and tools of management to meet the requirements of this sector. In this subject area we
can get across different kinds of studies, even though they are mainly based on foreign
organizations. The texts analyzing the rules of the actual activities of organizations in
conditions peculiar to Poland are most often limited to the management described in
categories characteristic of the public service area and applied in the sphere of public
or market-oriented institutions. In the area of analysis, the issue of management falls
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into procedural and business categories. In management studies two contrasting viewpoints can be found, which question the validity of existence of the theory of non-profit
organizations management. One of them points out that general theories of management, both in public administration and in business sector, are sufficient to describe the
rules that govern the organization’s activity. The other viewpoint emphasizes that even
if we consider non-governmental organizations very narrowly (only as foundations and
associations), they are so distinct that it is impossible to speak of one theory of management. In this sense, the fact that there are common rules of managing a large non-profit
institution, a school for instance, and a small unprofessional local organization, can be undermined. However, it is important to notice the necessity of adjustment of management
techniques to specialized types of organizations which deal, e.g. with providing services,
mutual assistance, lobbying [Hudson 1997, p. 198], or according to another division: with
participatory organizations, public interest, service-providing or supporting ones [Toepler,
Anheier 2006, p. 166]. Since the 70s active members of non-governmental organizations
have noticed the necessity for both a practical and a scientific reflection on management in
non-governmental organizations. There is a noticeable trend of ‘managerialism’ in the third
sector, which indicates the necessity of employing highly qualified managers and transferring management tools from companies to organizations. Nevertheless, management
is considered to constitute a difficult element of functioning of the organization by a lot
of organizations’ leaders. Those who establish organizations want to pursue objectives in
connection with their passions and interests and they do not analyze it whether they are in
possession of management skills or not [Bogacz-Wojtanowska, Rymsza, 2015].

Business management, NGOs management – similarities
and differences
Considering the concepts of management in the third-sector organizations, it can be assumed that if there are similarities in terms of business management (including various
types of companies, e.g. dealing with production or services), there should also be some
features of management that differentiate the activity in the non-governmental sector
from the commercial activity and the operating mode of administration. In accordance
with the given definition, organizational management is also reflected in the activities of
Polish non-governmental organizations. However, it is to be acknowledged that this process in public organizations has its own distinctive nature. Most of all, it is connected with
the profile of the organizations which operate relying mostly on volunteers’ work as well
as activities that do not generate any profits. Non-governmental organizations basically
differ from the market sector in such a way that the third sector does not operate for profit,
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but on a pro bono basis, i.e. for mutual benefit. It also has an impact on its members and
management staff as they are concentrated on implementing the organization’s statutory
objectives while forgetting at times that their activity is similar to that of the company. It
is possible to compare different foundations, associations and other organizations to companies because they also employ people, dispose of financial resources, engage a lot of
professionals and specialists, actively participate in socio-economic life, obtain funds from
public or private sources and support the areas that require a very narrow specialization.
Like companies they also compete with other non-governmental organizations. However,
the processes in the management of NGOs differ from those applied in business companies, e.g. in the fact that in non-profit organizations the importance of winning a competitive advantage is little. Non-governmental organizations mostly cooperate rather than
compete with each other. The common feature of all of the non-profit organizations is that
they work for the benefit of others. Another difference lies in the fact that in the beginning
phase of the development of the organization it determines its mission and formulates
long-term objectives, agreed by the founders and not usually modified while the organization is in operation. The differences between the management of the non-governmental
organization and other kinds of institutions are limited to three spheres: the importance
of mission, the type of ownership and the role of stakeholders. Apart from that, the nature of managing organizations is based on the need for responding to different dilemmas,
which entails accepting different solutions during the process. The most important of them
is a choice between strategic management and project thinking, between the initial idea
and a voluntary role, between a charismatic and a participatory way of making decisions
and a choice between professionalism and spontaneity in the organization. Management
in public benefit organizations requires a recognition of the nature of their structure and
factors specifying their tasks, their own objectives and the staff motivation. They are characterized by being managed by one-, two- or three-person management – members, the
founders of the organization, while the standing staff core is little. In consequence, the role
of informal factors in dealing with the staff gets increased. It often happens that the staff
of the association comprises family members of the managers, which implicates possible
difficulties in management. Family and informal relationships endanger the unity and integrity of operating principles of NGOs as well as a professional attitude towards an impartial
evaluation and ways of awarding employees. As a result, emotions and behind-the-scene
criteria in the evaluation of the staff work as well as personalization of task relationships
take over. Other negative consequences for the endurance of organizational ties can be an
outcome of the leader’s inclinations towards authoritarianism or of mobbing of the staff
who work on short-term contracts.

160

Management in Non-Governmental Organizations

Leadership in the non-profit sector
The human resources management of the organization with a mission of providing public service in the non-profit sector, requires integrated leadership, which in terms of management styles can be identified, e.g. by means of a classic framework of leadership
qualities. The so-called Managerial Grid was developed by R. R. Blake and J. S. Mouton.
They built it out of nine-point scales of concern for people (y-axis) and concern for production (x-axis), distinguishing the main styles of work and personnel control in the form
of the following terms: grid (1,1) – an indifferent style, grid (1,9) – an accommodating
style, grid (9,1) – a dictatorial style, grid (5,5) – a status quo style, grid (9,9) – a sound style
[Steinmann, Schreyogg 1995, p. 398; Koźmiński, Piotrowski 1995, pp. 293–294]. Another
author, M. Holstein-Beck [2004], in her research presents the prevalence of leadership
conduct defined as a style of a “balancing bureaucrat” and “apparent autocrat”, which
testify to serious difficulties in performing control functions by leaders of Polish organizations. It is clear that an employee who does not get clearly defined tasks will neither
know what the objective of the activities is, nor have any motivation in order to perform
them. For this reason, defining objectives is one of the basic duties of every manager and
supervisor. It is important that employees not only can feel that their work is useful but
also know the reasons for their hard work, i.e. they are aware of the particular objectives
of their activities. The objectives are established by the leader. The following objectives
can be distinguished:
·· long-term, strategic – for the period of 3–5 years, indicating a general course of action,
·· short-term, tactic – for the period of 2–3 months, predicting desired solutions and
enabling a fast identification of deviations from the plan as well as an introduction of
a revision of activities,
·· current, operational – for the coming week, providing people with particular tasks to
be performed [Koźmiński, Piotrowski 1995, p. 220].
The factors that influence the development of the third sector result from the socio-economic system. They include both financial conditions as well as those related to human resources. Non-governmental organizations often struggle with an insufficient number of funds raised for their activities. Raising finances from various sources is a real challenge for non-profit organizations. The key role in all organizations’ activities, both internal
and external, is played by the personnel. They constitute the capital of the organization.
The effective performance results from the engagement of leaders – the organization’s
managers. They are responsible for creating a good staff team, a motivation system, conducting proper control actions and implementing organizational objectives. It is essential
to take care of the training of the management staff in organizations. They should take
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courses in, among others, staff management, controlling people, motivation and fundraising. Some scientists including W.T. Gangl emphasize that effective management also
relies on the number of people in the management board [Gangl 1998]. According to E.
Bogacz-Wojtanowska the most effective management is performed by a board consisting
of ten to fifteen people. [Bogacz-Wojtanowska 2006, p. 104].
The growth of interest in the third-sector management has contributed to the distinguishing of the key conceptions of managing NGOs. The authors of one of them are researchers P. Gomez and T. Zimmermann. According to their proposal, the following ones can
be distinguished: a holistic conception that emphasizes relationships within and outside
the organization (it mainly refers to organizations that provide services that constitute an
essential part of the public system); a normative conception that concentrates not only on
economic aspects but also on the development of values; a strategic-developmental conception that sees organizations as evolving systems, solving different kinds of dilemmas
that result from the encountered problems and opportunities; an operative conception,
which identifies management as an everyday functioning of organizations such as administration and accountancy [Anheier 2002; Bogacz-Wojtanowska 2006, p. 97].

Task performance vs. delegating powers
It frequently happens that leaders delegate a number of tasks to be performed in a given
time. For this reason, it is crucial that they manage their own time and plan tasks for both
themselves and their subordinates carefully. For human resource management to be effective it is absolutely necessary to plan tasks with a view to the accomplishment of the set objectives. An ability to delegate tasks to employees is the next essential factor of effective human
resources management. Delegation relies on providing the subordinate with tasks and powers necessary for becoming responsible for their performance. However, the ultimate responsibility for the teamwork always rests with the direct superior. Organizations can benefit
a lot from the proper delegation of tasks as J. I. Coates and C. Breeze emphasize the following,
e.g.: better use of one’s free time; development of knowledge, skills and capabilities of others,
greater trust between managers and employees; greater subordinates’ engagement into the
task performance; greater effectiveness of the management and the whole organization; greater staff motivation; strengthening of the manager’s authority in the organization [Coates,
Breeze 2006, p. 52]. Not every delegated task constitutes its proper delegation, which should
be characterized by the following elements: a delegation of powers according to the assigned task; you should not delegate a wide range of powers, i.e. powers that are larger than the
degree of responsibility for them; delegating responsibilities for the performance of intermediate stages, and not for the final achievement of the objective; establishing the deadline
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of submitting reports of the task performance at the moment of its delegation; a precisely
defined expected standard of task performance; defining the level of autonomy expected
from the employee; giving the most accurate information; expressing an appreciation for the
employee’s success; a continuous delegation – not only at the moment of work overload; delegating pleasant and unpleasant tasks [Coates, Breeze 2006, p. 53]. You should consider the
proper delegation of powers because as a result of their improper performance, the time necessary for supervising and coordinating subordinates’ work may be prolonged. It may also
lead to the employer’s exclusion from what happens in the team, and in consequence, the
wrong task division in the team. There is also a risk that the employee may wrongly interpret
the employer’s expectations in terms of the assigned task. As a result, it will lengthen the time
necessary for the task performance and cause a growth in the number of resources. Leaders
should be aware that their subordinates are competent and willingly undertake additional
tasks and accept additional responsibilities, then the delegation of powers will produce the
expected results, otherwise it will be a serious impediment. It happens that leaders are afraid
of losing their credits and benefits from the attained objective or some of their powers, and
in consequence, avoid sharing their expertise or professional secrets. In this case their fear of
consequences for possible mistakes of their subordinates will also be an obstacle. However,
delegation is an integral part of management and is closely related to human resources management. There is no effective team management without the task delegation to its members. Delegation of powers in non-governmental organizations is a common practice. In organizational management it is important to start with basic activities connected with sorting
out the positions and the division of competencies and functions. They should include tasks
connected with strategic and operational management, as well as finance and organizational
management.

Difficulties in the management of non-governmental
organizations
It also happens in public organizations that the regulations defining requirements for the
employee are not precisely formulated or there is not a unified evaluation and awarding
system for the staff and volunteers’ work performance. The difficulty in the management
of the organization lies in the fact that the personnel mainly consists of volunteers. It thus
makes it more difficult to reward employees materially for well-performed tasks. A material
reward is often replaced by a reference to other values, e.g. performance for mutual benefit
or new experience for volunteers. The relationships that develop between people in non
-governmental organizations go beyond a traditional division into formalized and those
not formalized. While establishing the organization’s objectives, the role of organizational
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structures should be clearly indicated. Organizational structures play one of the key roles
in the management of the organization. It is due to the fact that they exert influence on
their personnel. It can be seen in a model suggested by M. Bielski [2002], who in the whole
organization distinguishes a non-formal structure, i.e. a system of not formalized groups
such as: cliques, teams that pursue aggressive strategies while playing for profits, networks
of customer connections with the social milieu with a dysfunctional orientation on egoistic
values, when members of such groups seek to benefit from the organization’s resources
that are not due to them, at the cost of its remaining participants or its development opportunities, or against its key values. Additionally, in organizations there is a more or less
dysfunctional practice of a ‘vicious circle of bureaucratic regulations’, which results in an
over formalized structure. In reality, it is a non-real system despite the fact that it obligates
the participants formally [Bielski 2002, pp. 202–206]. It often happens that in order to make
it easier to act, employees omit unrealistic regulations. This state may be also convenient to
managers, but they can also take an advantage of it in personal games with subordinates
or in a collective staff reluctance against the management, e.g. the so called ‘work-to-rule’
(the practice of working to the strictest interpretation of the rules as a job action). A real
and operating organization has its complement in unreal structures, i.e. an organizational
fiction and in negative non-formal practice of some personnel who egoistically take advantage of organizational resources [Żbikowski 2004, p. 53]. Structural factors may frequently
influence the level of employees’ motivation, and in consequence the staff may have a demanding and discretionary attitude when they are rewarded for the work performance,
and it may also lead to the reduced own feeling of justice in the assessment of results. The
system of controlling and monitoring of management processes should not only be based
on the staff actions of aid organizations but also on the needs of beneficiaries, stakeholders
and sponsors’ merits. The objectives of the non-governmental organization result from an
efficient performance of its consistent role in creating a public network of cooperation between the association’s members and the society it provides its services to.

Conclusion
Management is one of the key elements that influence the efficiency of performance of non-governmental organizations. In the fast-developing third sector, which is mainly based
on human resources, it is essential to make it professional. It thus seems necessary to take
care of the cyclic personnel training in terms of management, controlling people as well
as motivation and development of personal competencies. In non-profit organizations
public skills are greatly important, and which if properly applied in relationships with
the staff, will result in achieving expected results, at the same time maintaining positive
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relationships conducive to work and the development of the organization. Experience
in reference to company management, but one that takes account of the differences
in the management of non-governmental organizations, will also be useful. In spite of
the trend of ‘managerism’, which is noticeable in non-governmental organizations, people who decide to establish an association, a foundation or those who already work
in the third sector find management difficult. The main reason for this state may be the
fact that volunteers find it more important to realize their passions and through them the
organization’s objectives than the elements of management. For an effective performance of
the third sector it is advisable to combine theory with practice and to implement elements of
management in the activities of both big and small non-governmental organizations.
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Kryzys euro w Hiszpanii i Portugalii i metody jego
przezwyciężenia
The Euro Crisis in Spain and Portugal and its Methods
to Overcome.
Abstract: The main goal of the article is to distinguish the main causes of the euro crisis
and the methods of its overcoming. The work examines the reasons of crisis and anticrisis
policies in two countries of the euro zone the most affected by the economic crisis: Portugal
and Spain. Stands out for several reasons: bubble in the real estate market, global structural
imbalances, imbalance in trade between the partners of the euro area, the growth of wage,
excessive debt, monetary policy and low interest ECB interest rates, In the fight against the
crisis, Portugal, Spain have carried out austerity programs and structural reform of privatization of public sector role, internal devaluation and change production structure. Reform in
the Member States does not protect however the euro against further crises, if you do not
enter it on the mechanism reform of European integration.
Key words: public debt, budget deficit, austerity program, structural policy, coordination of
monetary and fiscal policy

Wprowadzenie
Po pięćdziesięciu latach sukcesów Unia Europejska wkroczyła w okres głębokich przekształceń spowodowanych kryzysem w strefie euro, napływem uchodźców, czy wystąpieniem Wlk. Brytanii ze Wspólnoty. Kryzys 2008 r. nie rozpoczął się w Europie, ale na rynku
nieruchomości w USA, ale stamtąd rozprzestrzenił się z niespotykaną dotąd szybkością na
rynkach finansowych wielu krajów. Ze sfery finansów kryzys przeniósł się dalej do sfery
realnej gospodarki. Pomimo że rozmiary spadku produkcji i inwestycji, wzrostu bezrobocia ró`żniły się między krajami, kryzys w strefie euro miał wiele wspólnego z globalnym
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załamaniem, ponieważ poprzedzał go okres niskich stóp procentowych, nadmiernego zadłużenia, nieprawidowych inwestycji, powstania bańki spekulacyjnej na rynku paliw i nieruchomości. Wobec polityki niskich stóp procentowymi Europejskiego Banku Centralnego
(EBC), niektóre kraje członkowskie finansowały nadmiernie inwestycje prywatne i powiększały dług publiczny, przyczyniając się tym samym do powstania nierównowagi.
Analiza przyczyn kryzysu i dotychczasowych reform podjętych w strefie euro
uwzględnia doświadczenia dwu krajów strefy euro, szczególnie dotkniętych przez kryzys gospodarczy: Portugalii i Hiszpania. Metodę badawczą wykorzystaną w opracowaniu jest analizę danych statystycznych dotyczących obu krajów oraz badanie literatury
i raportów odnoszących się do ich polityki antykrzyzysowej. Kryzysy rzadko paraliżują
całe gospodarki, jeżeli prowadzona jest w nich odpowiednia polityka gospodarcza, stąd
też działania antykryzysowe obejmowały w tych krajach m.in przywróceniu prawidłowych relacji między polityką monetaraną a fiskalną. Chociaż kryzys w strefie euro zwalczano głównie metodami polityki oszczędności (austerity programs), to należy pamiętać
o tym, że Europejczycy stworzyli unię walutową w warunkach braku wspólnej polityki
fiskalnej i niższej mobilności siły roboczej, większego udziału państwa w gospodarce,
stąd polityka antykryzysowa musiała obejmować nieco inne instrumenty w Europie
niź w USA. Chodzi o to, iż oprócz polityki oszczędności metody antykryzysowe musiały
uwzględniać tutaj głębokie zmiany strukturalne w kierunku poprawy konkrencyjności.
Jak się wydaje kluczem do skutecznej polityki antykryzysowej w strefy euro są reformy podejmowane dwutorowo, zarówno w krajach członkowskich jak i instytucjonalne
w aparacie UE, które zapewnią właściwą koordynację między polityką monentarną EBC
i polityka fiskalną prowadzoną w poszczególnych krajach celem osiągnięcia optymalnego poziom wydatków w całej strefie.

Kryzys euro w Hiszpanii
W pierwszych latach po przyjęciu wspólnej waluty hiszpańskia gospodarka dość szybko
rosła napędzane tanimi kredytami (stopy procentowe obniżyły się z 9% do 4%), inwestycjami i wzrostem konsumpcji. Chociaż ceny ustablizowały się, inflacja w Hiszpani była nadal
wyższa niż stopy procentowe ustalone przez EBC. Powstałe w wyniku tego ujemne realne
stopy procentowe przyniosły wzrost zapotrzebowania na kredyt, zachęciły inwestorów do
inwestycji i zakupów nieruchomości. Pod wpływem zwiększonego popytu na rynku budowlanym w rok po wprowadzeniu euro Hiszpania wybudowała więcej domów niż łącznie
w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. O ile od 1998 r. do 2007 r. roku ceny domów w Hiszpanii wrosły więcej niż dwukrotnie przynosząc zyski wielu bankom, to po 2008 r. staneły
one wobec problemu niewypłacalności mając portfelu przecenione nieruchomości.
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Korekta wartości aktywów bankowych zostały w dużej mierze dokonane ze względu
na powiązania sektora bankowego z rynkiem nieruchomości. Ponieważ banki Hiszpanii
nie miały dodatkowych gwarancji dla aktywów hipotecznych składających się na 39%
wszystkich kredytów, stąd wobec tego że ceny domów spadły drastycznie nawet do
50% wartości, banki straciły dużą częśc kredytów hipotecznych po 2008 r. składające się
na sumę 9% PKB, w tym 52 mld. euro strat banków oszczędnościowych [Newseek 2013,
s. 51]. Hiszpańskie banki okazały się źle zarządzanymi instytucjami, których działalności
towarzyszyły nieprecyzyjne regulacje ostrożnościowe. Ze względu na liberalną politykę
regulatora Banco de Espana nie było odpowiedzialnego nadzoru większość regionalnych
kas oszczędnościowych, których ratingi zostały obniżone, niektóre do stanu „śmieci”.
Bankia największy w kraju bank na rynku kredytu hipotecznym została upaństwowiona:
potrzebowała 23,5 mld euro na pokrycie strat wynikających z kredytów hipotecznych. Ponieważ wielu pożyczkodawców ulokowało oszczędnosci za granicą dla dokapitalizowania
hiszpańskie banki pożyczyły z EBC rekordową sumę 376 mld w lipcu 2012 r.
Kryzys gospodarczy w Hiszpanii stał się efektem nie tylko nierównowagi finansowej
powstałej w fazie ekonomicznej ekspansji, ale również nierównowagi międzysektorowej. W latach 2000–2008 szybko rozwijająca się hiszpańska gospodarka wykreowała
więcej niż 1/3 wszystkich nowych stanowisk pracy w strefie euro, przy czym 25% powstało w budownictwie. O ile w sąsiedniej we Francji sektor budowlany tworzył 8% PKB,
to w Hiszpanii 18% PKB, gdy w Wlk. Brytanii budowano przed 2008 r. rocznie 250 tys.
domów, to w Hiszpanii 650 tys. [Garcia, Hrervas, Romero 2007]. Wzrost popytu w gospodarce przyniósł nie tylko przyrost produkcji , ale i podniósł koszty pracy, które w Hiszpanii wzrosły o 40% w stosunku do kosztów pracy w Niemczech. Wzrostowi płac nie towarzyszył jednak wzrost produktywności, zmniejszyła się więc konkurencyjności eksportu,
którego wzrost nie nadążał za przyrostem importu.
Tabela 1. Wskaźniki makroekonomiczne Hiszpanii w latach 2008–2017

PKB
Konsumpcja
prywatna
Konsumpcja
publiczna
Akumulacja kapitału
brutto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0
1,3

-2,5
-1,1

1,4
2,3

-1,9
-4,2

-3,0
-5,9

1,1
-0,4

0,9
2,2

1,5
2,5

1,5
2,3

2,9

0,4

3,7

1.,3

-3,2

-6,2

-3,8

-0,5

0,8

-0,3

-11,3

-4,9

-11,6

-9,4

2,3

4,5

0,1
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

7,1

10,9

9,8

9,4

9,5

9,6

2,7

-0,9

1,4

3,5

3

8.5

10.6

12.0

12.6

Eksport

-0,1

-11,6

8,8

Import

2,3

-10,6

Bilans handlu
towarowego
Bieżacy bilans
płatniczy
Deficit budżetowy

-12,9

Dług publiczny

Oszczedności
gospodarstw
domowych
Indeks cen
konsumpcynych
Stopa bezrobocia

2014

2015

2016

0,4

-0,2

0,1

0,7

15.9

17.0

14.2

12,1

11,2

6,6

4,2

4,3

3,8

6,1

4,4

5,1

-5,0

-5,2

1,2

4,9

8,2

4,5

-10,1

-10

-7,2

-4.0

-11,0

-10,5

-10,8

-10

-12,6

-10,8

-9,7

-7,6

-5,0

-3,8

-0,2

0,1

1,6

-3,6

-10,1

-9,8

-5,8

-5,5

-4,9

-4,6

-3,2

2,0

71,6

83,0

93,3

111

124,8

128

128,9

124,5

130

2017

Żródło: Eurostat statistics, European Economy, European Commission, Luxembourg 2014/1: Economic
Indicators for Spain including actual values, historical data charts, an economic calendar, time-series statistics, business news, long term forecasts and short-term predictions for Spain economy, The Economist
September 2nd–8th 2017.

W okresie po 2008 r. Hiszpańska gospodarka skurczyła się o 7,5%; popyt krajowy obniżał się do 2013 r. w sumie o 11,3%. W 2009 r. inflacja przekstałciła się w deflację -0,2% i deflacja przerywana niewielką inflacją trwała do 2016 r. O ile przed kryzysem budżet Hiszpanii
wykazywał nadwyżkę związku z powiększonymi wpływami podatkowymi od nieruchomości, to w okresie kryzysu nadwyżka budżetu (ponad 2% PKB) szybko przerodziła się
w deficyt wynoszący -11,2% PKB w 2009 r. Chociaż Hiszpania weszła w kryzys ze stosunkowo niewielkim długiem publicznym – 36,2% PKB, dla finansowania deficytu budżetowego
zwiększano zadłużenie publiczne, które w Hiszpanii wzrosło do 97,7% w 2014 r. Obecnie
dług sektora publicznego utrzymuje się na wysokim poziomie blisko 100% w stosunku do
PKB, ale średni koszt emisji długu spadł do do 1,61% w 2017 r. [The Economist 2017].
Jak widać z tab nr 1 w latach 2009–2012 drastycznie spadły inwestycje o 43.3%, poza
tym w latach 2001–2014 obniżyły się wydatki publiczne o 10,4%. Spadkowi popytu towarzyszył deficyt obrotów bieżących Hiszpani -9,6% w 2008 r., -4,5% w 2010 r., który nie przyczyniał się do uzupełnienia krajowego poziomu konsumpcji. Kiedy spadły popyt inwestycjyjny i konsumpcyjny, to nastąpił spadek produkcji, dochodów i wzrost stopy bezrobocia,
która w 2012 r. osiągneła 25%, a rok pózniej nawet 26,6% siły roboczej, co dawało prawie
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5 mln osób bezrobotnych. Bezrobocie dotknęło zwłaszcza młodych ludzi, których prawie
50% było pozbawionych pracy, stąd około 68% z nich wyrażało chęć emigracji. Niektórzy
hiszpańscy ekonomiści zaczeli zastanawiać się nawet, czy wobec tak gwałtownego załamania kryzysowego powrót do pesety i dewaluacja waluty krajowej nie stanowiłby metody ożywienia produkcji i wzrostu zatrudnienia. Przeważyła jednak opinia, że powrót do pesety stanowiłoby krok do tyłu dla hiszpańskiej gospodarki ze względu na: a) obniżenie siły
nabywczej; b) zmniejszenie importu; c) wzrostu kosztów utrzymania hiszpańskich obywateli o około 30% wskutek rosnącej inflacji; d) zwiększenie wartości długu zagranicznego.
Wobec pogłębiającego się kryzysu Hiszpania poprosiła partnerów o 100 mld euro
pomocy ekonomicznej dla ratowania sektora finansowego. W 2012 r. Komisja Europejska zatwierdziła plan pomocy finansowej w wysokości 37 mld euro dla restrukturyzacji
trzech największych hiszpańskich banków i sprzedania czwartego (Banco de Valencia).
W 2013 r. w ramach Europejskiego Systemu Stabilności (ESM) dokonano drugiej wypłaty
około 1,9 mld. euro dla rekapitalizacji banków; tym samym całkowita kwota środków
wypłaconych w ramach programu osiągnęła 41,3 mld. euro. Jednocześnie hiszpański
system finansowy sam dokonywał istotnej restrukturyzacji, połączenia i koncentracji,
zwiększenia kapitału banków. Aby dopomóc wypłacalność całemu sektorowi bankowemu utworzeno w Hiszpanii FROB (Fondo de Reestructuracion Ordenada Bancaria) tj.
fundusz z kapitałem 50,7 mld. euro specjalnie dla przejmowania i sprzedaży aktywów
z rynku nieruchomości. Po 2009 r. w Hiszpanii dokonało się wiele procesów połączeń
banków, zwłaszcza między kasami oszczędnościowymi ahorro de cajas, wskutek czego
zmniejszyła się liczba podmiotów działających na rynku od 45 do 17. W przeciwieństwie
do krajów takich jak Irlandia w Hiszpanii nie było takiej dużej skali nacjonalizacja banków, ale dzięki ich konsekwentnej konsolidacji Hiszpania stopniowo odzyska zaufanie
inwestorów i uczestników rynku [Eurogroup 2012].
W gospodarce Hiszpani zbyt wysoki jest udział sektora publicznego, a zbyt mały
produkcji nowczesnych przemysłów i usług. Rozbudowana administracja centralna
i regionalna stanowiła dla budżetu olbrzymie obciążenie w związku z czym Hiszpania
przez lata borykała się z problemem wysokiej inflacji napędznej m.in wysokimi płacami
i wydatkami budżetowymi. Administracja jednej prowincji Katalonii zatrudniała 130 000
urzędników, a jej budżet wynoisł 32 218 mln. euro w 2007 r. [Sobreques, Callico 2012,
s. 132]. Dlatego też reformy musiały obejmować redukcję kosztów funkcjonowania
sektora publiczne poprzez zwolnienia pracowników oraz obniżki płac. Polityka rządu
w Madrycie „wewnętrznej dewaluacji” obejmowała umiarkowane cięcia wynagrodzeń
sektora publicznego o 5% , zawieszenia 14 pensji dla pracowników. W okresie kryzysu płace w sektorze prywatnym okazały się również „lepkie”: jednostkowe koszty pracy
zmniejszano stopniowo o 7,5% w latach 2010–2014.
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Komisja Europejska i EBC domagały się, aby wszystkie kraje członkowskie euro przywróciły w pierszej kolejności równowagę budżetu. W odpowiedzi Premier Rajoy ogłosił
wprowadzenie planu oszczędnościowego, obniżenia wydatków budżetowych o 65 mld,
w tym cięcia świadczeń socjalnych. Hiszpania zwiększyła ponadto stopę opodatkowania
VAT z 18% do 21%. Do 13% wzrosły stawki podatku VAT nakładane na przemysł filmowy,
dyskoteki i krematoria i pomimo wielu protestów hotelarzy i biur podróży większym VATem obciążono także usługi sektora turystycznego. Odliczenia podatku przy zakupie nowych domów zostały zlikwidowane, wyższe podatki wprowadzono w stosunku do obywateli o najwyższych dochodach, dochody powyżej 300 000 euro obciążono stawkę 52%.
Wprowadzony w Hiszpani program oszczędnościowy zakończono formalnie
w 2014 r. Oprocentowanie 10-letnich rządowych obligacji spadło z 14,03% w okresie
kryzysu do poniżej 1,14% w marcu 2015 r. i 1,02% w sierpniu 2016 r. O ile PKB Hiszpanii
wzrósł w 2015 r. o 3,4%, następnie w 2016 r. o 3% , to w 2017 r. o kolejne 3,0% PKB. Ożywienie gospodarcze Hiszpanii jest większe niż w innych krajach strefy euro: produkcja
przemysłowa wzrosła tutaj o 3% w 2017 r., gdy w całej strefie euro o 2%, w Niemczech
2,5%, we Francji o 1,9%. Konsumpcji i inwestycji sprzyjało rosnące zaufanie oraz wzrost
zatrudnienia, które w przeciągu jednego roku (do kwietnia 2015 r.) podniosło się o 500
tys. nowych miejsc pracy. Bezrobocie w 2016 r., po raz pierwszy spadło w Hiszpanii poniżej 20%, a w czerwcu 2017 osiągneło poziom 17,1% [The Economist 2015]. Obniżenie
kosztu pracy poprawiło pozycję konkurencyjną gospodarki Hiszpanii: po przejściowym
spadku eksportu w 2013 r. wywóz towarów i usług nabrał przyspieszenia w 2014–2015 r.
podnosząc się o 7,8% i o 5,4%. W sumie do 2016 r. eksport podniósł się o 1/3 w porównaniu z okresem sprzed kryzysu. W 2016 r. Hiszpanię odwiedziła rekordowa liczba turystów
– 75,3 mln. przynosząc krajowi 77 mld. euro dochodów.
Tak więc dane makroekonomiczne Hiszpanii świadczą o pogłębianiu się równowagi wewnętrznej i zewnętrznej gospodarki. Wskutek wzrostu dochodów budżetowych
w programie rządu jest zmniejszenie deficytu poniżej kryteriów z Maastricht i obniżenie
długu publicznego. Aby wejść na ścieżkę trwałego zrównoważonego wzrostu gospodarczego Hiszpania potrzebuje jednakże kontynuacji rozpoczętych reform, w tym głębokiej reformy strukturalnej gospodarki, liberalizacji rynku energii, reformy sektora publicznego, nowych inwestycji w odnawialne żródła energii (słoneczna, energia wiatrowa),
rozwój nowych technologii. Zmniejszenie biurokracji na poziomie lokalnym, która dubluje administrację centralną, poprawa klimatu inwestycyjnego, obniżenie bezrobocia,
to następne wyzwania stojące przed hiszpańską gospodarką. Ponieważ przed krzysem
gospodarka Hiszpani rozwjała się głównie w oparciu dynamiczny wewnętrzy rynek, po
kryzysie Hiszpani potrzebny jest nowy model rozwoju oparty w większym stopniu eksporcie, innowacyjności firm, poszukiwaniu nowych specjalności.
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Kryzys euro w Portugalii
Kryzys gospodarczy dotknął Portugalię rok później niż Grecję, a pierwszymi jego symptomami były spadek inwestycji, konsumpcji i produkcji. Portugalski PKB skurczył się o –
0,5% w 2009 r. – 1,9% w 2011 r. – 3,0% w 2012 r. Aby przeciwdziałać spadkowi konsumpcji
prywatnej, rząd zdecydował się na podniesinie spożycia publicznego. W efekcie deficyt
budżetowy wzrósł do poziomu – 10.1% w 2009 r. i – 9,8% w 2010 r. Jak widać z tab nr. 2
dług publiczny przekroczył 100% PKB po 2011 r., a koszt obsługi długu publicznego
wzrósł z 3,1% PKB w 2010 r. do 4,2% w rok później.
Tabela 2. Wskażniki makroekonomiczne Portugalii w latach 2008–2017

PKB
Konsumpcja
prywatna
Konsumpcja
publiczna
Akumulacja
kapitału brutto
Oszczedności
gospodarstw

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0
1,3

-2,5
-1,1

1,4
2,3

-1,9
-4,2

-3,0
-5,9

1,1
-0,4

0,9
2,2

1,5
2,5

1,5
2,3

2,9

0,4

3,7

1,3

-3,2

-6,2

-3,8

-0,5

0,8

-0,3

-11,3

-4,9

-11,6

-9,4

2,3

4,5

0,1

7,1

10,9

9,8

9,4

9,5

9,6

-0,9

1,4

3,5

3

0,4

-0,2

0,1

0,7

10,6

12,0

12,6

15,9

17

14,2

12,1

11,2

domowych
Indeks cen
2,7
konsumpcynych
Stopa bezrobocia 8,5
Eksport

-0,1

-11,6

8,8

6,6

4,2

4,3

3,8

6,1

4,4

Import

2,3

-10,6

5,1

-5,0

-5,2

1,2

4,9

8,2

4,5

Bilans handlu
towarowego
Bieżacy bilans
płatniczy
Deficit
budżetowy
Dług publiczny

-12,9

-10,1

-10,0

-7,2

-4,0

-11

-10,5

-10,8

-10

-12,6

-10,8

-9,7

-7,6

-5,0

-3,8

-0,2

0,1

1,6

-3,6

-10,1

-9,8

-5,8

-5,5

-4,9

-4,6

-3,2

2,0

71,6

83,0

93,3

111

124,8

128

128,9

124,5

130

Żródło: Eurostat, European Economy, European Commission, Luxembourg 2011/6, poz. 149; Bordell, La Vella (2015), Key macro-economic indicators for Cyprus, Greece, Portugaland, Ireland; Banco de Portugal (2016),
Financial Stability Report, May 2016; Euro system [online], http//trading.economics.com/portugal/indicators,
dostęp: wrzesień 2017.
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Od 2010 r. do 2015 r. nominalny dochód do dyspozycji spadł w Portugalii o 5,2%,
a tylko w jednym 2012 r., Portugalia straciła blisko 180 tysięcy miejsc pracy, wskutek
czego stopa bezrobocia osiągnęła 17% w 2013 r. Najbardziej wzrosła stopa bezrobocia
wśród młodzieży (od 15 do 24 lat) do 37,4% w lipcu 2013 r. Ten trend rosnącego bezrobocia został zatrzymany następnego roku, gdy jego stopa spadła w Portugalii do 14,2%
i w 2016 r. do 11,2%. Realne koszty pracy spadły w latach 2010–2014 o 6,1%. Warto dodać, że Portugalia była atrakcyjnym miejscem dla wielu emigrantów do podjęcia pracy,
zarówno z ich byłych kolonii, jak i krajów Europy Wschodniej (w większości z Ukrainy),
ale po 2008 r. nastąpiło odwrócenie tego trendu i wielu Portugalczyków opuściło kraj
udając się do Francji (16 000 w 2012 r.), Szwajcarii (5330 w 2012 r.) Niemiec – 40 000 (3%
więcej niż w 2011 r.), a nawet do Brazylii lub Anoglii.
Podobnie jak w innych krajach strefy euro Portugalia borykała się z problemami
z sektora finansowego: aktywa banków zmniejszały się z 513 mld w 2011 r., do 430 mld
w 2014 r., w 2015 r. spadały dalej do 413 mld i do 409 w 2016 r. [Banco de Portugal 2016,
s. 8]. Ze względu na zmniejszenie aktywów wskaźnik pożyczek netto zaciąganych przez
korporacje (niefinansowe) był ujemny – 3,5% w 2012 r. i – 0,3% w 2013 r. Stopa pożyczek
do aktywów spadła z 140% w 2011 r. do 103% w 2016 r. w związku z czym banki komercyjne stawały się coraz bardziej dysfunkcyjne. O ile finansowanie Banku Centralnego
wzrosło z 46 mld euro w 2011 r. i do 52,8 mld euro w 2012 r., to następnie zmniejszył
on pożyczki udzielane bankom handlowym do 26,2 mld euro w 2015 r. i 24,8 mld euro
w 2016 r. [Financial Stability 2016, s. 25].
Kluczowe dla przezwyciężenia kryzysu w Portugalii było utrzymanie wypłacalnośći,
ponieważ wpływy podatkowe okazały się niewystarczjące do sfinansownia wydatków.
Dla pokrycia deficytu (10,1% PKB w 2009 r.) Portugalia zaciągała dług, który wzrósł
z 71,6% w 2008 r. do 123,6% w stosunku do PKB w 2013 r., a całkowite zadłużenie gospodarstw domowych osiągnęło 82% PKB w 2015 r. Co więcej w sierpniu 2016 r. dodatkowo
wzrósł dług publiczny o 2,5 mld euro do łącznego poziomu 243,3 mld euro [Banco de
Portugal 2016, s. 1]. W 2015 r. wydatki instytucji rządowych i samorządowych z tytułu
odsetek spadły tylko o 0,3% do 4,6% PKB, ale pozostały jednym z najwyższych w strefie
euro. W 2016 r. portugalski rząd emitował 10-letnie obligacje o dość stabilnej stopie nieco powyżej 3%. W 2015 r. deficyt budżetowy obniżył się w Portugalii do poziomu – 3,2%,
ale dług publiczny pozostał nadal wysoki – 124,5% w stosunku do PKB.
Rosnące koszty długu publicznego i trudności w sektorze bankowym spowodowały zwrócenie się z prośbą o wsparcie do MFW i EBC na ratowanie sektora bankowego
i finansów publicznych, gdy oprocentowanie obligacji publicznych zbliżało się do 8%.
Naprawa finansów zaczeła się od rekapitalizacji banków. Pomoc finansowa w wysokości 78 mld euro w okresie trzech lat uzależniono od konsolidacji fiskalnej i podjęcia
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reform strukturalnych zwłaszcza w sektorze publicznym. Ponieważ sektor publiczny
zawsze odgrywał ważną rolę w Portugalii; przed kryzysem udziału spółek publicznych
był szczególnie wysoki, w takich sektorach jak finanse – 33,6%, transport – 18,9%,
zdrowie – 12,1%, infrastruktura – 9,7%, w mediach 7%, zdecydowano się na szeroką
prywatyzację gospodarki i dochody z prywatyzacji przyniosły rządowi dodatkowo
6,7 mld euro do 2013 r., to jest więcej niż przewidywał pierwotny plan [Schultz 2016].
Od 2015 r. sytuacja gospodarcza Portugalii powoli poprawia; PKB wzrósł o 1,5%
w 2015 r. i w 2016 r. Zwiększonej konsumpcji krajowej o 2,6% w 2015 r., 2,3% w 2016 r.
towarzyszy dodatkowo wzrost eksportu o 43% w 2015 r., 6,1% w 2016 r. i o 4,4%
w 2017 r. Wzrost produkcji i handlu przyniósł dodatkowe dochody podatkowe, stąd
deficyt budżetowy obniżył się do poziomu z Maastricht -2% w 2017 r. Rząd przestrzega
surowych zasad ograniczenia wydatków i zwiększenie dochodów. Dlatego podwyższono podatki pośrednie zwiększając stawkę podstawową VAT z 21% do 23%, wzrosła
też stawka VAT na energię elektryczną i gaz ziemny. Stawka podatku dochodowego od
firm została utrzymana na poziomie 21% w 2015 r. W ramach oszczędności maksymalny pułap miesięcznych świadczeń dla bezrobotnych został zmniejszony z 1455 roku do
1257 euro [Pedroso 2014, ss. 23–24], a maksymalna długość otrzymania świadczeń dla
bezrobotnych została zredukowana od 270 do 150 dni. Płacę minimalną zamrożono
tymczasowo na poziomie 485 euro. Emerytury powyżej 5000 euro zostały obciążone
opłatą solidarnościową od 10% do 25%, zaś na emerytury ponad 7545 euro nałożono
podatek w wysokości 50%. W ramach programu oszczędności w 2012 r. zawieszono
wynagrodzenie 13 i 14 pensji, ale Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zniesienie 14 pensji dla pracowników sektora publicznego było niezgodne z konstytucją [Decree Law
2012]. Za istotny środek przywrócenie równowagi fiskalnej w Portugalii uważa się
zwiększenie ściągalności podatków i ograniczenie szarej strefy.
Financial Times charakteryzuje Portugalię jako kraj ze skromnym wzrostem gospodarczym, małymi inwestycjami, niską konkurencyjnością, trwałym deficytem i niedokapitalizowana systemem bankowym [Financial Times 2017,s. 15]. Deficyt budżetowy
spadł jednak w Portugalii poniżej kryterium z Maastricht i odzyskała ona wiarygodność
na rynkach finansowych. Badania 160 000 miejsc pracy w przedsiębiorstwach portugalskich w 2016 r. konkludują, że w jednej w każdej z dwu spółek można zatrudnić nowych pracowników [The Portugal News 2016, s. 3]. Do czerwca 2017 r. globalny eksport
Portugalii głównie na jednolity rynek zwiększył się do 4 ,77 mld. euro, gdzie wyniku
spadku płac poprawiła się konkurencyjność Portugalii w zakresie wywozu tekstyliów
i odzieży. Ożywienie widać zwłaszcza w sektorze budowlanym w aglomeracji Lizbony,
gdzie 6 700 transakcje zostały zamkniętych i 55% wszystkich dostępnych nieruchomości zmieniło właściciela od czerwca 2015 r. do marca 2016 r. Aby przyciągnąć kapitał
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zagraniczny spoza UE wprowadzono program Golden Visa, oferujujący inwestorom
prawo stałego pobytu w Portugalii; inwestycje przyciągnięte przez program Golden
Visa wzrosły ponad dwukrotnie podczas pierwszych siedmiu miesięcy 2016 r do ponad 571 mln euro. Tylko w czerwcu 2016 r. zostały przyznane 106 zezwolenia, z których
104 były przeznaczone na zakup nieruchomości. Warto dodać, że wzrost tych obrotów nie nastąpił pod wpływem niższych cen: w regionie Lizbony ceny nieruchomości
wzrosły o 6% w drugim kwartale 2016 roku do średniej 1 451 euro za metr kwadratowy
[The Portugal News, ss. 6–23].
Ogólnie rzecz biorąc po 2008 r. Portugalia przyjęła trzy różne podejścia do kryzysu,
z których każdy został wdrożony przez inny rząd. Pierwsze podejście koncentruje się na
stabilności sektora finansowego. Portugalia wprowadziła jeden z najbardziej drastycznych programów cięć wydatków publicznych w strefie euro. Ze względu na redukcję
kosztów Portugalia ma teraz bardziej konkurencyjne firmy i jej eksport może korzystać
z globalnego ożywienia gospodarczego. Drugie działania nakierowano na wzrost dochodów budżetowych, sukcesem okazał się tutaj program prywatyzacji zwiększający
przychody i ograniczający deficyt budżetowy. Najtrudniejsze do przeprowadzenia są
jednak podjęte zmiany strukturalne w kierunku rozwoju bardziej technologicznie zaawansowanego przemysłu i usług. Ważnym elementem polityki strukturalnej w Portugalii wydaje dywersyfikacja gospodarki na rzecz wsparcia zaawansowanych usług, co
ma być „panaceum uodparniającym na zewnętrzne szoki.

Zakończenie
Na postawie przeprowadzonej analizy widać pewne cechy wspólne przyczyn kryzysu
euro w Portugali, Hiszpanii, tj. ekspansywna polityka pieniężna, ujemne realne stopy
procentowe, deregulacjia w sektorze finansowym, nadmierne zadłużenie, sztywność
rynków pracy. Pod wpływem instytucji międzynarodowych Hiszpania i Portugalia wprowadziły programy oszczędnościowe wzrostu podatków i obniżenia wydatków, ich negatywnymi konsekwencjami był spadek produkcji i wzrost bezrobocia. W walce z kryzysem Portugalia, Hiszpania, przeprowadziły też reformy strukturalne polegające na
prywatyzacji i zmniejszeniu roli sektora publicznego, zmianie struktury produkcyjnej.
Wewnętrzna dewaluacja i poprawa konkurencyjności wielu przedsiębiorstw przyczyniła
się do wrostu eksportu, zmniejszenie deficytu budżetowego i handlowego, odzyskania zaufania na rynkach finansowych. Doświadczenia Hiszpania i Portugali pokazują, że
elastyczne zarządzanie, obniżenie deficytu, głębokie reformy strukturalne służą przezwyciężeniu kryzysu, chociaż nie udało się jak dotąd obniżyć znacząco poziomu długu
publicznego. Reformy w samych krajach członkowskich nie ochronią jednak strefy euro
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przed dalszymi kryzysami, jeśli nie wprowadzi ona również reform dotyczących mechanizmu integracji europejskiej. Chodzi tutaj głównie o zmiany instytucjonalne UE, które
zgwarantują właściwą koordynacje między polityką monetarną ECB a politykami fiskalnymi krajów członkowskich.
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Dywersyfikacja upraw: strategia zarządzania ryzykiem
gospodarstw rolnych z regionu Pomorza Środkowego
Diversification of Crops: Risk Management Strategy of Farms
Located in Central Pomerania
Abstract: Crop diversification is a risk management method used by farmers to mitigate the
effects of adverse events and to generate more stable income. It is a widely used method
that gives the opportunity to deal with many sources of risk. The aim of the study is to identify the links between crop diversification and selected socio-economic features characterizing agricultural holdings. The problem discussed in the article was based on primary and
secondary data. Primary data was obtained as a result of surveys conducted among farmers
from the Central Pomerania region. The implementation of the goal took place through the
use of a multidimensional correspondence analysis. On the basis of the conducted research,
it was found that the factors that influenced the diversification of crops in Central Pomerania farms were the age, education, farmer’s agricultural experience, farm succession and
the level of farm’s exposure to changes in atmospheric conditions. The analysis showed that
crop diversification as a risk reduction method was characteristic of individuals with high
exposure to weather risks. In addition, it was used in farms run by middle-aged farmers,
characterized by extensive professional experience, having basic or vocational education
and having a successor intended to take over the role of farm manager in the future.
Key words: crop diversification, risk management, farm

Wstęp
Sektor rolniczy narażony jest na wiele rodzajów ryzyka i niepewności, które mogą powodować znaczne straty w plonach i negatywnie wpływać na dochody gospodarstw rolnych. Zarządzanie ryzykiem jest zatem istotnym elementem całego procesu zarządzania
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gospodarstwem rolnym [Ullah, Shivakoti, Zulfiqar i in. 2017, ss. 1361–1375]. Wiąże się z podejmowaniem decyzji i realizacją działań mających na celu ograniczenie ryzyka. Kierujący gospodarstwami rolnymi mogą stosować wiele metod zarządzania ryzykiem, wśród których wyróżnia się metody związane z transferem ryzyka na inny podmiot (np. kontraktacja, integracja
pionowa, kontrakty terminowe, umowy produkcyjne, ubezpieczenia) oraz metody ochrony
przed ryzykiem związane z organizacją gospodarstwa rolnego (np. dywersyfikacja produkcji,
odpowiednie zastosowanie technologii, optymalizacja struktury produkcji, odpowiedni dobór upraw, właściwy system chowu zwierząt, inwestycje w przechowalnictwo oraz inwestycje
w środki trwałe ograniczające wpływ pogody i zwiększające precyzję zabiegów pielęgnacyjnych, samoubezpieczenie, akumulacja oszczędności i wykorzystanie kredytu) [Meuwissen,
Huirne, Hardaker1999; Jerzak 2006, ss. 116–117; Preś 2007; Majewski, Wąs, Cygański 2008,
s. 173; Rembisz 2009]. Wybór metod (i ich zastosowanie) uzależniony jest od wielu czynników,
które podzielić można na te związane z gospodarstwem rolnym, np.: zasoby gospodarstwa
rolnego, jego sytuacja finansowa, źródła pochodzenia dochodów, rodzaj prowadzonej produkcji, poziom zatrudnienia, powiązanie z rynkiem czy ekspozycja na ryzyko pogodowe oraz
te związane z zarządzającym gospodarstwem rolnym, np.: wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość zagrożeń oraz nastawienie do ryzyka i jego ocena.
Często stosowaną w rolnictwie metodą zarządzania ryzykiem jest dywersyfikacja, która daje możliwość radzenia sobie z wieloma jego źródłami [Asseldonk, Tzouramani, Vrolijk 2016, ss.54–162; Zawadzka, Kurdyś-Kujawska 2015, ss. 619-628]. Dywersyfikacja, jako
metoda zarządzania ryzykiem, może polegać na rozszerzeniu i różnicowaniu asortymentu
wyrobów (dywersyfikacja produktowa), rodzajów działalności (dywersyfikacja sektorowa,
branżowa) oraz rozszerzeniu obszaru aktywności gospodarczej (dywersyfikacja geograficzna) [Sulewski 2012, ss. 15–35]. Szczególne znaczenie ma dywersyfikacja upraw, gdyż
dzięki niej możliwe jest łagodzenie ryzyka i generowanie bardziej stabilnych dochodów
w gospodarstwie rolnym [Barnes, Hansson, Manevska-Tasevskai in. 2015, ss. 404–412].
Innymi jej zaletami są: zwiększenie zakresu bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz
złagodzenie negatywnych skutków związanych z monokulturą [Abro 2012, ss. 536–545].
Celem artykułu jest identyfikacja powiązań między dywersyfikacją upraw a wybranymi
cechami społeczno-ekonomicznymi charakteryzującymi gospodarstwa rolne. Problematyka dywersyfikacji upraw, jako metody zarządzania ryzykiem w rolnictwie, była wielokrotnie podejmowana w opracowaniach naukowych, co pozostaje w ścisłym związku z wagą
i znaczeniem tej tematyki dla wszystkich instytucji zainteresowanych opracowaniem odpowiednich środków służących jej promocji. Analiza badanych kwestii daje asumpt do teoretycznych rozważań nad rolą i znaczeniem dywersyfikacji upraw w zarządzaniu ryzykiem
w rolnictwie. Przeprowadzone badania są źródłem wiedzy o cechach społeczno-ekonomicznych rolników i ich wpływie na decyzje dotyczące dywersyfikacji upraw.
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Przegląd badań empirycznych
Przeprowadzono wiele badań wskazujących, że istnieją pewne socjologiczne (wiek, świadomość, wykształcenie, dostęp do mediów), środowiskowe (powódź, susza, częstotliwość
opadów), instytucjonalne (przepisy prawa, wsparcie techniczne), kulturowe lub regionalne
(rytuały, chęć zmian) oraz ekonomiczne (wielkość gospodarstwa rolnego, wysokość dochodów, warunki rynkowe) czynniki, które wpływają na dywersyfikację upraw w gospodarstwach rolnych w różnych krajach świata [Shahbaz, Boz, Haq 2017, ss. 360–366].
M. Soliwoda, J. Pawłowska-Tyszko i A. Grzelak analizowali zależność między wysokością
przychodów w gospodarstwach rolnych w Polsce a stosowanymi narzędziami zarządzania
ryzykiem [Soliwoda, Pawłowska-Tyszko, Grzelak 2017, ss. 401–410]. Próba obejmowała kierujących rodzinnymi gospodarstwami rolnymi w województwach: kujawsko-pomorskim,
lubelskim i łódzkim w 2016 r. Wyniki badań wskazują, że gospodarstwa rolne, których
sprzedaż towarowa wynosiła co najmniej 500 tys. zł, w większym stopniu, niż te uzyskujące
mniejsze przychody, preferowały dywersyfikację działalności rolniczej.
A. Kurdyś-Kujawska przeprowadzając badania z wykorzystaniem danych Głównego
Urzędu Statystycznego (GUS), wykazała, że duża część gospodarstw rolnych w Polsce
o mieszanym typie produkcji to podmioty o wielkości ekonomicznej 0–4 ESU (bardzo
małe) oraz o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 10 ha UR [Kurdyś-Kujawska 2016, ss. 355–366].Z kolei najmniejsze zróżnicowanie produkcji, w tym upraw, charakterystyczne było dla gospodarstw o powierzchni powyżej 100 ha UR.
L. Dube, R. Numbwa i E. Guveya dokonali oceny stopnia dywersyfikacji upraw i czynników na nią wpływających, wykorzystując dane zebrane w 2014 r. wśród 60 gospodarstw rolnych w Zambii [Dube, Numbwa, Guveya 2016, ss. 1–13]. Na ich podstawie
dowiedli, że dywersyfikacja upraw stosowana jest częściej w gospodarstwach zarządzanych przez mężczyzn niż przez kobiety. Uprawy różnicowali głównie rolnicy w wieku
poniżej 50 lat. Ponadto, dywersyfikacja była charakterystyczna dla gospodarstw rolnych, w których liczba członków w gospodarstwie domowym mieściła się w przedziale
6–12 osób, a także dla tych mających bardziej dochodową produkcję, mniejszy areał, dostęp do odziedziczonych gruntów oraz będących w posiadaniu podstawowego sprzętu
rolniczego i maszyn rolniczych wykorzystywanych do produkcji.
C. Makate, R. Wang, M. Makate i N. Mango, korzystając z informacji zebranych od ponad 500 rolników z Zimbabwe, wykazali, iż ci, którzy gospodarują na względnie dużym
areale są bardziej skłonni do dywersyfikacji upraw, podobnie jak posiadacze dużego
majątku [Makate, Wang, Makatei in. 2016]. Na podstawie przeprowadzonych badań udowodnili też, że czynniki agroklimatyczne i agrotechniczne oraz dostęp do rynków zbytu
wpływają na decyzję rolników o dywersyfikacji upraw.
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M. Rehima, K. Belay, A. Bawit i S. Rashid zbadali determinanty dywersyfikacji upraw,
wykorzystując dane z 393 gospodarstw rolnych w Etiopii [Rehima, Belay,Bawit i in. 2013].
Na podstawie uzyskanych wyników sugerują, że dywersyfikacją upraw zainteresowane
są bardziej kobiety niż mężczyźni oraz osoby z wyższym wykształceniem. W mniejszym
stopniu uprawy różnicowali rolnicy będący członkami spółdzielni. Dywersyfikacja była
charakterystyczna głównie dla mniejszych obszarowo gospodarstw rolnych, z większą
liczbą działek (bardziej rozdrobnionych), o niższej klasie bonitacyjnej gleb oraz znacznie
oddalonych od rynku zbytu.
Reasumując, wyniki omówionych badań empirycznych wskazują, że na decyzje dotyczące dywersyfikacji upraw w gospodarstwach rolnych ma wpływ wiele czynników
społeczno-ekonomicznych.

Materiał i metody badawcze
Aby zrealizować cel artykułu, przeprowadzono studia literaturowe, a także zbadano
grupę osób zarządzających gospodarstwami rolnymi w regionie Pomorza Środkowego. W analizowanej grupie gospodarstw rolnych 53,90% to gospodarstwa, w których produkcja przeznaczana była głównie na samozaopatrzenie lub na rynek lokalny
(w niewielkich ilościach). Pozostała część (46,10%) to gospodarstwa towarowe (intensywna produkcja i rozwinięte powiązania rynkowe). Pod względem łącznej wielkości
użytków rolnych dominują gospodarstwa o powierzchni 10–20 ha (28,13%). Najmniej
jest gospodarstw o powierzchni powyżej 100 ha (3,12%). Zróżnicowanie badanej
zbiorowości pod względem wielkości użytków rolnych było bardzo silne (Vs= 143%).
W większości rolnicy gospodarowali na gruntach własnych (80,82%). Dominującym
kierunkiem produkcji była produkcja roślinna (50,20%) oraz mieszana (46,67%), a tylko
3,14% ankietowanych rolników wskazało produkcję zwierzęcą jako podstawowy kierunek działalności. Dla 62,24% rolników dochody pozyskiwane z rolnictwa to główne
źródło utrzymania. Praca najemna poza gospodarstwem była najważniejszym źródłem dochodów dla 24,09% rolników. Ankietowani byli umiarkowanie zróżnicowani po
względem wieku (współczynnik zmienności wyniósł 24,00%). Największą grupę stanowili rolnicy z wykształceniem zawodowym (41,73%), nieco mniej miało wykształcenie
średnie (38,19%) oraz podstawowe (11,02%), a 9,06% legitymowało się wykształceniem
wyższym. Największym zagrożeniem dla funkcjonowania gospodarstwa, zdaniem ankietowanych rolników, są zagrożenia klimatyczne, w tym: susza, przymrozki oraz wymarznięcia. Częstotliwość występowania negatywnych zjawisk atmosferycznych była
zróżnicowana. Z dobrowolnych ubezpieczeń korzystało średnio 57,42% badanych rolników, zaś z dotowanych ubezpieczeń – 5,46% respondentów.
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Identyfikacja powiązań między dywersyfikacją upraw a wybranymi cechami gospodarstw rolnych i ich użytkowników była możliwa dzięki wykorzystaniu wielowymiarowej
analizy korespondencji. Ogólnie (szczegółowy opis można znaleźć w wielu opracowaniach naukowych) algorytm badania można przedstawić w następujący sposób:
,
Krok 1. Wyznaczenie macierzy Burta, która jest wynikiem działania:
– złożona macierz znaczników dla n obiektów i Q cech;
gdzie:
, Jq – liczba kategorii cechy q.
.
Krok 2. Wyznaczenie macierzy zaobserwowanych częstości względnych
Krok 3. Wyznaczenie profili wierszowych (kolumnowych) jako ilorazów zaobserwowanych częstości względnych wiersza (kolumny) przez sumę częstości danego wiersza
(kolumny).
Krok 4. Przekształcenie macierzy P w macierz A ważonych odchyleń profili od cen,
trum wierszowego (kolumnowego):
, – elementy macierzy P;
,
,
.
gdzie:
,
Krok 5. Dokonanie rozkładu macierzy A według wartości osobliwych:
macierzy A;
– macierz diagonalna
gdzie: U – macierz wartości własnych
, K – rzeczywisty
zawierająca kwadraty wartości osobliwych macierzy A,
, Jq – liczba kategorii cechy q.
wymiar rzutowania,
Krok 6. Wyznaczenie macierzy zawierającej współrzędne kategorii cech na wszyst,
kich osiach rzeczywistych powiązań:
gdzie: Dr – macierz diagonalna częstości brzegowych wierszy.
Krok 7. Poszukiwanie niższego wymiaru przestrzeni do prezentacji wyników tak, aby
zniekształcenie wyjściowej konfiguracji punktów było jak najmniejsze, co może przebiegać w dwojaki sposób:
a) Kryterium wyboru wymiaru przestrzeni rzutowania może być udział inercji ustalonego wymiaru w inercji całkowitej, czyli sumie wszystkich inercji głównych:

gdzie:
oznacza wybrany wymiar rzutowania; należy wybrać takie K*,
ma wartość bliską 1, a zwiększenie wymiaru przestrzeni nie powoduje
dla którego
gwałtownego wzrostu tego wskaźnika.
b) M. Greenacre zaproponował wyznaczenie optymalnego wymiaru K* przestrzeni,
jak następuje:

183

Agnieszka Kurdyś-Kujawska

oraz poprawę wyników analizy cech zapisanych w macierzy Burta za pomocą przeskalo,
wania współrzędnych poszczególnych punktów według wzoru:
*
gdzie: – macierz diagonalna pierwszych K wartości własnych zmodyfikowanych
; F* – macierz pierwszych K* współrzędnych katewedług wzoru:
gorii z macierzy F [Stanimir 2005, Gatnar, Walesiak 2004, ss. 285–315, Machowska-Szewczyk, Sompolska-Rzechuła 2010, ss. 9–21, Sompolska-Rzechuła 2010, ss. 53–64].
W pracy przeprowadzono klasyfikację wyników analizy korespondencji metodą Warda [Ward 1963].W badaniu przyjęto następujące zmienne i ich kategorie: PR_
MIESZ: – dywersyfikacja upraw (T – tak, N – nie); ST: – status gospodarstwa rolnego
(T– towarowe, N – nietowarowe); WIEK: – wiek zarządzającego gospodarstwem rolnym (<=45 – niższy niż 45 lat, >45 – wyższy niż 45 lat, 45 lat – średnia w badanej grupie); WYK: –wykształcenie zarządzającego gospodarstwem rolnym (SW – średnie lub
wyższe, PZ – podstawowe lub zawodowe); ZATR: – liczba osób na stałe zatrudnionych
w gospodarstwie rolnym (<=2 – co najwyżej 2 osoby, >2 – więcej niż dwie osoby, 2 –
mediana); NAST.: – deklarowanie następcy w gospodarstwie rolnym (T – tak, N – nie);
KIER: – okres samodzielnego kierowania gospodarstwem rolnym (<=16 – nie dłużej niż
16 lat, >16 – dłużej niż 16 lat, 16 – średnia); ZAS. – zasoby gruntów w gospodarstwie
rolnym w ha (<=15 – nie mniejsze niż 15 ha, >15 – większe niż 15 ha, 15 – mediana);
GLE: – klasa bonitacyjna gleb w gospodarstwie rolnym (1–4 – dominują klasy 1–4, pozostałe – dominują pozostałe klasy gleb); SZK: – wystąpienie szkody (T – tak, N – nie);
RYZ: – poziom narażenia gospodarstwa rolnego na wystąpienie ryzyka pogodowego
(>=2 – większy od 2, <2 – mniejszy od dwóch, 2 – mediana); DOCH: – źródło dochodu
(1 – działalność rolnicza, 2 – działalność nierolnicza).

Wyniki badań i dyskusja
Utworzona w pierwszym etapie badania macierz Burta miała wymiary 24×24. Wymiar
rzeczywistej przestrzeni współwystępowania odpowiedzi na pytania wynosił 12. W kolejnym kroku poszukiwano niższego wymiaru przestrzeni wspólnej dla profili wierszowych
oraz kolumnowych tak, aby możliwie duża część inercji całkowitej była wyjaśniona. Dokonano przekształcenia macierzy częstości względnych w macierz różnic zestandaryzowanych oraz dokonano rozkładu tej macierzy według wartości osobliwych. Następnie
zbadano, w jakim stopniu całkowita bezwładność jest wyjaśniona przez wartości własne
przestrzeni o niższym wymiarze [Machowska-Szewczyk, Sompolska-Rzechuła, Spychalski 2014, ss. 45–56].W tabeli przedstawiono wartości własne γk (kwadraty wartości osobliwych λk), procent bezwładności λk/λ oraz procent skumulowany Kτ , czyli udział wartości własnych z wymiaru K w inercji całkowitej (zob. tabela 1).
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Tabela 1. Wartości osobliwe i wartości własne oraz stopień wyjaśnienia całkowitej
bezwładności
Wartości

Procent

Liczba wymiarów K

osobliwe γk

własne λk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,4283
0,3361
0,3177
0,3081
0,2838
0,2785
0,2733
0,2658
0,2530
0,2313
0,2189
0,1974

0,1834
0,1129
0,1009
0,0949
0,0805
0,0775
0,0747
0,0706
0,0640
0,0535
0,0479
0,0390

bezwładności
18,3420
11,2937
10,0918
9,4901
8,0528
7,7544
7,4714
7,0628
6,4031
5,3501
4,7911
3,8967

skumulowany τk
18,3420
29,6357
39,7275
49,2176
57,2703
65,0247
72,4961
79,5590
85,9621
91,3122
96,1033
100,0000

λ = 1,0000
Źródło: obliczenia własne.

Optymalny wymiar rzutowania przestrzeni kategorii zmiennych, zgodnie z kryte. W analizowanym
rium Greenacre’a, jest wybierany na podstawie warunku:
= 0,08333 i wskazuje na przestrzeń R4.W celu określenia
przypadku wartość
liczby wartości własnych, które wskazują współrzędne odpowiednie dla rzutu na przestrzeni niższego wymiaru, zastosowano kryterium „łokcia” (zob. rysunek 1).
Rysunek 1. Schemat wartości własnych

Źródło: obliczenia własne.
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W tabeli przedstawiono zmodyfikowane, według kryterium Greenacre’a, wartości
własne (zob. tabela 2).
Tabela 2. Zmodyfikowane wartości osobliwe i wartości własne oraz stopień wyjaśnienia
całkowitej bezwładności
Liczba
wymiarów
K
1
2
3
4

Wartości
osobliwe
0,3763
0,2757
0,2556
0,2452

Procent
własne
0,1416
0,0760
0,0654
0,0601

bezwładności
41,2750
22,1563
19,0500
17,5187

skumulowany
41,2750
63,4313
82,4813
100,0000

= 0,3431
Źródło: obliczenia własne.

Biorąc pod uwagę kryterium „łokcia”, ustalono, że analiza powiązań między kategoriami cech zostanie przedstawiona w R2, w której stopień wyjaśnienia bezwładności wynosi ponad 63% (pomimo że wykres „osypiska” wskazuje R3).
Na podstawie analizy sporządzonego dendrogramu można stwierdzić, że dywersyfikacja upraw jest charakterystyczna dla gospodarstw rolnych zarządzanych przez rolników w wieku poniżej 45 lat (zob. rysunek 2).
Rysunek 2. Dendrogram podziału kategorii cech dla dywersyfikacji upraw

Źródło: opracowanie własne.
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Jak wskazują: L. Dube, R. Numbwa i E. Guveya starsi rolnicy traktują rolnictwo, jako
zwyczajny sposób życia, podczas gdy młodzi rolnicy mogą być bardziej skłonni do postrzegania rolnictwa jako szansy biznesowej na to, aby móc wesprzeć finansowo rodzinę
i na samozatrudnienie [Dube, Numbwa, Guveya 2016, ss. 1–13]. Zdaniem A. Mishry i H. ElOsta młodzi rolnicy częściej unikają ryzyka i znajdują się w takiej fazie cyklu życia, w której następuje akumulacja ich bogactwa [Mishra, El-Ost 2002]. Będą oni zatem bardziej
skłonni do ograniczania ryzyka prowadzonej działalności, wykorzystując do tego dywersyfikację upraw. Wyniki badań wskazują również, że rolnicy zarządzający samodzielnie
gospodarstwem rolnym przez okres dłuższy niż 16 lat są bardziej skłonni do dywersyfikacji upraw w porównaniu do rolników z mniejszym doświadczeniem zawodowym. Może
to wynikać z tego, że rolnicy z dłuższym stażem kierowania gospodarstwem rolnym wraz
z wiekiem zdobywają doświadczenie w jego prowadzeniu i różnicowaniu upraw. Mają oni
także więcej wiedzy na temat istniejących zagrożeń i ich skutków. Najprawdopodobniej
też posiadają więcej sprzętu i maszyn rolniczych, co jest jednym z warunków stosowania
dywersyfikacji. Rolnicy, którzy dywersyfikowali uprawy w regionie Pomorza Środkowego, legitymowali się wykształceniem, co najwyżej, zawodowym. Jednym z możliwych
wyjaśnień jest to, że rolnicy z wyższym wykształceniem są bardziej skłonni do specjalizacji czy też upraszczania produkcji. W opinii M.N. Uddina, W. Bokelmanna i J.S. Entsmingera wykształceni rolnicy mają większą wiedzę i większą zdolność do zrozumienia
przewidywanych zmian i reagowania na nie, lepiej potrafią prognozować przyszłość i generalnie mają szerszy dostęp do informacji, co może zachęcać ich do stosowania innych
metod zarządzania ryzykiem [Uddin, Bokelmann, Entsminger 2014, ss. 223–241]. Z kolei,
jak wskazują: A. Kurdyś-Kujawska, D. Zawadzka i A. Sompolska-Rzechuła, dywersyfikacja
upraw jest stosowana na całym świecie jako sposób na podwyższenie dochodów rolniczych [Kurdyś-Kujawska, Zawadzka, Sompolska-Rzechuła 2018, ss. 171–179]. Kierujący
gospodarstwami rolnymi posiadający niższe wykształcenie mogą mieć trudności w znalezieniu pracy poza rolnictwem. Nie dysponując odpowiednimi kwalifikacjami, czy też
umiejętnościami, nie są w stanie podjąć dodatkowej pracy zarobkowej, tak więc stosują
oni dywersyfikację w celu zwiększenia dochodów, jak również osiągnięcia większej ich
stabilizacji. Dywersyfikacja produkcji była także wykorzystywana przez rolników, którzy
wskazywali, iż posiadają następcę i chcą mu w przyszłości przekazać gospodarstwo rolne.
Możliwość sukcesji jest motywem wykorzystania dywersyfikacji do utrzymania stabilności ekonomicznej i dotychczasowego źródła dochodów w gospodarstwach rolnych. Badania wykazały też, że dywersyfikacja upraw była stosowana w gospodarstwach rolnych
w dużym stopniu narażonych na występowanie ryzyka pogodowego. Oznacza to, że rolnicy mający świadomość zagrożeń, na jakie narażona jest ich działalność, dywersyfikują
uprawy, zapewniając sobie większe bezpieczeństwo finansowe.
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Bardzo słabe powiązanie z dywersyfikacją upraw w gospodarstwach rolnych w regionie Pomorza Środkowego odnotowano w przypadku sześciu cech, takich jak:
a) towarowy status gospodarstwa rolnego;
b) powierzchnia użytków rolnych przekraczająca 15 ha;
c) klasa bonitacyjna gleb 1–4 (gleby najlepsze-średnie);
d) wystąpienie niekorzystnych zdarzeń w przeszłości powodujących szkody w gospodarstwie rolnym;
e) działalność rolnicza jako wyłączne źródło dochodów;
f) zatrudnienie na stałe w gospodarstwie rolnym co najwyżej 2 osób.

Zakończenie
Przedstawione wyniki badań stanowią zarówno potwierdzenie, jak i uzupełnienie prowadzonych dotychczas badań w zakresie identyfikacji powiązań między dywersyfikacją upraw a wybranymi cechami społeczno-ekonomicznymi, charakteryzującymi gospodarstwa rolne.
Z przeprowadzonej analizy wynika, iż stosowanie dywersyfikacji upraw, jako metody
zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych z regionu Pomorza Środkowego, jest
wyraźnie zróżnicowane ze względu na: wiek zarządzającego gospodarstwem rolnym,
jego wykształcenie, okres samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, posiadanie następcy oraz poziom ryzyka pogodowego, na jakie narażone jest gospodarstwo
rolne. Z badań wynika również, że dywersyfikacja upraw charakteryzowała jednostki
odznaczające się wysoką ekspozycją na ryzyko pogodowe. Była ona także stosowana
w gospodarstwach rolnych prowadzonych przez rolników w średnim wieku, mających
duże doświadczenie w tym zakresie, legitymujących się wykształceniem, co najwyżej,
zawodowym oraz w takich, w których możliwa była sukcesja.
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Realizacja działań na rzecz ochrony dziedzictwa
kulturowego na obszarach wiejskich w Polsce
Activities towards the Protection of Cultural Heritage
in Polish Rural Areas
Abstract: The aim of the article is to present activities carried out for the protection of cultural
heritage in rural areas in Poland and the amount of their financing. The purpose of the project
was to use data from the Report on the Activities of the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture for the years 2010−2014 and data from the Supreme Audit Office
from the study entitled The Use of Public Funds for the Implementation of Local Development
Strategies under the Rural Development Program 2007−2013. The analysis included activities implemented under Axis 4. Leader, referring to the implementation of small projects. The
research has shown that over the period from 2010−2013 over 44 thousand applications for
the implementation of activities for the protection of cultural heritage in rural areas were
submitted. This proves high awareness of the local community about the resources possessed
and the need to preserve them and promote them. The total amount of activities accepted for
implementation amounted to 3 77 283 thousand PLN. The implementation of individual measures for the protection of cultural heritage in rural areas varied. The local community most
often applied for co-financing activities related to the organization of cultural, promotional,
recreational or sporting events related to the promotion of local assets. A high percentage
of completed projects referred to the improvement of infrastructure, thanks to which it is
possible to create cultural events. The research revealed significant disproportions between
the financing of elements of material heritage and elements of belonging to the intangible
cultural heritage. Much higher average amounts were granted for material protection of elements creating cultural heritage than for preserving, securing and promoting rural tradition
and culture.
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Wstęp
Tożsamość wiejska, jako istotny element prawidłowego funkcjonowania obszarów wiejskich, może być zachowana i wzmocniona w wyniku działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Na dziedzictwo to składają się zasoby kultury materialnej i niematerialnej, które jako fakty kulturowe stały się elementami kultury przekazywanej wraz
z tradycją kolejnym pokoleniom [Kotowicz 2007, ss. 175−184]. Dziedzictwo kulturowe
stanowi szczególny zasób wspólnot lokalnych, regionów, państw czy wreszcie całej ludzkości. Jest ważnym ogniwem tożsamości i czynnikiem integracji społecznej [Pawłowska
2016, ss. 199−213]. Ochrona dziedzictwa kulturowego, ze względu na jego dwojaki charakter (materialny i niematerialny), wymaga różnego rodzaju wsparcia. Z jednej strony
potrzebne jest zabezpieczenie materialne tworzących je elementów, a z drugiej troska
o zachowanie pamięci kulturowej. Środki ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego różnią się od tych wykorzystywanych do ochrony zabytków, miejsc i przestrzeni
naturalnych. Prowadzi się w tym celu działania umożliwiające jego: identyfikację, dokumentację, badanie, zachowanie, zabezpieczenie, promowanie, wzmacnianie oraz przekazywanie, zwłaszcza za pomocą edukacji formalnej i nieformalnej, a także przeprowadza
rewitalizację różnych jego aspektów [Smyk 2016, ss. 110−139]. Podejmując się realizacji
tych działań, społeczność lokalna może przyczyniać się do wprowadzania korzystnych
zmian i przyspieszenia rozwoju, a także podniesienia konkurencyjności danego obszaru
[Hełpa-Liszkowska 2013, ss. 5−18]. Bogate dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze stwarza
bowiem możliwości rozwoju na obszarach wiejskich [Šmid Hribar, Ledinek Lozej 2013, ss.
371−378]. Rozpatruje się go w czterech aspektach. Po pierwsze jest to rozwój gospodarczy (tworzenie nowych miejsc pracy, zrównoważona turystyka, wykorzystanie lokalnych
materiałów, rewitalizacja dziedzictwa kulturowego obszaru, zachęcenie do działań związanych z: zakwaterowaniem, transportem, produkcją pamiątek i zwiedzaniem z przewodnikiem), po drugie − rozwój społeczny (zachowanie tożsamości lokalnej i narodowej, edukacja dziedzictwa, promocja miejsca, dialog międzypokoleniowy, inicjacja), po
trzecie − rozwój ekologiczny (zachowanie istniejących ekosystemów, wsparcie lokalnej
produkcji ekologicznej żywności, zapobieganie erozji gleb) i po czwarte − rozwój kulturalny (inspirowanie i zachęta do artystycznego wyrażania, osobiste doświadczenia i satysfakcja, duchowe doświadczenie) [Šmid Hribar, Bole, Pipan 2015, ss. 103−110]. Należy
podkreślić, że kultura i sztuka mogą odgrywać ważną rolę w ożywieniu lokalnych gospodarek. Działania podejmowane na rzecz zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulturowego (np. organizowanie wydarzeń kulturalnych) pomagają w generowaniu dochodów z turystyki, zachęcają do innowacji i zbliżają społeczności [European Union 2014;
Hjalager, Kwiatkowski 2018]. Jest to szczególnie ważne w obliczu poważnych zagrożeń
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związanych z wyludnieniem obszarów wiejskich i występującym na nich bezrobociem.
W ostatnich latach zauważa się wzrost zaangażowania społecznego mieszkańców wsi,
co w znacznym stopniu wiąże się z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (UE).
Wprowadzono wiele programów finansowania działań służących aktywizacji społecznej
i skierowanych do mieszkańców wsi, a których celem było m.in. szerzenie kultury na obszarach wiejskich. Dzięki środkom unijnym możliwe stało się budowanie infrastruktury
społecznej na wsi oraz kreowanie wydarzeń kulturalnych promujących walory turystyczne i handlowe obszarów wiejskich.
Celem artykułu jest przedstawienie działań prowadzonych na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich w Polsce oraz wysokości ich finansowania.
Do jego realizacji wykorzystano dane pochodzące ze sprawozdań z działalności Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) za lata 2010−2014 oraz dane Najwyższej Izby Kontroli (NIK) zawarte w opracowaniu pt. Wykorzystanie środków publicznych
na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007−2013 [ARiMR 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; NIK, Departament Analiz i Sprawozdawczości 2015]. Analiza ta obejmowała działania w ramach Osi 4. Leader, związane z realizacją tzw. małych projektów.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich a wspieranie kultury
i tradycji lokalnej
Wieś postrzegana jest jako miejsce idealizacji, charakteryzujące się tradycją, kulturą ludową, zachowaniem ponadczasowych wartości, w wyniku zasiedzenia oraz trwania
niezmiennych dla danego regionu form architektonicznych obiektów sakralnych i świeckich, a także sposobów gospodarowania, obyczajów związanych z życiem codziennym
i świętowaniem [Puchnarewicz 2013, ss. 243–250]. Dlatego też nie dziwi fakt, że wiele
działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ukierunkowanych jest na wspieranie kultury i tradycji lokalnej. Program ten należy do II filaru Wspólnej Polityki Rolnej, który odnosi się do działań prowadzonych w ramach polityki rozwoju
obszarów wiejskich. Wykorzystuje on instrumenty oparte na koncepcji, zgodnie z którą
państwa członkowskie czy regiony tworzą własne programy rozwoju obszarów wiejskich dostosowane do potrzeb sektora rolnego i określają, jakie środki zostaną na te cele
przeznaczone [Wieliczko, Kurdyś-Kujawska, Herda-Kopańska 2017, ss. 60−61]. Realizacja
wsparcia w ramach II filaru dokonywana jest za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Środki te uzupełnione są
wkładem z budżetu krajowego. Opcje wydatków w okresie programowania, tj. w latach
2007−2013, klasyfikowane były według czterech strategicznych osi priorytetowych:
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Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego.
Oś 2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich.
Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.
Oś 4. Leader.
Kierunki wydatkowania środków finansowych określone w nowym programowaniu
na lata 2014−2020 nie różnią się od tych wyznaczonych w latach 2007−2013. Są one jednak klasyfikowane w ramach sześciu priorytetów, a nie, jak to było dotychczas, czterech
osi. Należy zaznaczyć, że struktura planowanych wydatków na dane osie i priorytety
polityki rozwoju wsi w UE przedstawia się odmiennie w poszczególnych państwach, co
wynika zarówno z odmiennych potrzeb rozwojowych zidentyfikowanych w toku przygotowania programów rozwoju obszarów wiejskich, jak i różnic w podejściu do kształtowania polityki wsparcia [Wieliczko, Kurdyś-Kujawska, Herda-Kopańska 2016, s. 67].
Największe znaczenie, jeśli chodzi o inspirowanie do podejmowania inicjatyw na
rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego potencjału do rozwoju
lokalnego, ma Oś 4. Leader, obejmująca działania wielosektorowe, przekrojowe i partnerskie, realizowane lokalnie na określonym obszarze. Kluczowym podmiotem jest tu
Lokalna Grupa Działania (LGD), będąca przykładem partnerstwa trójsektorowego tj.
współdziałania przedstawicieli sektora: publicznego, gospodarczego i społecznego.
Adresatem Osi 4. Leader są obszary względnie małe, homogeniczne, społecznie spójne,
charakteryzujące się wspólnotą tradycji, lokalną tożsamością, poczuciem przynależności oraz wspólnymi potrzebami [Gulc 2013, ss. 225−245]. Leader reprezentuje oddolne
podejście do rozwoju obszarów wiejskich, polegające na realizacji innowacyjnych projektów łączących zasoby: ludzkie, naturalne, kulturowe i historyczne. Jednym z działań
prowadzonych w ramach Osi 4. Leader w latach 2007−2013 było działanie nr 413 − Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Umożliwiało ono realizację projektów spełniających
warunki przyznawania pomocy według Osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej oraz projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy
w ramach tzw. małych projektów. Małe projekty obejmują działania związane z organizacją szkoleń oraz innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, a także warsztatów dla ludności z obszaru objętego lokalnymi strategiami rozwoju, promocji i rozwoju
lokalnej aktywności, w tym dotyczą zwłaszcza:
a) twórczości kulturalnej oraz artystycznej, rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich;
b) inicjowania powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek, a także
podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach;
c) organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym
działalnością LGD;
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d) promocji, zachowania lub odtworzenia cennego dziedzictwa przyrodniczego bądź
kulturowego;
e) udostępniania urządzeń i sprzętu (w tym umożliwiającego dostęp do Internetu
oraz zakup usługi dostępu do Internetu) na potrzeby społeczności wiejskiej;
f) zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego;
g) budowy lub odbudowy małej infrastruktury turystycznej;
h) wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007−2013, Dz. U. z 2008 r. Nr 138, poz. 868 z późn. zm.].
Wśród podmiotów mogących ubiegać się o środki finansowe są osoby fizyczne i osoby prawne, w tym: organizacje samorządowe, JST, instytucje kultury, jednostki organizacyjne związku wyznaniowego i kościoła, organizacje pozarządowe o statusie organizacji
pożytku publicznego, spółki prawa handlowego. Pierwszy nabór wniosków w Polsce
rozpoczął się w 2010 r.

Wyniki i dyskusja
W ramach Osi 4. Leader, w okresie programowania obejmującym lata 2007−2013, rozpatrzonych zostało 54 387 wniosków o przyznanie pomocy finansowej, w tym największą
liczbę stanowiły małe projekty (44 096, tj. 80,00% wszystkich złożonych wniosków w ramach Osi 4. Leader). Spośród wszystkich złożonych wniosków w ramach małych projektów do realizacji przyjęto 18 857 (42,76%). Średnia kwota przyznanej pomocy to ok. 20
tys. zł. Realizacja działań mających na celu wspieranie ochrony dziedzictwa kulturalnego
na obszarach wiejskich w Polsce była zróżnicowana regionalnie. Najwięcej projektów
złożono w województwie mazowieckim − 4507 i małopolskim − 4456, zaś najmniej w lubuskim − 1534, łódzkim − 1644 oraz opolskim − 1691. Odsetek przyjętych wniosków
kształtował się na poziomie: od 58,62% − w województwie świętokrzyskim, do 4,93% −
w województwie podkarpackim (zob. tabela 1).
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Tabela 1. Liczba złożonych i przyjętych do realizacji wniosków w ramach małych
projektów na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich
w Polsce w latach 2010−2013
Województwo

Złożone wnioski

Przyjęte wnioski

Dolnośląskie

3 063

1 368

Odsetek przyjętych
wniosków
44,66

Kujawsko-pomorskie

2 116

894

42,25

Lubelskie

3 907

1 930

49,40

Lubuskie

1 534

678

44,20

Łódzkie

1 644

953

57,97

Małopolskie

4 456

2 005

45,00

Mazowieckie

4 507

1 691

37,52

Opolskie

1 691

778

46,01

Podkarpackie

2 637

130

4,93

Podlaskie

2 310

1 157

50,09

Pomorskie

3 132

1 234

39,40

Śląskie

2 662

1 029

38,66

Świętokrzyskie

2 308

1 353

58,62

Warmińsko-mazurskie

2 501

977

39,06

Wielkopolskie

3 826

1 990

52,01

Zachodniopomorskie

1 802

690

38,29

44 096

18 857

42,76

Ogółem

Źródło: [ARiMR 2011, 2012, 2013, 2014].

Łącznie, na realizację działań w ramach małych projektów, przyznano 3 77 283 tys. zł,
w tym ponad 79% (2 99 190 tys. zł) stanowiły środki unijne (zob. tabela 2). Największą
pomoc finansową otrzymali beneficjenci małych projektów w województwie małopolskim (43 804 tys. zł) i mazowieckim (31 766 tys. zł), zaś najmniejszą kwotę wypłacono
w województwach lubuskim (9881 tys. zł) i zachodniopomorskim (12 611 tys. zł). Udział
środków unijnych w kwocie przyznanej pomocy finansowej na realizację małych projektów ogółem w większości województw odpowiadał średniemu udziałowi tego wsparcia
dla wszystkich województw. Wyjątki to: województwo małopolskie i śląskie, w których
udział środków EFRROW wyniósł ponad 80% (zob. tabela 2).
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Tabela 2. Środki publiczne przekazane na realizację działań w ramach małych
projektów na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich
w Polsce w latach 2010−2013
Województwo

Dolnośląskie

Kwota przyznana na pomoc (tys. zł)
ogółem

w tym środki EFRROW

26 856

21 160

Udział środków
EFRROW
w kwocie przyznanej
pomocy ogółem (w %)
78,79

Kujawsko-pomorskie

15 825

12 501

79,00

Lubelskie

34 664

27 453

79,20

Lubuskie

9 881

7 886

79,81

Łódzkie

18 263

14 521

79,51

Małopolskie

43 804

35 375

80,76

Mazowieckie

31 766

25 176

79,25

Opolskie

15 638

12 145

77,66

Podkarpackie

25 116

20 065

79,89

Podlaskie

24 428

19 172

78,48

Pomorskie

22 885

18 073

78,97

Śląskie

18 601

14 950

80,37

Świętokrzyskie

24 235

19 276

79,54

Warmińsko-mazurskie

17 413

13 898

79,81

Wielkopolskie

35 297

27 571

78,11

Zachodniopomorskie

12 611

9 968

79,04

3 77 283

2 99 190

79,30

Ogółem

Źródło: [ARiMR 2011, 2012, 2013, 2014].

Wśród działań zrealizowanych w latach 2010−2013 w ramach małych projektów większość dotyczyła organizacji imprez: kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów (26,18%). Działania te mają na celu przede
wszystkim aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich. Organizacja imprez kulturalnorekreacyjnych przyczynia się do promocji lokalnych walorów, zwiększenia poziomu integracji społecznej oraz wzrostu poziomu intelektualnego, kulturowego i duchowego mieszkańców obszarów wiejskich. Połączenie wypoczynku, rozrywki z edukacyjnym walorem
proponowanych np. podczas festynu zabaw ma wpływ na rozwój tożsamości społecznokulturowej mieszkańców wsi. Ponadto, imprezy związane z aktywnością sportowo-rekreacyjną mogą pozytywnie oddziaływać na kształtowanie postaw wobec zdrowia i kultury
fizycznej nie tylko ich uczestników, ale także wszystkich mieszkańców tych obszarów. Taki
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efekt daje również wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich do rozwoju turystyki
sportowej. Jak wskazuje J. Poczta i E. Malchrowicz-Maśko coraz częściej w Polsce organizowane są tam imprezy biegowe, rajdy rowerowe, rozgrywki piłkarskie, gdyż stwarzają one
olbrzymie możliwości do rozwoju turystyki sportowej [Poczta, Malchrowicz-Maśko 2016,
ss. 488−503]. Wśród zrealizowanych działań znaczący odsetek to projekty mające na celu:
a) remonty połączone z modernizacją lub wyposażeniem istniejących świetlic wiejskich i innych obiektów pełniących ich funkcje oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów − 18,09%;
b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowaniem lub oznakowaniem obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, a także obiektów pełniących funkcje turystyczne oraz rekreacyjne, z wyłączeniem
hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej − 14,35% (zob. rysunek 1).
Są to działania, które wynikają przede wszystkim z dążenia do posiadania określonych zasobów infrastruktury technicznej i społecznej. Zarówno odpowiedni stan, jak
i zasoby infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich przyczyniają się do rozwoju
turystyki i rekreacji. Infrastruktura, jak dowodzi A. Krakowiak-Bal, jest podstawą wszelkiej działalności gospodarczej − warunkuje jej zakres, strukturę i przestrzenne rozmieszczenie [Krakowiak-Bal 2004]. Poziom jej rozwoju może decydować o atrakcyjności bądź
nieatrakcyjności danego regionu wsi, jest czynnikiem aktywizującym postęp społeczno
-gospodarczy, stanowiąc jednocześnie jeden z ważniejszych wyznaczników życia na wsi.
Infrastruktura społeczna natomiast to sieć powiązanych ze sobą urządzeń i instytucji (oświaty, kultury, kultury fizycznej) realizujących określone potrzeby społeczne.
Zdaniem M. Dolaty jest ona czynnikiem kształtującym możliwości zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich, zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej, jak
i ekologicznej, ponieważ procesy rozwojowe dokonują się na bazie spójnej, kompletnej,
dojrzałej infrastruktury, ściśle związanej z wykorzystaniem kapitału naturalnego, rzeczowego oraz ludzkiego [Dolata 2014, ss. 40−44, 2016, ss. 57−66].
Ponad 7,00% wszystkich zrealizowanych w ramach małych projektów działań dotyczyło kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła. Działania te mają na celu przede wszystkim
wzmocnienie świadomości tożsamości regionalnej i pozytywnych wyróżników wsi, a także promowanie lokalnych twórców, artystów, a także potencjału lokalnej społeczności.
Dzięki organizacji takich wydarzeń wieś staje się atrakcyjna dla odwiedzających, którzy nie
tylko poszukują wartości przyrodniczych, ale chcą też poznać lokalną kulturę [Butler, Hall,
Jankins 1998]. Wśród zrealizowanych projektów odsetek działań związanych z utworzeniem lub zmodernizowaniem bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowaniem i wydaniem publikacji kształtował się na zbliżonym poziomie i wynosił 7,69%. Należy
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zauważyć niewielki odsetek zrealizowanych projektów dotyczących promocji lokalnego
dziedzictwa kulturowego i historycznego − 0,49% oraz związanych z zachowaniem, odtworzeniem, zabezpieczeniem lub oznakowaniem cennego dziedzictwa krajobrazowego
i przyrodniczego − 0,43%. Realizacja pozostałych działań w ramach małych projektów
miała marginalne znaczenie. Wśród nich wyróżnia się działania, takie jak: budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych, wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych lub usług lokalnych − 0,18%, promocja lokalnej
przedsiębiorczości − 0,08%, udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych
− 0,06%, urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym − 0,05%
oraz badanie rynku produktów lub usług lokalnych − 0,04% (zob. rysunek 1).

Rysunek 1. Struktura przedmiotowa działań zrealizowanych w ramach małych
projektów na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich
w Polsce

Objaśnienia: 1− Organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów. 2 − Remont lub wyposażenie świetlic wiejskich. 3 − Budowa, odbudowa lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej. 4 − Utworzenie lub zmodernizowanie bazy
informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowanie i wydanie publikacji. 5 − Kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i rzemiosła.
6 − Promocja lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa. 7 − Organizacja
szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym. 8 − Odbudowa, odnowienie,
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oznakowanie zabytkowych budowli i obiektów małej architektury. 9 − Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 10 − Udostępnianie urządzeń i sprzętu. 11 − Remont lub wyposażenie muzeów. 12 − Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub
gospodarczej, z wyłączeniem działalności rolniczej. 13 − Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego
i historycznego. 14 − Zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego dziedzictwa
krajobrazowego i przyrodniczego. 15 − Promocja produktów lub usług lokalnych. 16 − Pozostałe.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIK [NIK, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2015].

Wartość środków wypłaconych na realizację poszczególnych działań wyniosła na
koniec 2013 r. 3 02 811 tys. zł. Jedna czwarta tej kwoty (76 973 tys. zł) przeznaczona została na działania związane z organizacją imprez: kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych, służących promocji lokalnych walorów. Kwota dofinansowania
pojedynczego działania to średnio 21,94 tys. zł. Znaczny odsetek wypłaconych środków
na realizację poszczególnych projektów przeznaczony został na działania związane
z remontem lub wyposażeniem świetlic wiejskich (19,50% ogółu wypłaconej kwoty,
tj. 59 053 tys. zł) oraz budową, odbudową lub oznakowaniem małej infrastruktury turystycznej (15,81% ogółu wypłaconej kwoty, tj. 47 888 tys. zł). Kwota dofinansowania
pojedynczego działania w tym zakresie to średnio ok. 24,50 tys. zł. Na takim samym poziomie finansowane były działania mające na celu kultywowanie miejscowych tradycji,
obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i rzemiosła (6,91% ogółu wypłaconej kwoty, tj. 20 915 tys. zł) oraz związane z utworzeniem lub
zmodernizowaniem bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowaniem
i wydaniem publikacji (6,90%, tj. 20 892 tys. zł). Ponad 5,00% ogółu przyznanej kwoty przeznaczone zostało na sfinansowanie działań mających na celu promocję lokalnej
twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa (17 511 tys. zł) oraz odbudowę, odnowienie, oznakowanie zabytkowych budowli i obiektów małej architektury
(15 437 tys. zł). Należy zauważyć, iż średnia wartość kwot przeznaczonych na pojedyncze
działania była zróżnicowana ze względu na charakter poszczególnych działań.
Największe kwoty wydatkowane zostały na działania związane z tworzeniem lub
modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez lokalną
społeczność do kreowania wydarzeń kulturalnych. Były to działania, takie jak: odbudowa, odnowienie, oznakowanie zabytkowych budowli i obiektów małej architektury
– 31,00 tys. zł, urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym −
30,71 tys. zł oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich − 28,28 tys. zł. Zdecydowanie
mniejsze kwoty przeznaczane były na działania związane z ochroną niematerialnych
zasobów dziedzictwa kulturowego, które polegały na: organizacji szkoleń i innych
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przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym − 17,45 tys. zł, promocji
produktów lub usług lokalnych − 17,64 tys. zł oraz promocji lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa − 19,54 tys. zł (zob. rysunek 2).

Rysunek 2. Średnia kwota przeznaczona na działania zrealizowane w ramach
małych projektów na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach
wiejskich w Polsce

Objaśnienia: 1 − Udostępnianie urządzeń i sprzętu. 2 − Organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym. 3 − Organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów. 4 − Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 5 − Promocja
lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa. 6 − Remont lub wyposażenie
świetlic wiejskich. 7 − Utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron WWW,
przygotowanie i wydanie publikacji. 8 − Budowa, odbudowa lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej. 9 − Zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego. 10 − Odbudowa, odnowienie, oznakowanie zabytkowych budowli i obiektów
małej architektury. 11 − Remont lub wyposażenie muzeów. 12 − Kultywowanie: miejscowych tradycji,
obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i rzemiosła. 13 − Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych
zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym: kulturowym, historycznym lub przyrodniczym albo podnoszenie jakości takich produktów. 14 − Udział w targach i konkursach
produktów lub usług lokalnych. 15 − Promocja produktów lub usług lokalnych. 16 − Budowa, adaptacja
lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych. 17 − Budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów
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budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych. 18 − Badanie rynku
produktów lub usług lokalnych. 19 − Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu
poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem działalności rolniczej. 20 − Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. 21 − Urządzanie miejsc
pamięci związanych z wydarzeniem historycznym. 22 − Promocja lokalnej przedsiębiorczości. 23 − Prowadzenia badań nad obszarem wdrażania LSR.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIK [NIK, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2015].

Zakończenie
Dziedzictwo kulturowe odgrywa ważną rolę we wzmacnianiu tożsamości lokalnej na
obszarach wiejskich, przyczyniając się jednocześnie do ich społeczno-ekonomicznego
rozwoju. Ochrona dziedzictwa kulturowego, a także jego promowanie, powinno być zatem ważnym elementem polityki państwa oraz Unii Europejskiej. Jednym z działań temu
służących jest wsparcie określonych projektów zgłaszanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, stanowiącego II filar Wspólnej Polityki Rolnej Unii
Europejskiej. Jest to największy unijny program wspierający rozwój obszarów wiejskich.
Duże znaczenie w podejmowaniu działań służących ochronie dziedzictwa kulturowego
i wykorzystaniu jego potencjału w rozwoju lokalnym ma Oś 4. Leader i możliwość ubiegania się o przyznanie środków finansowych na realizację tzw. małych projektów. Działanie te uruchomione zostało w Polsce w 2010 r. Przeprowadzone badania wykazały, iż
w okresie funkcjonowania programu (lata 2010−2013) złożono ponad 44 tys. wniosków
dotyczących realizacji działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach
wiejskich, z czego ponad 18 tys. przyjęto. Świadczy to o wysokiej świadomości lokalnej społeczności co do posiadanych zasobów i konieczności ich zachowania oraz promowania. Łączna wartość przyjętych do realizacji działań to 3 77 283 tys. zł. Ponad 79%
przyznanych środków pochodziło z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Realizacja poszczególnych działań na rzecz ochrony dziedzictwa
kulturowego na obszarach wiejskich przebiegała w sposób zróżnicowany. Społeczność
lokalna najczęściej wnioskowała o dofinansowanie działań związanych z organizacją
imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych służących promocji
lokalnych walorów. W analizowanym okresie kwota przeznaczona na dofinansowanie
tych działań stanowiła jedną czwartą kwoty przyznanej na wszystkie projekty. Znaczny
odsetek zrealizowanych projektów to te związane z poprawą infrastruktury, dzięki której
możliwe jest kreowanie wydarzeń kulturalnych. Badania wykazały znaczące dysproporcje między finansowaniem elementów dziedzictwa materialnego a finansowaniem elementów przynależnych do niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Znacznie większe
średnie kwoty przyznawane były na ochronę materialnych elementów tworzących dzie202
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dzictwo kulturowe, niż na zachowanie, zabezpieczenie oraz promowanie tradycji i kultury wiejskiej.
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Wartości poznawcze wskaźnika sprawności
samoregulacyjnej w charakterystyce
konkurencyjności przedsiębiorstw branży TSL
The Cognitive Values of the Self-Regulatory Efficiency Index
in the Characteristics of the Competitiveness of Enterprises
from the TFL Sector
Abstract: The aim of the article is to present the self-regulatory efficiency index and demonstrate its usefulness in the analysis of the competitiveness of enterprises.
The study employed the 22nd ranking of enterprises from the TFL sector from 2017
and presented research on the level of this index and its dynamics among these entities
over a four-year period. The main research problem stems from the search the possibility
of observation and consequently classification of companies that provide the TSL services
according the different criteria as the classic ones traditionally used to create rankings. The
hypothesis of research is as follows: enterprises classified according to their self-regulatory
capacity allows expose the efficiency of these entities in the use of resourses, consequently
companies which more self-regulatory skills have a chance to significantly improve their
market position in future. The analysis of the average levels of the self-regulatory ability
index allow the positioning of enterprises on the market and by averaging increments of
the indicator in individual years to indicates the most dynamic and at the same time most
dynamically developing company that use its competitive potential.
Key words: self-regulatory capabilities, index of self-regulatory effectiveness, TFL enterprises
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Wstęp
Celem artykułu jest przedstawienie miary, jaką jest wskaźnik sprawności samoregulacyjnej oraz wykazanie jej użyteczności w analizie konkurencyjności przedsiębiorstw na
przykładzie sektora TSL, w skład którego wchodzą podmioty świadczące usługi transportowe (przemieszczanie), spedycyjne (organizacja procesów transportowych) i logistyczne (zapewniające przepływ, składowanie, kompletowanie, konfekcjonowanie itp.
ładunków) bądź oddzielnie uczestnicząc w łańcuchach dostaw, bądź świadcząc usługi
w sposób zintegrowany podmiotowo tworząc podmioty o charakterystykach operatorów transportowo-spedycyjnych, transportowo-logistycznych, czy wreszcie transportowo-spedycyjno-logistycznych.
Główny problem badawczy wynika z poszukiwania możliwości obserwacji, a w konsekwencji klasyfikacji przedsiębiorstw wykonujących usługi TSL według kryteriów odmiennych od klasycznych (np. wielkość przedsiębiorstwa mierzona poziomem zatrudnienia,
przychody, czy poziom zysku), tradycyjnie wykorzystywanych do tworzenia rozmaitych
rankingów. Przede wszystkim chodzi o możliwość porównywania sposobów użycia zasobów, a nie tylko ich posiadanie – co prowadzi do bardziej użytecznego dla działalności
gospodarczej wnioskowania na przyszłość o potencjale konkurencyjności. Hipoteza zbudowana na tej podstawie brzmi następująco: uszeregowanie przedsiębiorstw według ich
zdolności samoregulacyjnych pozwala na wyeksponowanie sprawności tych podmiotów
w zakresie wykorzystania zasobów służących uzyskiwaniu przychodów. Natomiast hipoteza pomocnicza związana jest z tym, że przedsiębiorstwa sprawniejsze w zakresie wykorzystywania swoich zasobów, czyli posiadające większe umiejętności samoregulacyjne,
mają szansę znacznie poprawić swoją pozycję rynkową w przyszłości.
W artykule wykorzystano metody analizy literatury, obserwacji nieuczestniczącej
i analizy ekonomiczno-finansowej. Podstawowym materiałem źródłowym, którym się posłużono, były rankingi przedsiębiorstw branży TSL, które tradycyjnie sporządzane są przez
zespół prof. H. Brdulak z SGH w Warszawie – obecnie publikowane w „Dzienniku Gazecie
Prawnej” [http://www.gazetaprawna.pl, dostęp: 17.06.2018 ], wcześniej w „Rzeczpospolitej” – ukazują obraz tego sektora porządkując przedsiębiorstwa według ich przychodów.

Konkurencyjność przedsiębiorstw sektora TSL –
istota zjawiska
W każdej dziedzinie gospodarki, gdzie występuje swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz funkcjonuje niezakłócony mechanizm popytowo
-podażowo-cenowy nieodłącznym zjawiskiem jest konkurencja. Jest ona zjawiskiem
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normalnym oraz, zwłaszcza z punktu widzenia klienta, pożądanym. W tych warunkach
poszczególne przedsiębiorstwa muszą odnajdywać coraz bardziej skuteczne sposoby
konkurowania, których podstawą jest ich potencjał konkurencyjności. Konkurencyjność
przedsiębiorstwa to zdolność do sprawnej realizacji jego celów w przestrzeni rynkowej oraz
warunek powodzenia podmiotu, a nawet warunek konieczny dla jego przetrwania. Z tym
zjawiskiem związany jest potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa opierający się na
zasobach i ich sprawnej alokacji [Godziszewski, Haffer, Stankiewicz i in. 2011, ss. 147–148].
Przedsiębiorstwa transportowe, a szerzej rzecz ujmując, przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjno-logistyczne, funkcjonując we współczesnej gospodarce muszą
świadomie kształtować swoją aktywność produkcyjną, adaptując zmieniające się zasady panujące w danej przestrzeni rynkowej, kształtując własne atrybuty strategiczne
w oparciu o zrozumienie procesów społeczno-gospodarczych, co swoje potwierdzenie
znajduje w oczekiwanych decyzjach o charakterze optymalnym [Szałucki 2017, s. 18].
Analizując sytuację na polskim rynku TSL nie należy zapominać, że polski system
transportu „w coraz większym stopniu integruje się (…) z systemami transportowymi
i logistycznymi nie tylko krajów członkowskich Unii Europejskiej, ale również Europy
i świata, oddziałując w coraz większym stopniu na konkurencyjność polskiej gospodarki” [Grzelakowski 2016, s. 54], a także polskich przedsiębiorstw. Aspekt międzynarodowy
jest istotny w rozważaniach bowiem warunkiem koniecznym rozwoju przedsiębiorstw
we współczesnym świecie jest konieczność sprostania konkurencji na rynku globalnym,
i właśnie w tym kontekście przedsiębiorstwa ze wszystkich branż powinny rozwijać swoją konkurencyjność [Adamkiewicz 2017, s. 94].
Powyższe zjawiska dotyczą wszystkich przedsiębiorstw, w tym z sektora TSL, ale
warto zauważyć, że „przez pierwsze dziesięciolecia budowania jednolitego rynku usług
transportowych w ramach polityki preferowano transport samochodowy” bowiem „ta
gałąź transportu okazała się bardziej efektywna niż inne w obsłudze zapotrzebowana
dynamicznie rozwijającej się gospodarki unijnej” [Wojewódzka-Król, Załoga 2016, s. 511].
Stąd, analizując problem konkurencji na unijnych rynkach transportowych oraz potrzebę rozwijania konkurencyjności poszczególnych podmiotów, w głównej mierze należy
skupiać się właśnie na transporcie samochodowym. W tej gałęzi transportu operuje największa liczba przedsiębiorstw i wymóg konkurencyjności właśnie te podmioty dotyka
najbardziej. Dodać do tego trzeba jeszcze cały czas trwające kontrowersje i dyskusje na
temat wynagrodzeń kierowców wykonujących swoją działalność na terenie państw Unii
Europejskiej – jakkolwiek się te dyskusje zakończą, niewątpliwie wpłynie to na poziom
konkurencyjności poszczególnych przedsiębiorstw (istnieje spore zagrożenie, że konkurencyjność polskich podmiotów oferujących swoje usługi na terenie państw Unii spadnie). Dodatkowym, bardzo dotkliwym problemem zwłaszcza w transporcie drogowym,
209

Beata Majecka, Andrzej Letkiewicz

jest pogłębiający się brak zawodowych kierowców. Nie pomaga nawet rekrutowanie
kierowców zza wschodniej granicy (głównie z Ukrainy) [Pietras, Schneider 2018]. Jak się
ocenia, w branży brakuje ponad sto tysięcy kierowców (konkretne dane pochodzą z badań przeprowadzonych przez PWC w 2016 roku, ale sytuacja raczej się pogarsza a braki
pogłębiają) [Raport PWC 2016]. Nie lepsza sytuacja panuje w innych gałęziach transportu
oraz w logistyce. Na skutek tego rośnie presja płacowa, co również, pośrednio, wpływa
na konkurencyjność poszczególnych przedsiębiorstw. Wzrastają bowiem koszty zatrudnienia i ewentualnych oszczędności, przy zachowaniu pełni zdolności produkcyjnych
należy poszukiwać w efektywniejszym wykorzystaniu posiadanych zasobów.
Jednakże, jak twierdzą twórcy 22 rankingu przedsiębiorstw TSL, zrealizowanego
w 2017 roku, branża patrzy w przyszłość z ostrożnym optymizmem, chociaż odnotowuje narastającą konkurencję – nie tylko na europejskim rynku jako całości, ale również
na rynku polskim [Majszyk 2017]. Sposobem poradzenia sobie z już istniejącymi, ale też
mogącymi pojawić się w przyszłości problemami może być optymalne wykorzystanie
potencjału konkurencyjności, jakim dysonują poszczególne przedsiębiorstwa – a źródeł
tego potencjału należy doszukiwać się w sprawnym wykorzystywaniu będących w dyspozycji przedsiębiorstw zasobów, kapitałowych, ale przede wszystkim ludzkich.

Wskaźnik sprawności samoregulacyjnej jako miara
poziomu zdolności konkurencyjnych przedsiębiorstw
sektora TSL
Subiektywne poznawanie własnych zdolności samoregulacyjnych (zdolności do przystosowywania się do zmienności otoczenia) [Letkiewicz 2013, ss. 77–81] zawsze rodzi wśród
zarządzających swoistego rodzaju niepewność prawidłowości podejmowanych decyzji.
Stąd wszystkie podmioty chcąc właściwie określić swój poziom konkurencyjności zmuszone są do poszukiwania punktów odniesienia pozwalających uszeregować je wśród
wszystkich lub wybranych uczestników rynku, z którymi podtrzymują niejednokrotnie
stosunki współpracy, ale przede wszystkim podejmują się zmagań konkurencyjnych.
Podejście takie powoduje konieczność identyfikacji wybranych charakterystyk innych
podmiotów. Najczęściej stosowanymi miarami są przychody i zysk. Miary te są obarczone jednakże wadą konieczności znalezienia podmiotów o identycznych lub bardzo
zbliżonych charakterystykach, głównie w zakresie posiadanych zasobów i sposobów ich
wykorzystywania w procesach gospodarowania. Użyteczne może być zatem znalezienie
miary relatywizującej, eliminującej wskazane negatywne konotacje wielkości bazowych.
Dlatego też dla przedstawienia zdolności przedsiębiorstw i ich umiejętności przystosowywania się do zmieniających się warunków funkcjonowania, a wreszcie do sprawnego
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wykorzystywania zasobów w chwili bieżącej, jak i w perspektywie strategicznej, można
zastosować wskaźnik sprawności samoregulacyjnej [Letkiewicz, Majecka 2016, s. 175]:

gdzie:
Zn – zysk netto,
Ps – przychody ze sprzedaży,
Zatr – zatrudnienie,
Sop – rząd osiągniętego przychodu przez ostatnie przedsiębiorstwo z próby badawczej.
Tak skonstruowany wskaźnik jako miara, podobnie jak wielkości go tworzące, nie ma
wartości granicznej. Jest on miarą względną, relatywizująca, więc im wyższy jego poziom
tym lepiej, a jego wartości poznawcze uwidaczniają się dopiero w zestawieniach, bądź
dla pojedynczego przedsiębiorstwa w czasie, bądź w przestrzeni dla wielu podmiotów
eliminując konieczność poszukiwania podmiotów o identycznych charakterystykach gospodarowania. „Dynamiczny charakter analizy tego wskaźnika – analiza w czasie pokazuje
zdolności samoregulacyjne przedsiębiorstwa pozwalające rokować co do długookresowego trendu wzrostu wartości podmiotu” [Letkiewicz, Majecka 2016, s. 175], a tym samym
pozwala określić możliwości konkurowania z rywalami w przyszłości.
Za punkt odniesienia i obszar analizy zostały wybrane przedsiębiorstwa z branży
TSL. Za takim wyborem próby badawczej przemawia po pierwsze powszechny charakter usług transportowych w gospodarce oraz dostępność danych, jak też podobieństwo
techniczno-technologiczne usług transportowych, co w odniesieniu do przedsiębiorstw
produkcyjnych jest dużo bardziej skomplikowane. Ponadto, właśnie w sektorze TSL
(zwłaszcza w sferze transportu) uwidaczniają się najlepiej wszelkie procesy przyspieszania bądź spowalniania tempa rozwoju gospodarczego. „Transport jest częścią gospodarki światowej na tyle istotną, że można go uznać za czynnik sprawczy wielu zjawisk
i procesów” [Wojewódzka-Król, Załoga 2016, s. 11]. Branża ta, jako swoisty barometr
gospodarki, odzwierciedla zmiany zachodzące na rynkach (nie tylko transportowych).
Z drugiej strony, wszelkie silne strony podmiotów produkujących usługi TSL, jak też ich
słabości wpływają na warunki funkcjonowania podmiotów z innych branż. Walka konkurencyjna wśród tych przedsiębiorstw przekłada się w dość bezpośredni sposób na
sukcesy, bądź porażki przedsiębiorstw – klientów.
Rynek TSL i funkcjonowanie w jego ramach poszczególnych przedsiębiorstw jest
interesującym obszarem badań. W ogólnej sytuacji na tym rynku na zorientowanie się
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pozwalają rankingi przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży TSL, jednakże należy pamiętać, że dane wyjściowe badania przedstawionego w tym opracowaniu
opierają się na danych pochodzących z dobrowolnie wypełnianych ankiet, stąd duże
zróżnicowanie podmiotów w poszczególnych rankingach i brak możliwości wnioskowania o całej branży (badana grupa podmiotów nie jest w pełni reprezentatywna). Najbardziej aktualny ranking z 2016 r. (opublikowany w 2017 r.) obejmuje jedynie dwanaście
przedsiębiorstw, których dane są pełne i które również znajdowały się w rankingach
w latach ubiegłych (2014–2016). Kolejność przedsiębiorstw według przychodów generowanych z działalności TSL w 2016 roku prezentuje tabela 1.
Tabela 1. Przedsiębiorstwa branży TSL w Polsce (według przychodów w 2016)
Wyszczególnienie

Przychody w tys. PLN
2013

2014

2015

2016

JAS–FBG S.A.

447 214,0

445 351,0

462 822,0

450 138,0

LINK Sp. z o.o.

220 176,2

242 707,0

285 321,0

405 108,0

OMIDA Group

88 113,0

193 486,0

240 363,0

331 522,0

Yusen Logistics (Polska) Sp. z o.o.

164 616,0

208 101,0

262 606,0

330 624,0

Hellmann Worldwide Logistics Polska
Sp. z o. o. sp. k.

254 294,0

280 525,0

305 439,0

305 439,0

PPT PKS Gdańsk–Oliwa S.A.

162 868,8

180 487,0

217 801,0

265 261,0

MEXEM Sp. z o.o.

182 812,0

196 081,0

192 302,0

192 302,0

94 605,0

103 279,0

127 675,0

172 780,0

No Limit
SM LOGISTIC Sp. z o. o.
Eurogate Logistics Sp. z o. o.
Trans Logistyka – Olga Juchniewicz spółka
komandytowa
INTERTRANSPORTS CENTRE–POLSKA
Sp. z o. o.

156 740,0

170 039,0

164 647,0

169 688,0

99 502,0

117 176,0

134 465,0

163 708,0

56 856,0

70 154,0

68 606,0

69 002,0

34 227,3

36 932,0

31 756,0

33 031,0

Źródło: opracowano na podstawie: [Brdulak (2015), ss. D6–D8; Ranking firm TSL według przychodów z działalności TSL - firmy zarejestrowane w Polsce [online], https://p.infor.pl/promocja-infor/adnet/tabele.pdf,
dostęp: 09.06.2018].

Klasyfikacja przedsiębiorstw według przychodu osiągniętego w roku 2016 jednoznacznie wskazuje, że w niektórych przypadkach (patrz JAS–FBG S.A.) można mówić
o względnej stabilności przychodu, natomiast w innych (np. spółka No Limit) obserwuje się prawie dwukrotną dynamikę wzrostową tego parametru (182%). O ile można na
tej podstawie dokonać jakiegoś uszeregowania podmiotów, o tyle porównywalność
danych tego typu jest prawie żadna, natomiast poszukiwanie podmiotu o podobnej
212

Wartości poznawcze wskaźnika sprawności samoregulacyjnej w charakterystyce konkurencyjności
przedsiębiorstw branży TSL

dynamice przychodu nieracjonalne. Stąd pojawia się pytanie o źródła tejże dynamiki.
Z uwarunkowań funkcjonowania transportu, ale też innych gałęzi gospodarki, wynika, że największą część kosztów stanowią koszty pracy, zatem wskazane jest pytanie
o intensywność użycia tego zasobu mierzoną poziomem zatrudnienia. Uszeregowanie
przedsiębiorstw wg posiadanego zasobu pracy przedstawione jest w tabeli 2.
Tabela 2. Przedsiębiorstwa branży TSL w Polsce (według zatrudnienia w 2016)
Wyszczególnienie

Zatrudnienie
2013

2014

2015

2016

JAS–FBG S.A.

950

1 018

1 030

1 042

LINK Sp. z o.o.

504

531

640

835

Hellmann Worldwide Logistics Polska
Sp. z o. o. sp. k.

410

391

465

448

OMIDA Group

120

188

325

400

Trans Logistyka – Olga Juchniewicz spółka
komandytowa

172

229

245

311

98

101

332

310

SM LOGISTIC Sp. z o. o.
MEXEM Sp. z o.o.

253

259

272

260

No Limit

354

371

390

228

Yusen Logistics (Polska) Sp. z o.o.

178

205

211

226

PPT PKS Gdańsk–Oliwa S.A.

148

164

181

210

Eurogate Logistics Sp. z o. o.

57

68

65

69

INTERTRANSPORTS CENTRE–POLSKA Sp. z o. o.

18

19

17

17

Źródło: Opracowano na podstawie [Brdulak (2015), ss. D6–D8; Ranking firm TSL według przychodów z działalności TSL - firmy zarejestrowane w Polsce [online], https://p.infor.pl/promocja-infor/adnet/tabele.pdf,
dostęp: 09.06.2018].

Klasyfikacja ujęta w tabeli 2. wskazuje jednoznacznie, że nie uległy zmianie pozycja
pierwsza (JAS–FBG S.A.), druga (LINK Sp. z o.o.), siódma (MEXEM), ósma (No Limit) i pozycja ostatnia (INTERTRANSPORTS CENTRE–POLSKA Sp. z o. o.). Można również zauważyć, że największa zmiana dotyczy przedsiębiorstwa Trans Logistyka–Olga Juchniewicz
spółka komandytowa, które to pod względem przychodów plasowało się na jedenastej
pozycji, natomiast pod względem zatrudniania zajmuje pozycję piątą. Oznacza to, że
przedsiębiorstwa mogą w bardzo zróżnicowany sposób wykorzystywać dostępne zasoby (intensyfikować ich użycie).
Poziom wykorzystania posiadanych przez przedsiębiorstwa zasobów wyrażany jest
kosztem ich użycia. Jeśli wyjść od formuły liczenia zysku zestawiającej ze sobą przychody
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i koszty ich osiągnięcia, to zasadnym wydaje się kolejne zestawienie klasyfikujące badaną populację, czyli zestawienie wg osiągniętego zysku. Uszeregowanie przedsiębiorstw
branży TSL wg wygenerowanego zysku przedstawione jest w tabeli 3.
Tabela 3. Przedsiębiorstwa branży TSL w Polsce (według zysku netto w 2016)
Wyszczególnienie

Zysk netto w tys. PLN
2013

2014

2015

2016

LINK Sp. z o.o.

5 030,1

5 092,0

8 655,0

14 329,0

JAS–FBG S.A.

6 086,0

7 808,0

7 933,0

12 736,0

147,0

1 655,0

4 226,0

7 481,0

1 126,0

1 033,0

4 680,0

6 526,0

769,1

2 242,5

4 464,0

6 451,0

MEXEM Sp. z o.o.

6 037,0

8 192,0

6 934,0

6 288,0

PPT PKS Gdańsk–Oliwa S.A.

2 776,2

2 372,0

4 167,0

5 012,0

-275,0

1 077,0

3 394,0

4 334,0

3 191,0

3 485,0

4 113,0

3 698,0

878,0

1 701,0

2 421,0

3 616,0

SM LOGISTIC Sp. z o. o.

1 203,8

1 896,7

1 909,0

3 202,0

INTERTRANSPORTS CENTRE–POLSKA
Sp. z o. o.

1 426,2

1 502,0

1 228,0

1 529,0

No Limit
Hellmann Worldwide Logistics Polska
Sp. z o. o. sp. k.
OMIDA Group

Yusen Logistics (Polska) Sp. z o.o.
Trans Logistyka – Olga Juchniewicz spółka
komandytowa
Eurogate Logistics Sp. z o. o.

Źródło: Opracowano na podstawie [Brdulak (2015), ss. D6–D8; Ranking firm TSL według przychodów z działalności TSL - firmy zarejestrowane w Polsce [online], https://p.infor.pl/promocja-infor/adnet/tabele.pdf,
dostęp: 09.06.2018].

Poddając analizie zestawienie prezentujące wyłącznie poziom zatrudnienia i poziom
zysku, należy stwierdzić, że niezmienna jest tylko pozycja jednego przedsiębiorstwa.
W analizie porównawczej trzech klasyfikacji jako niezmienną można przywołać zatem
jedynie pozycję przedsiębiorstwa INTERTRANSPORTS CENTRE–POLSKA Sp. z o. o. Zestawienie zbiorcze klasyfikacji wg przychodu, zatrudnienia i zysku w roku 2016 przedstawione jest w tabeli 4.
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Tabela 4. Pozycja przedsiębiorstw branży TSL w Polsce (według przychodu, zatrudnienia
i zysku netto w 2016)
Wyszczególnienie

Pozycja wg
przychodu

zatrudnienia

zysku

LINK Sp. z o.o.

2

2

1

JAS–FBG S.A.

1

1

2

No Limit

8

8

3

Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o. o. sp. k.

5

3

4

OMIDA Group

3

4

5

MEXEM Sp. z o.o.

7

7

6

PPT PKS Gdańsk–Oliwa S.A.

6

10

7

Yusen Logistics (Polska) Sp. z o. o.

4

9

8

Trans Logistyka – Olga Juchniewicz spółka komandytowa

11

5

9

Eurogate Logistics Sp. z o. o.

10

11

10

SM LOGISTIC Sp. z o. o.

9

6

11

INTERTRANSPORTS CENTRE–POLSKA Sp. z o. o.

12

12

12

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z powyższych zestawień, klasyfikacja przedsiębiorstw, w tym wypadku z branży TSL, według podstawowych parametrów prowadzi jedynie do możliwości
porównań w skali 1 do 1, czyli podmiot do podmiotu i to jeszcze przy uwzględnianiu
dwóch parametrów, gdyż wprowadzenie trzeciego kryterium uniemożliwia jednoznaczne wnioskowanie. Konieczne jest zatem poszukiwanie innej miary, może to być właśnie zastosowanie wskaźnika sprawności samoregulacyjnej, który eliminuje nieporównywalność poprzez miary względne – zestawiając ze sobą wielkości bazowe. Poziomy
wskaźnika sprawności samoregulacyjnej dla analizowanych przedsiębiorstw w latach
2013–2016 przedstawia tabela 5.
Tabela 5. Poziomy wskaźnika sprawności samoregulacyjnej dla analizowanych
przedsiębiorstw (uszeregowanych według poziomu z roku 2016)
Wyszczególnienie
INTERTRANSPORTS CENTRE–POLSKA Sp. z o. o.
Eurogate Logistics Sp. z o. o.
No Limit
MEXEM Sp. z o.o.

Wskaźnik sprawności samoregulacyjnej
2013

2014

2015

2016

6 278,3

6 249,2

5 217,9

8 089,4

237,3

625,7

1 387,3

2 746,4

0,2

19,9

117,4

1 076,6

569,4

1 ,4

649,9

584,9
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Wyszczególnienie
PPT PKS Gdańsk–Oliwa S.A.

Wskaźnik sprawności samoregulacyjnej
2013

2014

2015

2016

351,9

209,2

530,0

569,6

2,4

27,6

258,7

367,8

LINK Sp. z o.o.

99,6

92,0

182,9

294,5

OMIDA Group

41,1

142,3

188,7

260,1

7,5

7,0

101,3

212,2

Yusen Logistics (Polska) Sp. z o. o.

Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o. o. sp. k.
JAS–FBG S.A.

41,0

58,8

59,3

149,4

Trans Logistyka – Olga Juchniewicz spółka komandytowa

344,2

231,6

281,8

141,4

SM LOGISTIC Sp. z o. o.

150,6

352,7

33,1

106,7

Mediana

125,1

175,7

223,7

331,1

Źródło: opracowanie własne.

Zestawienie zawarte w tabeli 5. jednoznacznie przebudowuje klasyfikację podmiotów
branży TSL wskazując na najsprawniejszy podmiot w postaci przedsiębiorstwa INTERTRANSPORTS CENTRE–POLSKA Sp. z o. o. Z analiz wielkości bazowych wynika, że podmiot ten ma najniższe przychody, zysk i zatrudnienie, jednakże w 2016 r. charakteryzuje
się najwyższą zyskownością zatrudnienia wynoszącą 89,9 tys. PLN, drugą pozycją względem przychodowości zatrudnienia wynoszącą 1 943,0 tys. PLN (pierwsze miejsce zajmuje
Eurogate Logistics Sp. z o. o. z wartością 2 372,6 tys. PLN) i drugą pozycją względem zyskowności przychodu wynoszącą 4,63% (pierwsze miejsce zajmuje Trans Logistyka–Olga
Juchniewicz spółka komandytowa z wartością 5,36%). Takie pozycjonowanie pozwala
obiektywnie wskazać na podmioty, które radzą sobie ze zmiennością otoczenia, jak też
uszeregować podmioty w poszczególnych latach. Porównanie staje się jeszcze bardziej
użyteczne, gdy do analizy włączyć analizę mediany dla każdego roku a następnie odniesienie każdego podmiotu do linii trendu określonego przez medianę dla poszczególnych
lat. W analizowanym przypadku wskaźniki sprawności samoregulacyjnej sukcesywnie rosły – co wynika ze wzrostu wartości mediany. Dla roku 2013 wynosiła ona 125,1 natomiast
dla roku 2016 już 331,1, co dowodzi wzrostu rynku a dla przedsiębiorstw, wzrostu wartości przychodów możliwych do osiągnięcia. Osiągnięcie, w poszczególnych latach, przez
przedsiębiorstwo poziomu wskaźnika powyżej mediany wskazuje na jego lepszą umiejętność wykorzystania szans rynkowych i mniejsze użycie zasobów do ich uzyskania, czyli
bardziej intensywne gospodarowanie, a zatem większą konkurencyjność.
Analiza tego typu może zostać nazwaną analizą statyczną pozycjonującą przedsiębiorstwa w poszczególnych latach, jednakże w długim okresie (na przestrzeni kilu
lat) korzystniej jest analizować trend zmiany wskaźnika sprawności samoregulacyjnej, gdyż pozwala to na wyeliminowanie krótkookresowych wahań wynikających ze
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zdarzeń nieprzewidzianych lub np. świadomej zmiany modelu biznesu przedsiębiorstwa. Stąd, aby wyeliminować te właśnie czynniki, dla analizowanego okresu policzono
wartość średnią wskaźnika dla każdego podmiotu oraz średnią wartość jego dynamiki.
Tabela 6. Średnie poziomy wskaźnika sprawności samoregulacyjnej oraz średnia
przyrostu wskaźnika dla analizowanych przedsiębiorstw (w latach 2013–2016)
Wyszczególnienie

Wskaźnik
średni poziom

średnia przyrostu

INTERTRANSPORTS CENTRE–POLSKA Sp. z o. o.

6 459

603,72

Eurogate Logistics Sp. z o. o.

1 249

836,37

MEXEM Sp. z o.o.

701

5,17

PPT PKS Gdańsk–Oliwa S.A.

415

72,58

No Limit

304

358,81

Trans Logistyka – Olga Juchniewicz spółka
komandytowa

250

- 67,60

LINK Sp. z o.o.

167

64,96

Yusen Logistics (Polska) Sp. z o. o.

164

121,79

SM LOGISTIC Sp. z o. o.

161

- 14,65

OMIDA Group

158

73,01

Hellmann Worldwide Logistics Polska
Sp. z o. o. sp. k.

82

68,22

JAS–FBG S.A.

77

36,12

Źródło: opracowanie własne.

Szeregując przedsiębiorstwa branży TSL według średniego poziomu wskaźnika
sprawności samoregulacyjnej najwyższym jego poziomem charakteryzuje się ponownie
przedsiębiorstwo INTERTRANSPORTS CENTRE–POLSKA Sp. z o. o., co wydaje się logiczne
i jest konsekwencją osiąganych przez niego wartości w poszczególnych latach, jednakże na szczególną uwagę zasługuje przedsiębiorstwo Eurogate Logistics Sp. z o. o., które
wykazuje w analizowanym okresie największą dynamikę średniego przyrostu wartości
wskaźnika sprawności samoregulacyjnej wynoszącą 836,37 punktu z roku na rok (w roku
2014 wskaźnik wynosił 237,3 a w roku 2016 – 2746,4; dane w tabeli 5.). Stąd wniosek, że to
właśnie przedsiębiorstwo Eurogate Logistics Sp. z o. o. charakteryzuje się najlepszym przystosowaniem do zmieniających się warunków, gdyż na przestrzeni analizowanego okresu
w niewielkim stopniu zmieniło poziom zatrudnienia (z 57 do 69 osób), odnotowało jednakże prawie 1,7 krotny wzrost przychodów (2016/2014) oraz ponad czterokrotny wzrost
zysku (2016/2014 zysk wzrósł 4,12 razy).
217

Beata Majecka, Andrzej Letkiewicz

Wnioski
Hipoteza podstawową odnosi się do szeregowania przedsiębiorstw według ich zdolności samoregulacyjnych, które pozwalają na wyeksponowanie sprawności tych podmiotów w zakresie wykorzystania zasobów służących uzyskiwaniu przychodów. Natomiast
hipoteza pomocnicza związana jest z tym, że przedsiębiorstwa sprawniejsze w zakresie
wykorzystywania swoich zasobów, czyli posiadające większe umiejętności samoregulacyjne, mają szansę znacznie poprawić swoją pozycję rynkową w przyszłości.
Weryfikując hipotezę podstawową można stwierdzić, że przeprowadzone badania
wskazały, że wskaźnik sprawności samoregulacyjnej jest dobrą miarą pozwalającą wnioskować o sprawności podmiotów w zakresie wykorzystania zasobów służących uzyskiwaniu przychodów i zysków. Poprzez zastosowanie wskaźnika jako miary dokonuje się
standaryzacji wyników i doprowadza się do porównywalności przedsiębiorstw niezależnie od skali ich działania. W krótkim okresie, poprzez zastosowanie mediany, można
wnioskować na temat środkowej wartości wskaźnika dla analizowanej branży, pozycjonując w ten sposób poszczególne podmioty jako sprawniejsze lub mniej sprawne
w danej branży. W odniesieniu do hipotezy pomocniczej badania wykazały, że w długim
okresie, analiza średnich poziomów przedmiotowego wskaźnika pozwala na względne
określenie średniego poziomu sprawności dla poszczególnych podmiotów, co pozwala na ich pozycjonowanie w branży oraz poprzez uśrednienie przyrostów wskaźnika
w poszczególnych latach możliwe jest wskazanie przedsiębiorstwa rozwijającego się
najdynamiczniej i równocześnie najdynamiczniej budującego i wykorzystującego swój
potencjał konkurencyjny.
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Analiza porównawcza potencjału gospodarczego
województw podkarpackiego i zachodniopomorskiego
w świetle wpływów z podatków dochodowych
Comparative Analysis of the Economic Potential
of the Podkarpackie and Zachodniopomorskie Province
in the Light of Income Taxes
Abstract: The article is devoted to economic development, which is noticeable in the West
Pomeranian Voivodeship and the Podkarpackie Province. For comparison, voivodships
have been deliberately selected which have other geographic and economic geographies
affecting economic development. The assessment of the economic potential was based on
income from personal income tax and corporate income tax. The complexity of the issue
required the use of many statistical measures to assess the discussed issue
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Wstęp
W obecnym świecie bardzo często dokonuje się porównań poziomu życia ludzi, warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez różnego rodzaju podmioty czy też
potencjału gospodarczego ściśle określonych terenów. Porównania gospodarcze mogą
dokonywać się zarówno na poziomie wszystkich jednostek samorządu terytorialnego,
jak również mogą mieć wymiar międzynarodowy.
Niniejszy artykuł powstał na kanwie porównań potencjałów gospodarczych województw podkarpackiego i zachodniopomorskiego. Wymienione jednostki administracyjne
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powstały w związku z przeprowadzoną od 1 stycznia 1999 r. reformą podziału administracyjnego Polski. Analizując powyższe województwa nie sposób pominąć ich przeszłości.
Tereny dzisiejszych województw jeszcze przed 100 laty nie leżały w granicach państwa
polskiego. Zachodniopomorskie województwo leżało w obrębie Prus (dzisiejsze Niemcy), natomiast tereny województwo podkarpackiego objęte były zaborem austriackim.
Odmiennie kształtowała się więc sytuacja gospodarcza na wymienionych terenach.
W zaborze austriackim, panowało zacofanie i brak jakichkolwiek perspektyw na rozwój
gospodarczy. Z kolei teren Szczecina i dzisiejszego województwa zachodniopomorskiego
przynależący kiedyś do Prus był o wiele lepiej rozwinięty gospodarczo.
W obecnym stanie warto sprawdzić jak te dwa układy funkcjonują i postawić tezę,
iż potencjał gospodarczy województwa zachodniopomorskiego jest lepszy, aniżeli województwa podkarpackiego. W celu zweryfikowania posłużono się danymi w zakresie
dochodów podatkowych z lat 2012–2016 uzyskanych z:
–– podatku dochodowego od osób fizycznych,
–– podatku dochodowego od osób prawnych,
od Izb Administracji Skarbowych w Szczecinie i Rzeszowie. Złożoność zagadnienia
potencjału gospodarczego wymagała w trakcie badania zastosowania wielu mierników
do jego oceny. Na potrzeby przeprowadzenia analizy opracowano, a następnie posłużono się następującymi wskaźnikami tj.:
–– dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych w poszczególnych urzędach
skarbowych na 1 podatnika PIT (w zł);
–– dochody z podatku dochodowego od osób prawnych w poszczególnych urzędach
skarbowych na 1 podatnika CIT (w zł);
Dla sprawdzenia podstawionej tezy użyto metody wnioskowania statystycznego.

Podatek jako narzędzie polityki gospodarczej
Na łamach swoich publikacji Joseph E. Stiglitz wskazuje, że podatki, w przeważającej
części dochodowe wpływają na sposób funkcjonowania gospodarki m. in. na alokację
zasobów i skłonność do ponoszenia ryzyka [Stiglitz 2013, s. 50].
Ogół podatków ma realizować w danym systemie gospodarczym określone funkcje. Państwo przez pryzmat jego budowy może osiągać różne cele gospodarcze np.
za pośrednictwem struktury temu podatkowego oraz poziomu opodatkowania. Wielu
autorów uważa, że są czynnikiem rozwoju gospodarczego każdego państwa [Grycuk
2010, ss. 1–4].
W świetle wpływów podatkowych możemy również dokonywać oceny rozwoju gospodarczego, który najczęściej rozumie się jako zmiany ilościowe i strukturalne
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w gospodarce narodowej, które to są następstwem wzrostu gospodarczego [Encyklopedia PWN].
Katarzyna Czaplicka uważa, aby zaistniał rozwój gospodarczy, konieczna jest nie
tylko zmiana ilościowa (wzrost gospodarczy), ale również przekształcenia jakościowe
gospodarki. Rozwój gospodarczy oznacza całościowe zmiany, które zachodzą w gospodarce w długim okresie [Bąkiewicz, Czaplicka 2011, s. 77].

Charakterystyka województwa podkarpackiego –
podstawowe dane
Województwo Podkarpackie powstało w 1999 r. w związku z reformą administracyjną
kraju. Jest ono umiejscowione w południowo – wschodniej Polsce. Stolicą województwa
jest Rzeszów, który rozwija się bardzo szybko dzięki jednostkom gospodarczym z branży lotniczej (produkującej samoloty oraz części lotnicze, serwisującej samoloty), które
skupione są w organizacji Dolina Lotnicza. Wiodącymi ośrodkami przemysłowymi są
pozostałe miasta tj.: Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Jasło, Dębica.
W województwie istnieje bardzo mała industrializacja co przekłada się w Zakłady przemysłowe rozmieszczone są nierównomiernie, bowiem największe ich skoncentrowane
występuje głównie w zachodniej i północnej części województwa, głównie miasta: Jasło,
Dębica, Mielec, Tarnobrzeg i Stalowa Wola. Z kolei południowa i wschodnia część województwa to przede wszystkim tereny rolnicze i obszary chronione, w tym pasmo górskie
Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Powierzchnia województwa podkarpackiego wynosi
17,8 tys. km2, co stanowi 5,7% powierzchni Polski [Urząd Statystyczny 2018].
Ludność zamieszkująca ten region na koniec 2017 r. wyniosła 2.129 tyś. mieszkańców. Z kolei wskaźnik bezrobocia w tym samym okresie wynosił 9,7%. Średnie wynagrodzenie brutto w sferze przedsiębiorstw w powyższym okresie wyniosło 3.993,57 zł
[Urząd Statystyczny 2018].
Na dzień 31 grudnia 2017 r. do rejestru REGON było wpisanych 171,1 tys. podmiotów
gospodarczych z województwa podkarpackiego. Jak wynika z prowadzonych badań
przez Główny Urząd Statystyczny najwięcej podmiotów w województwie podkarpackim prowadziło działalność w zakresie:
–– handlu oraz naprawy pojazdów samochodowych – 42,3 tys. (24,7% ogółu),
–– budownictwo – 22,4 tys. (13,1%),
–– przetwórstwo przemysłowe – 16,6 tys. (9,7%)
–– działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 14,8 tys. (8,7%).
Zakres indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne
przedstawiała się podobnie tj.:
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–– handlowa – 26,6%,
–– budowlana – 15,9%,
–– przetwórstwo przemysłowe – 10,3%
–– działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 9,9%.
Największa koncentracja podmiotów gospodarczych w 2017 r. na 1 km2 występowała na terenie Rzeszowa, gdzie przypadało 236 podmiotów, Przemyśla 142 podmioty oraz
Krosna – 129. Z kolei najniższy wskaźnik odnotowany został w powiatach ziemskich tj.:
bieszczadzkim 2 podmioty na km2 i lubaczowskim 3 podmioty na 1 km2. Z powyższego
wynika, że rozwój gospodarczy koncentruje się wokół dużych skupisk miejskich, natomiast jest on znacznie niższy na peryferiach województwa.

Charakterystyka województwa zachodniopomorskiego –
dane podstawowe
Województwo zachodniopomorskie, podobnie jak podkarpackie istnieje na mapie Polski
prawie 20 lat. Jest ono położone w północno–zachodniej Polsce. Stolicą województwa
jest Szczecin, który jest ośrodkiem gospodarki morskiej. W aglomeracji szczecińskiej rozwinął się przemysł stoczniowy, który obecnie stanowią stocznie remontowe. W okolicach
Szczecina funkcjonuje Specjalna Strefa Ekonomiczna, gdzie rozwinął się przemysł chemiczny. W północnej części województwa rozwinął się port przeładunkowy oraz dla ruchu osobowego np. Świnoujście. Bardzo ważnym portem o strategicznym znaczeniu jest
terminal gazowy, który przyjmuje skroplony gaz ziemny sprowadzany statkami do Polski.
Powierzchnia województwa zachodniopomorskiego wynosi 22,9 tys. km2, które zamieszkuje 1705 tyś. mieszkańców (2017 r.). Znaczną część województwa zajmują jeziora oraz
Zalew Szczeciński, które pozwalają na rozwijanie turystyki.
Z danych przedstawionych przez GUS w końcu roku 2017 r. województwo zachodniopomorskie posiadało stopę bezrobocia na poziomie 8,6%. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w tym czasie kształtowało się na poziomie 4374,80 zł. Dane w zakresie ilości przedsiębiorstw w gospodarce narodowej
wskazują, iż na koniec 2017 r. było zarejestrowanych 223,1 tyś. podmiotów [Urząd
Statystyczny 2018].
Struktura podmiotów gospodarczych według rodzaju prowadzonej działalności
przedstawiała się następująco:
–– handel; naprawa pojazdów samochodowych 21,5%,
–– budownictwo 13,0%,
–– przemysł 8,8%,
–– działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 8,1%,
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–– obsługa rynku nieruchomości 7,6 %,
–– opieka zdrowotna i pomoc społeczna 6,5% [Urząd Statystyczny 2018].

Wpływy budżetowe z podatku dochodowego
od osób fizycznych
W niniejszym podrozdziale zostaną przedstawione wpływy podatkowe odnotowane
w każdym urzędzie skarbowym mającym swój zasięg terytorialny w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego i zachodniopomorskiego. Wpłaty podatku dochodowego od:
–– osób fizycznych dokonywane są przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, która opodatkowana jest według skali progresywnej lub skali liniowej bądź
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
–– płatników, którzy wypłacając wszelkiego rodzaju wynagrodzenia osobom fizycznym
są zobowiązani na podstawie ustaw podatkowych do obliczenia, potrącenia i pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych, a następnie wpłaty na właściwy rachunek bankowy organu podatkowego.
W tabeli 1 przedstawiono pięcioletni okres, obejmujący lata 2012–2016 i przedstawiający kształtowanie się wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w poszczególnych urzędach skarbowych na terenie województwa podkarpackiego.
Tabela 1. Wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych
w latach 2012–2016 w poszczególnych urzędach skarbowych woj. podkarpackiego
Urząd
Skarbowy

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach
2012

2013

2014

2015

2016

US Brzozów

13 460 592,09

14 766 426,93

16 494 228,35

13 951 852,57

17 781 243,00

US Dębica

64 166 644,87

69 654 634,61

80 992 412,98

88 172 626,32

91 015 336,00

US Jarosław
US Jasło

35 100 726,05

37 836 707,65

36 808 646,94

32 938 712,20

42 225 818,00

194 759 268,01

210 806 683,71

228 062 588,84

235 104 535,04

245 280 074,00

US Kolbuszowa

17 792 473,98

16 866 676,48

20 333 103,24

19 385 458,28

22 400 300,00

US Krosno

72 208 889,25

71 768 097,61

75 501 373,35

75 935 425,78

79 344 038,00

US Lesko

11 707 870,10

11 908 271,40

12 653 890,42

12 781 035,71

14 582 355,00

US Leżajsk

15 058 569,13

15 430 907,00

19 446 247,57

17 644 150,41

24 747 925,00

US Lubaczów

12 576 666,66

13 040 125,21

15 027 450,13

12 708 625,19

15 753 033,00

US Łańcut

24 749 680,42

27 572 713,81

33 200 872,51

33 326 627,24

37 694 124,00
100 167 352,00

US Mielec

67 575 641,06

75 942 244,94

82 772 778,61

90 685 007,19

US Przemyśl

69 490 819,72

73 447 935,39

76 393 809,60

74 324 449,92

83 633 953,00

US Przeworsk

19 138 503,97

19 418 088,03

24 023 951,52

26 839 578,69

26 724 514,00
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Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach

Urząd
Skarbowy

2012

2013

2014

2015

2016

US Ropczyce

26 191 164,00

25 742 621,39

25 530 512,49

24 127 452,34

31 804 561,00

US Rzeszów

253 673 980,74

266 713 683,23

287 173 690,54

312 064 316,84

331 506 048,00

US Sanok

33 614 411,48

38 506 867,00

38 473 506,16

38 939 042,17

45 193 568,00

US Stalowa
Wola

50 315 029,98

48 563 922,78

56 085 368,68

59 319 624,41

63 824 670,00

US Strzyżów

13 847 188,84

13 809 554,97

19 528 008,68

16 724 733,48

20 988 401,00

US Tarnobrzeg

48 057 168,79

46 974 993,52

52 574 613,58

55 043 914,31

57 258 062,00

US Ustrzyki
Dolne

11 615 931,39

11 515 948,14

12 107 316,76

12 080 148,91

12 509 601,00

486 719 045,62

522 202 124,12

562 274 311,63

601 001 305,74

636 405 728,00

18 612 404,12

21 591 211,57

24 919 946,10

25 290 942,89

29 840 505,00

605 220 981,41

622 321 312,53

652 957 188,38

682 583 518,62

725 693 757,00

II US Rzeszów
US Nisko
Podkarpacki US
RAZEM

2 165 653 651,68 2 276 401 752,02 2 453 335 817,06 2 560 973 084,25 2 756 374 966,00

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Z analizy tabeli 1 wynika, iż w badanym okresie rosło znaczenie dochodów podatkowych uzyskiwanych z podatku dochodowego od osób fizycznych. Największe
dochody odnotował Podkarpacki Urząd Skarbowy (obsługujący podatników z całego
województwa podkarpackiego oraz Pierwszy i Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie,
które to obejmują swym zasięgiem obręb powiatu rzeszowskiego ziemskiego oraz
powiatu grodzkiego Miasta Rzeszów. Najmniejsze wpływy odnotowane zaś zostały
w powiatach lubaczowskim (co warunkowane jest przez tereny typowo rolnicze), leskim oraz bieszczadzkim, (co warunkowane jest poprzez występowanie terenów chronionych np. parki narodowe.
Mimo podejmowanych starań nie udało się uzyskać odrębnych danych o dochodach
PIT dla każdego US w województwie podkarpackim. Wiadomo jedynie po przedstawionych informacjach przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie, iż łącznie w woj.
podkarpackim w 2017 r. zebrano 3 006 272 193,19 zł podatku dochodowego od osób
fizycznych, co w porównaniu do 2016 r. stanowi wzrost o prawie 250 mln zł.
Tabela 2. Wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach
2012–2016 w poszczególnych urzędach skarbowych woj. zachodniopomorskiego
Urząd Skarbowy
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Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach
2012

2013

2014

2015

2016

US Białogard

47 602 971,61

50 185 967,22

55 270 031,84

59 830 463,62

64 949 209,21

US Choszczno

18 274 444,87

18 211 769,76

21 339 579,03

22 569 813,69

21 487 466,35
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Urząd Skarbowy

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach
2012

2013

2014

2015

2016

US Drawsko
Pomorskie

50 262 733,60

55 231 462,51

58 292 056,69

61 984 105,10

65 558 347,31

US Goleniów

49 187 930,41

49 807 201,02

57 553 854,41

65 557 560,99

70 371 831,05

US Gryfice

31 837 697,29

31 602 936,99

40 070 385,64

36 605 462,36

41 030 342,64

US Gryfin

36 866 799,53

33 144 972,88

38 035 217,44

36 886 758,48

41 897 760,82

US Kamień Pomorski

30 454 818,75

31 364 603,93

39 346 769,06

35 022 198,25

39 205 132,78

US Kołobrzeg

67 360 796,83

69 557 917,47

78 826 268,57

82 276 421,31

98 748 615,30

I US Koszalin

303 933 965,08

325 430 843,17

346 746 223,66

371 169 745,37

383 807
796,03

II US Koszalin

67 942 024,14

63 737 992,39

72 184 538,86

82 807 887,49

94 923 986,15

US Myśliborz

32 814 216,27

35 223 028,12

39 160 064,88

39 401 329,59

48 477 960,74

US Pyrzyce

9 267 327,82

11 243 125,39

11 881 414,95

10 939 853,27

12 754 332,42

US Stargard

55 088 258,93

60 810 485,81

65 824 475,54

67 907 093,77

78 484 454,85

I US Szczecin

623 811 335,10

681 065 348,71

721 631 156,84

784 332 549,85

833 089
683,34

II US Szczecin

243 161 624,10

251 180 253,72

265 134 717,47

282 271 828,24

301 190
971,89

III US w Szczecin

114 033 028,01

117 601 436,39

124 945 012,44

127 095 489,52

139 827
357,80

US Szczecinek

35 912 343,28

37 977 612,12

40 868 329,32

43 488 263,05

48 474 752,57

US w Świnoujściu

42 163 474,02

45 471 308,13

49 572 819,31

51 933 815,61

56 993 612,97

US w Wałczu

36 954 892,74

36 809 010,37

36 809 408,98

39 211 518,90

41 505 740,68

493 257 756,30

504 473 904,66

533 244 724,91

562 646 524,65

606 068
209,87

Zachodniopomorski
Urząd Skarbowy
Razem

2 390 188
438,68

2 510 131
180,76

2 696 737
049,84

2 863 938
683,11

3 088 847
564,77

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Z danych zawartych w tabeli 2 możemy wywnioskować, że największe wpływy przekraczające ponad 100 mln zł zostały uzyskane w I US Koszalinie oraz w trzech Urzędach
Skarbowych w Szczecinie. Z kolei najmniejsze dochody z PIT poniżej 20 mln zł zostały
odnotowane m.in. w Pyrzycach i Choszcznie. Z kolei podobnie jak w przypadku woj.
podkarpackiego w woj. pomorskim nie uzyskano szczegółowych danych o wpływach
PIT dla każdego US. Z dostępnych informacji wynika jedynie iż w 2017 r. w zachodniopomorskim zebrano 3 389 958 217,08 zł podatku PIT, co stanowi wzrost o ponad 300 mln zł
w stosunku do 2016 r.
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Tabela 3. Przestrzenne zróżnicowanie wpływów z podatku PIT na jednego podatnika
w urzędach skarbowych woj. zachodniopomorskiego
Urząd Skarbowy

2012

2013

1 271

1 332

1 510

1 625

1 756

962

971

1 159

1 213

1 134

US Białogard
US Choszczno

2014

2015

2016

US Drawsko Pomorskie

1 387

1 522

1 621

1 714

1 792

US Goleniów

1 489

1 503

1 721

1 902

1 993

US Gryfice

1 245

1 228

1 580

1 432

1 587

US Gryfin

1 147

1 033

1 194

1 138

1 270

US Kamień Pomorski

1 543

1 590

2 012

1 753

1 943

US Kołobrzeg

1 930

1 994

2 289

2 359

2 804

I US Koszalin

6 107

6 478

6 986

7 332

7 460

II US Koszalin

1 400

1 304

1 471

1 642

1 844

US Myśliborz

1 208

1 304

1 486

1 490

1 811

557

689

747

677

775

1 118

1 239

1 342

1 358

1 551

US Pyrzyce
US Stargard
I US Szczecin

6 302

6 859

7 234

7 638

7 848

II US Szczecin

3 862

4 029

4 311

4 543

4 759

III US w Szczecin

2 134

2 217

2 392

2 419

2 596

US Szczecinek

1 161

1 218

1 326

1 402

1 541

US w Świnoujściu

2 347

2 502

2 812

2 882

3 078

US w Wałczu

1 639

1 639

1 650

1 775

1 860

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Zachodniopomorski Urząd Skarbowy
Średnio w województwie

2 043 2 140 2 360 2 437 2 600

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych IAS w Szczecinie.

Tabela 4. Przestrzenne zróżnicowanie wpływów z podatku PIT na jednego podatnika
w urzędach skarbowych woj. podkarpackiego w zł
Urząd Skarbowy
US Brzozów

2012
605

2013
664

2014
739

2015
607

2016
594

US Dębica

1 310

1 417

1 657

1 766

1 733

852

914

890

787

766

US Jasło

US Jarosław

4 982

5 399

5 883

5 934

5 792

US Kolbuszowa

1 019

955

1 144

1 057

1 030

US Krosno

1 242

1 223

1 297

1 273

1 252

US Lesko

1 345

1 341

1 408

1 374

1 347

719

730

918

801

782

US Leżajsk

228

Analiza porównawcza potencjału gospodarczego województw podkarpackiego i zachodniopomorskiego
w świetle wpływów z podatków dochodowych

Urząd Skarbowy
US Lubaczów
US Łańcut

2012
684

2013
704

2014
821

2015
666

2016
646

878

970

1 157

1 125

1 092

US Mielec

1 458

1 589

1 686

1 788

1 768

US Przemyśl

1 391

1 468

1 535

1 462

1 412

US Przeworsk
US Ropczyce

761

755

919

1 003

968

1 133

1 094

1 070

965

930

I US Rzeszów

3 553

3 706

3 997

4 193

4 057

US Sanok

1 043

1 193

1 194

1 179

1 140

US Stalowa Wola

1 370

1 315

1 527

1 567

1 531

682

665

940

773

752

1 246

1 210

1 367

1 399

1 378

US Strzyżów
US Tarnobrzeg
US Ustrzyki Dolne

1 509

1 511

1 601

1 560

1 518

II US Rzeszów

8 191

8 600

9 339

9 590

9 311

US Nisko

972

1 112

1 276

1 233

1 208

Podkarpacki US

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Średnio w województwie

1 679 1 752 1 926 1 914 1 864

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych IAS w Rzeszowie.

Z przedstawionych wyliczeń w tabeli 3 i 4 wynika, iż najlepsze wskaźniki udziału podatku dochodowego od osób fizycznych na podatnika zostały osiągnięte w Urzędach
Skarbowych w dużych miastach. Dotyczy to zarówno województwa podkarpackiego
(Krosno, Rzeszów, Przemyśl, Rzeszów, Stalowa Wola, Sanok, Mielec, Jasło), jak również
zachodniopomorskiego (Koszalin, Szczecin, Świnoujście). Oceniając potencjał gospodarczy obydwóch województw w świetle wpływów podatkowych z podatku dochodowego od osób fizycznych możemy stwierdzić, iż o wiele lepiej rozwinięte jest województwo zachodniopomorskie od województwa podkarpackiego. Świadczy o tym poziom
wskaźników ustalonych dla każdego urzędu skarbowego oraz średnie wskaźniki dla
województwa. Województwo zachodniopomorskie w dużej mierze rozwija się dzięki
osobom fizycznym, które prowadzą działalność gospodarczą.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
Gromadzone w ciągu roku dochody budżetowe z wpłat zaliczek podatku dochodowego od osób prawnych pochodzą z jednostek gospodarczych posiadających osobowość
prawną tj. m.in. spółki akcyjne i kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie,
spółki komandytowo-akcyjne. Wielkość wpłat zależy przede wszystkim od osiąganych
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wyników finansowych. Podatek pobierany jest od dochodu wg stawki liniowej w wysokości 19%. Opodatkowany jest zysk podatkowy, który jest ustalany zgodnie z przepisami
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej osiągnięte dochody w latach
2012–2016 w urzędach skarbowych na terenie województwa podkarpackiego.
Tabela 5. Wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych w latach
2012–2016 w poszczególnych urzędach skarbowych woj. podkarpackiego
Urząd
Skarbowy

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w latach
2012

2013

2014

2015

2016

US Brzozów

1 761 113,80

-592 073,00

919 342,00

798 704,57

1 555 920,91

US Dębica

6 184 256,60

6 392 067,13

8 561 061,06

9 446 048,42

6 184 812,16

US Jarosław

3 153 815,11

3 213 725,00

2 186 832,30

3 291 888,90

4 050 917,24

US Jasło

3 086 528,00

3 302 171,20

3 929 762,38

6 368 053,70

5 068 552,88

US
Kolbuszowa

1 305 238,00

1 114 005,80

1 110 795,00

1 644 888,00

US Krosno

6 067 806,86

6 334 507,75

7 259 361,25

7 565 168,88

US Lesko
US Leżajsk
US Lubaczów

238 137,60

196 668,40

596 192,00

275 489,00

584 287,00

1 590 742,00

1 353 590,00

2 011 433,03

3 408 729,97

3 908 150,12

488 717,70

545 702,38

310 649,62

797 567,00

651 524,90

US Łańcut

2 024 896,84

1 494 643,36

2 299 617,19

1 548 926,80

2 029 159,50

US Mielec

5 259 358,45

9 590 632,47

6 716 172,50

8 487 003,50

9 689 251,90

US Przemyśl

2 272 348,11

2 778 293,43

2 480 204,48

3 010 152,06

3 361 103,24

US Przeworsk

1 452 656,91

1 451 163,93

2 214 429,83

3 425 971,67

2 852 625,44

US Ropczyce

1 586 976,00

1 309 231,59

2 366 714,15

2 501 594,86

2 394 121,41

I US Rzeszów

12 626 891,41

34 866 636,29

6 437 456,01

20 296 254,24

18 072 873,95

US Sanok

3 479 882,07

3 189 392,08

2 122 433,33

2 851 038,50

4 400 449,55

US Stalowa
Wola

5 316 775,75

4 279 875,21

3 170 478,17

4 136 636,81

408 390,84

843 435,97

1 267 181,92

1 478 358,69

US
Tarnobrzeg

2 623 645,52

3 604 801,96

4 520 600,80

7 115 449,32

US Ustrzyki
Dolne

407 568,30

504 514,40

180 038,00

321 698,00

9 962 617,33

14 995 484,37

15 712 233,55

21 345 022,89

18 305 754,01

541 356,63

653 860,77

577 282,30

1 034 933,22

2 614 038,89

457 873 337,11

427 812 741,52

475 107 203,83

515 632 608,75

529 713 056,94

529 235 072,01

552 057 474,70

626 782187,75

US Strzyżów

II US Rzeszów
US Nisko
Podkarpacki
US
RAZEM

Źródło: Izba Skarbowa w Rzeszowie.
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2 003 134,70
16 818 341,28

15 657 421,57
1 699 220,86
3 992 990,90
734 273,00

537 318 565,61
663 947 491,02
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Porównując potencjał gospodarczy analizowanych województw w aspekcie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (tabela 5 i 6) możemy stwierdzić, że
o wiele lepsza sytuacja panuje w województwie podkarpackim, aniżeli województwie
zachodniopomorskim. Na terenie całego woj. podkarpackiego w każdym z badanych lat
zostały odnotowane o wiele większe dochody podatkowe z CIT aniżeli w woj. zachodniopomorskim. Bardzo dobra sytuacja istniała wśród przedsiębiorców podlegających
pod właściwość Podkarpackiego Urzędu Skarbowego. Świadczą o tym największe wpływy z podatku CIT. Porównując obydwa województwa w okresie od 2012–2016 możemy
stwierdzić, iż potencjał gospodarczy w świetle wpływów podatkowych notowanych od
osób prawnych jest o wiele lepszy w podkarpackim, aniżeli w zachodniopomorskim.
Ciekawa sytuacja zaistniała w US w Brzozowie, gdzie 2013 r. Urząd zwrócił podatnikom
ponad 592 tys. podatku, który wynikała z złożonych korekt deklaracji. Tym samym można stwierdzić, iż był to jeden z problematycznych obszarów województwa podkarpackiego, gdzie można mówić o małym potencjale gospodarczym.
W 2017 r. uzyskano w woj. podkarpackim łączne wpływy CIT na poziomie
726 946 700,09 zł. W porównaniu do roku 2016 nastąpił wzrost o ponad 60 mln zł, co
wskazuje na wzrost potencjału gospodarczego.
Z kolei w zachodniopomorskim dochody CIT za 2017 r. wyniosły 626 665 487,87 zł
i były na zbliżonym, poziomie do roku 2016. Oznacza to pewną stagnację w rozwoju
potencjału gospodarczego wśród podatników CIT.
Tabela 6. Wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych w latach
2012–2016 w poszczególnych urzędach skarbowych woj. zachodniopomorskiego
Urząd Skarbowy

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach
2012

2013

2014

2015

2016

3 516 778

3 498 600

4 730 552

3 273 538

US Białogard

2 136 868

US Choszczno

1 120 776

684 834

1 529 828

1 440 513

751 074

US Drawsko Pomorskie

2 070 968

2 719 560

1 794 331

3 306 297

1 914 470
5 997 036

US Goleniów

3 392 254

4 448 760

4 479 373

4 020 939

US Gryfice

1 325 872

1 347 936

1 608 735

1 704 282

2 720 954

US Gryfin

1 414 157

1 169 893

1 696 866

1 651 995

1 492 668
3 777 017

US Kamień Pomorski

1 584 681

3 034 893

4 779 918

2 986 046

US Kołobrzeg

2 903 349

6 463 737

3 967 457

6 399 720

4 378 522

I US Koszalin

7 688 187

5 851 501

9 061 905

7 233 621

7 368 970

II US Koszalin

2 171 967

2 474 358

2 730 476

2 751 205

4 344 878

US Myśliborz

1 340 381

1 563 301

1 702 539

1 601 498

2 070 155

US Pyrzyce

1 639 245

1 351 758

883 391

1 411 468

1 678 232

US Stargard

2 223 532

5 135 962

6 103 537

4 200 586

4 721 916
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Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach

Urząd Skarbowy

2012

2013

2014

2015

2016

I US Szczecin

18 286 723

17 780 343

22 525 161

18 551 086

40 424 272

II US Szczecin

10 834 248

16 003 508

21 112 271

17 461 649

18 220 821

III US w Szczecin

27 782 802

20 291 307

18 222 132

20 708 870

25 484 169

US Szczecinek

2 067 163

1 755 123

3 528 310

3 517 196

4 043 553

US w Świnoujściu

2 321 588

2 304 526

1 691 683

2 032 373

21 913 182

US w Wałczu

1 980 738

1 147 187

1 299 083

1 811 871

1 727 208

408 467 487

379 053 474

402 215 993

428 366 076

466 565 055

495 261 491

476 029 564

516 918 327

540 663 144

625 166 320

Zachodniopomorski Urząd
Skarbowy
Razem

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Tabela 7. Przestrzenne zróżnicowanie wpływów z podatku CIT na jednego podatnika
w urzędach skarbowych woj. podkarpackiego w zł
Urząd Skarbowy
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2012

2013

2014

2015

2016

US Brzozów

7 400

-2 407

3 605

2 863

2 764

US Dębica

9 442

9 106

11 711

12 462

11 867

US Jarosław

4 779

4 408

2 855

4 534

3 966

US Jasło

5 179

5 152

6 046

9 296

9 229

US Kolbuszowa

4 889

4 172

3 898

5 483

5 173

US Krosno

6 275

5 993

6 593

6 505

6 181

US Lesko

1 102

878

2 638

1 111

1 111

US Leżajsk

4 763

4 029

5 556

8 543

8 375

US Lubaczów

1 646

1 749

939

2 305

2 319

US Łańcut

5 315

3 727

5 595

3 353

3 247

US Mielec

6 517

11 310

7 649

9 245

8 868

US Przemyśl

1 875

2 053

1 839

2 146

1 996

US Przeworsk

4 732

4 411

6 203

8 830

8 255

US Ropczyce

4 944

4 016

7 194

7 107

6 854

I US Rzeszów

6 432

16 564

2 822

7 975

7 142

US Sanok

5 337

4 789

3 072

3 868

3 674

US Stalowa Wola

7 263

5 566

4 054

5 164

4 996

US Strzyżów

1 583

3 171

4 370

4 863

4 620

US Tarnobrzeg

5 322

6 519

7 714

11 348

11 153

US Ustrzyki Dolne

2 180

2 498

849

1 436

1 387

II US Rzeszów

8 983

12 182

11 587

14 117

13 241

Analiza porównawcza potencjału gospodarczego województw podkarpackiego i zachodniopomorskiego
w świetle wpływów z podatków dochodowych

Urząd Skarbowy
US Nisko
Podkarpacki US
Średnio w województwie

2012

2013

2014

2015

2016

2 428

2 999

2 467

3 981

3 670

376 541

328 834

339 120

341 253

286 941

37 592

35 091

34 799

36 983

34 448

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych IAS w Rzeszowie.

Tabela 8. Przestrzenne zróżnicowanie wpływów z podatku CIT na jednego podatnika
w urzędach skarbowych woj. zachodniopomorskiego
Urząd Skarbowy
US Białogard

2012
1 468

2013
2 351

2014
2 306

2015
3 023

2016
2 056

US Choszczno

2 325

1 343

2 897

2 554

1 275

US Drawsko Pomorskie

1 888

2 390

1 531

2 742

1 578

US Goleniów

5 534

6 700

6 706

5 712

8 159

US Gryfice

1 761

1 748

2 013

2 081

3 290

US Gryfin

2 648

2 085

2 901

2 553

2 262

US Kamień Pomorski

2 552

4 848

7 342

4 450

5 546

US Kołobrzeg

2 858

6 002

3 594

5 575

3 704

I US Koszalin

4 467

3 361

4 955

3 777

3 705

II US Koszalin

2 092

2 205

2 416

2 345

3 633

US Myśliborz

1 601

1 799

1 904

1 715

2 184

US Pyrzyce

5 464

3 644

2 313

3 538

3 986

US Stargard

1 826

4 142

4 677

3 051

3 378

I US Szczecin

5 767

5 319

6 421

5 022

10 387

II US Szczecin
III US w Szczecin
US Szczecinek

4 294

5 938

7 405

5 899

5 748

12 974

11 125

11 888

13 987

14 546

2 156

1 785

3 432

3 245

3 640
33 404

US w Świnoujściu

3 812

3 699

2 698

3 166

US w Wałczu

4 127

2 181

2 353

3 113

2 822

154 605

138 038

140 635

144 474

153 475

20 955

19 241

20 089

20 121

22 470

Zachodniopomorski Urząd Skarbowy
Średnio w województwie

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych IAS w Szczecinie.

Z obliczeń wskaźników zawartych w tabeli 7 oraz 8 potwierdza się sytuacja, która
została uwidoczniona we wpływach podatkowych z podatku CIT w każdym województwie. Analizując podatników CIT w Podkarpackim Urzędzie Skarbowym oraz Zachodniopomorskim Urzędzie Skarbowym możemy zauważyć o wiele lepszą aktywność gospodarczą wśród dużych przedsiębiorców w podkarpackim, aniżeli zachodniopomorskim.
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Wnioski
W oparciu o przeprowadzone badanie wpływów podatkowych (PIT, CIT) za lata 2012–2017
możemy stwierdzić, że postawiona teza została zweryfikowana pozytywnie tylko częściowo.
Mianowicie potencjał gospodarczy w świetle dochodów budżetowych z podatku PIT był
o wiele lepszy w województwie zachodniopomorskim, aniżeli w podkarpackim
Odnosząc się z kolei do wpływów z podatku CIT, lepszy potencjał gospodarczy posiada województwo podkarpackie, co świadczy m.in. o lepszych wynikach ekonomicznych przedsiębiorców i dużo wyższymi dochodami podatkowymi CIT. W województwie
pomorskim z kolei dochody podatkowe z CIT były dużo mniejsze, co świadczy o przewadze gospodarczej podkarpackiego.
Podsumowując krótkie, ale bardzo treściwe badania możemy zauważyć, ze województwo podkarpackie mimo, iż występowało tutaj pewne zapóźnienie gospodarcze
(związane z historią tego regionu) nadrobiło duży dystans rozwoju, który dzielił go od
rozwijanego w czasach XIX w. i XX w. woj. zachodniopomorskiego.
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Ocena efektywności wybranych funduszy
alternatywnych na tle funduszy tradycyjnych w Polsce
The Efficiency of Selected Alternative Funds in the Context
of Traditional Funds in Poland
Abstract: The purpose of this article is to examine the effectiveness of selected alternative
funds in the context of traditional funds in Poland. The study included 48 equity funds,
34 debt funds, 9 commodity funds and 13 absolute return funds in Poland. The results show
that the alternative funds managers were not able to outperform traditional funds managers despite lower total and systematic risk of theirs portfolios.
Key words: efficiency, alternative funds, traditional funds, investment funds

Wprowadzenie
Fundusze inwestycyjne stanowią bardzo zróżnicowaną grupę podmiotów. Można wyróżnić wiele kryteriów podziału funduszy inwestycyjnych (polityka inwestycyjna, metoda
alokacji aktywów, stopień ryzyka inwestycyjnego itp.). Jeden z podziałów dotyczy wyróżnienia funduszy tradycyjnych oraz funduszy alternatywnych. W ramach funduszy tradycyjnych występują: fundusze akcyjne, fundusze hybrydowe, fundusze dłużne, fundusze
rynku pieniężnego [Czekaj 2008, s. 58]. Natomiast do funduszy alternatywnych zalicza
się: fundusze private equity/venture capital, fundusze surowcowe i towarowe, fundusze
nieruchomości, fundusze hedge, fundusze funduszy, fundusze inwestycji emocjonalnych
(kamienie szlachetne, luksusowe alkohole, dzieła sztuki) [Perez 2012a, ss.55–56].
Funkcjonowanie tradycyjnych funduszy inwestycyjnych reguluje Ustawa z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Polski ustawodawca zezwala również na
powołanie funduszy specjalistycznych, w ramach których mogą funkcjonować fundusze
zamknięte, alternatywne oraz tzw. fundusze quasi hedge [Perez 2012b, s. 307]. Fundusze
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te często w nazwie mają zwrot absolute return. Fundusze absolutnej stopy zwrotu inwestują nie tylko w rynek pieniężny, rynek akcji, rynek długu, ale również w instrumenty
pochodne, rynek walutowy i towarowy.
Fundusze inwestycyjne na polskim rynku finansowym funkcjonują od 1992 roku.
Na przestrzeni lat zauważalny jest dynamiczny rozwój rynku funduszy inwestycyjnych
w Polsce. Na koniec 2017 roku w Polsce działało 65 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, a na przestrzeni ostatnich 20 lat przybyło 61 takich podmiotów. Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych oferują łącznie 1 492 fundusze i subfundusze na polskim rynku finansowym. Aktywa funduszy inwestycyjnych w 2017 roku wyniosły 279 mld zł, co
oznacza wzrost o 8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Dominującą pozycję wśród
funduszy zajmują fundusze aktywów niepublicznych (39% wszystkich aktywów), czyli takie, które inwestują głównie w aktywa znajdujące się poza rynkiem regulowanym
i rynkiem pieniężnym [IZFiA 2018]. W badaniu jako fundusze tradycyjne uwzględniono
fundusze akcji oraz fundusze dłużne. Wybór funduszy podyktowany został znaczeniem
tych grup funduszy dla polskiego rynku funduszy inwestycyjnych. Na koniec 2017 roku
fundusze dłużne stanowiły 17%, a akcyjne blisko 12%, wszystkich aktywów ulokowanych w funduszach1. Natomiast fundusze o charakterze alternatywnym stanowią fundusze surowcowe oraz fundusze absolutnej stopy zwrotu.
Celem artykułu jest zbadanie i porównanie efektywności wybranych funduszy alternatywnych z funduszami tradycyjnymi. Przeprowadzone badania powinny wskazać na
wyższą efektywność funduszy alternatywnych. Oczekiwane jest wykazanie m.in. niższego
ryzyka systematycznego oraz osiąganie wyższych stóp zwrotu przez te fundusze. W celu
zbadania efektywności funduszy wykorzystane zostaną popularne miary efektywności
funduszy skorygowane o ryzyko takie jak współczynnik Sharpe’a oraz Treynor’a. Porównane zostaną również stopy zwrotu, odchylenia standardowe i współczynniki beta.

Wyniki dotychczasowych badań
Zagadnienie efektywności funduszy inwestycyjnych jest szeroko podejmowane w literaturze światowej. Fundusz jest uznawany za efektywny, gdy generuje wyższe stopy
zwrotu niż portfel rynkowy. Natomiast fundusze nieefektywne nie są w stanie uzyskać
stóp zwrotu wyższych niż przyjęty wzorzec [Perez 2012a, s. 249]. Badacze często skupiają się na analizie rynku amerykańskiego oraz porównaniu efektywności funduszy
hedge jako rodzaj funduszy alternatywnych w odniesieniu do funduszy tradycyjnych.
1
Obliczenia własne na podstawie raportów Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFA) [online], izfa.
pl/pl/21,dane-statystyczne.html, dostęp: 15 maja 2018.
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Fundusze hedge stanowią popularny podmiot badania ze względu na wielkość aktywów
lokowanych w te funduszy. Na koniec 2016 roku globalna wartość aktywów funduszy
hedge wynosiła ponad 3 000 mld $ [HFR 2017]. Obszerne badania efektywności funduszy hedge oraz tradycyjnych przeprowadzili W. Fung i D.A. Hsieh [1997, ss. 275–302]. Badaniem objęto 3327 funduszy inwestycyjnych tradycyjnych oraz 409 funduszy hedge.
Jako zmienne zastosowali: trzy indeksy rynku akcji, dwa indeksy rynku obligacji, jeden
indeks rynku pieniężnego, jeden indeks rynku towarowego i jeden indeks rynku walutowego. Stwierdzono wyższą efektywność portfeli, w których uwzględniono fundusze
alternatywne przy jednocześnie niższym odchyleniu standardowym stóp zwrotu, niż dla
portfeli składających się jedynie z funduszy tradycyjnych. W 2011 roku Y. Chen uwzględnił w badaniach skalę dywersyfikacji instrumentów pochodnych w portfelu [Chen 2011,
ss. 1073–1106]. Analizie zostało poddanych 4394 funduszy na przestrzeni lat 1994–2006.
Udział derywatów w portfelach funduszy alternatywnych trzykrotnie przewyższał ich
udział w portfelach funduszy tradycyjnych. Wykazano, iż duży udział instrumentów
pochodnych w portfelach nie przekłada się na znaczny wzrost ryzyka inwestycyjnego.
Co ciekawe – fundusze inwestujące w instrumenty pochodne charakteryzowały się ryzykiem rynkowym (market risk) o 27% niższym niż od ryzyka rynkowego funduszy nie
korzystających z instrumentów pochodnych. J. Chen, S. Hanson i inni porównali wyniki
inwestycyjne funduszy hedge z funduszami akcyjnymi w okresie od stycznia 1994 roku
do grudnia 2006 roku [Chen, Hanson, Hong i in. 2008]. Stwierdzono, że dzięki zastosowaniu aktywnych strategii inwestycyjnych fundusze hedge są w stanie uzyskiwać wyższe
stopy zwrotu niż fundusze tradycyjne. Badania efektywności funduszy inwestycyjnych
w Polsce najczęściej dotyczą wybranej grupy funduszy tradycyjnych, rzadziej porównywanie ich wyników z pozostałymi grupami funduszy. K. Perez [2012a, ss. 302–370]
przeanalizowała fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane aktywnie o charakterze
tradycyjnym (fundusze akcji i hybrydowe) i alternatywnym (fundusze absolutnej stopy
zwrotu) w latach 2001–2010. Stwierdzono, że większość portfeli funduszy tradycyjnych
i alternatywnych miała silny charakter defensywny. Okresy utrzymywania efektywności
funduszy akcyjnych i hybrydowych przez zarządzających występowały zamiennie z okresami, w których fundusze były nieefektywne. Znaczna część funduszy tradycyjnych wypracowywała ponadprzeciętne stopy zwrotu ważone ryzykiem. Z kolei D. Dawidowicz
[2012, ss. 119–149] przeanalizował różne grupy funduszy tradycyjnych na polskim rynku
w latach 1997–2010. W badaniu uwzględniono 34 funduszy akcji polskich, 24 funduszy
inwestycji zrównoważonych, 28 funduszy inwestycji stabilnego wzrostu, 36 funduszy
dłużnych oraz 35 funduszy gotówkowych i rynku pieniężnego. Wnioski sprawdzały się
do potwierdzenia wyników uzyskiwanych przez innych badaczy. Poszczególne grupy
funduszy charakteryzowały się różną efektywnością w zależności od typu funduszy oraz
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okresu, który podlegał badaniu, a także od przyjętej miary efektywności. Fundusze akcyjne odznaczały się najwyższym ryzykiem, a najniższym fundusze rynku pieniężnego.

Metodyka badania oraz źródła danych
W celu oceny wyników inwestycyjnych funduszy zastosowano miary skorygowane
o ryzyko: wskaźnik Sharpe’a oraz Treynor’a. Wartość wskaźnika Sharpe’a jest równa
średniej premii za ryzyko przypadającej na jednostkę podjętego ryzyka całkowitego
wyrażonego przez odchylenie standardowe nadwyżek stóp zwrotu portfela [Zamojska
2012, ss. 108–109]. Zależność tę można zapisać następująco:

gdzie:
– wartość współczynnika Sharpe’a dla funduszu p w okresie t,
– wartość stopy zwrotu funduszu p w okresie t,
– wartość stopy wolnej od ryzyka w okresie t,
– wartość nadwyżkowej stopy zwrotu funduszu p w okresie t,
– odchylenie standardowe stopy zwrotu funduszu p w okresie t.
Przy interpretacji wskaźnika Sharpe’a stosuje się zasadę, iż im wyższa jest jego wartość tym wyższa skuteczność zarządzania funduszem oraz lepsza ogólna ocena danego
funduszu. W przypadku gdy wartość wskaźnika dla danego funduszu jest wyższa niż dla
portfela rynkowego to wtedy uznaje się taki fundusz za efektywny.
Natomiast wskaźnik Treynora opiera się na założeniu dominującej roli ryzyka systematycznego. Wskaźnik Treynora można zapisać jako [Czekaj 2008, s. 446]:

gdzie:
– wskaźnik Treynora,
- średnia stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego w t-tym okresie,
- średnia stopa zwrotu z instrumentów wolnych od ryzyka w t-tym okresie,
- współczynnik beta.
Przyjmuje się, że im wyższa wartość wskaźnika Treynora tym atrakcyjniejszy jest
dany portfel inwestycyjny. Wskaźnik ten opisuje stopę zwrotu z premii za ryzyko, które
przypada na jednostkę ryzyka w badanym portfelu. Zazwyczaj wskaźnik Treynora dla
danego portfela porównuje się z wartością tej miary dla portfela rynkowego.
240

Ocena efektywności wybranych funduszy alternatywnych na tle funduszy tradycyjnych w Polsce

Dane dotyczące wycen jednostek uczestnictwa, wzorców odniesienia, charakterystyki
portfeli poszczególnych funduszach inwestycyjnych pozyskano ze stron internetowych
Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. W badaniu uwzględniono 48 funduszy akcyjnych2,
34 fundusze dłużne3, 9 funduszy surowcowych4 oraz 13 funduszy absolutnej stopy zwrotu5. Fundusze musiały spełnić następujące warunki, aby zostały uwzględnione w badaniu:
funkcjonują od co najmniej roku, zasięg geograficzny inwestycji to głównie polski rynek
2
AGIO Akcji PLUS, Allianz FIO, Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek, Allianz FIO Subfundusz
Aktywnej Alokacji, Allianz FIO Selektywny, MetLife Subfundusz Akcji, MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek, Arka BZ WBK Akcji Polskich, Aviva Investors Małych Spółek, Aviva Investors Nowoczesnych Technologii,
Aviva Investors Nowych Spółek, Aviva Investors Polskich Akcji, AXA Akcji, AXA Akcji Małych i Średnich Spółek,
AXA Selektywny Akcji Polskich, BNP Paribas Akcji, Credit Agricole Akcyjny, Esaliens Akcji, GAMMA Akcji Małych
i Średnich Spółek, GAMMA Akcyjny, Investor Akcji Spółek Dywidendowych, Investor Akcji, Investor Top 25
Małych Spółek, Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek, Ipopema m-INDEKS, Millennium Akcji, Millennium
Dynamicznych Spółek, NN Akcji, NN Średnich i Małych Spółek, Noble Fund Akcji, Noble Fund Akcji Małych
i Średnich Spółek, Novo Akcji, Open Finance Akcji, Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek, Pekao Akcji
Aktywna Selekcja, Pekao Akcji Polskich, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku
Polskiego, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU FIO, Akcji KRAKOWIAK, PZU Akcji Małych i Średnich Spółek,
Rockbridge Subfundusz Akcji, Rockbridge Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek, Skarbiec-Akcja, SkarbiecMałych i Średnich Spółek, UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniKorona Akcje.
3
AGIO Kapitał PLUS FIO, AGIO SFIO Subfundusz AGIO Kapitał, Alior SFIO Subfundusz Alior Papierów Dłużnych,
Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus, Amplico FIO Parasol Krajowy Subfundusz Obligacji Skarbowych (MetLife), Arka BZ WBK Gotówkowy, Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych FIO, Arka Platinum Konserwatywny, Arka
Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych, Aviva Investors FIO Subfundusz Aviva Investors
Obligacji, Aviva Investors FIO Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus, AXA Obligacji, BNP Paribas
FIO Subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych, Eques Obligacji, Esaliens Parasol FIO Esaliens Subfundusz
Obligacji, GAMMA Papierów Dłużnych, GAMMA Portfel Obligacyjny, Investor Obligacji FIO, Ipopema Dłużny,
Ipopema SFIO Subfundusz Ipopema Obligacji, Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych, NN FIO
Subfundusz NN Obligacji, Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji, Open Finance FIO Subfundusz
Open Finance Obligacji, Pekao FIO Obligacji Dynamiczna Alokacja, Pekao FIO Subfundusz Pekao Obligacji
Dynamiczna Alokacja 2, PKO Obligacji Długoterminowych – FIO, PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Papierów
Dłużnych Plus, PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ, Rockbridge FIO Subfundusz Rockbridge Subfundusz
Obligacji 1, Rockbridge FIO Subfundusz Rockbridge Subfundusz Obligacji 2, Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec-Depozytowy, Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacja, UniFundusze FIO Subfundusz, UniKorona Obligacje.
4
Investor Gold FIZ, Investor Gold Otwarty, PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO), QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO), Superfund Goldfuture, Allianz Surowców i Energii, BPH Globalny Żywności i Surowców, Pioneer
Surowców i Energii, Skarbiec Rynków Surowcowych.
5
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny FIO, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego FIO, AXA – Altus
Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny FIO, AXA – Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego FIO, Europa –
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny FIO, Europa - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego FIO,
Open Life – ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny FIO, Open Life – ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku
Polskiego FIO, Uniqa – Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny FIO, Uniqa – Altus Absolutnej Stopy Zwrotu
Rynku Polskiego FIO, Vienna Life – ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny FIO, Vienna Life – ALTUS Absolutnej
Stopy Zwrotu Rynku Polskiego FIO, Generali Global Absolute Return Fund.
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finansowy, w ostatnich pięciu latach nie zmieniły polityki inwestycyjnej lub klasyfikacji
funduszu. Zalecany horyzont inwestycyjny dla analizowanych funduszy wynosił pięć
lat, a analiza uwzględniła okres od 31 grudnia 2012 roku do 31 grudnia 2017 roku. Analizę funduszy przeprowadzono wykorzystując notowania miesięczne wycen jednostek
uczestnictwa.
W związku z tym, iż poszczególne fundusze różniły się strukturą instrumentów finansowych znajdujących się w portfelach inwestycyjnych, a także wzorcem odwzorowania,
stworzono na potrzeby analizy ważone indeksy rynkowe wspólny dla wszystkich funduszy z danej grupy. Miały one następującą postać:
–– indeks rynkowy dla funduszy akcyjnych: 90% WIG + 10% WIBID6M,
–– indeks rynkowy dla funduszy dłużnych: WIBID3M
––indeks rynkowy dla funduszy surowcowych: 90% CRB Commodity Index +10%
WIBID3M
–– indeks rynkowy dla funduszy absolutnej stopy zwrotu: 1,5*WIBID1Y
Wagi ustalono na podstawie porównania benchmarków wskazanych w kartach funduszy, uwzględniając również udział poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych w portfelach inwestycyjnych funduszy.

Wyniki
W tabeli 1 zaprezentowano wyniki rocznych stop zwrotu dla poszczególnych grup funduszy oraz odpowiadającym im indeksom rynkowym. Grupę funduszy absolutnej stopy
zwrotu jako jedyną można było uznać za efektywną w latach 2013–2017. W przypadku
funduszy surowcowych i dłużnych tylko w jednym roku fundusze były nieefektywne- odpowiednio 2013 roku i 2016 roku. Jest to związane z charakterystyką tych funduszy, gdyż
w większości nie miały dedykowanego wzorca odwzorowania, a polityka inwestycyjna
skupia się na uzyskiwaniu jak najwyższych absolutnych stóp zwrotu. Natomiast fundusze
akcyjne uznano za nieefektywne w dwóch okresach – 2014 roku i 2017 roku. Porównując
jedynie absolutne roczne stopy zwrotu to najwyższe odnotowano dla funduszy akcyjnych. W 2013 roku roczna stopa zwrotu wyniosła 15,55%, a w 2016 roku 16,79%.
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Indeks rynkowy
funduszy
surowcowych

Fundusze
absolutnej stopy
zwrotu

Indeks rynkowy
funduszy
absolutnej stopy
zwrotu

0,211436
0,065533
-0,06863
0,026703
0,138974

0,033809
0 0,022578 -0,01754
0,000972 0,006579 0,116603 0,081084
0,009143 -0,17742 -0,14423 -0,19996
0,064095
-0,256 -0,04593 -0,09368
0,012431 -0,37179 -0,23805 -0,07645

0,0302
0,0441
0,0066
0,0378
0,0768

0
0,0377
-0,1196
-0,2824
-0,3943

Fundusze
surowcowe

Indeks rynkowy
funduszy
akcyjnych

0,061574
0,167892
-0,05312
-0,04582
0,155478

Indeks rynkowy
funduszy
dłużnych

Fundusze
akcyjne

2017
2016
2015
2014
2013

Fundusze dłużne

Rok

Tabela 1. Roczne stopy zwrotu funduszy tradycyjnych, funduszy alternatywnych oraz
indeksów rynkowych w latach 2013–2017

Źródło: opracowanie własne.

Najniższą stopę zwrotu uzyskała grupa funduszy surowcowych w 2015 roku i wyniosła ona -14,42%, jednak dla indeksu rynkowego strata kształtowała się na poziomie -20%.
Grupa funduszy absolutnej stopy zwrotu, choć uznana za efektywną, charakteryzowała
się wyższym ryzykiem całkowitym w porównaniu z indeksem rynkowym. Należy zaznaczyć, iż wartości odchylenia standardowego były bardzo niskie i wyniosły od 0,004297
do 0,009718. Zgodnie z oczekiwaniami najwyższe odchylenie standardowe odnotowano dla grupy funduszy akcyjnych (od 0,0269 do 0,049). Jedynie w 2014 roku było ono
wyższe niż dla dedykowanego dla tych funduszy portfela rynkowego.

Indeks rynkowy
funduszy
dłużnych

0,013943
0,005767
0,016518
0,004691
0,010663

0,001806
0,008835
0,040463
0,057988
0,044004

Indeks rynkowy
funduszy
absolutnej stopy
zwrotu

Fundusze dłużne

0,033278
0,03604
0,039527
0,024864
0,044568

Fundusze
absolutnej stopy
zwrotu

Indeks rynkowy
funduszy
akcyjnych

0,026893
0,035811
0,038421
0,048684
0,040148

0,018909
0,01000 0,007886
0,04064 0,011147 0,008961
0,026396
0,04205 0,007875
0,025917 0,040202 0,004297
0,034094 0,049072 0,009718

0,00003810
0,00002761
0,00002789
0,00003381
0,00003688

Indeks rynkowy
funduszy
surowcowych

Fundusze
akcyjne

2017
2016
2015
2014
2013

Fundusze
surowcowe

Rok

Tabela 2. Odchylenia standardowe stóp zwrotu funduszy tradycyjnych, alternatywnych
oraz indeksów rynkowych w latach 2013–2017

Źródło: opracowanie własne.

Podobnym poziomem ryzyka całkowitego charakteryzowały się fundusze surowcowe.
Wyższy poziom ryzyka tych funduszy wynika ze struktury portfeli funduszy surowcowych.
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Fundusze te często lokują aktywa w instrumenty pochodne. Warto zaznaczyć, iż poziom
ryzyka całkowitego funduszy surowcowych w latach 2013–2017 stopniowo się obniżał do
poziomu 0,019 w 2017 roku. W tabeli 3 zestawiono wyniki wskaźnika Sharpe’a dla funduszy
alternatywnych i tradycyjnych. Najwyższe wartości wskaźnika były charakterystyczne dla
funduszy akcyjnych. W każdym roku były one dodatnie, jednak podobnie jak w przypadku
rocznych stóp zwrotu, fundusze były nieefektywne w 2014 roku oraz 2017 roku. W obu
tych okresach wartość nadwyżkowej stopy zwrotu w stosunku do ryzyka całkowitego
portfela była wyższa dla indeksu rynkowego. Fundusze absolutnej stopy zwrotu ponownie były efektywne w latach 2013–2017. Wysokie wartości wskaźnika Sharpe’a odnotowano również dla grupy funduszy surowcowych i funduszy dłużnych. Mimo wyższego ryzyka
całkowitego niż w przypadku portfeli rynkowych, fundusze te były w stanie wygenerować
wyższą nadwyżkową stopę zwrotu.

2017
2016
2015
2014
2013

2,28957995
3,26541184
1,70922253
8,30538697
9,1372795

6,3537
0,40448
1,11979
8,49794
9,06257

1,573561
0,066719
1,700615
4,721581
2,851924

0,00001
-1,022637
-1,871466
0,483661
-1,820917

1,19402
1,94062
-0,93439
5,122489
2,456537

-1,75434
1,888606
-1,91184
2,133954
2,9999

1,828933
-0,76123
0,374607
1,490127
1,791644

Indeks rynkowy
funduszy absolutnej
stopy zwrotu

Fundusze absolutnej
stopy zwrotu

Indeks rynkowy
funduszy surowcowych

Fundusze surowcowe

Indeks rynkowy
funduszy dłużnych

Fundusze dłużne

Indeks rynkowy
funduszy akcyjnych

Fundusze akcyjne

Rok

Tabela 3. Wartości wskaźnika Sharpe’a funduszy alternatywnych, funduszy
tradycyjnychi indeksów rynkowych w latach 2013–2017

0,001
-1,7881
-1,60726
1,09139
-1,78317

Źródło: opracowanie własne.

Współczynnik beta określa zmienność wartości jednostki uczestnictwa wobec zmian
całego rynku. Informuje o ile wzrośnie/spadnie stopa zwrotu funduszu w przypadku,
gdy stopa zwrotu z portfela rynkowego wzrośnie/spadnie o 1%. Wyniki współczynnika beta oraz wskaźnika Treynor’a zaprezentowano w tabeli 4. Zgodnie z oczekiwaniami
najwyższymi wartościami współczynnika beta charakteryzowały się fundusze akcyjne,
chociaż w 2017 roku zauważalne jest znaczne jego obniżenie do poziomu 0,63.
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Tabela 4. Wartości współczynnika beta oraz wskaźnik Treynor’a funduszy
alternatywnychi funduszy tradycyjnych w latach 2013–2017

Fundusze
surowcowe

Fundusze
absolutnej
stopy zwrotu

Fundusze
akcyjne

Fundusze
dłużne

0,634128
0,8052
0,781584
0,872967
0,819835

0,37317
0,3668
0,36493
0,20328
0,20109

0,301689
0,330249
0,15282
0,109533
0,217258

0,158472
0,149118
0,081668
0,027059
0,247158

0,0971
0,145227
0,062153
0,272897
0,545408

0,12377
0,748307
0,170697
0,106198
0,100813

Fundusze
absolutnej
stopy zwrotu

Fundusze
dłużne

2017
2016
2015
2014
2013

Fundusze
surowcowe

Fundusze
akcyjne

Wskaźnik Treynor’a

Rok

Współczynnik Beta

0,07484
0,00191
0,238812 0,000139
0,161387 0,132547
0,512834 0,025332
0,161919 0,00781

Źródło: opracowanie własne.

Grupa ta również uzyskała wysokie wartości wskaźnika Treynor’a, jednak najbardziej
efektywne okazały się fundusze dłużne, które od 2015 roku uzyskiwały najwyższe nadwyżkowe stopy zwrotu w porównaniu do ryzyka systematycznego. Natomiast fundusze
alternatywne odnotowały niższy poziom ryzyka systematycznego, ale nie pozwoliło
to na uzyskanie wyższej efektywności wyrażonej wskaźnikiem Treynor’a. Zmiany stóp
zwrotu uwzględnionych w badaniu funduszy były niższe, niż w przypadku stóp zwrotu
indeksów rynkowych, na co wskazują wartości w przedziale 0<β<1, a fundusze te miały
charakter defensywny. Wnioski te są zgodne z dotychczasowymi wynikami dotyczącymi
funduszy funkcjonujących na polskim rynku finansowym.

Podsumowanie
Zagadnienie efektywności funduszy inwestycyjnych można rozpatrywać w wielu aspektach,
zwłaszcza w doborze miar efektywności. W niniejszym opracowaniu wykorzystano zarówno
powszechnie stosowane miary skorygowane o ryzyko oraz podstawowe miary efektywności
funduszy inwestycyjnych. Nie stwierdzono wyższej efektywności funduszy alternatywnych,
mimo że roczne stopy zwrotu wskazywały, iż jedyną efektywną grupą funduszy w latach
2013–2017 były fundusze absolutnej stopy zwrotu. Jednakże uwzględniając jedynie absolutne wartości rocznych stóp zwrotu to najwyższe stopy zwrotu wypracowały fundusze akcyjne.
Podobne wyniki uzyskano przy porównaniu efektywności mierzonej wskaźnikami skorygowanymi o ryzyko – wskaźnikiem Sharpe’a i Treynor’a. Zdecydowanie najniższym ryzykiem
odznaczały się fundusze absolutnej stopy zwrotu, jest to zgodne z prowadzoną przez nie polityką alokacji aktywów – ich portfele składały się w dużej mierze z instrumentów dłużnych
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rynku pieniężnego. Fundusze alternatywne nie były w stanie wykorzystać niższego ryzyka
całkowitego oraz systematycznego do uzyskania wyższej, niż fundusze tradycyjne nadwyżkowej stopy zwrotu, a tym samym charakteryzowały się niższą efektywnością wyrażoną miarami skorygowanymi o ryzyko. Stwierdzono, że wszystkie grupy funduszy miały charakter
defensywny. Podobne wnioski uzyskano we wcześniejszych analizach funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na polskim rynku. Sformułowano zbieżne wnioski z wynikami badań
przeprowadzonymi przez K. Perez [2012a, ss. 302–370] oraz D. Dawidowicz [2012, ss. 119–
149]. Stwierdzono, że zarówno portfele funduszy tradycyjnych, jak i alternatywnych miały
charakter defensywny, a okresy utrzymywania przez zarządzających efektywności funduszy
tradycyjnych i alternatywnych występowały zamiennie z okresami nieefektywności tych funduszy. Najwyższym poziomem ryzyka charakteryzowały się fundusze akcyjne, a fundusze
alternatywne odnotowały niższy poziom ryzyka systematycznego niż fundusze tradycyjne.
Badania można poszerzyć o dodatkowe miary efektywności funduszy inwestycyjnych oraz
kolejne rodzaje funduszy inwestycyjnych. Pozwoli to na bardziej kompleksowe porównanie
efektywności funduszy tradycyjnych i alternatywnych.
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Konfiguracja sprawności według modelu Quinna
i Rohrbaugha w organizacjach aspektowych
Configuration of Efficiency according to the Quinn, Rohrbaugh
Model in Aspect Organizations
Abstract: The aim of the article was to try to configure of efficiency in aspect organizations
based on the Quinn, Rohrbaugh model. The scope of the article included considerations
regarding attempts to methodologically resolve the issue of performance in the common
judiciary, perceived invariably as effectiveness, which seems unjustified in the case of a special type of organization. The article refers to the essence of the aspect organization as
a subject of research. There were also considerations regarding the dilemma between efficiency and effectiveness as the basic measures of organizational performance. The conclusion included guidelines for the configuration of organizational and operational efficiency
of the aspect organizations.
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Wprowadzenie
Wydajność organizacji oraz jakość procesów jest stosunkowo popularnym tematem
badań, ale zazwyczaj tylko w odniesieniu do tradycyjnych organizacji biznesowych –
przedsiębiorstw. Bodźcem do poszukiwania rozwiązań w tym obszarze odpowiednich
dla sądów powszechnych, które są przykładem organizacji aspektowych, stała się akcesja
Polski do Unii Europejskiej oraz presja wywołana reformami mającymi na celu redukcję
przewlekłości w pracy polskiego wymiaru sprawiedliwości [Odlanicka-Poczobutt 2016b].
Wewnętrzna niezdolność organizacji do równoczesnej realizacji kryteriów: efektywności

Monika Odlanicka-Poczobutt

i sprawności wynika z istnienia relacji trade-off, a skłonność do poszukiwania możliwości osiągania najwyższej wydajności przeszkadza jej w zrównoważonym rozwoju. Jedne
organizacje powinny zatem skupiać się na efektywności, a inne na sprawności, w zależności od profilu działalności.
Sądy powszechne to szczególne organizacje, które nie dążą do uzyskania przewagi
konkurencyjnej – ich cele działania są znane, a dochody stosunkowo przewidywalne.
Negatywny wpływ na obraz sądownictwa powszechnego ma jego niska sprawność organizacyjna i operacyjna, ale również inne problemy, takie jak: nieprawidłowości w stosowaniu mierników, niski poziom informatyzacji, nierównomierne obciążenie sędziów
oraz personelu wspomagającego, a także brak rozwiązań w obszarze zarządzania przepływem spraw [Rooze 2010; Odlanicka-Poczobutt 2015, ss. 439–450; Odlanicka-Poczobutt, Kulińska 2015a, ss. 541–550]. Sprawność działania sądów jest przedmiotem krytyki
ze strony zarówno opinii publicznej, jak i środowiska gospodarczego, a poszukiwanie
właściwych rozwiązań staje się nie lada wyzwaniem. Tematyka badawcza budzi więc
zainteresowanie, tym bardziej, że w literaturze przedmiotu znajdziemy niewiele pozycji
dotyczących pomiaru sprawności działań w sądownictwie. Niezwykle potrzebne wydaje się być przede wszystkim ustalenie tego, jaką konfigurację sprawności działań powinno się stosować w takim rodzaju organizacji.
Konfiguracja, czyli „układ elementów, który może ulec zmianie na inny pod wpływem jakichś okoliczności”, to pojęcie istotne ze względu na to, że wieloletnia tradycja
spowodowała wykształcenie się w organizacjach aspektowych trybu indywidualnej
pracy w spokojnym rytmie, bez nastawienia na maksymalizację zysku i wydajności
[https://sjp.pwn.pl/sjp/konfiguracja;2564266.html, dostęp: 11.05.2018]. W ujęciu klasycznym, jako podstawowe przyczyny niskiej sprawności organizacji, wymienia się
wadliwą organizację pracy oraz niedostateczne zmotywowanie pracowników do działań w kierunku pożądanym z punktu widzenia organizacji. Istotne znaczenie ma również infrastruktura techniczna. Sprawność operacyjna jest niezbędna, ale zasadnicze
znaczenie dla rozwoju ma postęp organizacyjny, gdyż określa skuteczność [Waters
2001]. Pożądane byłoby odnalezienie takiej konfiguracji, która pozwoliłaby na łączenie sprawności operacyjnej ze sprawnością organizacyjną w celu osiągnięcia wysokiej
skuteczności działań.
Celem artykułu jest próba konfiguracji sprawności w organizacjach aspektowych
według modelu Quinna i Rohrbaugha. Znajdują się w nim również rozważania zmierzające do metodologicznego rozstrzygnięcia kwestii rozumienia samego pojęcia
„wydajność” w odniesieniu do sądownictwa. Postrzega się je bowiem niezmiennie
jako efektywność, co w przypadku organizacji szczególnego rodzaju, tj. organizacji aspektowej o zidentyfikowanych i wskazanych inherentnych cechach, wydaje się
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nieuzasadnione, a uznanie tego kryterium za globalne jest niemożliwe bez uwzględnienia uwarunkowań środowiska prawnego i ograniczeń historycznych [Marciano,
Khalil 2012, ss. 72–82]. W artykule przedstawiono również istotę organizacji aspektowej w świetle badań dotyczących sprawności i efektywności jako podstawowych
miar wydajności organizacji, a także dylematu: sprawność a efektywność. W zakończeniu zawarto wytyczne do konfiguracji sprawności organizacyjnej i operacyjnej
w organizacjach aspektowych.

Sprawność i efektywność jako kryteria wydajności
organizacji aspektowych
Pod pojęciem „organizacja aspektowa” rozumiemy „organy władzy, których zasady
funkcjonowania opierają się w głównej mierze na zapisach ustawy zasadniczej – Konstytucji RP, a których zidentyfikowane cechy inherentne […] wyodrębniają je w typologii organizacji ze względu na szczególny charakter realizowanych funkcji” [Odlanicka-Poczobutt 2016b, s. 39]. Pierwsze litery nazw cech inherentnych, informujących o tym,
że organizacje te są: Autonomiczne, Specjalne, Profesjonalne, Egzoteryczne, Konstytutywne, Tradycyjne, tworzą początek wyrazu określającego ten rodzaj organizacji: ORGANIZACJA ASPEKTOWA.
Pomimo posiadania przez nie również pewnych cech odpowiadających klasycznemu pojęciu organizacji, w typologii zostały wyróżnione ze względu na zidentyfikowaną znaczną odrębność. Biorąc pod uwagę teorię trójpodziału władzy Monteskiusza, do
organizacji aspektowych zaliczamy: władzę sądowniczą, władzę ustawodawczą i władzę wykonawczą. Na rysunku przedstawiono miejsce organizacji aspektowych w trójpodziale władzy w Polsce, z zaznaczeniem pozycji administracji publicznej1 w tym
układzie (zob. rysunek 1).

Termin „administracja publiczna” w ujęciu negatywnym oznacza wszystko to, co nie jest ani ustawodawstwem, ani sądownictwem [Boć 2007, ss. 15, 129–131].
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Rysunek 1. Organizacje aspektowe w trójpodziale władzy w Polsce

Źródło: [Odlanicka-Poczobutt 2016b, s. 40].

Z powodu prowadzonych przez autorkę od kilku lat badań podmiotem zawartych
w artykule rozważań uczyniła ona sądy powszechne, a przedmiotem – sprawność
działania tego przedstawiciela organizacji aspektowych. Funkcjonowanie sądów, jako
organizacji, nabrało istotnego znaczenia ze względu na problem przewlekłości postępowań, czyli nadmiernie długiego czasu ich trwania. Należy jednak zauważyć, że w pracach naukowych, w których podejmuje się problem badania funkcjonowania organizacji, na przestrzeni wielu lat badacze nie zajmują jednolitego stanowiska w kwestii tego,
co składa się na ważny zestaw kryteriów wydajności organizacji – oceny jej dokonań,
spełnienia założeń (ang. performance) [Lewin, Minton 1986, ss. 514–538]. Wydajność
rozumiana jest najczęściej w przedsiębiorstwach produkcyjnych jako produktywność
(ang. productivity) [Lewin, Minton 1986, ss. 514–538; Kosieradzka 2012; Mahoney 1988,
ss. 230–261]. Jednak trzeba zwrócić uwagę, że często utożsamiana jest też ona z efektywnością (ang. effectiveness) [Cameron 1986, ss. 539–553; Hitt 1988, ss. 28–40]. Sytuacja
jest jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż niektórzy badacze identyfikują ją ze sprawnością (ang. efficiency) [Clark 1921, ss. 214–231; Moran, Ghoshal 1999, ss. 390–412; Mouzas 2006, ss. 1124–1132]. Tymczasem efektywność i sprawność to kryteria, które przy
wskazywaniu poziomu wydajności organizacji powinny być wyraźnie odróżnione. Istniejące w literaturze przedmiotu rozbieżności w rozumieniu tych dwóch istotnych kryteriów skutkują również tym, że w opracowaniach dotyczących działalności sądownictwa
252

Konfiguracja sprawności według modelu Quinna i Rohrbaugha w organizacjach aspektowych

powszechnego pojawia się nieustannie pojęcie „efektywność” definiowane – w zależności od potrzeb – w odmienny sposób.
Problem z rozdzieleniem pojęć: „efektywność” i „sprawność”, jako kryteriów pomiaru wydajności organizacji, wynika w znacznej mierze z tego, że w języku angielskim pojęcia: effectivness i efficiency często traktowane są jako synonimy terminu „efektywność”.
Czasami pojawia się dookreślenie – efficiency w znaczeniu technicznym (ang. technological efficiency) oznacza „sprawność”.
Sprawność (ang. efficiency), jako składnik współtworzący wartość dla klienta, oznacza zdolność do zapewnienia odbiorcy pożądanego świadczenia po zaakceptowanym
koszcie. Świadczenie jest zrealizowane sprawnie tylko wtedy, gdy dostarczy oczekiwanej wartości. Otrzymanie odszkodowania kilka lat później niż oczekiwano, ze względu
na przewlekłość postępowania, nie stanowi wyniku pożądanego w odniesieniu do oddziałujących czynników ekonomicznych, a działanie takie trudno nazwać sprawnym.
Efektywność (ang. effectiveness) kładzie nacisk na uzyskiwanie jak najlepszych wyników
i spełnianie wymagań odbiorców w zakresie obsługi. Wskaźnik efektywności przedstawiany jest jako niezbędny warunek lub przeszkoda w osiąganiu efektów w działalności
organizacji, natomiast sprawność – jako zdolność firmy do generowania zrównoważonego wzrostu [Gaertner, Ramnarayan 1983, ss. 97–107; Mass 2005, ss. 102–112].
Zdaniem P.F. Druckera różnicę między sprawnością a efektywnością wyraża proste stwierdzenie: „Efektywność to robienie właściwych rzeczy, a sprawność to robienie rzeczy właściwie” (ang. Simply stated effectiveness is doing the right things and
efficiency is doing things right) [Drucker 1995, s. 115]. Warto podkreślić, że w ogólnym
założeniu organizacja powinna być zarówno efektywna, jak i sprawna [Heikkila 2002,
ss. 747–767].
W świetle badań prezentowanych w literaturze przedmiotu można stwierdzić,
że sprawność jest związana ze zdolnością do projektowania unikalnego modelu realizacji procesów. Stanowisko to jest zbieżne z podejściem prakseologicznym
charakteryzującym T. Kotarbińskiego i istotą podejścia procesowego w logistyce reprezentowanego m.in. przez M. Christophera, P. Blaika czy Cz. Skowronka i Z. Sarjusz-Wolskiego [Kotarbiński 2003, ss. 83–85; Christopher 1998; Blaik 1996; Skowronek,
Sarjusz-Wolski 2003].
Typowe organizacje skupiają się głównie na wynikach finansowych, pomimo że te
wskaźniki nie są miarą sprawności działań [Myers 1999; Ambler 2003, ss. 54–62]. Niestety, w organizacjach aspektowych również, ze względu na presję reform i ogólnie
odczuwany nacisk, aby osiągać lepsze wyniki, widoczna jest koncentracja na wartości
wykorzystywanych środków, a nie na skuteczności działań. Sprawność rozumianą jako
skuteczność określa się procentowo – cel został osiągnięty w x procentach, a w skrajnym
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przypadku stosuje się układ zero-jedynkowy – cel został osiągnięty lub nie [Kasprzak
2005, ss. 66–67].
Sukces typowych organizacji to raczej długoterminowa efektywność niż sprawność.
Efektywność najczęściej dotyczy minimalizacji kosztów i poprawy marż operacyjnych.
Celowe działania biznesowe są znacznie bardziej nastawione na wzrost efektywności,
niż na wzrost sprawności i skuteczności w tworzeniu nowych źródeł wartości. Działania
biznesowe dotyczą typowych organizacji, zaś w organizacjach aspektowych uzasadnione jest przyjęcie sprawności i skuteczności za podstawowe kryteria.
Wskazane wartości w żaden sposób nie odzwierciedlają wyników, jakie powinny
uzyskiwać organizacje aspektowe, w których przecież nie występują klasyczne przychody ze sprzedaży ani też zysk. W ten sposób analizowane statystyki sądowe dają zaburzony obraz działalności sądownictwa i wykazują nieprawidłowości, które w rzeczywistości
występują w zupełnie innych obszarach. Zaprezentowana na rysunku macierz przedstawia wpływ różnych poziomów efektywności i sprawności na osiąganą wydajność
organizacji (zob. rysunek 2). I tak na przykład redukcja kosztów działalności o wysokiej
kapitałochłonności, czy też ograniczenie wydatków na badania, rozwój i środki trwałe,
nie ma bezpośredniego wpływu na rozwój typowej organizacji, jednak bezpośrednio
wpłynie na zwiększenie wydajności – będzie to jednak pozorna wydajność. Sądy korzystają z tego drastycznego mechanizmu, pozwalającego osiągnąć pożądane wyniki,
na koniec roku, kwartalnie lub w celu ich poprawy w krótkim okresie.
Rysunek 2. Macierz wydajności organizacji

Źródło: [Odlanicka-Poczobutt 2016b, s. 88; Ford, Hakansson 2006, ss. 247–258].
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Koncentracja na sprawności i zaniedbanie efektywności może doprowadzić do niewydajnego wzrostu, jeśli koszt zaangażowanego kapitału jest wyższy od osiągniętego rezultatu. Przykładem tego w polskich sądach jest wdrożenie rozwiązania, polegającego na
nagrywaniu rozpraw. Miało ono zredukować czas trwania postępowań sądowych w wyniku
eliminacji długotrwałego procesu protokołowania. Tymczasem efekt wskazuje zdecydowanie na niewydajny wzrost, ponieważ krótszy rzeczywisty czas trwania samej rozprawy
prowadzi do wydłużenia procesów przygotowania do kolejnych rozpraw oraz sporządzania
orzeczenia i uzasadnienia, ze względu na konieczność przesłuchiwania każdorazowo całego
nagrania. W przypadku dokonywania transkrypcji czas ten wydłuża się trzykrotnie.
Zrównoważony wzrost jest natomiast wynikiem wykorzystania podstawowych
umiejętności i możliwości tkwiących w zasobach organizacji, co wymaga jednoczesnego przezwyciężenia pewnych znaczących ograniczeń, będących rezultatem uwarunkowań historycznych i tradycji, ale przede wszystkim inercji oraz niechęci do zmian [Odlanicka-Poczobutt 2016a, ss. 351–365]. Organizacja musi posiadać dostęp do własnych
cennych zasobów i mieć kontrolę nad nimi, budować oraz podtrzymywać nieskazitelny
wizerunek, traktując to jako inwestycję w kapitał marki. Musi też wykorzystać specyficzne możliwości profesjonalnych pracowników tam, gdzie oni sami mogą za pomocą
samokontroli uzyskać istotne efekty operacyjne.
Osiągnięcie zrównoważonego wzrostu powinno być starannie przygotowane i przeprowadzone [Franks, Mayer, Renneboog 2001, ss. 1–34]. Możliwości są zawsze specyficzne
dla danej organizacji i zazwyczaj wynikają z głęboko zakorzenionych uwarunkowań historycznych [Denrell, Fang, Winter 2003, ss. 977–990]. Konflikt między efektywnością a sprawnością wskazuje na nieprawidłowe stosowanie w organizacjach aspektowych mierników.
Nacisk na wzrost efektywności nie powinien dotyczyć wszystkich organizacji w jednakowym stopniu – organizacje aspektowe ze względu na cel działania powinny kierować się
kryterium bardziej odpowiednim dla profilu swojej działalności, tj. kryterium sprawności,
ponieważ koszt czynności realizowanych w tych organizacjach nie decyduje przecież
o tym, czy zostaną one podjęte, czy też nie.

Konfiguracja sprawności organizacyjnej – model Quinna
i Rohrbaugha
Wielowymiarowe spojrzenie na wydajność organizacji prowadzi do wniosku, że te najlepiej
działające powinny być zarówno sprawne, jak i efektywne. Nie pozwalają na to jednak występujące w nich relacje trade-off, rozumiane jako równoważenie czynników, z których nie wszystkie
są osiągane w tym samym czasie [Campbell, Kelly 1994, ss. 422–426; Markides 2001, ss. 1–10;
Markides, Charitou 2004, ss. 22–36]. Występująca konieczność dokonania wyboru pomiędzy
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dwoma czynnikami, które są przeciwieństwami, lub ich zbilansowania, stała się powodem wyznaczenia w organizacjach aspektowych konfiguracji cech odpowiadających kryterium sprawności działań, przy równoczesnym odniesieniu ich również do kryterium efektywności.
Zaproponowane przez R.E. Quinna i J. Rohrbaugha podejście do wyznaczenia różnych konfiguracji tych dwóch kryteriów wydajności organizacji, stanowiące ramy teoretyczne łączące cztery wcześniej opracowane sposoby jej rozumienia, prowadzi do
wyodrębnienia czterech modeli, a mianowicie:
a) modelu racjonalnego celu,
b) modelu systemów otwartych,
c) modelu procesów wewnętrznych
d) modelu zasobów ludzkich [Quinn, Rohrbaugh 1983, ss. 363–377].
W modelu racjonalnego celu kontrola i zewnętrzny nacisk to kluczowe kwestie organizacyjne, a planowanie i ustalanie celów to narzędzia oraz środki, zaś produktywność jest
końcowym rezultatem [Etzioni 1961]. W modelu systemów otwartych podkreśla się elastyczność i zewnętrzny nacisk, gotowość oraz elastyczność to środki, a wzrost, pozyskiwanie
zasobów oraz wsparcie zewnętrzne są rezultatami [Yuchtman, Seashore 1967, ss. 891–903].
W modelu procesów wewnętrznych uwypuklona została rola kontroli procesów, realizowanej za pomocą wewnętrznych procesów komunikacyjnych, które uważa się tu za środki,
natomiast stabilność, kontrola i ciągłość są rezultatami [Likert 1967]. W modelu zasobów
ludzkich podkreśla się elastyczność i wewnętrzną spójność, budowane za pomocą wysokiego morale i współpracy, które służą osiągnięciu wyższego rozwoju i satysfakcji pracowników [Keeley 1978, ss. 272–292; Wagner, Schneider 1987, ss. 189–200] (zob. rysunek 3).
Rysunek 3. Zestawienie modeli podejścia do wydajności według
R.E. Quinna i J. Rohrbaugha

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Quinn, Rohrbaugh 1983, s. 377 i nast.].
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Relacje dotyczące wydajności, związane z charakterystyką każdego modelu, mogą
się różnić w organizacjach w zależności od wagi różnych zmiennych. Cechy organizacyjne podkreślające strukturę, kontrolę oraz zewnętrzne naciski (model racjonalnego celu)
wydają się charakteryzować organizacje, dla których podstawową kategorią wydajności
jest efektywność. Natomiast wewnętrzna spójność i elastyczność (model zasobów ludzkich) są łączone z kategorią sprawności.
Wprowadzaniu nowych rozwiązań sprzyjają (lub nie): klimat organizacyjny, wskazujący, jak organizacja współdziała z otoczeniem oraz postawy pracowników wobec
zmian. Zorientowanie na pracowników jest właściwe modelom, które koncentrują się na
kryterium sprawności.
Według R.E. Quinna i J. Rohrbaugha na sprawność w organizacjach aspektowych największy wpływ ma konfiguracja cech, takich jak:
a) kontekst strukturalny,
b) elastyczność i wewnętrzna spójność,
c) orientacja na zasoby ludzkie [Quinn, Rohrbaugh 1983].
Wskazane cechy stanowić będą o konfiguracji sprawności organizacyjnej, czyli tej
związanej ze: strukturą, strategią i przyjętymi sposobami działania.
W odniesieniu do wewnętrznego kontekstu strukturalnego w organizacjach
aspektowych pojawiają się pozytywne zmiany. Funkcjonowanie menedżerskiego modelu zarządzania (ustanowienie funkcji dyrektora administracyjnego, czyli podział
obowiązków między prezesa a dyrektora) może mieć pozytywny wpływ na akwizycję
i wymianę informacji o zasobach oraz prowadzić do uzyskiwania większej sprawności. Również wysoki poziom sformalizowania sprzyja osiągnięciu celów i podnoszeniu
poziomu sprawności organizacji, ze względu na możliwość: egzekwowania postępów,
przewidywania zachowań oraz standaryzacji procesów biurowych. Ukierunkowanie na
sprawność według R.E. Quinna i J. Rohrbaugha, zgodnie z modelem zasobów ludzkich,
powinno pozwolić na rozsądne zrównoważenie wszystkich tych cech. Działania muszą
polegać na: dążeniu do spójności w pozytywnym środowisku wewnętrznym, zapewnieniu wysokiego stopnia partycypacji pracowników merytorycznych, skróceniu czasu
realizacji postępowań sądowych oraz zmniejszeniu nacisku na kontekst strukturalny
związany z liczbą załatwień (spraw zakończonych).
Podstawowym kryterium dla organizacji aspektowych jest zatem sprawność organizacyjna, która zgodnie z modelem Quinna i Rohrbaugha w występującym kontekście strukturalnym prowadzi do większej elastyczności i wewnętrznej spójności,
a orientacja na zasoby ludzkie pozwoli na, jak to określił P. Drucker, „robienie rzeczy
właściwie” [Drucker 1995, s. 115].
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Konfiguracja sprawności operacyjnej w organizacjach
aspektowych. Podejście integrujące
Poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych w organizacjach aspektowych powinno być
również ściśle związane z uzyskiwaniem sprawności operacyjnej wynikającej z podejścia procesowego. Immanentny cel orientacji procesowej sprowadza się nie tylko do
modelowania procesów, ale również obejmuje projektowanie mechanizmów sprawnego zarządzania, co powinno z kolei umożliwiać organizacji szybkie reagowanie
i większą elastyczność, korelującą z konfiguracją cech wskazanych według modelu
Quinna i Rohrbaugha.
Istotne znaczenie dla konfiguracji sprawności operacyjnej ma zatem spojrzenie na
sądownictwo przez pryzmat podejścia procesowego [Odlanicka-Poczobutt 2012, s. 22].
Powinno to przekładać się na kształtowanie struktury organizacyjnej sądów powszechnych zgodnie z podejściem procesowym, a zmierzające w kierunku optymalnej etatyzacji jednostek sądowych [Odlanicka-Poczobutt, Kulińska 2015b, ss. 119–145]. Trzy istotne
przesłanki przemawiające za tym, że w organizacji aspektowej powinno mieć zastosowanie podejście procesowe to:
1. Specyfika zawodu i obowiązki ustawowe, które poprzez optykę kreowania wartości sprzyjają jakości wykonywanych czynności.
2. Powtarzalność określonych procesów oparta na prawnych i systematycznych
wzorcach działania (ściśle określone terminy, procedury merytoryczne wymagające
określonego porządku wykonywania czynności).
3. Realizacja zadań o znacznym stopniu indywidualizacji oraz skomplikowania,
o różnym charakterze i stopniu trudności, wymagająca nadzoru, a także sterowania
ich przebiegiem [Odlanicka-Poczobutt 2016b, s. 70].
Podejście procesowe jest obecnie uważane za jedną z ważniejszych orientacji w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, ponieważ stawia ono procesy w centrum
zainteresowania zarządzających i pracowników, uzupełniając w ten sposób statyczne
spojrzenie na organizację spojrzeniem dynamicznym. Pojęcie „proces” nie jest jednoznaczne i ma inne znaczenie dla historyka, inne dla prawnika, a jeszcze inne dla chemika
czy fizyka [Krawczyk 2001, s. 33]. W praktyce, realizacja procesu może być rozumiana jako
harmonizowanie przestrzeni i zdarzeń w czasie.
Na rysunku przedstawiono podstawowe elementy składające się na konfigurację
sprawności organizacyjnej i operacyjnej (zob. rysunek 4).
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Rysunek 4. Konfiguracja sprawności organizacyjnej i operacyjnej

Źródło: opracowanie własne.

Istotne znaczenie ma zaproponowana konfiguracja cech, związana z osiąganiem sprawności organizacyjnej według modelu Quinna i Rohrbaugha, który wskazuje na znaczenie kontekstu strukturalnego, wewnętrznej spójności i orientacji na zasoby ludzkie oraz
z osiąganiem sprawności operacyjnej, wynikającej z podejścia procesowego. Sprawność
operacyjna organizacji aspektowej byłaby osiągalna przy założeniu ścisłego powiązania procesów głównych z procesami wspomagającymi w celu uzyskania zadowalającej
widoczności każdej czynności i zdolności reakcji na zmiany zewnętrzne. O ile dokładny
podział odpowiedzialności pracowników miałby pozytywny wpływ na sprawność organizacyjną, o tyle sprawność operacyjna może zostać osiągnięta dzięki standaryzacji
i integracji procesów biurowych (wspomagających), przepływów informacji oraz podejmowaniu właściwych decyzji łączących procesy wewnętrzne i zewnętrzne. Konfiguracja sprawności operacyjnej w sądownictwie powszechnym będzie charakteryzowana
przez standaryzację i integrację procesów, a także nadzór nad sposobami ich realizacji.

Zakończenie
Powyższe rozważania uprawniają do konstatacji, że w organizacjach aspektowych celem działań powinno być osiągnięcie wysokiego poziomu sprawności organizacyjnej
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i operacyjnej. Istotą działania organizacji aspektowej w optyce procesowej jest podniesienie sprawności operacyjnej organizacji w zakresie skutecznej realizacji nie tylko
procesów rozumianych jako postępowania (procesy) sądowe, ale wszystkich procesów
logistycznych realizowanych na każdym etapie postępowania sądowego. Właściwa
realizacja procesu pozwoli osiągnąć wysoką sprawność operacyjną oraz zaoszczędzić
dużo czasu, co umożliwi redukcję przewlekłości postępowań.
W organizacji aspektowej sprawność zintegrowanych procesów musi być skorelowana pozytywnie z wysoką skutecznością realizacji podstawowych zadań i z użyciem posiadanych zasobów, co powinno przekładać się z kolei na odpowiedni poziom i jakość realizowanych funkcji. Jakość i realizacja zadań bez zbędnej zwłoki
z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia profesjonalnych pracowników to sprawność organizacyjna, wspierana prawidłową – sprawną operacyjnie – realizacją procesów biurowych.
W organizacjach aspektowych „robienie właściwych rzeczy”, definiowane jako sprawność, ma z pewnością wyższą rangę niż „robienie rzeczy właściwie” definiowane jako efektywność [Drucker 1995, s. 115]. Sprawność jest związana ze zdolnością do projektowania
unikalnego modelu obejmującego specyficzne możliwości działania, czyli unikalnego
sposobu realizacji procesów w dopasowanej do tego strukturze organizacyjnej.
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Wpływ Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego
na ryzyko działalności przedsiębiorcy
The Impact of the Restructuring Law and Insolvency Risk of Trader
Abstract: Entrepreneurs are a variety of risks associated with economic activities. These
risks may be concluded by the transaction and counterparty, changes in the market environment, products or services that the entity sells, economic and political activities of the
countries in which the company operates. Each of the risks could affect the financial results
of the trader. One of the risks occurring in the business is the inability to own or counterparty. There have been laid down new rules on insolvency in Poland from 2016. Thanks to
them, the company may fail, but it can also restructure. Statistics indicate a growing interest
of restructuring proceedings, so that the trader can continue to operate, at the same time
implementing the obligations to their creditors.
Key words: risk, insolvency, law, companies

Wstęp
Ostatnie lata pokazują stałe zmiany w liczbie podmiotów gospodarczych, ich formach
prawnych oraz wielkości ich zadłużenia. Zmiany te spowodowane są wieloma czynnikami, wynikają m.in. z przyjętej polityki państwa, poziomu rozwoju kraju, zmian regulacji
prawnych, decyzji przedsiębiorców, kondycji finansowej ich kontrahentów oraz świadomości prawnej prowadzących działalność gospodarczą. Jednym z ryzyk występujących
w działalności jest niewypłacalność, która może zagrozić przedsiębiorcy lub jego kontrahentom. Zasadne więc wydaje się zbadanie ryzyk grożących w działalności gospodarczej
i wskazanie instrumentów wspomagających podmioty niewypłacalne lub zagrożone
niewypłacalnością.

Anna Olkiewicz

Materiał i metodyka badań
Celem opracowania jest identyfikacja ryzyk występujących w działalności przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka niewypłacalności przedsiębiorcy albo jego
kontrahenta oraz skutków ekonomicznych i prawnych wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego. W celu przeanalizowania problematyki zawartej w artykule przeprowadzono badania literaturowe, zbadano akty prawne regulujące upadłość
oraz restrukturyzację w Polsce. Następnie, po zdefiniowaniu i opisaniu podstawowych
pojęć przeanalizowano akty prawne dotyczące problematyki zawartej w artykule. Podstawą ustalenia stopnia zmian w obszarze liczby przedsiębiorców, ich zadłużenia oraz
wszczętych postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych stały się dane statystyczne gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny oraz informacje publikowane
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W pracy przyjęto hipotezę, że odpowiednio
uchwalone prawo daje szansę na sanację przedsiębiorcy niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością kosztem ustępstw finansowych ze strony wierzycieli.

Cele działalności przedsiębiorcy
Doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych wskazują, że nie znaleziono dotąd lepszego mechanizmu wymuszania efektywności gospodarowania niż mechanizm rynkowy
i działalność na własny rachunek. Inicjatorami rozwoju działalności gospodarczej są
przedsiębiorcy, którzy potrafią odkrywać, ujawniać i wykorzystywać potencjalne źródła
zysku. Widzą to, czego nie zauważają inni, i działają na podstawie tych spostrzeżeń. Podejmują przedsięwzięcia gospodarcze i pomnażają zyski przez:
·· wprowadzanie nowych produktów na rynek,
·· tworzenie nowych rynków, nie istniejących wcześniej,
·· odkrywanie i kreowanie potrzeb klientów,
·· odkrywanie i zdobywanie nowych zasobów, bogactw,
·· poszukiwanie, rozwijanie i wdrażanie nowych technologii,
·· reorganizowanie nowych i istniejących przedsiębiorstw.
Zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca definiowany jest jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wykonująca działalność gospodarczą [Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Dz. U. z 2018 r. poz. 646, art. 4]. Natomiast działalność gospodarczą stanowi
zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób
ciągły. Z tego wynika, że nawet w ujęciu prawnym, jako jeden z podstawowych celów
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działalności przedsiębiorców ujmuje się zarobkowość, rozumianą jako generowanie
zysków, tj. osiąganie nadwyżki przychodów nad kosztami działalności.
Przedsiębiorca funkcjonujący na rynku dokonuje wyborów i podejmuje decyzje dotyczące przyszłości. Postępowanie takie jest determinowane celami, jakie chce ono osiągać, którymi oprócz maksymalizacji zysku mogą być:
·· maksymalizacja udziału w rynku (cel ten jest ściśle skorelowany z maksymalizacją zysku i dlatego bywa stosowany alternatywnie);
·· przetrwanie;
·· bezpieczeństwo;
·· osiąganie „zysku satysfakcjonującego” – ułomności i ograniczenia procesu decyzyjnego implikują wybór wariantów dających „satysfakcjonujący zysk”;
·· maksymalizacja akumulacji na sprzedaży;
·· maksymalizacja relacji zysk/ryzyko.
Dwa najważniejsze cele przedsiębiorstw funkcjonujących na zasadach komercyjnych
to rentowność (tj. maksymalizacja zysku lub udziału w rynku) oraz ryzyko (tj. „bezpieczeństwo” lub „przetrwanie”). Zadaniem podejmujących decyzje dotyczące przyszłości
w przedsiębiorstwie będzie wybór możliwości, która przy danych zyskach minimalizuje
ryzyko lub przy danym ryzyku maksymalizuje zyski. W obu przypadkach cel jest ten sam
– maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa (rys. 1)
Rysunek 1. Zależność pomiędzy ryzykiem a wartością przedsiębiorstwa

Źródło: Ch. W. Smithson, C. W. Smith., D. Sykes Wilford (2000), Zarządzanie ryzykiem finansowym, Dom
Wydawniczy ABC, Warszawa, s. 134.
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Wartość przedsiębiorstwa zależy od wartości realnych przepływów pieniężnych związanych z jego działalnością. Drugim ważnym czynnikiem decydującym o wartości podmiotu
jest jego konkurencyjność, rozumiana jako proces, za pomocą którego przedsiębiorca dążąc do realizacji swych interesów, próbuje przedstawić oferty korzystniejsze od innych pod
względem ceny, jakości lub innych cech wpływających na decyzję co do zawarcia transakcji
[Marciniak 2013, s. 117]. Przedsiębiorca w swym otoczeniu współpracuje z wieloma grupami
podmiotów (nabywcy, dostawcy, instytucje finansowe, instytucje państwowe, konkurenci,
pracownicy), które w różny sposób oceniają jego konkurencyjność. Każdy z tych podmiotów postrzega swój interes ekonomiczny we współpracy z przedsiębiorstwem. W związku
z powyższym każdy będzie miał również inne wymagania pod względem konkurencyjności. Dla przykładu, nabywcy zainteresowani będą jak najlepszymi warunkami sprzedaży.
Oni, przy założeniu identyczności jakości produktów, wybiorą ofertę tego przedsiębiorstwa, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki sprzedaży, np. jak najdłuższy termin płatności oraz najtańsze i najmniej sformalizowane zabezpieczenia. Natomiast dostawca będzie postrzegał przedsiębiorstwo jako konkurencyjne, jeżeli zapewni ono bezpieczeństwo
współpracy, tj. zagwarantuje zapłatę i zabezpieczy ją. Rękojmię właściwego wykonania
umowy będzie dawało przedsiębiorstwo, które najlepiej zabezpiecza swe umowy.
W powyższym kontekście metody ograniczania ryzyka żądane przez sprzedającego
mogą stanowić bodziec zachęcający do kupna wyrobów podmiotu bądź przeciwnie zniechęcić klienta procedurą ustanowienia zabezpieczenia bądź wymaganiami ekonomicznymi.

Ryzyko w działalności przedsiębiorcy
Ryzyko towarzyszy nieodłącznie każdej decyzji podejmowanej przez przedsiębiorców, nie
zostało natomiast dotychczas jednoznacznie zdefiniowane. Różnice w interpretacji tego
terminu przejawiają się w takich kwestiach jak relacje pomiędzy ryzykiem a niepewnością,
rodzaje powstających odchyleń – jednokierunkowe, wielokierunkowe, przedmiot odniesienia, możliwość dokonania pomiaru przez zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa.
Pierwsze definicje pojęć ryzyka i niepewności znalazły się w pracy F.H. Knighta. Według tego autora ryzyko oznacza ewentualność odchylenia od stanu oczekiwanego lub
planowanego, którą można obliczyć za pomocą rachunku prawdopodobieństwa, natomiast niepewność występuje wówczas, gdy ewentualności takiej nie da się ściślej ocenić, gdyż nie ma możliwości posłużenia się rachunkiem prawdopodobieństwa.
Przedstawiciele nurtu defensywnego traktują ryzyko jako zjawisko negatywne –
źródło strat, które należy brać pod uwagę w działalności przedsiębiorstwa [Brühwiler
1980, s. 40], niebezpieczeństwo negatywnego odchylenia od celu [Sahl 1996, s. 292];
zagrożenie zmniejszenia się zysku.
268

Wpływ Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego na ryzyko działalności przedsiębiorcy

Teoria podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka opiera się na założeniu kwantyfikacji. R.D. Luce i H. Raiffy wyróżniają trzy rodzaje decyzji, które mogą być
podejmowane [Jędralska 1992, s. 51]:
·· w warunkach pewności – jeżeli wiadomo, że określone działanie prowadzi
do takiego, a nie innego rezultatu,
·· w warunkach ryzyka – gdy działanie prowadzi do jakiegoś wyniku z pewnego zbioru
możliwych wyników, z których każdy ma znane podmiotowi decyzyjnemu prawdopodobieństwo wystąpienia,
·· w warunkach niepewności – nie znamy rozkładu prawdopodobieństwa realizacji celu.
Z prezentowanych koncepcji wynika, iż ryzyko jest z jednej strony rezultatem niepewności,
jakiej doświadcza podmiot decyzyjny a z drugiej strony zależy od wielkości kapitału zaangażowanego w realizację decyzji. Ryzyko jest funkcją niepewności, przy czym funkcja ta ma charakter
zależności prostej: im większy jest zakres niepewności, tym większe ryzyko i odwrotnie – w miarę
zmniejszania się czynników nieokreślonych i niepewnych, maleje również ryzyko. Oznacza to, że
wraz z wydłużaniem horyzontu czasowego przewidywań będzie rosła ich niepewność (rys. 4).
Rysunek 2. Zależność poziomu ryzyka od czasu

Źródło: M. Sierpińska, T. Jachna (2018), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 233.

Z rysunku nr 2 wynika, że wraz z upływem czasu maleje oczekiwana wartość stopy zwrotu, rośnie natomiast prawdopodobieństwo, że osiągnięta stopa zwrotu będzie znacznie odbiegać od wartości oczekiwanej. W efekcie ryzyko w miarę upływu czasu jest coraz większe.
Ryzyko jest nieodłącznym atrybutem rozwijającej się gospodarki rynkowej, nie może
więc być traktowane jako dolegliwość w zarządzaniu. Powinno się stać czynnikiem pobudzającym do przedsiębiorczości i stwarzającym nowe możliwości.
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W literaturze spotyka się szersze i węższe ujmowanie ryzyka. Autor dla celów publikacji
przyjął, że ryzyko w działalności przedsiębiorcy to możliwość zaistnienia nieprzewidzianych i niezależnych od podmiotu zdarzeń związanych z zawartą transakcją handlową (ryzyko transakcyjne), zmianami w otoczeniu rynkowym przedsiębiorstwa (ryzyko rynkowe),
produktami bądź towarami, które podmiot sprzedaje (ryzyko towarowe), działalnością
ekonomiczną i polityczną państw, w których przedsiębiorstwo funkcjonuje (ryzyko kraju),
którym nie może w pełni zapobiec, a które poprzez zwiększenie kosztów działalności bądź
wywołanie straty mają negatywny wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa.
Jednym najistotniejszych ryzyk występujących w działalności gospodarczej jest ryzyko transakcyjne. Oznacza ono, że kontrahent z różnych powodów może nie wywiązać się
z zawartej umowy. Kontrahent może więc dopuścić się w szczególności: zwłoki w płatności, nie dokonać zapłaty za towar w ogóle, nie podjąć się realizacji transakcji albo upaść.
Każda z tych sytuacji wywołuje negatywne skutki dla przedsiębiorcy. W polskim oraz zagranicznym ustawodawstwie pojawia się wiele instrumentów prawnych służących ograniczaniu ryzyka transakcyjnego i ochronie przedsiębiorców. Przykładem takich narzędzi są
uregulowania dotyczące niewypłacalności przedsiębiorców i konsumentów, które z jednej strony mają za zadanie jak najlepsze zabezpieczenie interesów wierzycieli, z drugiej,
jeżeli to możliwe, umożliwienie dalszego funkcjonowania dłużnika w życiu gospodarczym.

Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorców jako
instrument chroniący wierzyciela w razie
niewypłacalności kontrahenta
Zmiany gospodarcze i polityczne, który miały miejsce w Polsce po 1989 r., a w szczególności przejście od systemu gospodarki planowej do wolnego rynku, spowodowały odrodzenie się tych regulacji prawnych, które przed 1989 r. nie miały wielkiego znaczenia.
Do dziedzin tych należy w szczególności zaliczyć prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Ustala ono bowiem reguły dotyczące usunięcia bądź restrukturyzacji tych uczestników rynku, którzy wskutek zawinionych bądź niezawinionych przyczyn stali się niewypłacalni [Koenner 2006]. Reguły te zostały zawarte najpierw w ustawie z dnia 28 lutego
2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, która zastąpiła rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo upadłościowe oraz Prawo o postępowaniu układowym, a następnie w znowelizowanej ustawie z dnia 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Nowe
regulacje prawne obowiązują od 1 stycznia 2016 r.
Zmiany prawa w tym zakresie oraz szczegółowa regulacji sytuacji niewypłacalnego
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przedsiębiorcy stała się istotna ze względu na zwiększającą się co roku liczbę podmiotów
wykonujących działalność gospodarczą oraz sukcesywnie zwiększającą się wartość ich zobowiązań z różnych tytułów. Tabela nr 1 prezentuje, jak zmieniała się liczba przedsiębiorców, ich formy prawne oraz zobowiązania w okresie od 2005 do 2016 r.
Tabela 1. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON oraz ich
zobowiązania
Lata
Liczba podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą w Polsce zarejestrowanych
w REGON
- w tym spółki handlowe
- w tym osoby fizyczne wykonujące
działalność gospodarczą
Zobowiązania podmiotów gospodarczych
z tytułu dostaw i usług (w mln zł)
Średnia wartość zobowiązań z tytułu
dostaw i usług przypadająca na 1 podmiot
gospodarczy (w zł)

2005

2010

2015

2016

3 615 621

3 909 802

4 184 409

4 237 691

230 588

303 040

456 910

501 056

2 776 459

2 942 965

2 972 144

2 968 786

86 504,50

135 260,30

149 449,20

168 725,80

23 925,21

34 595,18

35 715,72

39 815,50

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rocznik statystyczny Przemysłu 2017 (2018), Wyd. GUS; Rocznik
Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2017 (2018), GUS.

Z danych zawartych w tabeli wynika, że liczba przedsiębiorców w badanym okresie wzrosła o ponad 17%, z czego największemu wzrostowi uległa liczba zarejestrowanych spółek handlowych (wzrost liczby tych podmiotów o ponad 100%). W tym samym
okresie średnia wartość zobowiązań podmiotów gospodarczych z tytułu dostaw i usług
zwiększyła się o 95% (z prawie 24 tys. zł do ponad 39 tys. zł). Oznacza to, że ustawodawca
wprowadzając nowe regulacje dotyczące upadłości i restrukturyzacji, świadomie zareagował na zmiany pojawiające się w gospodarce. Wzrost zadłużenia przedsiębiorców
powoduje bowiem wzrost ryzyka ich działalności oraz może prowadzić do ich niewypłacalności, a to z kolei ma wpływ na kontrahentów niewypłacalnego podmiotu.
Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. wprowadziły generalnie dwa postępowania dla przedsiębiorców niewypłacalnych, tj. możliwość likwidacji w postępowaniu
upadłościowym i możliwość przetrwania poprzez restrukturyzację [Gurgul 2017, s. 6].
Oba postępowania mogą być stosowane w tej chwili przez przedsiębiorców niewypłacalnych. Natomiast przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością skorzystać mogą z jednego z postępowań restrukturyzacyjnych.
Zgodnie z zapisami ustawy o prawie upadłościowym niewypłacalnym jest ten dłużnik,
który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.
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Przy czym ustawa wprowadza domniemanie, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania
swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań
pieniężnych przekracza trzy miesiące. Ponadto doprecyzowano, że w przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, za niewypłacalnego należy uznać takiego dłużnika,
którego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje
się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące [Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r.
– Prawo upadłościowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 2344]. Ponadto w ustawie Prawo restrukturyzacyjne określono, że przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością to taki, którego sytuacja
ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny [Ustawa z dnia
z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, Dz. U. z 2017 r., poz. 1508, art. 6].
Podstawowym celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. Natomiast w postępowań restrukturyzacyjnych jako cel ustawa przewiduje uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez
umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych,
przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Ustawodawca wskazał, że cel ten w toku
postępowania ma zostać zrealizowany przez umożliwienie dłużnikowi restrukturyzacji,
która następuje w drodze zawarcia układu z wierzycielami. W postępowaniu sanacyjnym
cel postępowania może dodatkowo zostać zrealizowany przez przeprowadzenie działań
sanacyjnych przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli [Filipiak, Hrycaj 2017].
Tabela nr 2 prezentuje możliwości prawne, które mogą wykorzystać przedsiębiorcy
w przypadku utraty możliwości regulowania wymagalnych zobowiązań lub gdy pojawi
się zagrożenie takich trudności.
Tabela 2. Rodzaje i cele postępowań dotyczących niewypłacalnych przedsiębiorców
Rodzaje postępowań
Postępowanie upadłościowe
może być wykorzystane
przez niewypłacalnych
przedsiębiorców;

Cele postępowań
Postępowanie należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły
zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne
względy na to pozwolą - dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika
zostało zachowane.

Ogólny cel
Postępowanie
restrukturyzacyjne
Uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez:
może być wykorzystane przez
•
umożliwienie mu restrukturyzacji
przedsiębiorców niewypłacalnych
w drodze zawarcia układu z wierzycielami
i zagrożonych niewypłacalnością;
•
a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez
w ramach którego
przeprowadzenie działań sanacyjnych,
prowadzone mogą
przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.
być postępowania:
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Rodzaje postępowań
1.

Postępowanie
o zatwierdzenie układu:

2.

Przyspieszone
postępowanie układowe

3.

Postępowanie układowe

4.

Postępowanie sanacyjne

Cele postępowań
1) umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania
głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu;
2) może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych
uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy
wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
1) umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu
i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie;
2) może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych
uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy
wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
1) umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu
i zatwierdzeniu spisu wierzytelności;
2) może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych
uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy
wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
Umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz
zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.
Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne,
które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na
celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań,
przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2344 oraz Ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Dz. U. z 2017 r., poz.1508.

Z tabeli nr 2 wynika, że obecnie przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością albo
niewypłacalni mają szerokie możliwości wyboru co do dalszego funkcjonowania bądź
likwidacji swej działalności. Teoretycznie każde z postępowań ma chronić sytuację
prawną i finansową wierzycieli. Jednak skutki otwarcia tych postępowań mogą być dla
wierzycieli niekorzystne. Celem postępowania upadłościowego jest doprowadzenie
do likwidacji przedsiębiorcy, jednak ustawa przewiduje możliwość zmiany tego postępowania w jego trakcie na postępowanie restrukturyzacyjne, gdyby miało do doprowadzić do lepszego zabezpieczenia interesów wierzycieli i pod warunkiem zawarcia
z wierzycielami układu dotyczącego spłaty wierzytelności. Z kolei podstawowym celem
postępowań restrukturyzacyjnych jest unikniecie upadłości dłużnika. Przy czym, jeżeli
prowadzenie postępowania okaże się to niemożliwe, może ono być zamienione na postępowanie upadłościowe. Wydaje się więc, że tryby przewidziane w ustawach Prawo
restrukturyzacyjne oraz Prawo upadłościowe obecnie przewidują lepsze instrumenty
dla dłużników, niż miało to miejsce na gruncie poprzednich uregulowań.
Warto dodać, że otwarcie postępowań zarówno restrukturyzacyjnych, jak i upadłościowego niesie za sobą daleko idące skutki dla wierzycieli. Skutki te prezentowane są w tabeli nr 3.
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Tabela 3. Skutki otwarcia postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego
Skutki otwarcia postępowania
upadłościowego

Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

1. Majątek upadłego staje się masą upadłości 1. Zawieszane są z mocy prawa postępowania egzekucyjne
2. Masę upadłości przejmuje syndyk, który dotyczące wierzytelności objętych z mocy prawa układem, tj.
pod nadzorem sędziego komisarza będzie ją wierzytelności osobistych powstałych przed dniem otwarcia
likwidować

postępowania, z wyjątkiem wierzytelności: alimentacyjnych;

3. Syndyk dokonuje spisu inwentarza oraz rent z tytułu odszkodowania; z tytułu składek na ubezpieczeprojektuje listę wierzytelności, która będzie nia społeczne; ze stosunku pracy, zabezpieczonej na mieniu
stanowiła podstawę ewentualnych spłat

dłużnika hipoteką, zastawem i in. prawami rzeczowymi.

4. Wierzyciele spłacani są zgodnie z kolej- 2. Majątek przedsiębiorcy pozostawia się w jego zarządzie,
nością określoną kategoriami:

pod nadzorem nadzorcy, ewentualnie odbiera zarząd mająt-

5. pierwsza obejmuje np.: przypadające za kiem i oddaje do zarządcy
czas przed ogłoszeniem upadłości należno- 3. Dłużnik przygotowuje propozycje układowe, które z reści ze stosunku pracy, należności alimenta- guły obejmują: redukcję zobowiązań; rozłożenie ich na raty;
cyjne, należności powstałe w postępowaniu redukcję odsetek; restrukturyzację majątku dłużnika
restrukturyzacyjnym ,

4. Propozycje układowe mogą przewidywać podział wie-

a) druga - inne należności, jeżeli nie rzycieli na grupy obejmujące poszczególne kategorie intepodlegają zaspokojeniu w innych kate- resów,
goriach,

5. Warunki restrukturyzacji zobowiązań dłużnika są jedna-

b) trzecia - odsetki od należności uję- kowe dla wszystkich wierzycieli, a jeżeli głosowanie nad ukłatych w wyższych kategoriach w kolej- dem przeprowadza się w grupach wierzycieli, jednakowe dla
ności, w jakiej podlega zaspokojeniu wierzycieli zaliczonych do tej samej grupy, chyba że wierzyciel
kapitał, a także sądowe i administracyj- wyraźnie zgodzi się na warunki mniej korzystne.
ne kary grzywny oraz należności z tytu- 6. Układ wiąże wierzycieli, których wierzytelności według
łu darowizn i zapisów;

ustawy są objęte układem, chociażby nie zostały umieszczo-

c) czwarta - należności wspólników ne w spisie wierzytelności.
albo akcjonariuszy z tytułu pożyczki 7. Uchwała zgromadzenia wierzycieli o przyjęciu układu
dokonanej na rzecz upadłego będące- zapada, jeżeli wypowie się za nią większość głosujących
go spółką kapitałową w okresie pięciu wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co
lat przed ogłoszeniem upadłości, wraz najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących
z odsetkami.

głosującym wierzycielom

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, Dz. U. z 2017
r., poz. 2344 oraz Ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Dz. U. z 2017 r., poz. 1508.

Z tabeli nr 3 wynika, że dłużnik dzięki wszczęciu postępowania upadłościowego bądź
restrukturyzacyjnego uzyskuje wstrzymanie egzekucji w stosunku do swego majątku.
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Wierzyciele natomiast, nawet ci, którzy już taką egzekucję skutecznie prowadzili, niestety
muszą liczyć się z innymi wierzycielami oraz decyzjami syndyka, nadzorcy lub zarządcy.
W postępowaniach tych wierzyciele traktowani są bowiem według tych samych zasad.
Dobrą pozycję w obu postępowaniach mają jedynie wierzyciele, którzy posiadają rzeczowe zabezpieczenie na majątku dłużnika. Oni mogą bowiem odzyskać sumę określoną w zabezpieczeniu z przedmiotu tego zabezpieczenia.
Liczba wszczynanych i prowadzonych w ostatnich latach postępowań zarówno upadłościowych, jak i restrukturyzacyjnych pozwala na przyjęcie, że są one doceniane szczególnie
przez dłużników. Wprawdzie w ostatnich pięciu latach liczba upadłości spada, to zauważa
się trend rosnący i duże zainteresowanie przedsiębiorców wprowadzonymi przez ustawodawcę postępowaniami restrukturyzacyjnymi. Ich liczba w ostatnich dwóch latach wzrosła.
Rysunek 3. Liczba upadłości w Polsce w latach 2013–2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MSiG.

Rysunek 4. Liczba wszczętych postępowań restrukturyzacyjnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MSiG.
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Niewątpliwą zaletą postępowań restrukturyzacyjnych jest zawieszenie egzekucji,
które następuje z mocy prawa z chwilą wydania postanowienia o wszczęciu takiego
postępowania. Dzięki temu dłużnicy od dnia wszczęcia postępowania mają czas na
przygotowanie propozycji układowych dla wierzycieli i przekonanie ich do zalet układu.
Z całą pewnością, z punktu widzenia gospodarki narodowej raz interesów dłużników,
w wielu przypadkach, także wierzycieli, więcej zalet ma restrukturyzacja przedsiębiorstwa, w porównaniu z jego upadłością. Zwykle zapewnia ona utrzymanie miejsc pracy,
dalsze funkcjonowanie przedsiębiorcy, jego oddłużenie i spłatę części zobowiązań. Restrukturyzacja zwykle jednak wiąże się dla wierzycieli z częściową redukcją ich wierzytelności. Dłużnik proponuje bowiem najczęściej umorzenie kosztów ubocznych i części
głównego długu, odroczenie spełnienia świadczenia lub rozłożenie spłaty na raty. Skutecznie zawarty i zatwierdzony przez sąd układ jest wykonywany, a w przypadku braku
wykonania układu, postępowanie może zakończyć się upadłością.

Podsumowanie
Wzrost zainteresowania postępowaniami restrukturyzacyjnymi oraz zmniejszenie liczby upadłości wskazuje, że przedsiębiorcy w Polsce zrozumieli zalety postepowań restrukturyzacyjnych. Prawo restrukturyzacyjne i jego regulacje zachęca przedsiębiorców
do podejmowania działań naprawczych w chwili, gdy mogą one przynieść pozytywne
efekty. Ustawa przewiduje bowiem relatywnie krótkie terminy na przygotowanie planu
restrukturyzacyjnego, udział nadzorcy bądź zarządcy w tym postępowaniu. Świadomy
przedsiębiorca, który nie będzie działał z chęcią pokrzywdzenia wierzycieli ma szanse na
sanację swej sytuacji finansowej oraz uregulowania stosunków ekonomicznych i prawnych z wierzycielami. Z drugiej strony, wierzyciele kontrolują dłużnika i w każdym czasie
mogą wnosić o wszczęcie postępowania upadłościowego.
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Nowe podejście do budowania wartości w biznesie
A New Approach to Building Value in Business
Abstract: The process of enterprise management evolution is noticeable. It is drifting from
management focused on maximizing profit towards management used to build enterprise
value for its stakeholder. Along with that process the business orientation has also changed.
Non-financial results of operations and above all, the development of so-called “common
values” idea, has become more important. Such situation has brought new challenges for
enterprises, among which is the challenge of building strong relationships with customers,
employees, local communities, etc. that will benefit all of them.
An organization which basic objective of the activity is to increase the common value serving the basic stakeholders in the longer term serves increasing the market value of the enterprise, and thus its owners. This means that the goal of the company’s activity should be to build
not only it’s economic value, but also social value in the long run – this is the new management.
The publication is the result of a research proceeding based on the literature of management sciences, participant observation as the vice-president of the management board
of GA Puławy and interviews with managers of the Warsaw Stock Exchange companies.
Key words: enterprise value, shared value, corporate social responsibility, business interests

Wstęp
Współczesne teorie zarządzania muszą zmierzyć się z kryzysem zaufania do biznesu opartego na przestarzałym, zbyt wąskim podejściu do tworzenia wartości ekonomicznych
[Zadora 2004; Karmańska 2009; Siudak 2001]. Większość firm jest bowiem zbyt skoncentrowana na krótkookresowej optymalizacji wyników finansowych. Pojawiło się nawet
pejoratywne określenie tego rodzaju działalności – kapitalizm kwartalny (ang. guarterly
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capitalism)1. Zdolność firmy do wytwarzania wartości i wartość firmy zostały sprowadzone
do kategorii zysku, który z definicji jest rozliczany w krótkim okresie czasu. Takie myślenie
jest coraz bardziej anachroniczne, zważywszy na wzrost znaczenia w wartości rynkowej
firm aktywów niematerialnych, których nie obejmują tradycyjne metody księgowości.
Inwestorzy długoterminowi oczekują stabilnego, stałego wzrostu wartości powyżej
stopy zwrotu od bardziej bezpiecznych lokat kapitałowych. Akceptują podział wypracowanej wartości pomiędzy innych interesariuszy przedsiębiorstwa2, bo stwarza to warunki dla stabilnego rozwoju biznesu w długim okresie czasu. Barton i Wiseman [2015,
ss. 95–107] twierdzą jednak, że długookresowe intencje inwestorów nadal przegrywają
z krótkookresową aktywnością w zarządzaniu przedsiębiorstwami.
Te dwa odmienne podejścia do celu funkcjonowania przedsiębiorstwa prowadzą do
wyróżnienia dwóch koncepcji zarządzania: pierwszej, opartej na budowaniu wartości dla
właścicieli (ang. shareholder value) i drugiej, opartej na budowaniu wartości dla interesariuszy (ang. stakeholders value). Obie te koncepcje współistnieją obecnie w gospodarce
wolnorynkowej, bowiem są inwestorzy gracze, maksymalizujący zysk w krótkim okresie
czasu oraz inwestorzy długoterminowi, oczekujący stabilnego, stałego wzrostu wartości.
Celem publikacji jest zaprezentowanie różnych koncepcji budowania wartości firmy.
Wskazano na nowy paradygmat zarządzania oparty na realizowaniu przez biznes celów
nie tylko ekonomicznych, ale i społecznych, często we współpracy z organizacjami innych
sektorów. W tym rozumieniu podstawowym celem działania przedsiębiorstwa jest wzrost
wartości wspólnej służącej podstawowym interesariuszom, która w dłuższej perspektywie
służy podniesieniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa a tym samym jego właścicielom.

Biznes w poszukiwaniu nowych wartości
W ostatnim czasie biznes jest coraz częściej postrzegany jako podstawowa przyczyna
nierówności społecznych, problemów ekologicznych czy głębokich kryzysów gospodarczych. Krytycy wskazują, że zarządy korporacji próbują odbudowywać niskie zaufanie do
biznesu promując stosowanie społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu swoimi aktywami (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) [Komisja Europejska 2011]. Inni widzą
w tej koncepcji nowe spojrzenie na biznes, oparte na budowaniu wartości dla interesariuszy i uwzględniające koszty społeczne.

Zob. http://www.businessinsider.com/hillary-clinton-quarterly-capitalism-2016 oraz wypowiedź prof. Hausnera w Sopocie na Europejskim Forum Nowych Idei w 2016 roku [http://www.polskieradio.pl].
2
Autor ma świadomość różnic prawnych pojęć firma i przedsiębiorstwo, niemniej jednak z punktu widzenia
celów niniejszego artykułu różnice te nie maja istotnego znaczenia i pojęcia te traktowane są zamiennie.
1
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Krytyka stosunku firm do CSR była podstawowym powodem poszukiwań nowego
spojrzenia na funkcjonowanie biznesu w ramach kapitalizmu wolnorynkowego. Jego propozycje złożył Michael Porter wspólnie z Markiem R. Kramerem [2011, ss. 62–77], którzy
w 2011 roku opublikowali artykuł prezentujący nowe podejście do tworzenia wartości
przez biznes. Skrytykowali oni optymalizację wyników przedsiębiorstwa w krótkim okresie czasu jako podstawowego celu funkcjonowania firmy. W zamian zaproponowali jego
przedefiniowanie, uznając, że powinno nim być tworzenie tzw. wspólnej wartości (ang.
shared value). Idea tej wartości sprowadza się do wytwarzania wartości ekonomicznej dla
przedsiębiorstwa w taki sposób, aby tworzona była równocześnie wartość dla społeczeństwa. Porter i Kramer podkreślają jednak, że proponowana przez nich koncepcja tworzenia
wartości wspólnej – (ang. Creating Shared Value – CSV) odnosi się przede wszystkim do
tych działań, które mają zapewnić przedsiębiorstwu rentowność i konkurencyjność.
Cytowani autorzy twierdzą, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją
słuszną, ale niewystarczającą w obliczu zagrożeń skali zmian otoczenia biznesu. Dowodzą, że zarządy zbyt często postrzegają wydatki na CSR jedynie w formie koniecznych
do poniesienia kosztów. Twierdzą, że proponowana przez nich koncepcja tworzenia
wartości wspólnej ma zastąpić koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, której
realizacja polega głównie na działaniach wizerunkowych i w niewielkim stopniu odnosi
się do samej działalności biznesowej.
Założenia społecznej odpowiedzialności biznesu koncentrują się, zdaniem Portera
i Kramera, na zabiegach PR-owych budujących odpowiednią reputację przedsiębiorstwa. Firmy nie wpisują jej w strategię swojego rozwoju przez co ma ona charakter raczej
krótkookresowy, realizowany pod wpływem nacisków społecznych i w konsekwencji nie
służy budowaniu wartości przedsiębiorstwa, a jest jedynie źródłem nieuzasadnionych
kosztów. Idea wartości wspólnej koncentruje się natomiast na zwiększeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu unikalnych zasobów i fachowej wiedzy przy jednoczesnym tworzeniu wartości społecznej.
Interesującą koncepcję odpowiedzialności biznesu zaprezentowali J. Hausner i R. Zmyślony w publikacji Firma–IDEA: Nowe podejście do wartości w biznesie na Europejskim Forum
Nowych Idei w 2015 r. w Sopocie. To co Porter i Kramer określili jako propozycję wartości
wyróżniających firmę, wspomniani autorzy nazwali ideą firmy, rozumiejąc przez to specyficzny proces wytwarzania wartości. W jego opisie starają się oni nie nawiązywać do
metafory łańcucha, aby uniknąć rutynowego i linearnego rozumienia tego procesu. Podczas gdy Porter i Kramer postulują kreowanie wspólnej wartości, Hausner i Zmyślony kładą
główny nacisk na wspólne kreowanie wartości (ang. Shared Creation of Value – SCV). Uważają bowiem, że tworzenie SCV, wymaga uwspólnienia procesu jej wytwarzania – klienci powinni być w pewnym zakresie jej współwytwórcami. Hausner i Zmyślony twierdzą,
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że dla tego rodzaju firmy nie jest ważna dystrybucja, ale proces wytwarzania, w którym
przedsiębiorstwo buduje relacje z klientem orientując się na jego atuty, a nie słabości. Stara się go upodmiotowić, a nie uzależnić. Dowodzą, że warunkiem wspólnego wytwarzania
wartości jest przyjęcie odpowiedzialności i partnerskie współdzielenie odpowiedzialności [Hausner, Zmyślony 2015, ss. 24, 43]. Firma–Idea musi zapracować sobie na faktyczne
zaufanie swojego klienta, razem z nim współtworzyć konkretne wartości oraz dzielić się
z nim wspólnie wypracowanym zyskiem [Hausner, Zmyślony 2015, s. 54].
Autorzy daleko wybiegają w idei wspólnego kreowania wartości. Wydaje się jednak,
że koncepcja ta, niewątpliwie interesująca intelektualnie, będzie trudna do przyjęcia
przez biznes w branżach tradycyjnych technologii, gdzie zarządzanie oparte jest na
strukturach hierarchicznych. Współtworzenie, przynajmniej w ujęciu ekonomicznym,
musi wiązać się ze współodpowiedzialnością nie tylko deklarowaną, ale również sankcjonowaną prawnie. Wydaje się również, że oddzielenie ryzyka, kapitału i odpowiedzialności od sfery podziału rezultatów działania jest trudne do zaakceptowania dla biznesu.
Dzielenie zysku jest domeną dysponenta kapitału, za którego przyzwoleniem dochód
może być on przekazywany różnym interesariuszom firmy.
Idea wspólnego kreowania wartości może być atrakcyjna dla sektorów wysokich technologii, gdzie uczestnicy projektu tworzenia wartości dzielą się kapitałem intelektualnym,
a także efektami współpracy, np. w branżach opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technologies – ICT). Przykładem tego
mogą być tzw. otwarte partnerstwa innowacyjne [Roszkowska-Menkes 2015, ss. 179–191].
Biznes z własnej inicjatywy wskazuje coraz częściej na konieczność tworzenia długofalowych strategii uwzględniających skutki społeczne swojej aktywności. Duże znaczenie w tym procesie miał list Lerre’go Finka, CEO (ang. Chief Executive Oficer) Black Rock,
zaprezentowany podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w styczniu 2018
roku [https://www.blackrock.com/corporate/en-no/investor-relations/larry-fink-ceo-letter].
Fink zaapelował w nim do prezesów spółek o tworzenie jasnych, długookresowych strategii uwzględniających wpływ społeczny biznesu. Przekonywał, że „bez poczucia celu
żadna firma, publiczna czy prywatna, nie osiągnie pełnego potencjału” [https://www.
blackrock.com/corporate/en-no/investor-relations/larry-fink-ceo-letter]. Wskazuje też,
że firmy muszą korzystać ze współpracy ze swoimi interesariuszami: udziałowcami,
pracownikami, klientami i społecznościami lokalnymi. Według Finka nadszedł czas na
budowanie nowego modelu zaangażowania akcjonariuszy – takiego, który wzmocni
i pogłębi komunikację pomiędzy nimi a interesariuszami firmy. Aby to było możliwe zarząd musi zaangażować się w rozwój długookresowej strategii, która określi wskaźniki
zdolności firmy do tworzenia długoterminowej wartości dla akcjonariuszy i stworzy pole
do działań ze swymi interesariuszami.
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Podsumowując tę część rozważań, w ocenie autora, tworzenie wartości wspólnej w rozumieniu Portera i Kramera czy wspólne kreowanie wartości Hausnera i Zmyślonego, czy
też przemyślenia Lerr’ego Finka nie wykluczają koncepcji społecznej odpowiedzialności
biznesu. Dwie pierwsze koncepcje zbudowano na krytyce (słusznej czy nie) praktyki stosowania przez biznes CSR. Przedsiębiorstwa, które traktują CSR jako integralny element strategii rozwoju służący podnoszeniu jego wartości w interesie swoich interesariuszy będą
siłą rzeczy realizowały znaczną część postulatów redagowanych w koncepcjach CSV i SCV.
Niewątpliwie brakuje dzisiaj rozwiązań, które łączyłyby efektywność działań ekonomiczno-społecznych z wytwarzaniem wartości dla różnych grup interesariuszy na fundamencie rentowności i konkurencyjności rozwoju w długim okresie czasu.

Wartość przedsiębiorstwa dla właścicieli czy dla
interesariuszy
Zdolność firmy do wytwarzania wartości i wartość firmy zostały sprowadzone do kategorii
zysku, który z definicji jest rozliczany w krótkim okresie. Takie myślenie jest coraz bardziej
anachroniczne, zważywszy na wzrost znaczenia w wartości rynkowej firm aktywów niematerialnych, których nie obejmują tradycyjne metody księgowości. Zgodnie z tym kierunkiem myślenia cele właścicieli zasobów są rozbieżne z celami pozostałych interesariuszy.
Zwolennicy koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu natomiast wskazują, że
służy ona budowaniu wartości firmy dbając jednocześnie o realizację interesów partnerów ekonomiczno-społecznych. W duchu teorii dowodzących, że nie ma sprzeczności
pomiędzy osiąganiem celów biznesowych a troską o innych, Prahalad i Ramaswamy zaprezentowali piramidalną strukturę dochodów społeczeństw i sformułowali określenie
podstawy piramidy (ang. The Bottom of the Pyramid) [Prahalad, Ramaswamy 2005, s. 4].
Oznacza ono najuboższych przedstawicieli ludności, a najbogatsi, w relatywnie małej
liczbie, reprezentują wierzchołek wspomnianej piramidy dochodów. Autorzy twierdzą
też, że wartość będzie w coraz szerszym zakresie współtworzona z konsumentami – zarówno z bogatymi, jak i biednymi. Podają przykład serwisu dla rolników wprowadzony
w Indiach, z którego korzysta około 2 mln rolników za 5 dolarów kwartalnie. Dzięki niemu ponad 60% użytkowników serwisu znacznie zwiększyło swoje przychody. Ten rodzaj usługi pozwolił ludziom ubogim lepiej zarządzać swoim gospodarstwem rolnym
i usprawnił sprzedaż plonów. W podobnym kierunku zmierzały propozycje Grupy Azoty
Puławy (GAP), skierowane do Ministerstwa Rolnictwa Etiopii dotyczące oferty przygotowania analiz rynkowych systemu infrastruktury obsługi gospodarstw rolnych, analiz
wody i gleby oraz systemu edukacji rolnej. W gruncie rzeczy to były propozycje budujące wartość potencjalnych klientów.
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Zdaniem Ramaswamy [Baran 2013, s. 127] współtworzenie wartości oferuje cztery
kluczowe korzyści organizacjom i związanym z nimi ludziom. Dla klientów, pracowników i innych interesariuszy to udział w nowych doświadczeniach współtworzenia
wartości oraz zmniejszenia własnego ryzyka i kosztów, a dla menedżerów zwiększenie strategicznego kapitału i zwrotu z inwestycji oraz zmniejszenie ryzyka i obniżenie
kosztów działania.
Jak byśmy nie oceniali prawa właścicieli czy dysponentów zasobów do czerpania
z tego tytułu korzyści należy podkreślić, że istnieje konieczność zapewnienia równowagi w tym procesie między interesami różnych grup interesariuszy. Zarządzanie
przedsiębiorstwem polegające na kreowaniu wartości wspólnej wymaga umiejętności zarządzania relacjami z tymi grupami. Podstawowe znaczenie w tym procesie
ma identyfikacja poszczególnych grup interesu [Marcinkowska 2011, s. 859]. Przedsiębiorstwo powinno przeprowadzić analizę swoich grup interesu po to, by poznać ich
potrzeby i oczekiwania, relacje między nimi oraz metody i narzędzia realizacji swoich celów. Co do zasady, wszystkie grupy interesariuszy powinny być zainteresowane
wzrostem wartości przedsiębiorstwa, ponieważ uczestniczą nie tylko w kreowaniu tej
wartości, ale również z niej korzystają.
W odniesieniu do poszczególnych grup można przyjąć różne mierniki służące ocenie
skuteczności kształtowania owych relacji. Poniżej przykłady dla kilku grup interesariuszy:
·· właściciele – wskaźnik stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału w relacji do alternatywnych inwestycji czy lokat;
·· członkowie zarządu – wysokość wynagrodzenia w relacji do efektów ekonomicznych zarządzanego przedsiębiorstwa – benchmark branży, apanaże pozafinansowe;
·· pracownicy – średnie wynagrodzenie w spółce w relacji do średniego wynagrodzenia w regionie, branży, kraju; dynamika jego wzrostu, pozapłacowe środki motywowania;
·· władze centralne, regionalne, lokalne – wielkość płaconych podatków i opłat, wsparcie inicjatyw społecznych, kulturowych, sportowych i innych w regionie;
·· klienci – atrybuty produktu (jakość, cena, asortyment, funkcjonalność, dostępność),
wizerunek, relacje z klientami;
·· wierzyciele – wskaźniki płynności, ratingi itp.;
·· społeczności lokalne – wskaźnik zatrudnienia mieszkańców, wsparcie dla inwestycji
podnoszących jakość ich życia.
To tylko przykładowe mierniki, które można rozwijać dla różnych zidentyfikowanych
grup interesu.
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Budowanie wartości firmy w oparciu o partnerstwo
organizacji różnych sektorów gospodarki
Firmy wytwarzają wartość ekonomiczno-społeczną, tworząc partnerstwa w formie
ekosystemów bądź klastrów, które pozwalają zwiększyć produktywność i efektywność
wykorzystania posiadanych zasobów. Ekosystem jest pojęciem zaczerpniętym z nauk
o Ziemi. J.F. Moore [1993, ss. 75–86] zdefiniował ekosystem biznesowy jako wspólnotę gospodarczą wspieraną przez interakcje organizacji i osób prywatnych. Firma jest
postrzegana jako część złożonego systemu wykraczającego poza granice sektora
prywatnego (biznesu). Konkurencja przestaje być grą prowadzoną przez pojedyncze
korporacje, a przekształca się w rywalizację między całymi ekosystemami. Natomiast
Porter i Kramer definiują klaster [Porter, Kramer 2017, s. 38] jako geograficzne skupisko organizacji, pokrewnych przedsięwzięć, dostawców, usługodawców i elementów
logistycznej infrastruktury, które mają związek z branżą. Klastry obejmują nie tylko
przedsiębiorstwa, ale także instytucje prowadzące programy badawcze, stowarzyszenia branżowe czy organizacje non profit.
Partnerstwo w realizacji projektów organizacji różnych sektorów gospodarki nie jest
rzeczą łatwą. Organizacje te różnią cele i motywy działań, sposób finansowania, stopień
konkurencyjności, efektywności, konsekwencji niepowodzeń, wartości itp. Uwarunkowania funkcjonowania organizacji różnych sektorów w Polsce zostały przedstawione
w tabeli poniżej.
Tabela 1. Uwarunkowania funkcjonowania organizacji różnych sektorów w Polsce
Sektor publiczny

Sektor prywatny
osiągnięcie
odpowiedniej
stopy zwrotu
z zaangażowanego
kapitału właściciela
maksymalizacja zysku /
/ podnoszenie wartości
przedsiębiorstwa
z reguły bardzo duża,
zależnie od segmentu
rynku

Sektor pozarządowy

Motywacja,
powody działań

ustawowy obowiązek
realizacji usług dla
obywateli

osiągnięcie celów grup
interesów lub celów
społecznych czy idei

Cele

świadczenie usług
publicznych

Konkurencja

brak

Sposób
finansowania

finansowanie z zasobów
finansowanie
finansowanie ze środków
własnych i pozyskanych
gwarantowane z budżetu
własnych i obcych
państwa
od donatorów

działania w interesie
członków; cele społeczne
zróżnicowana, zależnie
od rodzaju działalności
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Sektor publiczny
Presja
efektywności
Konsekwencje
niepowodzeń

niewielka; wdrażanie
projektów unijnych
wymusza jej wzrost
zwykle niewielkie,
mające nieduży wpływ
na działanie urzędu

Sektor prywatny

Sektor pozarządowy

bardzo duża; pod
większa niż w I sektorze;
rygorem
wymusza ją konkurencja
upadłości bądź likwidacji organizacji non profit
brak aktywności,
ogłoszenie upadłości lub
niezrealizowanie celów
likwidacja
członków

Źródło: opracowanie własne w oparciu o B. Mróz, Z. Pokojski [2009, s. 95].

W konsekwencji ukształtowały się różne kultury zarządzania procesami w organizacjach różnych sektorów. W podmiotach sektora publicznego kultura zarządzania oparta jest na respektowaniu procedur, regulaminów itp. W rezultacie myślenie i działalnie
urzędnika koncentruje się na przestrzeganiu przyjętych standardów i norm postępowania. Czas działania określają normy kodeksowe, a rezultaty ekonomiczne działania nie
mają istotnego znaczenia.
W organizacjach sektora prywatnego kultura zarządzania oparta jest na rezultatach
procesów, na dominacji wyniku działania, podnoszeniu produktywności i skuteczności
działania. Duża konkurencja rynkowa powoduje dużą presję na podnoszenie efektywności w celu zapewnienia odpowiedniej stopy zwrotu z zaangażowanych kapitałów.
Konsekwencją ewentualnych błędów zarządczych może być upadłość bądź likwidacja.
W organizacjach trzeciego sektora mamy do czynienia z połączeniem obu tych rodzajów kultur zarządzania. Jednak presja na pozyskiwanie zasobów i realizację celów
grup interesu wymusza coraz częściej korzystanie z narzędzi zarządzania typowych dla
podmiotów sektora prywatnego. Organizacje, które nie mają zdolności pozyskiwania
zasobów są nieskuteczne w realizacji swoich celów.
Opisane różnice są powodem kłopotów w realizacji wspólnych projektów organizacji z różnych sektorów. Dlatego partnerstwa, które odnosiły sukces w realizacji celów
ekonomiczno-społecznych były kierowane przez biznes. Tak było w przypadku Yary,
Nesttle, Coca-Coli i wielu innych studiach przypadków opisywanych w Harvard Business
Review Polska. Porter i Kramer [2017, ss. 24–45] w artykule Tworzenie wartości dla biznesu
i społeczeństwa opisują kilka interesujących przykładów takiej współpracy, która generuje popyt w segmentach rynku uważanych dotąd za nieatrakcyjne bądź niedostępne.
Dowodzą, że przeobrażenie łańcuchów wartości pod katem wartości społeczno-ekonomicznej otwiera nowe perspektywy dla innowacji i uwalnia nową wartość ekonomiczną, której wielu firmom dotąd brakowało. Warunkiem jest jednak rozwijanie partnerstw
w formule np. ekosystemów czy lokalnych klastrów.
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Przedefiniowanie celu działalności przedsiębiorstwa
Istota kapitalizmu wolnorynkowego od czasów Adama Smitha sprowadza się do maksymalizowania stopy zwrotu z zaangażowanych w działalności gospodarczej kapitałów
inwestora. Dysponent kapitału stara się jak najbardziej efektywnie je wykorzystać, realizując swoje biznesowe cele. Owa presja efektywności zdaniem krytyków jest często realizowana kosztem środowiska, pracowników czy szeroko rozumianego otoczenia. Ten kierunek myślenia wskazuje na rozbieżność celów właścicieli z celami innych interesariuszy.
Wielu ekonomistów uważa, że rozwiązywanie problemów społecznych nie należy
do biznesu, ponieważ jest to obowiązkiem podmiotów sektora publicznego, przede
wszystkim rządu i organizacji pozarządowych. Zdaniem autora artykułu biznes zamiast
cedować rozwiązywanie problemów społecznych, mógłby wspólnie z organizacjami
pozostałych sektorów uczestniczyć w ich rozwiązywaniu bez szkody dla akcjonariuszy
czy właścicieli, generując nowe rynki popytu.
W sektorze publicznym myślenie w kategoriach wartości jest zjawiskiem jeszcze
rzadszym. Podmioty tego sektora, jak również większość organizacji pozarządowych,
definiuje swój sukces w kategoriach procedur, regulaminów i dyscypliny budżetowej.
Coraz więcej autorów wskazuje na potrzebę określenia nowej formuły kapitalizmu
– takiej, która będzie uwzględniała cele społeczne rozwoju [np. Peck, Theodore 2007,
ss. 731–772; Amable 2003; Jasiecki 2015, ss. 9–41]. Nie chodzi tu bynajmniej o przejęcie
przez biznes funkcji podmiotów sektora publicznego, ale o uwzględnienie ich w realizacji swoich celów, bez szkody dla produktywności i efektywności działań. Wytwarzanie
wartości ekonomicznej przez wytwarzanie wartości społecznej nie jest przejawem aktywności filantropijnej, lecz działaniem w interesie akcjonariuszy. Mamy tu do czynienia
z przedefiniowaniem celu działalności przedsiębiorstwa tak, by stało się nim generowanie wartości ekonomiczno-społecznej, nie zaś wyłącznie czystego zysku.
W budowaniu wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy w długim horyzoncie czasu
istotne znaczenie mają wartości niematerialne. Świadczy o tym wskaźnik wartości rynkowej
w relacji do wartości księgowej, często określany angielskim terminem goodwill. Oczywiście
dotyczy on spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych. Wartość wspomnianego wskaźnika i jego udział w wartości firmy systematycznie rośnie. Dla najbardziej wartościowych spółek świata, takich jak: General Electric, Microsoft, Coca-Cola, IBM czy Intel, wartość aktywów niematerialnych przekracza wartość księgową spółki [Pokojski 2017, s. 344].
Problem w tym, że rachunek wyników czy bilans nie obejmuje w swych zapisach wartości
aktywów niematerialnych, takich jak: reputacja, relacje z klientami, zdolność pozyskiwania
nowych rynków, relacje ze społecznością lokalną, wiedza i umiejętności pracowników, innowacje, wartość kapitału intelektualnego firmy itp. Współczesny biznes próbuje sobie z tym
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poradzić publikując, niezależnie od sprawozdań finansowych, dodatkowe raporty opisujące
omawiane wartości. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku przygotowała koncepcję projektu „Respect Index”3, który ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych
w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. W procesie oceny przyjmowane są kryteria z kategorii środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.
Przyjęcie orientacji na wartość ekonomiczno-społeczną oznacza skupienie się na
przekonaniu, że rynki są kształtowane nie tylko przez potrzeby ekonomiczne, ale również potrzeby socjalne. A zatem rzecz dotyczy powiększania ogólnych zasobów ekonomicznej i społecznej wartości.
Niewątpliwie istnieje konieczność przedefiniowania celu działalności przedsiębiorstw, tak by stało się nim generowanie wartości ekonomiczno-społecznej, a nie czystego zysku. Biznes potrzebuje przedsiębiorczej i bardziej zamożnej społeczności, nie
tylko ze względu na potencjał popytu na jego produkty, ale również po to, by zyskać
przychylny sobie wizerunek. Dobra reputacja będzie się przecież przekładać na podnoszenie jego wartości rynkowej. Społeczeństwa również potrzebują dobrze prosperującego biznesu po to, by służył on ich rozwojowi, dawał miejsca pracy i poprawiał zamożność obywateli.

Podsumowanie
Opisane wnioski z przeglądu literatury, obserwacji uczestniczącej i przeprowadzone
wywiady nie mogą stanowić wystarczającego dowodu naukowego potwierdzającego
prawdziwość postawionej tezy, że organizacja, której podstawowym celem działania jest
wzrost wartości wspólnej służącej podstawowym interesariuszom w dłuższej perspektywie służy podniesieniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa, a tym samym jego właścicielom. Nie mniej jednak wskazują na nowy kierunek myślenia w zarządzaniu organizacjami, który zyskuje coraz większą popularność.
Pozostaje do rozstrzygnięcia dylemat czy jest to kierunek wymuszony przez rynek
w ramach reguł ustroju kapitalistycznego, czy też stanowi efekt mody, mającej zyskać
przychylność opinii publicznej. Mody, która wcześniej czy później przeminie. Wskazane
w artykule przesłanki poszukiwania nowego modelu biznesowego budowania wartości przedsiębiorstw wskazują, że uwzględnianie celów społecznych staje się powoli warunkiem sine qua non sukcesów ekonomicznych menedżerów jutra. Celem aktywności
przedsiębiorstwa powinno być zatem budowanie wartości nie tylko ekonomicznej, ale
i społecznej w długim okresie czasu.
3
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Możliwości niefinansowego wspierania organizacji
pozarządowych przez interesariuszy
Conditions of Non-Financial Support for Non-Governmental
Organizations by Stakeholders
Abstract: The aim of the article is to identify various forms of non-financial support for non-governmental organizations. Classifications and characteristics of NGO stakeholders were
used in the discussion on the conditions for co-creation of the organizations’ values. Case
studies of non-governmental organizations operating in Poland, including The PKO Bank
Polski Foundation and the DKMS Foundation, as well as examples of undertakings carried
out by those entities show different, often innovative, forms of engaging stakeholders in
philanthropic activities. In addition to volunteering, these activities include participation in
charity runs and other special events, transfer of gifts of various nature and value, blood and
bone marrow donations, recommendations, online voting etc. These examples are used to
consider the possibilities of measuring stakeholders’ engagement and assessing the value
of non-financial support of NGOs.
Key words: NGO, stakeholders, fundraising, non-financial support, measurement, charity runs

Wstęp
Rozwój tzw. trzeciego sektora w Polsce wiąże się z wieloma innowacjami w sferze społecznej, które służą aktywizacji społeczeństwa i tworzeniu nowatorskich rozwiązań
pomocowych. Łączą się one niejednokrotnie z działalnością filantropijną i sprawiają,
że ludzie chętniej angażują się w różnorodne inicjatywy pożytku publicznego. Wśród
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przykładów innowacyjnych projektów społecznych można znaleźć program udostępniania nieodpłatnie pokoi studentom przez seniorów – w zamian za towarzystwo i pomoc w pracach domowych, aplikację mobilną umożliwiającą komunikację osób głuchoniemych z otoczeniem czy system mobilnych usług higienicznych i pralniczych dla
osób starszych zamieszkujących tereny wiejskie [Innowacje społeczne, 2018]. Przedsięwzięcia tego rodzaju zwiększają zainteresowanie ogółu społeczeństwa określonymi
problemami społecznymi i sprawiają, że więcej osób podejmuje aktywne działania na
rzecz potrzebujących pomocy.
Z perspektywy zarządzania fundraisingiem w organizacjach pozarządowych – rozszerza się krąg interesariuszy, którzy są skłonni wspierać działalność NGO [Prymon-Ryś
2015]. Równocześnie jednak pojawia się wyzwanie, jakim jest pomiar wartości tworzonych przez interesariuszy, które mają często charakter pozafinansowy.
Badania nad filantropią koncentrują się zazwyczaj na aspektach łatwych do porównania – indywidualnych darowiznach, zaangażowaniu w wolontariat i aktywności
organizacji pozarządowych. Podejmuje się próby pomiaru oddziaływania społecznego NGO i ustalania kryteriów oceny osiąganych efektów działania organizacji. Skupiają
się one na pomiarze kapitału społecznego i ludzkiego, zaś infrastruktura powstająca
w wyniku projektów wyceniana jest jako finansowa wartość wytworzonych produktów [Juraszek-Kopacz, Tyrowicz 2008]. Jednak w proponowanych podejściach pomiar
aktywności obywatelskiej i rzeczywistego zaangażowania interesariuszy ma charakter jakościowy – ocenia się np. percepcję zmian społecznych przed i po wdrożeniu
projektu. Brakuje procedur wyceny wartości ekonomicznej wsparcia niematerialnego,
przekazywanego przez interesariuszy. W badaniach nad filantropią rzadko podejmuje
się tematykę racjonalności działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe.
Również negatywne lub niejednoznaczne etycznie efekty oddziaływania NGO są raczej obiektem zainteresowania dziennikarzy niż przedmiotem analiz badaczy.
Zawarte w niniejszym artykule przemyślenia na temat możliwości nie-finansowego
wspierania organizacji pozarządowych stanowią próbę rozważenia, jak oszacować wartość współtworzoną przez interesariuszy i ich rzeczywiste zaangażowanie. Bez takiego
pomiaru trudno jest ocenić wartość wsparcia przekazywanego organizacji, a tym samym skutecznie zarządzać relacjami z interesariuszami.

Interesariusze organizacji pozarządowych i współtworzone
przez nich wartości
Wprowadzeniem do rozważań nad możliwościami wspierania organizacji pozarządowych
powinno być wyodrębnienie grup interesariuszy ważnych dla organizacji. Interesariusze
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organizacji pozarządowych to osoby indywidualne oraz podmioty gospodarcze, które
czynnie i bezpośrednio angażują się w działalność dobroczynną i wspierają materialnie lub
w inny sposób organizacje pozarządowe. Tym samym mogą być współtwórcami wartości
kreowanych przez NGO.
Koncepcja „Total Fundraising Organization”, według której cała organizacja – we
współpracy z otoczeniem – jest odpowiedzialna za realizację założeń fundraisingowych
[Kawałko 2012] wyodrębnia wśród interesariuszy:
–– samą organizację,
–– beneficjentów, którzy korzystają z efektów działań organizacji,
–– podmioty wspierające, których świadczenia oraz pracę wykorzystuje organizacja
w celu tworzenia wartości dla beneficjentów.
Każda z tych grup jest niejednorodna i obejmuje interesariuszy o zróżnicowanych
potrzebach i możliwościach działania. Zatem wewnątrz organizacji można wyróżnić:
członków organizacji (np. stowarzyszeń), zarząd organizacji i członków gremiów nadzorujących, etatowych pracowników organizacji. Udział tych jednostek i grup we współtworzeniu wartości organizacji jest ewidentny.
Do beneficjentów zalicza się beneficjentów ostatecznych, na których ukierunkowane są cele statutowe organizacji, osoby odnoszące korzyści dzięki pracy na rzecz
organizacji, lokalną społeczność i ogół społeczeństwa, które korzysta z długofalowych,
pozytywnych efektów działań organizacji. Jakkolwiek tradycyjnie przyjmuje się, że beneficjenci są „konsumentami” efektów działań organizacji, nie można nie doceniać ich
możliwości współtworzenia wartości organizacji pozarządowych.
Do podmiotów wspomagających organizacje pozarządowe należą:
–– darczyńcy i sponsorzy,
–– partnerzy – media i inne podmioty opiniotwórcze,
–– wpływowe instytucje,
–– wolontariusze.
Podobnie jak w przypadku członków organizacji – cechą wszystkich podmiotów
wspomagających jest współpraca w procesie tworzenia wartości organizacji.
Uwzględniając poziom formalizacji działań, interesariuszy organizacji podzielić można na
–– indywidualnych, podejmujących aktywność dobroczynną świadomie, samodzielnie,
na własny rachunek,
–– zrzeszonych, angażujących się działalność filantropijną we współpracy z innymi jednostkami; podejmujących skoordynowane działania pomocowe jednak bez formalnej /prawnej struktury organizacyjnej,
–– instytucjonalnych, działających na podstawie formalnych umów i posiadających wyodrębnioną strukturę organizacyjną i osobowość prawną,
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–– rozproszonych – członków społeczności, którzy na skutek oddziaływania różnych
bodźców stają się incydentalnie, „nieintencjonalnie” odbiorcami i zarazem współtwórcami działań organizacji np. jako przypadkowi uczestnicy demonstracji lub flash-mobu.
Ten ogólny podział, zaproponowany dla potrzeb niniejszych rozważań, wskazuje na
środowiskowe uwarunkowania angażowania się interesariuszy we wspieranie organizacji pozarządowych.
Wartości tworzone przez interesariuszy dla organizacji pozarządowych są różnorodne. Najbardziej dostrzegalne, a zarazem mierzalne jest wsparcie finansowe ze strony
darczyńców i sponsorów. Interesariusze współuczestniczą w tworzeniu wartości przez
NGO poprzez składki członkowskie, darowizny, odpisy 1% podatku dochodowego, zapisy spadkowe, stałe odpisy od wynagrodzeń (tzw. payroll), udział w kwestach, aukcjach
i loteriach charytatywnych, sms-y wysyłane na specjalne numery telefonów itp. [Barański 2016, ss. 93–113]
Wspieranie organizacji pozarządowych może mieć też charakter niematerialny. Interesariusze poświęcają własny czas, energię i umiejętności na rzecz wybranej organizacji,
angażując się jako wolontariusze. Wolontariat należy do tradycyjnych, pozafinansowych
sposobów wspierania organizacji pozarządowych [Kasperska 2017].
Zaangażowanie interesariuszy w działalność dobroczynną uwarunkowane jest czynnikami o charakterze ogólnym, zewnętrznym dla organizacji, do których należą: sytuacja
społeczno-ekonomiczna , stabilność systemu politycznego, poziom swobód obywatelskich, rozwój struktur demokratycznego państwa, funkcjonujące rozwiązania w zakresie
pomocy społecznej itp.
Możliwości zaangażowania interesariuszy indywidualnych zależą od czynników osobistych, takich jak: wiek i sytuacja rodzinna, poziom dochodów, wykształcenie, wyznanie itp.; a także czynników psychologicznych (empatia, współczucie, poczucie sprawiedliwości społecznej, potrzeba poprawy samooceny).
Skłonność do zaangażowania w działalność organizacji pozarządowych wynika z dążenia do zaspokojenia potrzeb społecznych, np. potrzeba docenienia przez innych ludzi,
oddziaływanie na ich życie, samorealizacja, okazywanie uczuć innym [Adler 2006, s. 8;
Prymon-Ryś 2016].
W przypadku interesariuszy instytucjonalnych, do wewnętrznych czynników warunkujących wspieranie organizacji pozarządowych zaliczyć można strategię przedsiębiorstwa / instytucji, politykę CSR, sytuację finansową, przekonania i wartości wynikające
z misji organizacji oraz przekonania i wartości ważne dla władz organizacji.
Przedstawimy teraz innowacyjne możliwości wspierania organizacji pozarządowych
przez interesariuszy, które często mają niefinansowy lub trudno mierzalny charakter.
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Pozafinansowe sposoby zaangażowania interesariuszy
w działalność NGO
Innowacje społeczne w sferze filantropii polegają na umiejętnym łączeniu zainteresowań
z działaniami prospołecznymi, wykorzystania nowoczesnych narzędzi komunikacji dla
zwiększenia zasięgu oddziaływania społecznego i tworzenia systemowych rozwiązań,
które umożliwiają niesienie pomocy wykraczającej poza granice lokalnych społeczności.
Wykorzystanie indywidualnych zainteresowań dla celów charytatywnych
Przejawem innowacji w sferze społecznej jest łączenie działalności charytatywnej z realizacją własnych zainteresowań. Wyraźnym trendem jest np. rozwój turystyki biegowej
w tym biegów masowych i ich specyficznej odmiany – biegów charytatywnych.
Na podstawie studium przypadku Fundacji PKO BP i wspieranych przez nią imprez
biegowych można przedstawić różnorodne formy pozafinansowego angażowania interesariuszy w działalność charytatywną [Bieg Charytatywny PKO BP 2017].
Fundacja PKO Banku Polskiego, założona w 2010 roku w Warszawie, prowadzi działania m.in. na rzecz dobra publicznego w zakresie oświaty, wychowania, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz aktywności fizycznej.
Podstawową formą działalności Fundacji jest realizacja projektów na zasadach partnerstwa strategicznego z wybranymi organizacjami pozarządowymi, które przyjmują
rolę innowatora i lidera zmiany społecznej. Wspólnym celem Banku i Fundacji jest wskazanie i dotowanie organizacji, które działają na rzecz walki z ubóstwem i ze zjawiskiem
niedożywienia wśród dzieci i młodzieży uczącej się [Sprawozdanie 2016].
Jednym z projektów Fundacji jest PKO Bieg Charytatywny – impreza biegowa organizowana na stadionach lekkoatletycznych w 12 miastach Polski. Bieg ma formę 1-godzinnej sztafety, podczas której pięcioosobowe drużyny starają się przebiec jak najwięcej okrążeń; przebyte kilometry przeliczane są na złotówki, za które nabywane są posiłki
dla najbardziej potrzebujących dzieci w regionach, gdzie odbywają się zawody.
Od uczestników – dorosłych i młodzieży pow. 15 r. ż. oczekuje się nie tylko gotowości do wysiłku fizycznego, ale też uiszczenia opłaty startowej. Opłaty te również zasilają fundusz, przekazywany na posiłki dla dzieci. Tym samym interesariusze (zawodnicy)
wspomagają Fundację finansowo, choć ich podstawową formą zaangażowania jest
udział w imprezie biegowej.
Przykładowo, w 2017 roku, w 3. PKO Biegu Charytatywnym wzięło udział 6 401
uczestników, którzy pokonali łącznie 30 915 okrążeń, co daje 12 366 km. W zamian za
zaangażowanie biegaczy Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała 652 826 zł na posiłki dla potrzebujących dzieci (kwota ta uwzględnia również opłaty startowe), czyli ok.
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54 tys. w każdym z 12 miast. Warto tu zaznaczyć, że Fundacja określa uprzednio maksymalny poziom wsparcia finansowego, jakie zostanie przekazane potrzebującym. Zatem
większa – od zakładanej na początku – liczba uczestników biegu nie wpływa na przekazanie wyższej kwoty na cele charytatywne.
Inną formą łączenia filantropii z imprezami biegowymi jest program „Biegajmy razem” zainicjowany przez pracowników Banku PKO BP. Uczestnicy biegu sponsorowanego przez Bank przypinają do koszulki kartkę z napisem „Biegnę dla…”, zaś Fundacja PKO
BP przelicza zaangażowanie zawodników na środki pieniężne i przekazuje darowiznę na
leczenie osoby objętej pomocową akcją charytatywną.
Takie działania są przejawem polityki CSR Banku PKO BP – jak również dobrym narzędziem aktywizowania tzw. interesariuszy „rozproszonych”. Fundacja zachęca osoby,
które kibicują zawodnikom aby dokonywały dobrowolnych wpłat na konto bankowe
odpowiednie dla danego miasta. Fundacja PKO Banku Polskiego deklaruje przekazanie
tych środków na posiłki dla dzieci w regionach, w których odbywają się biegi. W ten sposób łączy się wsparcie pozafinansowe (uczestnictwo w imprezie biegowej, kibicowanie
zawodnikom, tworzenie atmosfery wydarzenia sportowego) ze wsparciem finansowym.
Działaniem, które zmierza do wykorzystania potencjału i talentów interesariuszy jest
organizowanie konkursów. Jednym z nich jest konkurs na projekt koszulki PKO Biegu Charytatywnego, do którego Fundacja zaprasza podopiecznych ośrodków i placówek opiekuńczo-wychowawczych, fundacji czy stowarzyszeń. Na podstawie zwycięskiego projektu powstaje grafika, która zdobi T-shirty zawodników charytatywnej imprezy PKO BP.
Rekomendacje i wspieranie programów komunikacji organizacji pozarządowych
Organizacje pozarządowe często wykorzystują w swej działalności narzędzia content
marketingu [Dutko 2016, s. 434], aby tworzyć treści budzące emocje interesariuszy
i zwiększać ich zainteresowanie określonymi problemami społecznymi. Celem działań content marketingu w sferze non-profit jest pozyskiwanie darczyńców i partnerów, zaangażowanie interesariuszy, budowa bazy mailingowej. Z punktu widzenia
organizacji pozarządowych zaangażowanie interesariuszy może polegać na współudziale w tworzeniu:
–– artykułów,
–– blogów,
–– wiadomości do newslettera,
–– aktywności w mediach społecznościowych (komentarze, udostępnienia treści),
a także uczestniczeniu w wydarzeniach wirtualnych.
Przedsięwzięciem, które umożliwia rozpowszechnianie informacji na temat akcji
charytatywnej Fundacji PKO Banku Polskiego jest konkurs dla uczestników biegu, przy296
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gotowujących się do udziału w imprezie. Zawodnicy mają zrobić zdjęcie podczas treningu biegowego, dodać zdjęcie do aplikacji „Tydzień Biegowy” i głosować na najciekawsze
zdjęcia. Organizator konkursu zachęca nie tylko do przesyłania własnej fotografii, ale też
do zaproszenia znajomych do aplikacji i głosowania.
Rekomendacje przekazywane w ten sposób zwiększają zainteresowanie nie tylko
imprezą biegową, ale też produktami Banku (aplikacje bankowości internetowej), a zarazem wpływają na wzrost rozpoznawalność marki PKO BP wśród interesariuszy.
Równolegle z działaniami komunikacyjnymi prowadzonymi przez media społecznościowe coraz chętniej korzysta się wizerunku influencerów i celebrytów. Znane osoby
przyciągają uczestników i publiczność, która być może nie jest zainteresowana działalnością filantropijną, ale uczestniczy w organizowanych z uwagi na możliwość spotkania
z osobą znaną z mediów.
W przypadku Biegów Charytatywnych PKO BP zwiększeniu zaangażowania interesariuszy – tym razem z grupy wpływowych instytucji i mediów – służy zaproszenie do
zaangażowania się jako ambasador biegu. Apele dotychczasowych ambasadorów m.in.:
D. Gardias i M. Kurzajewskiego, zachęcają znane osoby do obecności podczas biegów na
trybunach. Celebryci przyciągają uwagę mediów oraz społeczeństwa, co przekłada się
na wzrost rangi zawodów w percepcji interesariuszy.
Warto tu zaznaczyć, że Fundacja PKO Banku Polskiego wykorzystuje w znacznej
mierze również interesariuszy wewnętrznych tj. pracowników Banku. Jak wspomniano uprzednio – pracownicy są inicjatorami wybranych programów pomocowych
Fundacji, wskazują również osoby potrzebujące wsparcia finansowego ze strony
Fundacji. Pracownicy angażują się również w organizację imprez biegowych na zasadzie wolontariatu pracowniczego; cześć uczestników biegów sponsorowanych
przez PKO BP oraz organizowanych przy współudziale Fundacji to również pracownicy Banku.
Na podstawie dostępnych informacji trudno jednoznacznie stwierdzić, czy zaangażowanie pracowników banku ma charakter dobrowolny. Pomiar zaangażowania interesariuszy wewnętrznych – nie uwzględniający motywacji do podejmowanych działań
filantropijnych – byłby niepełny.
Dary rzeczowe i wkład własny interesariuszy
Innym wymiarem współpracy interesariuszy z organizacjami pozarządowymi jest przekazywanie darów rzeczowych oraz wsparcie, które ma charakter „wkładu własnego”.
Jeśli darowizny materialne są w postaci np. sprzętu sportowego czy rehabilitacyjnego, upominków i zabawek dla najmłodszych czy tzw. gadżetów reklamowych – stanowią w zasadzie inną formę wsparcia finansowego.
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Obecnie popularne są różnorodne zbiórki: makulatury [Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo 2018], plastikowych nakrętek [Fundacja Hospicyjna 2013], bilonu [Góra grosza
2017], starych telefonów komórkowych [Akcja Ekoszkoły 2016]. Wspólne zaangażowanie wielu osób przekazujących pozornie bezużyteczne śmieci składa się na konkretne
wsparcie wynikające ze sprzedaży tych surowców wtórnych.
Na aukcje charytatywne przekazywane są dobra o unikatowej wartości np. medale
olimpijskie, pamiątki, dzieła sztuki i wyroby artystyczne; ich wartość finansową trudno
jest ustalić jednoznacznie.
Przez „wkład własny” interesariuszy rozumiemy przekazanie dla potrzebujących
krwi, komórek macierzystych lub organów.
Organizacja krwiodawstwa prowadzona jest głownie przez regionalne i terenowe
Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia.
Krwiodawstwo w Polsce jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi [Ustawa o publicznej służbie krwi 1997]. Akcje pobierania krwi organizują też
różne organizacje pozarządowe.
Z kolei najbardziej aktywną organizacją zaangażowaną na rzecz poszukiwania dawców i pobierania szpiku i komórek macierzystych jest Fundacja DKMS. Fundacja prowadzi Bazę Dawców Komórek Macierzystych. Podczas Dni Dawcy Szpiku potencjalni interesariusze mogą zyskać wiedzę na temat dawstwa szpiku i podjąć decyzję o gotowości
oddania komórek macierzystych, gdyby zidentyfikowano tzw. bliźniaka genetycznego.
Innym przykładem działań użytecznych społecznie są akcje promujące udzielanie
zgody na pośmiertne pobranie organów w celu ich transplantacji. Działania te są wspierane przez Rząd [Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,
tkanek i narządów 2005], zaś inicjatywy organizacji pozarządowych służą tworzeniu postaw akceptacji dla dawstwa organów w społeczeństwie. [Dawca.pl 2018]
Opisane tu działania filantropijne, które dotyczą najbardziej osobistego i bezpośredniego poświęcenia się na rzecz potrzebujących – wiążą się z koniecznością wdrażania
rozwiązań systemowych, które umożliwią szybkie i skuteczne ratowanie życia i udzielanie pomocy cierpiącym.
Przedstawione w tym rozdziale sposoby angażowania interesariuszy indywidualnych, instytucjonalnych i rozproszonych w działalność filantropijną świadczą
o ogromnej innowacyjności organizacji pozarządowych. Kreatywność w zakresie
różnych przedsięwzięć społecznych przekłada się na wzrost zainteresowania mediów i jest szansą na zwiększenie zasięgu oddziaływania organizacji. Z punktu widzenia skuteczności działań fundraisingowych niezmiernie istotna jest umiejętność
zarządzania relacjami z interesariuszami [Prymon-Ryś 2015; Mirońska 2016]. Dotyczy
to szczególnie tych interesariuszy, których wartość dla organizacji jest najwyższa.
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Problemów nastręcza jednak pomiar zaangażowania interesariuszy w sytuacjach,
gdy oferowane wsparcie ma charakter pozafinansowy.
W tym miejscu pojawia się też refleksja: co stanowi większą wartość dla interesariuszy – chęć pomocy potrzebującym czy udział w sportowej rywalizacji lub konkursie?
Konsekwentnie, czy frekwencja na zawodach uległaby zmianie, gdyby idea biegu nie
była powiązana z akcją charytatywną? Pomiar zaangażowania interesariuszy powinien
zatem uwzględniać również aspekty motywacji uczestników tego typu imprez.

Możliwości pomiaru nie-finansowego zaangażowania
interesariuszy
Organizacje pozarządowe wytwarzają wartości, które mieszczą się pomiędzy korzyściami stricte społecznymi i wartościami wyłącznie finansowymi. W literaturze przedmiotu
opisuje się podejścia do szacowania wartości działalności dobroczynnej [Jabłoński, Jabłoński 2007; Juraszek-Kopacz, Tyrowicz 2008, s. 43; Dąbrowski 2013]. Miary te odnoszą
się jednak do efektów działań całej organizacji – nie udzielają odpowiedzi na pytanie,
jaką wartość dla organizacji tworzą interesariusze.
Jeżeli interesariusze przekazują dary pieniężne lub rzeczowe, albo świadczą usługi
o charakterze komercyjnym pomiaru zaangażowania można dokonać mierząc wartość
finansową takiego wsparcia. Nie rozwiązuje to problemu wartościowania udziału własnego (np. gotowości potencjalnego dawcy do pobrania krwi rzadkiej grupy) – w sytuacji
gdy substytuty rynkowe nie są dostępne.
Miernikiem zaangażowania interesariuszy w zakresie rekomendacji i aktywności
w przestrzeni wirtualnej są m.in. [Dutko 2016, s. 434]:
·· liczba komentarzy pod wpisami w mediach społecznościowych, blogach itp.
·· udostępnienia (share’y), które są podstawowym wskaźnikiem zaangażowania interesariuszy,
·· liczba osób obserwujących fanpage i witryny internetowe, wskazująca na poziom
zaangażowania tzw. interesariuszy „rozproszonych”,
·· liczba osób subskrybujących newslettery i udostępniających swoje adresy mailowe
– jako potencjalni darczyńcy i partnerzy organizacji.
Organizacje, które chcą wycenić pracę wolontariusza napotykają na brak uregulowań prawnych w tym zakresie. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [2003] nie zawiera żadnych ustaleń dotyczących wyceny pracy wolontariusza.
Zatem wyceniając wartość pracy wolontariuszy najczęściej przyjmuje się ilość roboczogodzin lub etatów przeliczeniowych, porównując ich koszt z wysokością wynagrodzeń
w określonych zawodach. Tak też wartość pracy wolontariatu wylicza GUS. Z kolei dla
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oceny poziomu zaangażowania ogółu społeczeństwa w działalność dobroczynną przyjmuje się ilość osób, które rejestrowały się jako wolontariusze i wykonywały jakąkolwiek
pracę na rzecz organizacji pozarządowych [Kasperska 2017].
Na podstawie studium przypadku Fundacji DKMS [2018] możemy przedstawić kilka mierników poziomu wspomagania organizacji pozarządowych przez interesariuszy.
Fundacja DKMS działa w Polce od 2008 r. jest częścią międzynarodowej organizacji pozarządowej DKMS założonej w Niemczech. Statutowym celem Fundacji jest działalność
na rzecz ochrony zdrowia, przede wszystkim poprzez edukację społeczną w zakresie dobrowolnego dawstwa szpiku oraz rejestrację potencjalnych dawców szpiku wraz z oznaczeniem układu zgodności tkankowej.
Jednym z wymiarów oceny zaangażowania interesariuszy jest oczywiście aspekt
finansowy. Fundacja pozyskuje środki od darczyńców indywidualnych poprzez wpłaty
na konto bankowe, zbiórki okolicznościowe i wpłaty online. Jako Organizacja Pożytku
Publicznego fundacja korzysta też z przychodów z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego. DKMS współpracuje też z partnerami instytucjonalnymi, którzy stale lub okazjonalnie wspierają finansowo organizację. Liczba indywidualnych darczyńców oraz liczba
partnerów biznesowych fundacji jest wyznacznikiem skuteczności prowadzonych działań fundraisingowych.
Wśród tradycyjnych mierników działalności organizacji wykorzystuje się też liczbę
wolontariuszy współpracujących z fundacją. Przykładowo w 2017 roku z DKMS współpracowało 17 000 osób.
Kolejnym podejściem do pomiaru zaangażowania interesariuszy jest osobisty udział
osób, które podjęły decyzję o rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku. Wg danych DKMS, w ciągu 2017 roku, w bazie danych zarejestrowało się 212 863 osoby, zaś
w ciągu 9 lat działalności w Polsce taką decyzję podjęło ponad 1,25 mln osób.
Weryfikacją rzeczywistego zaangażowania interesariuszy jest liczba osób, które
uczestniczyły w zabiegu przeszczepu komórek macierzystych. Według danych Fundacji
DKMS, takich osób w 2017 roku było 1 111 (z czego 200 dawców z Polski).
W przypadku tego rodzaju działalności, pomiar wartości generowanej przez interesariuszy mógłby zostać przeprowadzony na zasadzie benchmarkingu – z inną organizacją stawiającą sobie podobne cele statutowe.
W warunkach polskich podobną do DKMS działalność prowadzi m.in. Fundacja
Urszuli Jaworskiej, która zrzesza około 11 tys. dawców. W ciągu prawie dziesięciu lat
istnienia odbyło się 34 przeszczepów szpiku kostnego od dawców zarejestrowanych
w tej Fundacji.
W praktyce – miarodajne porównanie efektów działania organizacji (np. Fundacji
DKMS i Fundacji Urszuli Jaworskiej) jest jednak utrudnione ze względu na ograniczony
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geograficzny zasięg działania tej ostatniej, oraz na fakt, iż wymienione organizacje współpracują przy tworzeniu jednego rejestru dawców szpiku.
Organizacje pozarządowe często stosują własne kryteria wyceny zaangażowania interesariuszy. Z uwagi na ogromną różnorodność NGO podejścia takie nie wypełniają luki
w sferze badań nad aktywnością filantropijną interesariuszy organizacji.

Zakończenie
Różnorodność organizacji pozarządowych jest ogromna, stąd stale powstają innowacyjne, pozafinansowe formy angażowania interesariuszy. Ta różnorodność wpływa jednak
na trudność wypracowania standardowych procedur pomiaru wsparcia niematerialnego, co utrudnia nie tylko identyfikację i wartościowanie interesariuszy organizacji, ale
też uniemożliwia obiektywne porównanie zaangażowania filantropijnego członków
społeczeństwa. Zwłaszcza, że dostępne narzędzia pomiaru, stosowane np. w badaniach
satysfakcji klientów organizacji usługowych, zaangażowania klientów oraz w badaniach
jakości usług nie są odpowiednie w przypadku wartościowania wielu innowacji społecznych o charakterze filantropijnym.
Wartość zaangażowania interesariuszy może mieć charakter ekonomiczny. Powstaje ona wówczas, gdy zasoby przekazywane przez darczyńców mają określoną wartość
finansową lub jest ona możliwa do oszacowania przy zastosowaniu porównania z wartością rynkową ofiarowanych dóbr, oceną ex-post na podstawie kwot uzyskanych ze
sprzedaży bądź licytacji darów czy wyceną wartości rynkowej pracy wolontariuszy lub
świadczonych usług.
Można też wycenić zaangażowanie interesariuszy w sferze komunikacji i budowania
relacji – miary stosowane dla pomiaru skuteczności działań przedsiębiorstw w social media stanowić mogą podstawę do oceny poziomu rekomendacji, udostępnień czy subskrypcji treści tworzonych przez NGO.
To prowadzi nas do szacowania wartości społecznych współtworzonych przez interesariuszy.
Liczba uczestników i kibiców wydarzeń specjalnych, liczba składających podpisy
pod obywatelskimi inicjatywami ustawodawczymi czy osób rejestrujących się w bazach
dawców szpiku jest obiektywną miarą zainteresowania działaniami prospołecznymi.
Nie informuje ona jednak o rzeczywistym, wymiernym zaangażowaniu interesariuszy.
Pojawiają się pytania: ile osób deklarujących się jako dawcy rzeczywiście stanie się dawcą organów, gdy taki zabieg będzie konieczny i możliwy do przeprowadzenia? Ilu sygnatariuszy inicjatywy obywatelskiej podejmie aktywne działania np. wolontaryjne gdy
projekt wejdzie w fazę realizacji? Jak wycenić wartość krwi lub komórek macierzystych
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przekazanych przez dawców? Odpowiedzi na te pytania uwarunkowane są wieloma
czynnikami o charakterze zupełnie niemierzalnym.
Pojawiają się też pytania związane z operacjonalizacją działań fundraisingowych:
jak wycenić wartość uczestników wydarzeń specjalnych dla organizacji? Czy wartość
znanych osób popierających NGO można mierzyć tak, jak pomiar celebrity endorsement
w przedsięwzięciach komercyjnych? Jak zmierzyć trwałość zaangażowania interesariuszy? W jakim stopniu czas, darowizny i zaangażowanie pozafinansowe zależą od racjonalności wydatkowania środków pozyskanych przez NGO?
Powyższe pytania stanowić mogą inspirację do kontynuowania badań nad uwarunkowaniami wspierania organizacji pozarządowych przez interesariuszy i współtworzenia przez nich wartości organizacji oraz metod pomiaru zaangażowania interesariuszy.
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Powiązania długookresowych stóp procentowych
pomiędzy rynkiem niemieckim a wybranymi rynkami
krajów Europy Środkowej i Północnej
Relationships between Long-Term Interest Rates in Germany
and Central and North European Countries
Abstract: The Treasury bond market has an important role in the public finance policy. It
determines the cost of public debt capital, but also affects the functioning of enterprises.
Transferring impulses between the bond markets is one of the research elements. In Europe, shaping of German bond quotations is used as the basis for comparison for analyses of
domestic bond markets. A similar conviction used in this work. Based on the data of the European Central Bank regarding long-term interest rates with a monthly frequency covering
the years 2001–2017, the interest rate connections in 9 European countries were sought. In
particular, the problem of belonging to the euro area was considered. The analysis used the
identification of turning points, integration and ECM modeling. Research has shown that
interest rates are characterized by similar trends, but they can not be considered long-term
relationships. This is especially true for countries outside the euro area.
Key words: Treasury bond, long-term relationship, reaction to the impulse

Wprowadzenie
Rynek obligacji skarbowych jest jednym z najistotniejszych elementów krajowych oraz
światowych rynków finansowych. Wpływa na funkcjonowanie finansów publicznych, wyznaczanie kosztów kapitału oraz na koniunkturę na rynku prywatnych papierów dłużnych

Jerzy Rembeza, Grzegorz Przekota

i akcji [Georgoutsos, Migiakis 2013]. To właśnie dlatego analiza czynników odpowiedzialnych za kształtowanie koniunktury na rynku obligacji skarbowych jest istotna zarówno dla
polityki makroekonomicznej, jak i funkcjonowania przedsiębiorstw.
Krajowe rynki stóp procentowych, a ich składową są rynki obligacji skarbowych, nie
funkcjonują w sposób niezależny od siebie. Najpopularniejszą teorią opisującą ich wzajemne powiązania jest teoria parytetu stóp procentowych. Zgodnie z nią stopy procentowe na rynku krajowym są równe zagranicznym stopom procentowym powiększonym
o oczekiwaną deprecjację waluty krajowej. Analizy empiryczne wskazują jednak, że stopy procentowe nie zawsze zachowują się zgodnie z zasadą parytetu. Kryzysy, nadmierne
zadłużenie państw, niestabilna sytuacja polityczna powodują wzrost poziomu rentowności obligacji skarbowych oraz wysokości spreadu [Baldacci, Gupta, Mati 2008]. Inwestorzy na globalnych rynkach finansowych często uzależniają swoje decyzje od wiarygodności emitenta – przy większym ryzyku oczekują wyższych stóp zwrotu.
Rynki finansowe, wyceniając poszczególne obligacje, kierują się zarówno obiektywnymi wskaźnikami, takimi jak: wzrost długu publicznego, wielkość deficytu budżetowego, dynamika wzrostu PKB, jak i subiektywną oceną gospodarki (np. postrzeganie
danego kraju jako kraju przynależącego do określonego koszyka). Stąd też często okazuje się, że w krajach o stosunkowo niedużym zadłużeniu i względnie dobrej dynamice
PKB, stopy procentowe dla obligacji skarbowych są wyższe niż w krajach uznawanych
za gospodarki stabilne. Dotyczy to np. państw Europy Środkowo-Wschodniej w porównaniu do Niemiec, które to na rynku europejskim uważane są zazwyczaj za punkt
odniesienia.
W artykule wykorzystano dane Europejskiego Banku Centralnego (EBC) dotyczące długookresowych stóp procentowych o miesięcznej częstotliwości (średnie miesięczne prezentowane w skali roku) obejmujące lata 2001–2017. Odnoszą się one do
10-letnich obligacji rządowych. Analizą objęto 9 krajów Europy Środkowej i Północnej.
Spośród nich 4 – Austria, Finlandia, Niemcy i Słowacja – są członkami strefy euro, a 5
– Czechy, Dania, Polska, Szwecja i Węgry – to kraje spoza strefy euro. Istotnym wyróżnikiem znajdującej się w drugiej grupie Danii jest funkcjonowanie w systemie ERM II.
W przeprowadzonych analizach określono długookresowe i krótkookresowe powiązania pomiędzy stopami procentowymi w tych krajach a stopami niemieckimi. Na tej
podstawie starano się odpowiedzieć na pytania: Czy obecność danego kraju w strefie
euro lub ERM II wpływa na powiązania z niemieckim rynkiem stóp procentowych? Jak
silna jest reakcja krajowych rynków stóp procentowych na zmiany stóp procentowych
w Niemczech?
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Ryzyko a wycena obligacji – przegląd badań
Wyniki badań dotyczących rynku obligacji skarbowych wskazują, że na ich wycenę największy wpływ mają trzy składniki ryzyka: makroekonomiczne ryzyko kredytowe, ryzyko
niewypłacalności oraz ryzyko płynności. W szczegółowych analizach ocenie poddaje się
zwłaszcza: sytuację finansów publicznych w zakresie obsługi bieżącego zadłużenia, aktualny wzrost gospodarczy i jego perspektywy, poziom stóp procentowych i inflacji, a także
kurs walutowy [Edwards 1983; Baldacci, Gupta, Mati 2008; Barbosa, Costa 2010].
W literaturze przedmiotu zauważa się, że państwa o podobnym stopniu rozwoju
gospodarczego, stabilne politycznie i otwarte na wymianę międzynarodową, charakteryzują się podobnymi zmianami cen obligacji. Na podstawie badań wybranych państw
OECD wykazano występowanie pomiędzy nimi integracji finansowej przejawiającej się
długoterminowymi, zgodnymi ruchami cen obligacji. Natomiast różnice pomiędzy cenami kształtowane były przez czynniki indywidualne, takie jak: saldo budżetowe, zmiany w poziomie inflacji, wielkość zadłużenia, stan rachunku obrotów bieżących oraz realny, efektywny kurs walutowy [Afoso, Rault 2012].
Na podstawie badań rentowności obligacji państw wysoko rozwiniętych wyodrębniono determinanty odpowiedzialne za kształtowanie cen w długim i krótkim okresie
[Poghosyan 2012]. Do kluczowych determinant odpowiedzialnych za kształtowanie
długookresowej rentowności zaliczono: stopę potencjalnego wzrostu gospodarczego
i wielkość zadłużenia, zaś krótkookresowej rentowności: zmiany zadłużenia oraz realną stopę procentową. Stwierdzono też, że nominalna inflacja ma nie słabszy wpływ
[Goldberg, Leonard 2003]. Należy zauważyć, że inflacja generalnie skorelowana jest dodatnio z rynkowymi stopami procentowymi i w tym zakresie jej znaczenie dla kształtowania cen obligacji jest ważne [Chionis, Pragidis, Schizas 2014; Gomez-Puig, Sosvilla-Rivero, del Carmen Ramos-Herrera 2014]. Prognoza ogólnego zadłużenia jest istotną
determinantą kształtowania rentowności obligacji w sytuacji, gdy mamy do czynienia
ze stabilnym rynkiem, natomiast w okresach kryzysowych moc tej zmiennej słabnie na
rzecz prognozy salda budżetowego i związanych z tym programów naprawy finansów
publicznych oraz programów pomocowych skierowanych do sektora finansowego [Assman, Boysen-Hogrefe 2011; Weber 2013].
Badania nad ryzykiem płynności, mierzonym proporcją wartości zgłaszanego wolumenu kupna i sprzedaży oraz kosztów transakcji, pokazały, że w sytuacjach kryzysowych
jest to podstawowy czynnik określający wielkość spreadu obligacji skarbowych państw
europejskich w stosunku do obligacji niemieckich [Barbosa, Costa 2010]. Wzrost ryzyka
na rynkach finansowych promuje obligacje niemieckie, gdyż w takich warunkach zauważono wzrost spreadu dla obligacji innych państw w stosunku do obligacji niemieckich
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[Afonso, Arghyrou, Kostonikas 2012]. Generalnie, w sytuacjach napięć rynkowych, rośnie
znaczenie ryzyka płynności i inwestorzy okazują większe zaufanie papierom płynnym,
nawet jeśli wiąże się z nimi większe ryzyko kredytowe [Beber, Brandt, Kavajecz 2006].
Polski rynek obligacji był przedmiotem badań porównawczych z innymi krajami
Europy Środkowo-Wschodniej oraz Europy Zachodniej. Ich wyniki wskazują, że także
w przypadku rynku polskiego istotne znaczenie mają czynniki, takie jak: ryzyko kredytowe oraz ryzyko niewypłacalności i płynności [Alexopulou, Bunda, Ferrado 2009; Nickel,
Rother, Rülke 2009; Ebner 2009]. W przypadku krajów regionu determinanty rentowności
obligacji można podzielić na dwie duże grupy. Pierwsza obejmuje zmienne pochodzące
z rynku euro, takie jak: stopa referencyjna EBC, stopa Euribor, zmienność rynku mierzona indeksem VDAX-NEW oraz inflacja. Stanowią one grupę zmiennych egzogenicznych.
Druga grupa obejmuje zmienne endogeniczne, a należą do nich: wielkość produkcji,
stan budżetu państwa, zadłużenie, inflacja i kurs walutowy [Csonto, Ivaschenko 2013].

Metoda badań
Do wstępnej oceny powiązań pomiędzy wartościami analizowanych szeregów czasowych wykorzystano współczynnik korelacji. Ewentualne silne zależności, a takie pojawiają się w niniejszej pracy, mogą być wynikiem oddziaływania na szeregi czasowe
podobnych czynników. Powodują one, że przebieg szeregów czasowych jest podobny,
a wartości współczynników korelacji wysokie, nawet wtedy, gdy pomiędzy wartościami
szeregów czasowych zachodzą zależności przyczynowo-skutkowe. Dlatego też, odwołując się do koncepcji stacjonarności i kointegracji, w artykule podjęto próbę odróżnienia
zależności pozornych od niepozornych. W pracy skorzystano z tego podejścia, wykorzystując: testy stacjonarności uwzględniające możliwość występowania przełamań w szeregach czasowych, modele poziomów zmiennych ARDL, testy długookresowych powiązań oraz modele przyrostów zmiennych ECM.
Występowanie przełamań, jako zjawisko wpływające na strukturę szeregów czasowych, związane jest z oceną stacjonarności szeregów i w takiej sytuacji standardowe
testy stacjonarności (ADF, PP, KPSS itp.) mają tendencję do negowania hipotezy stacjonarności [Perron 1989]. W związku z tym zaleca się uwzględnienie przełamań w ocenie
stacjonarności i odpowiednią modyfikację testów standardowych [Hansen 2001].
Modelowanie zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi, w tym zwłaszcza
ocenę wpływu stóp procentowych w Niemczech na stopy procentowe w innych krajach, oparto na modelu ARDL. Rolę regresorów w przyjętym modelu pełnią opóźnienia
zmiennej zależnej oraz opóźnienia zmiennej niezależnej:
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gdzie: RX to stopa procentowa w kraju X, natomiast RD to stopa procentowa
w Niemczech [Greene 2008].
W porównaniu z modelami typu VAR zaletą modeli ARDL jest możliwość stosowania
ich w odniesieniu do zmiennych zintegrowanych w różnym stopniu, a także stosowania
różnej liczby opóźnień dla poszczególnych zmiennych.
W analizach empirycznych szczególnie przydatne są narzędzia dodatkowe związane
z modelem ARDL, w tym zwłaszcza testy powiązań długookresowych, pozwalające na
ocenę kointegracji zmiennych, a więc rozróżnienie zależności pozornych od niepozornych. W testowaniu związków długookresowych posłużono się testem granic [Pesaran,
Shin, Smith 2001]. Stosowanie tego testu wymaga przekształcenia modelu ARDL do postaci warunkowego ECM:

W przypadku potwierdzenia związków długookresowych pomiędzy analizowanymi
stopami procentowymi przeprowadzono analizę związków o charakterze krótkookresowym. Wykorzystano w tym celu konwencjonalną postać modelu ECM bez restrykcji,
będącą przekształceniem modelu ARDL do postaci:

gdzie: z jest składnikiem resztowym z regresji kointegrującej:

Zgodnie z teorią, jeżeli istnieje związek długookresowy pomiędzy zmiennymi, to
współczynnik γ powinien być istotnie ujemny.
Ostatnim etapem badań był wybór szeregów krajowych stóp procentowych powiązanych kointegracyjnie ze stopami niemieckimi i przedstawienie zależności pomiędzy
przyrostami wybranych zmiennych za pomocą modeli ECM [Engle, Granger 1987]. Modele te, w odróżnieniu od modeli klasy ARDL, zbudowane są przy użyciu zmiennych stacjonarnych – eliminuje to problem pojawiania się długoterminowej korelacji pozornej.
Ponadto, występujący w tych modelach składnik długookresowy reprezentowany jest
przez reszty z równań kointegrujących, które także są stacjonarne.

Zmiany w poziomie i rozpiętości stóp procentowych
Na rysunku przedstawiono stopy procentowe obligacji w wybranych gospodarkach
(zob. rysunek 1). W przypadku krajów strefy euro (Austria, Niemcy i Finlandia) spadły one
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z poziomu ok. 5% w 2001 r. do nieco ponad 0% w 2016 i 2017 r. W przypadku Słowacji
również obserwowano trend spadkowy, jednak przy znacznie wyższej wielkości początkowej. Należy zauważyć, że Słowacja do strefy euro przystąpiła w 2009 r., a już od 2005 r.,
z wyjątkiem lat 2011–2013, wysokość stóp procentowych na Słowacji nie odbiegała znacząco od wysokości stóp procentowych w Austrii, Niemczech i Finlandii.
Rysunek 1. Stopy procentowe obligacji – kraje strefy euro (a) i kraje spoza strefy euro (b)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ECB.

Efektem takiego kształtowania stóp procentowych były bardzo silne powiązania korelacyjne pomiędzy cenami obligacji w: Austrii, Niemczech, Finlandii i Słowacji. W przypadku pierwszych trzech krajów współczynniki korelacji przekraczały 0,98, w przypadku
Słowacji były nieco mniejsze (ok. 0,90).
Zróżnicowanie stóp procentowych w krajach spoza strefy euro było wyraźnie większe niż w krajach strefy euro. O ile w Czechach, Danii i Szwecji stopy procentowe nie
odbiegały znacząco od stóp krajów strefy euro, to w Polsce i na Węgrzech różnice były
relatywnie duże. W Polsce w 2001 r. stopy procentowe sięgały nawet 12%, a w latach
2013–2017 mieściły się w przedziale 2–4%. Na Węgrzech do 2012 r. stopy procentowe
najczęściej kształtowały się na poziomie 6–8%, chociaż na początku 2009 r. wynosiły
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blisko 12%. Po 2012 r. obserwuje się ich systematyczny spadek. Stopy procentowe w Czechach, Danii i Szwecji wykazywały silne związki korelacyjne ze stopami w strefie euro
(korelacja: 0,94–0,99). Słabsze związki z pozostałymi badanymi krajami charakteryzowały stopy procentowe w Polsce i na Węgrzech (korelacja: 0,7–0,9).
Odchylenia stóp procentowych obligacji od tych, notowanych na rynku niemieckim
prezentują dane dotyczące spreadów (zob. rysunek 2). Wynika z nich, że wśród krajów
strefy euro niewielkimi spreadami charakteryzowały się Austria i Finlandia – sporadycznie przekraczały one 1 p.p. Znacznie większe odchylenia stóp procentowych, ale także
znacznie większa zmienność spreadów, charakteryzowały Słowację. Spready dla stóp
procentowych w Danii i Szwecji były bliskie 0. W Czechach przez większą część badanego okresu spready były zbliżone do odnotowywanych w Danii i Szwecji, ale okresowo
wzrastały do 2 p.p. Z kolei w Polsce i na Węgrzech spready były relatywnie wysokie.
Rysunek 2. Spready stóp procentowych w stosunku do Niemiec

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ECB.

Wyniki badań
Badania empiryczne rozpoczęto od oceny przełamań, czyli istotnych statystycznie zmian
w poziomie stóp procentowych lub szybkości zmian, tj. współczynnika regresji względem
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czasu (zob. tabela 1). Silne zależności korelacyjne sugerowałyby, że punkty przełamań powinny występować w podobnych terminach. Tymczasem trudno jest wskazać kraje, dla
których daty przełamań byłyby w pełni zgodne. Można tu mówić jedynie o podobieństwach. Pierwszą datą, na którą trzeba zwrócić uwagę jest lipiec 2003 r., gdy przełamanie
wystąpiło w: Danii, Finlandii, Niemczech, Polsce i na Słowacji. Kolejną datą jest sierpień
2008 r. – w tym terminie przełamanie wystąpiło w: Danii, Finlandii i Niemczech. Zgodność
terminu stwierdzono także w sierpniu 2011 r. w Niemczech i Szwecji. Można wskazać na
przypadki, gdy przełamania występowały w terminach różniących się o miesiąc, np. Austria
i Czechy – maj i czerwiec 2012 r. oraz listopad i grudzień 2014 r. W przypadku Austrii i Czech
zawsze przełamanie w Austrii wyprzedzało przełamanie w Czechach (zob. tabela 1).
Tabela 1. Daty przełamań w szeregach 10-letnich stóp procentowych
Kraj
Austria
Czechy
Dania
Finlandia
Niemcy
Polska
Słowacja
Szwecja
Węgry

Daty (rok/miesiąc)
2004/08, 2007/02, 2009/08, 2012/05, 2014/11
2004/12, 2007/06, 2009/12, 2012,06, 2014/12
2003/07, 2008/12, 2011/09, 2014/08
2003/07, 2007/01, 2009/07, 2012/01, 2014/08
2003/07, 2006/05, 2008/12, 2011/08, 2014/08
2003/07, 2012/10
2003/07, 2012/03, 2014/09
2004/09, 2008/11, 2011/08, 2014/11
2005/02, 2008/02, 2012/07, 2015/01

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ECB.

Testy stacjonarności ocenianych szeregów przeprowadzono z uwzględnieniem
przełamań (zob. tabela 2). Uzyskane wyniki były typowe dla większości zmiennych
ekonomicznych. Szeregi poziomów były szeregami niestacjonarnymi, a stacjonarne
były ich pierwsze różnice. Podobne wyniki uzyskano dla szeregów czasowych spreadów, chociaż spready dla Danii i Finlandii były stacjonarne (na poziomie istotności
p < 0,1). W przypadku większości analizowanych krajów pierwsze różnice spreadów
były stacjonarne (zob. tabela 2).
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Tabela 2. Testy integracji 10-letnich stóp procentowych oraz ich spreadów – wyniki
testu ADF z przełamaniami
Kraj
Austria
Czechy
Dania
Finlandia
Niemcy
Polska
Słowacja
Szwecja
Węgry
1

Stopy procentowe1
I(0)
I(1)
−4,4476
−10,8968c
−3,1003
−11,2222 c
−4,6316
−10,8100 c
−4,7875
−10,6028 c
−4,8311
−10,6059 c
−4,2141
−9,7434 c
−3,5338
−9,5190 c
−4,6832
−10,5173 c
−4,0933
−12,5230 c

Spready stóp procentowych2
I(0)
I(1)
−2,8777
−17,8672 c
−3,5534
−10,2630 c
a
−4,3147
−15,1193 c
−4,3266a
−12,7489 c
–
–
−3,0664
−10,4924 c
−3,1975
−10,8722 c
−3,1915
−10,9893 c
−2,2219
−11,2867 c

– model ze stałą i trendem; 2 – model ze stałą; a, b, c – istotne na poziomie odpowiednio: 0,1, 0,05 i 0,01

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ECB.

Modelowanie zależności pomiędzy stopami procentowymi rozpoczęto od oceny
wpływu opóźnionych cen obligacji danego kraju oraz aktualnych i opóźnionych cen
obligacji niemieckich (zob. tabela 3). Na uwagę zasługują wartości współczynników
przy pierwszych opóźnieniach dla obligacji krajowych. We wszystkich krajach były one
wysoce istotne statystycznie (p < 0,01), a ich wartości były bliskie 1. Ponadto, wartość
bezwzględna uzyskanych współczynników była w każdym przypadku większa od wartości bezwzględnej współczynników o większym opóźnieniu. Wyniki te oznaczają, że
ostatnio zrealizowany poziom stopy procentowej ma największy wpływ na jej aktualny
poziom. Obserwując wpływ obligacji niemieckich, można zauważyć, że aktualna stopa
procentowa obligacji niemieckich w każdym przypadku istotnie statystycznie (p < 0,01)
wpływała na kształtowanie aktualnej stopy procentowej obligacji pozostałych krajów,
a ponadto, że wartości współczynników regresji były na bardzo wysokich poziomach
– od 0,37 dla Słowacji i Węgier, aż do 1,00 dla Szwecji. Podobny wpływ (poza Słowacją) stwierdzono dla pierwszego opóźnienia niemieckich stóp procentowych. Znak
współczynnika regresji dla aktualnej niemieckiej stopy procentowej był zawsze dodatni,
a pierwszego opóźnienia – ujemny (poza modelem dla obligacji węgierskich). Oznacza
to, że pomimo silnego powiązania korelacyjnego i regresyjnego pomiędzy stopami procentowymi w badanych krajach a niemieckimi stopami procentowymi, należy uznać, że
czynniki krajowe wywierały silniejszy wpływ na krajowe stopy procentowe niż, reprezentowane przez obligacje niemieckie, czynniki międzynarodowe (zob. tabela 3).
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Tabela 3. Modele ARDL dla 10-letnich stóp procentowych
Austria
współcz.1
0,8697c
0,1844 a
−0,0409
−0,1050
0,8687 c
−0,6731 c
−0,3044 b
0,0761
0,0870
0,0710 a
−0,1706 c
0,0010 c
0,9975
0,9274
Polska
zmienne
współcz. 1
Pl(−1)
1,3311 c
Pl(−2)
−0,0370 c
D
0,6365 c
−0,5877 c
D(−1)
0,0148
C
0,0005
Trend

zmienne
A(−1)
A(−2)
A(−3)
A(−4)
D
D(−1)
D(−2)
D(−3)
D(−4)
D(−5)
C
Trend
R2
BG test*

R2
BG test*
1

0,9879
0,8976

zmienne
Cz(−1)
Cz(−2)
Cz(−3)
D
D(−1)
C
Trend

Czechy
współcz. 1
1,2922 c
−0,5685 c
0,2165 c
0,6752 c
−0,5763 c
−0,1999
0,0012 b

R2
BG test*

0,9912
0,5861
Słowacja
zmienne
współcz. 1
SK(−1)
1,2943 c
SK(−2)
−0,3296 c
D
0,3688 c
D(−1)
−0,1319
D ( − 2 −0,1809 b
C
−0,0804
Trend
0,0005
R2
0,9917
BG test*
0,7071

zmienne
DK(−1)
D
D(−1)
D(−2)
D(−3)
C
Trend

R2
BG test*

Dania
współcz. 1
0,8407 c
0,9668 c
−0,7248 c
−0,1154 b
0,0523
−0,0718
0,0004

0,9980
0,9603
Szwecja
zmienne
współcz. 1
S(−1)
1,2169 c
S(−2)
−0,2759 c
D
1,0008 c
D(−1)
−1,1999 c
0,2429 c
D(−2)
C
0,0950
Trend
−0,0004
R2
0,9981
BG test*
0,4517

Finlandia
zmienne
współcz. 1
F(−1)
0,9848 c
F(−2)
−0,0038
F(−3)
−0,1340 a
F(−4)
0,0428 a
D
0,9393 c
−0,8941 c
D(−1)
D(−2)
−0,0376
D(−3)
0,1283 a
C
−0,1286 c
0,0008 c
Trend

R2
BG test*

0,9990
0,7898
Węgry
zmienne
współcz. 1
H(−1)
1,2149 c
H(−2)
−0,5026 c
H(−3)
0,2447 c
D
0,3659 c
0,2615 c
D(−1)
C
−0,1729
Trend
0,0012
R2
0,9638
BG test*
0,1915

– model ze stałą i trendem; 2 – model ze stałą; a, b, c – istotne na poziomie odpowiednio: 0,1, 0,05 i 0,01;* – test auto-

korelacji Breuscha-Godfreya, poziom p.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ECB.

W związku z zauważonym problemem wartości współczynników regresji dla aktualnych oraz opóźnionych stóp procentowych obligacji niemieckich przeprowadzono test
F istotności długookresowych powiązań pomiędzy krajowymi a niemieckimi stopami
procentowymi. Wyniki wskazują na duże zróżnicowanie pomiędzy badanymi krajami
(zob. tabela 4). O długookresowym powiązaniu pomiędzy krajowymi a niemieckimi stopami procentowymi można mówić w przypadku Austrii, Danii oraz Finlandii. Znamienne
jest to, że są to kraje albo należące do strefy euro (Austria i Finlandia), albo silnie związane gospodarczo z Niemcami i będące w strefie ERM II (Dania). Nie ma takiego powiązania
w przypadku innych krajów spoza strefy euro, tj. Czech, Polski, Szwecji i Węgier, ale także
Słowacji, będącej od 2009 r. członkiem strefy euro (zob. tabela 4).
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Tabela 4. Wyniki testu granicznego dla długookresowych powiązań z 10-letnimi
stopami procentowymi w Niemczech
Kraj

Statystyka F

Austria
Czechy
Dania
Finlandia
Polska
Słowacja
Szwecja
Węgry

6,6621
3,9477
6,3332
8,5027
3,2806
2,6120
2,8105
1,9179

Wartości krytyczne
Poziom istotności
I(0)
0,1
4,05
0,05
4,68
0,025
5,3
0,01
6,1

I(1)
4,49
5,15
5,83
6,73

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ECB.

W odniesieniu do krajów, w wypadku których stwierdzono występowanie długookresowych
powiązań pomiędzy krajowymi cenami obligacji a cenami obligacji w Niemczech (Austria, Dania
i Finlandia) przedstawiono w pracy wyniki dotyczące modeli ECM (zob. tabela 5 i tabela 6). Analizując wartości współczynników regresji w prezentowanych modelach, zauważyć można kilka elementów wspólnych. Przede wszystkim współczynniki opóźnionych o jeden okres krajowych stóp
procentowych były zawsze ujemne, a opóźnionych o jeden okres niemieckich stóp – zawsze dodatnie. Ponadto, co do wartości bezwzględnej, te drugie były wyższe od pierwszych. Kolejnym elementem wspólnym była wysoka wartość (bliska 1) współczynnika regresji dla zmiennej obrazującej
bieżącą zmianę stóp procentowych w Niemczech. Zmienna ta była najważniejsza w kształtowaniu
bieżącej zmiany stóp procentowych w wybranych krajach. Trzeba zwrócić uwagę na to, że w przypadku Austrii stwierdzono dodatkowo istotny wpływ także większych opóźnień przyrostów stóp
procentowych w Niemczech, co było elementem wyróżniającym ten model (zob. tabela 5).
Tabela 5. Warunkowe modele ECM dla 10-letnich stóp procentowych w Austrii, Danii
i Finlandii

zmienne
A(−1)
D(−1)
dA(−1)
dA(−2)
dA(−3)
dD
dD(−1)
dD(−2)
dD(−3)
dD(−4)
C
Trend

Austria
(A)
współcz.1
−0,0918 c
0,1252 c
−0,0385
0,1459 b
0,1050
0,8687 c
0,0703
−0,2341 c
−0,1580 b
−0,0710 a
−0,1706 a
0,0010

zmienne
DK(−1)
D(−1)
dD
dD(−1)
dD(−2)
C
Trend

Dania
(DK)
współcz.1
−0,1593 c
0,1789 c
0,9668 c
0,0631 a
−0,0523
−0,0718
0,0004

zmienne
F(−1)
D(−1)
dF(−1)
dF(−2)
dF(−3)
dD
dD(−1)
dD(−2)
C
Trend

Finlandia
(F)
współcz.1
−0,1102 c
0,1359 c
0,0950
0,0911 −0,0428
a

0,9393 c
−0,0907
−0,1283 a
−0,1286 c
0,0001 c
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Austria
(A)
Równanie kointegrujące2:
A = 1,3641D + 0,0107Trend
0,1417
0,0107
(0,0000) (0,0042)
1

Dania
(DK)
Równanie kointegrujące2:
DK = 1,1231D + 0,0028Trend
0,0679
0,0018
(0,0000) (0,1285)

– model ze stałą i trendem;

a, b, c

Finlandia
(F)
Równanie kointegrujące2:
F = 1,2329D + 0,0070Trend
0,0747
0,0020
(0,0000) (0,0000)

– istotne na poziomie odpowiednio: 0,1, 0,05 i 0,01; 2 – kursywą

przedstawiono błędy standardowe współczynników regresji, w nawiasach poziom p; D – oznaczenie
szeregów czasowych stóp procentowych w Niemczech.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ECB.

Wnioski wynikające z analizy modeli prezentowanych w tabeli 6. są zgodne z tymi,
które wynikają z analizy modeli przedstawionych w tabeli 5. Bezwarunkowy model ECM
w inny sposób (za pomocą zmiennej ECM) ujmuje relację długookresową (zob. tabela 6).
Tabela 6. Bezwarunkowe modele ECM dla 10-letnich stóp procentowych w Austrii,
Danii i Finlandii

zmienne
dA(−1)
dA(−2)
dA(−3)
dD
dD(−1)
dD(−2)
dD(−3)
dD(−4)
C
ECM(−1)
R2
1

Austria
(A)
współcz.1
−0,0385
0,1459 b
0,11050
0,8687 c
0,0703
−0,2341 c
−0,1580 b
0,0710 a
−0,1696 c
−0,0917 c
0,7806

zmienne

Dania
(DK)
współcz.1

dD
dD(−1)
dD(−2)
C
ECM(−1)

0,9668 c
0,0631 a
−0,0523
0,0714 c
−0,1593 c

zmienne
dF(−1)
dF(−2)
dF(−3)
dD
dD(−1)
dD(−2)
C
ECM(−1)

0,8381

R2

R2

– model ze stałą i trendem; – model ze stałą;
2

a, b, c

Finlandia
(F)
współcz.1
0,0950
0,0911
−0,0428 a
0,9393 c
−0,0907
−0,1283 a
−0,1279 c
−0,1102 c

0,9102

– istotne na poziomie odpowiednio: 0,1, 0,05 i 0,01

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ECB.

Analizując przedstawione modele, przede wszystkim należy stwierdzić, że współczynniki regresji przy zmiennej ECM były istotne statystycznie i zgodnie z teorią – ujemne.
Trudno je jednak uznać za wysokie. Oznacza to, że powrót do równowagi długookresowej
w wyniku egzogenicznego szoku na rynku niemieckim był we wszystkich trzech krajach
powolny. Warto natomiast zwrócić uwagę na bardzo wysokie wartości współczynników
determinacji, które dla modeli przyrostów z reguły są niskie, nawet jeśli zawierają one elementy równowagi długookresowej. Przedstawione modele wyjaśniały więc dużą część
krótkookresowej zmienności stóp procentowych w Austrii, Danii i Finlandii.
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Podsumowanie
W zarządzaniu długiem publicznym istotną rolę pełnią stopy procentowe obligacji skarbowych. Jak pokazują badania, we wszystkich badanych krajach stopy te na przestrzeni
ostatnich kilkunastu latach spadły. Wspólną cechą analizowanych gospodarek jest bliskie
sąsiedztwo oraz współpraca w ramach Unii Europejskiej (UE). Mimo zaawansowanych
procesów integracyjnych polityka fiskalna krajów UE prowadzona jest jeszcze w dużej
mierze niezależnie. Chociaż proste związki korelacyjne wskazują na powiązanie długookresowych stóp procentowych pomiędzy krajami UE, nie oznacza to automatycznie, że
zagraniczne stopy procentowe wpływają na stopy krajowe.
Analiza przełamań prowadzi do wniosku, że najmniejszą liczbą przełamań w obserwowanym okresie charakteryzowała się Polska, a największą kraje, takie jak: Austria,
Czechy, Finlandia i Niemcy. Wyniki przeprowadzonych testów wskazują, że jedynie część
przełamań miała miejsce w tych samych lub zbliżonych terminach, natomiast znaczna
ich część zachodziła w specyficznych dla danego kraju terminach. Sugeruje to możliwość występowania wspólnych czynników sprawczych, kształtujących wartości analizowanych szeregów czasowych, a nie podążanie jednych obligacji za drugimi.
Modelowanie i testowanie zależności długoterminowej krajowych stóp procentowych od stóp procentowych w Niemczech pozwala na wyciągnięcie wniosku, że choć
stopy procentowe wykazywały zbliżone kierunki zmian, to jednak w znacznej części
krajów regionu stopy procentowe nie są powiązane długookresowymi związkami ze
stopami w Niemczech. Wyraźny wpływ na długookresowe powiązanie stóp procentowych miało członkostwo kraju w strefie euro bądź w systemie ERM II. Stopy procentowe
w żadnym kraju spoza strefy euro lub ERM II nie wykazywały długookresowych związków z niemieckimi stopami, a wszystkie kraje, w których stopy procentowe wykazywały
taki związek (Austria, Dania, Finlandia) były w strefie euro lub ERM II. Z kolei przykład
Słowacji pokazuje, że samo przyjęcie euro nie prowadzi do powiązania stóp z, traktowanymi jako benchmarking, stopami niemieckimi.
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Economic Determinants of the Functioning of Air
Transport Services Market in the Second Decade
of the 21st Century
Abstract: The article deals with issues relating to the economic aspects of the operation
of the air services market. It presents the market as a complex functional structure and
the most important basic specific economic relations (cost-price) occurring on the relevant
market. It also indicates the determinants of business aviation companies, referring to the
most important economic aspects.
The authors of the article conducted research and systematically analyzed the economic impact on the development and transformation of the modern aviation services market. The complexity of phenomena, the dynamics of their changes and economic specificity
point to the necessity of systematic analyzes of the determinants of its functioning. The aim
of the study is to present the structure and market dependencies and results of research
on the economic air transport services market. For this purpose, the research and observational method were applied. A descriptive method, analysis-synthesis of market processes,
participant observation and problem analysis were also used.
Key words: air transport services market, economic determinants

Introduction
The contemporary market of air services is characterized by the most dynamic development in comparison to other transport markets. The global nature of branch activities, internal diversity, strong competition, the pace of innovative transformations and
intensive cooperation in the sector requires adaptation to the changing conditions. The
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current shape of the air transport services market is largely derived from the provisions
of the Chicago Convention of 1944, resulting in different philosophies represented by
two segments of aviation of these times: the American liberalism and the British state
protectionism. This agreement regulating the functioning of civil aviation was systematically supplemented with further legal acts of global, regional or national significance and
economic determinants of the functioning of air services market in the second decade of
the 21st century. The considerations were focused on three issues that were presented in
the following problem sequence:
1. Open sky policy – the basis for the functioning of the modern transport services
market,
2. the air transport services market as a functional structure,
3. the economic conditions of operations on the market of air services.

Open sky policy – the basis for the functioning of the
modern transport services market
Liberalization processes in the global air services market related to the open sky concept were initiated at the beginning of the 20th century. Since then, aviation regulations
concerning the provision of services, undistorted competition, protection of consumer
rights of air services, environmental protection, safety aviation and fighting terrorism
have been introduced in the aviation practices. They strengthen competition processes,
consolidation of enterprises and development of the aviation sector.
A community civil aviation policy on the Old Continent was initiated by the European
Court of Justice regarding the open skies on November 5, 2002. “The development of the
community’s external aviation policy program” statement concluded that the agreements
of the European Union members with third countries would provide economic benefits from
the opening of markets, investment promotion and ways to ensure fair competition. The
next stages of leveling the operating conditions on the market were European Agreements
with associated countries and the agreement on the Common European Aviation Area, providing carriers with access to internal routes and EU airports, the right to set tariffs and fees
for air services, ground handling conditions and the quality of provided air services.
The document “State Transport Policy 2006–2025” defined air transport as the fastest
growing branch in the EU and in Poland. It specified the development directions of Polish airports that guarantee, among others:
·· the increase in demand ahead of improved branch availability,
·· the elimination of the regions’ isolation due to the modernization and expansion of
infrastructure in regions without regular air transport,
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·· the improvement of regional and local accessibility of airports,
·· linking the development of the aviation infrastructure with the plans for comprehensive and transporting organization of the Polish space,
·· the inclusion of Polish airports in the EU intermodal transport network ensuring their
importance in the European transport corridors,
·· the activation of regional airports through appropriate regulations, decisions and
organizational and legal actions.
The role of regional and local authorities in the process of active support of airport development and their interdependent development was also pointed out in that document.
The Act of July 3rd, 2002 – the Aviation Law and executive acts intensified the adjustment processes of the national regulations of the Polish air services market to the expanded scale of operations. After Poland’s accession to the European Union (May 1st, 2004),
the problems of the functioning and development of branches gained a new quantitative and qualitative dimension. Spectacular transformations were quickly noted in Polish
air transport. New, mainly low-cost carriers appeared on the market. The opening of the
European market triggered social air mobility, and the increase in the level of wealth of
the society resulted in interest in tourist air travel.
The pace of changes on the Polish market of air transport services was so rapid that
market and marketing research conducted a few years ago does not reflect the current
realities of its functioning. The situation on the Polish market of air services is manifested
not only by the progressive increase in the volume of transport, but above all by the growing role of regional airports in their service and significance for regional economies.
Regional airports became mainly the subject of interest of low-cost carriers, previously
deprived of regular connections with other ports of Europe and the world. A measurable
benefit of the implementation of the open sky policy for Polish consumers is the increased access to services at attractive air ticket prices. The Polish low-cost carriers also
show increased activity, for whom the systematic and rational correction of the network
of connections as well as expansion into new markets has become a priority. The activities undertaken, in accordance with the concept of open sky policy, activate airports,
leading to the differentiation and functional complexity of these transport nodes.
The problems of the functioning of the modern aviation services market are an important
element of scientific cooperation programs and economic practice in the world operations.

The air services market as a functional structure
The air transport services market is a configuration of often unrelated spatially interacting sub-markets and segments, air-traffic networks, carriers and airports operating
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with them, along with branch users reporting the need to purchase offered services. It
is a meeting place for buyers of air services with their sellers, and its basic elements are:
·· supply, which expresses the will of producers to sell their products,
·· demand i.e. buyers’ needs and intentions, supported by a real purchasing fund,
·· price – the element of regulating the size of the previous elements.
Each of them has an interdependent impact on the other components.
The supply side of the air services market is represented by air transport companies
(carriers, societies and airports), entities cooperating with them and institutions creating
transport policy. They offer services, work and money, between which there are mutual
interactions. Supply is the basis and necessary condition for satisfying the demand reported by air transport users. Air services are gaining importance as far as socio-economic development is concerned.
The demand side is represented by individual or institutional passengers, intermediaries, including travel agencies and tourist agencies, forwarding, trading, postal and
logistics companies, including courier and other economic organizations. The size of demand for air services arises from:
·· demand for air travel, taking into account material factors of buyers,
·· expectations, preferences and aspirations of users and producers,
·· accessibility to airports and further destinations,
·· airport capacity and the offered network of connections,
·· the level and structure of air services prices,
·· price level of substitute services, e.g. rail, bus and sometimes sea travel tickets,
·· price level of complementary products and services (hotels, car rentals),
·· the quality of services provided (safety, punctuality, air travel conditions),
·· customer preferences and loyalty,
·· seasonal factors (summer, holidays, time of day, time of week),
·· accidental factors (terrorism, natural disasters, competition),
·· cultural and civilizational level (traditions, customs),
·· socio-psychological level (fashion, imitation, social prestige, etc.),
·· the attractiveness of the visited places,
·· the condition of the economy and the nature of trade in goods [Vasight, Fleming,
Tacker 2010, p. 31].
The basis for separating the features of the demand for air services is also the original
research conducted at selected Polish airports.
The features of demand for air services directly affect the production and financial
condition of airlines. Continuous fluctuation, seasonality of demand, including periods of
rapid demand for air transport and equally rapid fleetingness, problems with accessibility
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of slots at airports, adjustment of connection networks, frequencies and travel times are
subject to constant monitoring and analyzes were taken into account in the construction
of business models of these entities.
The mechanism of shaping prices for offered services is based on the mutual relation
of supply and demand. The price reflects the value and quality of the product. Too high
prices limit the sales, too low – prevent achieving the right profit [Żurek 2016, p. 501]. The
price is also information about the level of air service quality, a key instrument of marketing policy of airlines. Price levels determine revenues, are indicators of the utility value
of services for consumers and a measure in the process of building intangible assets of
enterprises and air services [Rucińska, Ruciński, Tłoczyński 2012, pp. 72–73].
Air services are traded on the market. In terms of process, they arise as a result of the basic
transport activities (processes) with the handling of passengers and cargo, and the provision of
specialized support services performed as part of commercial business, subject to economic
regulations determined by the aviation law. The service providers are: air traffic management
services, airports, ground and technical servicing of aircraft, CRS (Computerized Reservation
System), trainings, complex air cargo handling including logistic processes, aircraft rental, cooperation with tourist organizations, catering companies, design and production of aviation
equipment. The services are provided by airlines and airports, transport organizers, cargo
consignors and logistic companies, tourist organizations, air traffic control and security services, fuel suppliers and the aviation industry providing work resources, i.e. communication and
transport airplanes, as well as elements of specialized equipment for air transport work.
In functional terms, air services have a specific but individualized market and utility
value. In addition to commercial market turnover and benefits for their sellers, the usability (utility value) features reflect the fact that the passenger’s needs are met by air travel,
they are offered comfort and conditions of arrival at the port of destination or safe and
punctual delivery of the cargo to the final recipient.
The subject of detailed market and marketing research are partial, often spatially
unrelated markets of air services or their segments, which are analyzed according to
various criteria, including:
·· the object of carriage (markets for passenger, goods and postal transport);
·· transport distances (long-distance – intercontinental, transcontinental, medium
distance (from 1,000–1,500 to 4,000–6,000 km) and short distance (up to 500 km) –
domestic, regional;
·· belonging to the national airspace (international and global markets), intercontinental, continental, interregional markets), national (nationwide, regional and local);
·· the way of organizing transport (regular and irregular transport markets) [Ruciński
et. al. 2015, p. 58].
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The subject of research are also airports, i.e. point infrastructure facilities of branches, places of providing services for passengers and means of transport. Their wide
thematic spectrum results from the improvement of the quality of services and in conditions of strong competitiveness. More often they also concern entities involved in air
traffic service, located in the area of the airport or in near-airport areas, e.g. Airport Cities,
referred to as catchment area of airports [Balboa, Odoni, Barnhart 2009, p. 53]. They are
the source of economic and non-economic benefits for all participants of the contemporary air services market.
The importance of air transport and its market as elements of the global transport
system results from the use of its properties for the development of economic, political,
scientific and technological cooperation, cultural cooperation and tourism. The future
of this market will reflect the impact of economic and non-economic factors on a global and regional scale, changes in the organization of the aviation sector, technological
development, conditions of competition, air transport policy, including sustainable development policy.

Economic aspects of the functioning of the air
services market
The economic aspects of the functioning of the air services market relate to the calculation of the costs, prices and revenues from operations in the air services market. Hence,
their reflection is the relationship between costs and prices as the basic economic categories. They represent the efficiency of transport and decide on the purposefulness
of the business operations of aviation companies. Effective activity is a prerequisite for
the functioning and development of the branch services market. However, this is not an
obvious fact. For many years there were various forms of financing air transport in some
countries with a traditional market economy, as well as in the period of several dozen
years of the experiment of the so-called centrally-planned economy, disrupting the proper functioning of branches. Today, there are also some areas of subsidies, co-financing
of operations of some carriers and airports. Regardless of the ultimately formulated function of the aviation company’s aim, information on costs and revenues form the basis
for rational management of the company. The costs incurred constitute the basis for assessing the quality of the production process of air services and their prices affect the
sale and decide on the exchange process.
The economic relations on the market of air services depend on, among others, flexibility of demand, resulting from the percentage change during the percentage change
in the price for the service while maintaining the ceteris paribus principle. The classic
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formula defining the dependence of price changes and demand for a given service assumes that the preferences and income of buyers and the prices of other services are
stable. Then, the price flexibility of demand is the ratio of relative changes in demand to
the relative price changes of a particular service. A value of less than one means no price
flexibility of demand.
Flexibility of demand for transport services is a variable value depending on the
analyzed market. The IATA surveys show that for single flights between cities the sensitivity of demand for price change is high (–1,2 to –1,5). At the national or regional level,
on the other hand, it shows little sensitivity to changes in prices (national level: –0,8;
supra-national level: –0,6) and indicates greater competitiveness of domestic and local
connections [Smyth, Pearce 2008, p. 7].
Comparing the price flexibility of demand for short-haul and long-haul connections,
it should be stated that it is higher for short-haul connections. It results from the substitution effect and a greater possibility of choosing other means of transport (railway,
car). At the same time, the analysis showed differences in this value depending on the
region it was concerned with. Table 1 presents the results of the price flexibility analysis
on various aviation markets taking into account regional conditions.
The increase in the supply of air services may result from the reduction of operating
costs or from the fact that the airline entered the market. For example, when reducing
the cost of aviation fuel air ticket prices may be reduced by generating an increase in
demand. In such a situation carriers can open, for example, new connections offering
more services [Vasight, Fleming, Tacker 2010, p. 32].
Table 1. Calculation of price flexibility of demand in various markets including short
and long-haul connections
Markets
North America
– internal
market
Intereuropean
market
Asia – internal
market
Sahara Africa
– internal
market

Air connections
between city pairs
Short-haul Long-haul
-1,5
-1,4

National connections
Short-haul
-0,9

Long-haul
-0,8

Transnational /
/ regional connections
Short-haul Long-haul
-0,7
-0,6

-2,0

-2,0

-1,2

-1,1

-0,9

-0,8

-1,5

-1,3

-0,8

-0,8

-0,6

-0,6

-0,9

-0,8

-0,5

-0,5

-0,4

-0,4
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Markets
South America –
internal market
Transatlantic
market
Transpacific
market
Europe – Asia

Air connections
between city pairs
Short-haul Long-haul
-1,9
-1,8

National connections
Short-haul
-1,1

Long-haul
-1,0

Transnational /
/ regional connections
Short-haul Long-haul
-0,8
-0,8

-1,9

-1,7

-1,1

-1,0

-0,8

-0,7

-0,9

-0,8

-0,5

-0,5

-0,4

-0,4

-1,4

-1,3

-0,8

-0,7

-0,6

-0

Source: own study based on Smyth, Pearce 2008, p. 8.

Prices in air transport are air fares for passengers or air rates for goods and mail. Historically, air fares and rates were established by IATA at Traffic Conferences divided into three
regions: North and South America, Europe, Middle East and Africa, Pacific and Australia.
The airline tariff is the price of the service taking into account the terms of its provision. According to the European terminology, the airline tariffs (fares) and air rates (rates)
are distinguished. The EU Regulation No.1008/2008 sets out the air fare as the price in
euro or local currency to be paid to air carriers, agents or other vendors of airline tickets
for the carriage of passengers and its conditions of use (remuneration, scope of agency
services, other ancillary services). But the air rate is the price for transporting freight/mail
with the applicable terms (e.g. remuneration, scope of agency services, other auxiliary
services) given in EURO or local currency.
The choice of tariff has a decisive impact on the ticket price and the standard of services offered. Each air fare takes into account the requirements and restrictions stipulating
the conditions of booking, ticket purchase, travel rules and possible changes. Tariffs are
divided into two groups: business and economic type.
The business tariff is one of the most expensive and the least restrictive, without reservation restrictions and issuing a ticket. By purchasing a ticket according to this tariff,
the passenger provides priority to check-in, access to particularly designated areas at
airports, higher air travel standards.
The economic tariffs are popular due to favorable prices, although depending on the
type they contain many restrictions. They are divided into: full tariffs Y (with the annual
validity of the ticket) and YEE (trip ones with the validity of a ticket three or six months),
promotional type PEX (with many restrictions and three or six months validity of the
ticket) and APEX (the most restrictive with the monthly validity of the ticket).
Tariff prices cover over 80% of services provided on the air transport market. In contrast to other modes of transport, they do not result from the distance travelled, but are
related to a particular flight. The price of the air ticket includes the time, date and method
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of booking (agent, on-line, directly at the carrier, purchase scale), distributor margin, one
way or return trip and the time between them, travel comfort (economy class, business,
first etc.), on-board services offered, participation in loyalty programs (e.g. Frequent Flyer
Program – FFP), the possibility of pre-check-in at the port dedicated to the airline, using
the rest room before the flight (e.g. VIP zone, business longue), the potential possibility
for resignation. These facilities differentiate prices within the same service (differential pricing practices) and their aim is to efficiently fill seats in the aircraft (Passenger Load Factor
– PLF), as well as reach the widest possible number of potential customers with diverse
preferences (willingness to pay) when choosing an individualized offer.
The amounts of fares and air rates largely result from the size and cost structure of
the production activities of aviation companies, while the relations between prices and
costs determine the profitability of the airline. Proper cost management is fundamental
to balancing airline companies [Doganis 2006, p. 48]. Carriers that achieve good results
when it comes to work efficiency in terms of ASM/ASK, have higher rates of aircraft utilization, seat filling and use the best cost management solutions.
Costs in the aviation company within a certain time are divided into fixed and variable. The classic cost analysis defines the predominance of fixed costs in transport over
variables. Their basic characteristics are shown in figure 1.
Figure 1. Fixed Costs and Variable Costs in air transport

Source: own study based on Garrison, Noreen, Brewer [2006, p. 88].

An important feature of the aviation sector are high fixed costs (FC) of running a company. They do not change along with the size of production, hence companies should
strive to achieve the largest possible volume of production. Optimal use of means of
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production in air transport results in lowering the unit fixed cost, e.g. through greater
filling of seats during the flight or increasing the frequency of air operations [Garrison,
Noreen, Brewer 2006, p. 49]. Such costs include, for example, expenses on salaries, crew
trainings, some costs of operating current equipment, including salaries for employees
performing planned inspections and improvements of aircraft, maintenance, repairs
and overhauls (Maintenance, Reapair and Ooverhaul Industry – MRO), leasing, insurance,
administrative servicing and other operational activities.
The variable costs (VC) in transport are created depending on the production volume [Garrison, Noreen, Brewer 2006, p. 48]. In air transport they are related to expenditures of flying crews, e.g. for hotels and maintenance; salaries of employees employed on the basis of civil law contracts, for servicing and repairs of equipment in
current operation; performing unplanned service and repair of aircraft, modification
of aircraft, purchase of fuels, oils and lubricants; covering leasing costs, airport and
navigation charges [Vasight, Fleming, Tacker 2010, p. 38]. Studies and analysis show
that fixed and variable costs of aviation activities are relatively stable. From 2012 to
2017 they did not change significantly, excluding the economic consequences for air
carriers of the September 2011 terrorist attack in the United States of America, the
costs of aviation fuel, which depend on the economic situation of the global fuel market, also unforeseen aviation accidents. At the end of the second decade of the 21st
century, the trend in the air services market is towards a reduction in personnel costs,
as exemplified by the model of low-cost carriers (LCC), where personnel costs are once
again twice as low as those of traditional air carriers.
The effects of cost management reflect the economic condition of airlines. The focus of management accounting is the cost account, in particular the calculation of production costs of services and revenues from their sale. Carriers and airports bear high
costs of labor and their maintenance. In addition, the number of offered services cannot be changed rapidly, in the short term, due to the limited adaptability of production
factors, e.g. difficulties in engaging and training specialized employees (pilots, traffic
controllers, mechanics, specialists in passenger and cargo handling, staff management).
Hence, during increased demand for services (e.g. summer or holiday season) airlines
have high operating costs related to providing the necessary available seat miles (ASM)
or available seat kilometers (ASK), constantly employing a certain number of staff and
maintaining the machine facilities on the desired level of availability.
In the economic characteristics of air carriers, special attention is paid to operating
and non-operating costs. Operating costs result directly from operating activities [Żurek 2016, p. 501], while non-operating costs are expenditure on their security [Halloway
2003, p. 262]. Operating costs, together with non-operating costs, are the total costs of
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the company that managers must plan in their operations. An example of classification
of air carrier costs is presented in figure 2.
The main burden of the company’s activity is determined by operational costs (also
known as total operating costs(TOCs) and the direct operating costs (DOCs) separated
in the subsequent division. The next element of TOCs are indirect operating costs (IOCs).
Figure 3 shows the operational costs incurred by air carriers associated in the AEA (Association of European Airlines) in 2008 and 2011.
Figure 2. Example of classification of air carrier costs

Source: own elaboration based on Halloway [2007, p. 274].

Operating costs directly affect the prices of air services. Their increase may be reflected in the price the customer will pay for a ticket or air freight. A higher price of services
may also cause a loss of customers and consequently a drop in profitability expressed
in the PLF ratio and losses due to the inability to cover even fixed operating costs of
aviation operations.
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Figure 3. Operating costs (TOCs divided into DOCs and IOCs) of carriers affiliated
to AEA (Association of European Airlines) in 2008 and 2011

Source: own study based on: Summary Report – Operating Economy of AEA Airlines 2011.

Non-operating costs are expenses related to servicing credits, depreciation of fixed
assets, losses in own property or resulting from changes in exchange rates. They may
vary depending on the company’s analysis. Different methods and ways of balancing are
used in the practices of airline companies which makes it difficult to conduct economic
comparative analyzes of entities operating on the same market.

Summary
The study refers to the general economic conditions of functioning on the market of
air transport services as an effect of the implementation of liberalization and deregulation processes including the open sky policy. The problems presented, specific to the
air services market, indicate the economic specifics and the necessity to conduct broad analyzes of the conditions of its functioning and development. They enable detailed
identification and diagnosis of the examined problems, inference and formulation of
recommendations useful in the realities of management. They allow adapting business
models to the needs of specific markets or their segments. Aviation companies make decisions about cost rationalization (without violating safety conditions) and the scope of
charging them to customers. Competitive behaviors in the air transport services market
motivate to constantly search for optimal solutions for all its participants.
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Przedsiębiorczość prywatna z zakresu usług
związanych z wyżywieniem i jej znaczenie
The Private Entrepreneurship in Food Services
and Its Importance
Abstract: The article presents a description of the private activity in Poland in the food
service in 2008–2016 and income derived from it. Unpublished unit data of the Central Statistical Office in Poland was used. The analysis uses simple statistical measures and graphic
methods to show results. The economic situation of the respondents was compared with
other groups of the population. In the years 2008–2016, was observed the development of
gastronomic activity in Poland, which is very regionally different. It is run by people of all
ages but predominates between the ages of 25 and 40 and secondary education. Entrepreneurs are managers, but also employees in their companies. For 30% of their families, gastronomy is the only source of income that has increased in 2008–2016, but it is not stable
and since the year 2013 it has been smaller than other entrepreneurs.
Key words: private entrepreneurship, food service, development, income, diversity

Wstęp
Wśród różnych form zatrudnienia, coraz większego znaczenia nabiera prowadzenie prywatnej przedsiębiorczości. W IV kwartale1 2017 roku 17,9% ogółu pracujących (2935 tys. osób)
stanowiły osoby prowadzące działalność gospodarczą, czyli pracujące na własny rachunek
– w większości (aż 69,1%) byli to mężczyźni [Aktywność ekonomiczna… 2018, ss. 133–134].
Niektóre rodzaje działalności gospodarczej, w tym usługi gastronomiczne, mają często charakter sezonowy
i prowadzone są tylko w wybranych okresach roku (np. podczas wakacji).
1

Alicja Stolarska

Najbardziej popularną formą prywatnej przedsiębiorczości są firmy rodzinne, w prowadzeniu których duże znaczenie ma rodzina i nakładanie się płaszczyzn biznesowej ze
społeczną. Udział rodziny może stanowić zarówno o przewadze konkurencyjnej konkretnego podmiotu, jak też odgrywać ważną rolę w skali makroekonomicznej [Marjański 2016, ss. 78–79 ]. Przedsiębiorstwa rodzinne wpływają na sytuację gospodarczą wielu
europejskich państw, gdzie ich odsetek szacowany jest na poziomie od 50% w Holandii, do ponad 90% we Włoszech [Grzegorzewska 2016, ss. 405–406]. Nie zawsze są to
małe firmy, czasem to duże koncerny, jak: Versace, Prada, Aldi, Auchan [Szaban 2016] czy
Volkswagen, Ford Motor Company albo Schwarz Group [Baryń 2018 za: Global… 2017].
Na koniec czerwca 2018 roku w polskim rejestrze REGON zarejestrowane były 98 394
podmioty gospodarcze, prowadzące działalność usługową związaną z wyżywieniem (sekcja I, dział 56 PKD)2. Dominował tu sektor prywatny (98,3%), a podmiotów osób fizycznych
było 69 862 (71%). Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowały
wówczas 817 nowych podmiotów, a wyrejestrowały 472 z tej branży [Miesięczna… 2018].
Rozwój przedsiębiorczości z zakresu wyżywienia wspierany jest etnocentryzmem
konsumenckim poszczególnych społeczeństw, polegającym na produkowaniu, kupowaniu oraz konsumpcji dóbr i usług rodzimego pochodzenia. Globalizacja z kolei powoduje reakcję konsumentów w postaci przenoszenia i rozpowszechniania wzorców konsumpcji z jednych państw i kultur do innych, m.in. w zakresie rozwoju serwicyzacji wraz
z rozwojem gospodarczym [Kramer 2015, ss. 289–291]. Polacy, podobnie jak obywatele
innych krajów Europy, w coraz większym stopniu korzystają z usług gastronomicznych,
co sprzyja rozwojowi prywatnej przedsiębiorczości w tym zakresie [Stolarska 2015]. Jednocześnie obserwowane są jeszcze duże różnice np. w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, gdzie w 2014 roku 5,5% dochodów osobistych wydawano na żywność konsumowaną w domu, a 4,3% na żywienie poza domem, na które Amerykanie przeznaczają
coraz więcej swoich dochodów [Americans’ budget… 2018].
Zmiany sytuacji społeczno-zawodowej Polaków, m.in. wzrost ich dochodów3, większa aktywność zawodowa kobiet, a co za tym idzie mniej wolnego czasu na samodzielne przygotowywanie posiłków oraz zmiany wzorców konsumpcji wywołane częściowo
większą otwartością na zagranicę, rozwojem turystyki i przejmowaniem obcych wzorców i zwyczajów pobudzają wzrost popytu na usługi gastronomiczne [Dąbrowska, Gutkowska, Janoś-Kresło i in. 2010, s. 116; Gutkowska, Piekut 2016, ss. 15–24; Sala 2011, s. 28;
2
Od początku 2008 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku [Dz. U.
z 2007 r. Nr 251, poz. 1885] obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności, zgodnie z którą podzielono podmioty
prowadzące działalność gospodarczą na 21 sekcji.
3
Co potwierdza ogólnoświatowy trend wzrostu znaczenia usług gastronomicznych i wydatków na nie wraz ze
wzrostem dochodów ludności [International… 2018].
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Stolarska 2015, ss. 690–709]. Z usług tych korzysta też znaczna część klientów centrów
handlowych, szczególnie osoby młode [Maciejewski 2015, ss. 358–365]4 .
Przedsiębiorstwa prowadzące działalność z zakresu wyżywienia spełniają dodatkowo inną ważną funkcję społeczną, a mianowicie są coraz częściej miejscem spotkań
rodziny i znajomych, umożliwiając w ten sposób zaspokajanie potrzeb przynależności
i miłości [Gheribi 2013, ss. 85–106] oraz dając korzyści w postaci zabawy, podniesienia
swojej samooceny i estetyczne związane z wystrojem lokalu, nakryciem stołów i estetyką potraw [Kudlińska-Chylak, Kulykovets, Górska-Warsewicz 2016, s. 169].

Metodyka przeprowadzonych badań
Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie i charakterystyka prywatnej przedsiębiorczości z zakresu wyżywienia podejmowanej przez osoby fizyczne w Polsce w latach 2008–2016 oraz wskazanie jej wpływu na sytuację ekonomiczną rodzin, dla których jest głównym źródłem utrzymania. Problemem badawczym było poznanie sylwetki
prywatnych przedsiębiorców, którzy podejmują się prowadzenia działalności gastronomicznej i jej regionalnego zróżnicowania oraz znaczenia w dochodach utrzymujących się
z niej rodzin. Punkt odniesienia stanowiła prowadzona działalność gospodarcza ogółem
i jej zróżnicowanie.
Podstawą badań była szczegółowa analiza niepublikowanych danych jednostkowych, dotyczących prywatnej przedsiębiorczości w Polsce za lata 2008–2016, pochodzących z corocznych badań budżetów gospodarstw domowych, przeprowadzanych przez
GUS na losowo wybranej próbie. Uzupełnienie stanowiły informacje wtórne i wybrane
opracowania GUS, a także dane z krajowego rejestru działalności gospodarczej REGON
oraz przegląd literatury.
Zastosowano metodę analizy i syntezy oraz porównawczą, z prostymi miarami statystycznymi, a do prezentacji wyników badań wykorzystano metody graficzne.

Zróżnicowanie regionalne działalności gospodarczej
W Polsce obserwujemy regionalne zróżnicowanie nasilenia się zjawiska przedsiębiorczości,
co ma związek nie tylko ze zróżnicowaniem rozwoju infrastruktury, szczególnie technicznej, w różnych regionach, ale wynika również z odmiennej polityki poszczególnych władz

Badania przeprowadzone w latach 2013–2015 przez Katedrę Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu w Katowicach w ramach projektu „Handel i usługi w Europie – diagnoza i perspektywy rozwoju” wykazały, że 1/3 respondentów korzystała z usług gastronomicznych oferowanych w centrach handlowych.

4
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lokalnych [Gostomczyk 2005, s. 57]. O ile w 2017 roku na 10 tys. mieszkańców w wieku
produkcyjnym, przeciętnie w całym kraju odnotowano 1832,6 podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą, o tyle w województwie mazowieckim było ich ponad 2,5 tys.,
przeszło 2 tys. w województwach: zachodniopomorskim, dolnośląskim i pomorskim,
a w województwie podkarpackim tylko niespełna 1,3 tys. i poniżej 1,4 tys. w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim oraz lubelskim [Podmioty… 2018].
Prowadzona działalność gospodarcza pobudza jednocześnie jej dalszy rozwój
w najbliższym otoczeniu, co skutkuje większym tempem rejestrowania nowych firm
w rejonach o wyższym poziomie przedsiębiorczości (wykres 1).
Wykres 1. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych w Polsce (na 10 tys. mieszkańców
w wieku produkcyjnym) wg województw w latach 2008–2017 (2008 = 100%)

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS [Podmioty gospodarcze… 2018].

W latach 2008–2017, największy wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów ogółem, prowadzących działalność gospodarczą (w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców
w wieku produkcyjnym) odnotowano w województwie mazowieckim (wzrost o 27,9%),
a następnie: małopolskim (o 26,1%), dolnośląskim (o 24,4%) i pomorskim (o 23,7%). Na
przeciwległym biegunie znajdowało się województwo kujawsko-pomorskie, gdzie liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw w 2017 roku była tylko o 6,2% większa niż w 2008
roku oraz województwo świętokrzyskie, na terenie którego wzrost ten wynosił 9,7%. We
wszystkich województwach zwiększyła się liczba przedsiębiorstw w latach 2008–2017,
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zarówno ogółem, jak i w stosunku do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym, co
świadczy o rosnącym zainteresowaniu tą formą zatrudnienia wśród Polaków.
Osoby fizyczne, podejmujące się prowadzenia usług związanych z wyżywieniem, prowadziły swą działalność również ze zróżnicowanym jej natężeniem w poszczególnych
województwach. Przedsiębiorczość prywatna z zakresu wyżywienia skupiona była w największym stopniu na terenie województwa wielkopolskiego i małopolskiego (wykres 2).
Wykres 2. Odsetek przedsiębiorstw prywatnych w Polsce w 2016 roku, prowadzących
działalność z zakresu wyżywienia wg województw [%]

Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych jednostkowych z badań BGD GUS.

Zdecydowanie największy odsetek podmiotów prowadzących działalność związaną z wyżywieniem ludności zarejestrowano w 2016 roku w województwie wielkopolskim (15,6%), kolejne było województwo małopolskie (14,2% przedsiębiorstw),
a następnie województwo dolnośląskie (12,4%) oraz mazowieckie (12%). Najmniejsze
zainteresowanie prowadzeniem tego rodzaju działalności przejawiano w województwach świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim, na terenie których zlokalizowanych
było w sumie tylko 2,2% wszystkich podmiotów prowadzących usługi gastronomiczne. Jest wiele powodów tak dużego zróżnicowania regionalnego odsetka podmiotów
zajmujących się gastronomią. Częściowo wynika to z samej różnicy w liczbie mieszkańców w poszczególnych regionach (wykres 3), co kreuje różnice w popycie na te
usługi. Predystynowanym zatem obszarem do rozwoju usług gastronomicznych są
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województwa: mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie i małopolskie, gdzie
dodatkowym czynnikiem jest rozwój różnych form turystyki 5 i związane z tym większe
zapotrzebowanie na wyżywienie poza domem.
Wykres 3. Liczba mieszkańców w Polsce w 2016 roku wg województw [mln]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/].

Województwo świętokrzyskie, w którym w 2016 roku zlokalizowany był tylko 1%
wszystkich prywatnych podmiotów gospodarczych zajmujących się usługami gastronomicznymi, jest niewielkim obszarem, o stosunkowo bardzo małej liczbie mieszkańców,
z przewagą ludności wiejskiej i o niskim poziomie dochodów. Powyższe nie sprzyja ani
rozwojowi przedsiębiorczości, ani stołowaniu się mieszkańców poza swoimi gospodarstwami domowym. Również w województwie warmińsko-mazurskim nie znajdujemy
wielu powodów do rozwoju usług związanych z wyżywieniem.
Jak wynika z badań popyt na usługi gastronomiczne kreuje ludność w różnym
wieku i z różnych grup społeczno-zawodowych, mieszkująca zarówno w mieście, jak
i na wsi, ale o przeciętnie lepszej sytuacji ekonomicznej oraz lepiej wykształcona
[Stolarska 2015].
Dodatkowymi czynnikami, sprzyjającymi rozwojowi tej działalności gospodarczej
jest zmiana zwyczajów żywieniowych ludności, absorbująca praca w pełnym wymiarze
godzin, szczególnie podejmowana poza miejscem zamieszkania, nauka młodzieży poza
Np. turyści zagraniczni, z uwagi na dominację turystów niemieckich, preferują region północno-zachodniej
Polski [Stolarska 2016, s. 75].

5
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domem oraz rozwój turystyki. Działalność gastronomiczna wymaga też dużego zaangażowania w jej prowadzenie, jak i stosunkowo dużych nakładów kapitału potrzebnych na
jej rozpoczęcie, szczególnie w przypadku restauracji. Zatem dopiero splot pozytywnych
uwarunkować powoduje większe nasilenie rozwoju prywatnych usług żywieniowych na
jednym obszarze, a mniejsze na innym.

Charakterystyka osób prowadzących działalność z zakresu
wyżywienia i ich gospodarstw domowych
Prywatną przedsiębiorczość z zakresu wyżywienia prowadziły osoby w różnym wieku,
w 2013 roku od 19 do nawet 78 lat, a przeciętny wiek przedsiębiorcy w latach 2008–2016
wahał się od 36–44 lat. Brak było tu prawidłowości w badanym okresie, co świadczy o tym,
że jedni przedsiębiorcy rozpoczynali działalność, a inni ją zamykali albo okresowo zawieszali. Przeważały osoby w wieku 25–40 lat (51,3%), a osoby przed trzydziestym rokiem życia stanowiły 14,5%. Zdecydowanie dominowały osoby żyjące w związkach małżeńskich (73,7%),
prowadzące czasem wspólnie działalność gospodarczą. Kawalerów i panien było łącznie
18,4%, a pozostałe 7,9% stanowiły osoby rozwiedzione. Ustabilizowana sytuacja rodzinna
i stosunkowo większa liczebność gospodarstw domowych (średnio 3,35 os.) sprzyjała podejmowaniu działalności z zakresu wyżywienia. W przypadku 16,1% gospodarstw usługi
żywieniowe prowadzili wspólnie małżonkowie albo rodzic z dzieckiem i jego małżonkiem.
Chociaż w polskiej tradycji to raczej kobiety zajmują się przygotowywaniem posiłków w gospodarstwach domowych, to jednak wśród osób fizycznych prowadzących
usługową działalność gospodarczą związaną z wyżywieniem przeważali mężczyźni stanowiący w 2016 roku 56,6% ogółu przedsiębiorców w tej branży. Ich średni wiek wynosił
43 lata, co nie tylko pozwalało na zdobycie odpowiedniego wykształcenia, ale i umożliwiało zgromadzenie choć części kapitału potrzebnego do rozpoczęcia działalności.
Tylko 1,3% badanych miało ukończoną jedynie szkołę podstawową, przeważali
przedsiębiorcy z wykształceniem średnim (44,7%) i wyższym (35,5%). Osobami niepełnosprawnymi, w stosunku do których wydano orzeczenie o niepełnosprawności, było
1,3% badanych. Tylko 3,9% ankietowanych deklarowało, że pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy i dotyczyło to prowadzenia działalności gastronomicznej wspólnie
z innym członkiem rodziny. Funkcje kierownicze w prowadzonej przez siebie działalności pełniło 42,1% respondentów, a bezpośrednio przy wykonywaniu oferowanych usług
pracowało 31,6% badanych. Pozostali pełnili jeszcze funkcje sprzedawców, kierowców
lub tylko pomagali w przygotowywaniu posiłków.
Największy odsetek osób prowadzących usługi gastronomiczne – 27,1% – zamieszkiwało na obszarach wiejskich, a następnych 24,4% w małych miastach o liczbie mieszkańców
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od 20 do 99 tys. Wśród mieszkających na wsi przeważali przedsiębiorcy z województwa
dolnośląskiego (19,9%), a następnie małopolskiego (17,7%). Wynikało to z rozwoju turystyki
na tych obszarach, która kreuje większy popyt na usługi towarzyszące, w tym gastronomiczne. Kolejnych 23,3% usługodawców z branży gastronomicznej to mieszkańcy największych miast (powyżej 500 tys.), a więc o potencjalnie większym popycie, ale również dużej
konkurencji, nie tylko ze strony osób prywatnych, lecz także sieci dużych koncernów, gdzie
jest szybko serwowane stosunkowo tanie jedzenie.
Prowadzenie usługowej działalności gastronomicznej jest zajęciem w dużym stopniu absorbującym, o czym świadczy fakt, że niemal wszyscy badani (98,7%) nie wykazywali żadnych innych źródeł utrzymania, a tylko 1,3% otrzymywało dodatkowo alimenty.
Tylko 1,3% określało swą działalność jako dorywczą6 , a 5,3% jedynie pomagało w jej prowadzeniu innym członkom rodziny. Połowa przedsiębiorców prywatnych w tej branży
zatrudniała dodatkowe osoby przy prowadzonej działalności gospodarczej, a 43,4% deklarowało, że nie zatrudnia innych osób.
Tylko 19,7% gospodarstw domowych badanych przedsiębiorców utrzymywało się
głównie z pracy najemnej wykonywanej przez pozostałych członków rodziny, która
w 58,3% podejmowana była na stanowiskach robotniczych. Emerytura była głównym
źródłem utrzymania dla kolejnych 3% gospodarstw. Niektóre gospodarstwa (4,5%) uzyskiwały dodatkowe dochody z rent, a nawet ze świadczeń dla bezrobotnych (1,5%). Prowadzona działalność usługowa w zakresie wyżywienia była wyłącznym źródłem dochodów w przypadku 30,3% rodzin badanych przedsiębiorców.
Wśród gospodarstw domowych były zarówno gospodarstwa jednoosobowe (9,2%),
jak i wieloosobowe – maksymalnie sześcioosobowe (10,9%). Przeważali rodzice z jednym dzieckiem na utrzymaniu, którzy stanowiły 34,3%, a kolejnych 21,5% to rodziny
z dwójką dzieci. Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym w 2016 roku wynosiła 3,3 osoby i była większa niż średnia w kraju, która wynosiła 2,7 osoby.

Sytuacja ekonomiczna rodzin, których członkowie
prowadzą działalność gastronomiczną
Dochody uzyskiwane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą są przeciętnie
większe niż w innych grupach społeczno-zawodowych (przyjmując podział stosowany

Niektóre usługi związane z wyżywieniem mają charakter sezonowy (np. produkcja i sprzedaż lodów) lub
mogą towarzyszyć turystyce o charakterze sezonowym, jak to ma miejsce w przypadku wielu miejscowości
nadmorskich, gdzie punkty gastronimiczne funkcjonują często tylko w lipcu i sierpniu, a w pozostałych miesiącach działalność jest zawieszana.
6

342

Przedsiębiorczość prywatna z zakresu usług związanych z wyżywieniem i jej znaczenie

przez GUS), ale już przy wyodrębnieniu grupy pracowników najemnych, pracujących na
stanowiskach nierobotniczych, to właśnie oni uzyskują najwyższy poziom dochodów
[Stolarska 2018, s. 184].
Sytuacja ekonomiczna rodzin usługodawców z zakresu wyżywienia jest bardzo zróżnicowana7. W 2016 roku ich miesięczne dochody do dyspozycji wahały się od 1759 zł do
blisko 20 tys. zł, w przeliczeniu na gospodarstwo domowe i od 492 zł do prawie 20 tys. zł,
w przeliczeniu na 1 osobę. Rodzin, których miesięczny dochód do dyspozycji przekraczał 10 tys. zł było jednak tylko 6,4%, a w aż 37,7% nie przekraczał on 5 tys. zł. Uzyskiwane
w latach 2008–2016 dochody rozporządzalne badanych (prowadzących usługi z zakresu
wyżywienia) były większe niż przeciętnie w Polsce, średnio o blisko 25% w przeliczeniu na 1 osobę (wykres 4). W badanym okresie wykazywały one jednak o wiele większą
zmienność niż przeciętnie w Polsce.
Wykres 4. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w polskich
gospodarstwach domowych w latach 2008–2016 [zł]

Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych jednostkowych z badań BGD GUS.

Różnice te były mniejsze w okresach ogólnego pogorszenia sytuacji ekonomicznej
ludności8 , która wówczas w mniejszym stopniu korzystała z usług gastronomicznych,
tak jak to miało miejsce np. w 2009 roku, co przekładało się na mniejsze przychody
usługodawców w tej branży. Na pogorszenie sytuacji ekonomicznej badanych rodzin

Współczynnik zmienności dochodów do dyspozycji badanych gospodarstw w 2016 roku przekraczał 59%.
Badania innych autorów [Gheribi 2016] potwierdzają wpływ ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju, a tym
samym nastrojów konsumenckich na rozwój przedsiębiorstw turystycznych i gastronomicznych.
7
8
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w 2014 roku wpłynął natomiast nie tylko niewielki spadek dochodów realnych gospodarstw (o 3%), ale stosunkowo duża wówczas przeciętna liczba osób w rodzinie (3,5).
Usługowa działalność prywatna, dotycząca wyżywienia charakteryzuje się nie tylko
dużą zmiennością w zakresie funkcjonowania samych podmiotów gospodarczych, ale
również uzyskiwanych w ten sposób dochodów (wykres 5).
Wykres 5. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą w Polsce, w przeliczeniu na 1 gospodarstwo domowe
w latach 2008–2016 [zł]

Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych jednostkowych z badań BGD GUS.

Od 2013 roku badane gospodarstwa dysponowały mniejszymi dochodami niż pozostałe, których głównym źródłem utrzymania była prowadzona działalność gospodarcza
w innych branżach.
W latach 2008–2016 nastąpiła realna poprawa sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców prywatnych i ich rodzin, świadczących usługi w zakresie wyżywienia (tabela 1).
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Tabela 1. Realne miesięczne dochody, wydatki i oszczędności w gospodarstwach
domowych utrzymujących się głównie z usługowej działalności gastronomicznej
w Polsce w latach 2008–2016 [zł]

Dochód
rozporządzalny na
1 gospodarstwo
[zł]
Dochód do
dyspozycji na
1 osobę [zł]
Wydatki
konsumpcyjne na
1 osobę [zł]
Oszczędności
gospodarstw [%]

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4 921

5 498

5 573

5 111

5 355

5 160

5 021

5 333

5 994

1 428

1 365

1 539

1 693

1 607

1 584

1 391

1 552

1 755

1 337

1 172

1 253

1 511

1 307

1 238

1 146

1 154

1 284

6,3

14,2

18,5

10,7

18,7

21,8

17,6

25,7

22,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych jednostkowych z badań BGD GUS.

Efektem większych dochodów było również zwiększenie odsetka i poziomu oszczędności badanych gospodarstw, co mogłoby być wykorzystane do dalszego inwestowania w rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, niemniej skala oszczędności była
mniejsza niż przeciętnie w całym kraju.
Zaobserwowane pozytywne zmiany nie wykazywały żadnych tendencji, co świadczy
o braku stabilności w zakresie prywatnych usług gastronomicznych. Składa się na to wiele
czynników, m.in. zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej, związana z tym niestabilność na polskim rynku turystycznym i wynikające z tego wahania w zakresie funkcjonowania i rozwoju
towarzyszących usług gastronomicznych, które dodatkowo często mają charakter sezonowy.

Zakończenie
W Polsce obserwowany jest rozwój działalności gospodarczej, wśród której dominuje
działalność prywatna. Rozwój gospodarczy, a także zmiana stylu życia, podyktowana
również brakiem czasu wolnego na samodzielne przygotowywanie posiłków, sprzyjają
rozwojowi usług w zakresie wyżywienia ludności.
Prowadzenie usług gastronomicznych jest silnie zróżnicowane regionalnie, co wynika nie tylko z ogólnej liczby ludności, jej dochodów, wykształcenia i rodzaju zatrudnienia,
ale również z charakteru regionu oraz rozwoju turystyki na poszczególnych obszarach.
W 2016 roku, w województwie wielkopolskim zarejestrowanych było 15,6% podmiotów
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prowadzących działalność związaną z wyżywieniem, a kolejnych 14,2% w województwie małopolskim, podczas gdy w województwach świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim było ich w sumie tylko 2,2%. Liczba podmiotów zwiększyła się w każdym z nich,
ale w większym stopniu tam, gdzie początkowo było ich więcej. Nie wszystkie regiony
i obszary są predystynowane do rozwoju prywatnej działalności gastronomicznej.
Działalność gastronomiczną podejmują osoby w różnym wieku (19–78 lat), jednak
z przewagą osób w wieku średnim (25–40 lat), żyjących głównie w związkach małżeńskich,
o stosunkowo większych liczebnie rodzinach. Przeważają mężczyźni (56,6% w 2016 r.) oraz
osoby z wykształceniem średnim, a także przedsiębiorcy mieszkający głównie na obszarach wiejskich (27,1% w 2016 r.) i w miastach od 20 do 99 tys. mieszkańców (24,4%).
Tylko nieliczni badani (3,9%) deklarowali pracę w niepełnym wymiarze, ale miało to
miejsce w sytuacji kiedy działalność prowadzono wspólnie z innym członkiem rodziny.
Przedsiębiorcy pełnili nie tylko funkcje kierownicze, ale brali też bezpośredni udział
w pracy związanej z oferowanymi usługami (31,6%) albo pomagali w przygotowywaniu
posiłków, sprzedawali je bądź pełnili funkcje kierowców.
Nikt z badanych nie miał dodatkowej pracy, a tylko nieliczni otrzymywali alimenty. Prowadzona działalność gospodarcza z zakresu wyżywienia była jedynym źródłem utrzymania dla przeszło 30% przedsiębiorców i ich rodzin. Niespełna 20% gospodarstw domowych
uzyskiwało jeszcze dochody z pracy innych członków rodziny, a 7,5% z rent i emerytur.
Dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności gastronomicznej były bardzo
zróżnicowane, a w latach 2008–2016, chociaż realnie wzrosły, nie wykazywały żadnych
długookresowych prawidłowości. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw, których członkowie prowadzili działalność w zakresie wyżywienia była ogólnie lepsza niż przeciętnie
w Polsce, ale o wiele mniej stabilna – w przypadku blisko 38% z nich dochód do dyspozycji całej rodziny był mniejszy niż 5 tys. zł miesięcznie. Po 2013 roku badani wykazywali mniejsze dochody w stosunku do przedsiębiorców prywatnych z innych branż.
Dodatkową wadą tej działalności jest jej częsty sezonowy charakter, co nie tylko stwarza
wiele problemów w jej prowadzeniu (np. ze znalezieniem pracowników), ale powoduje
również, że nie jest to działalność powszechnie podejmowana.
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Co determinuje opłacalność produkcji rolnej?
Rozważania na przykładzie gospodarstw rolnych
w Polsce
What Determines the Profitability of Agricultural Production?
Reflections on the Example of Farms in Poland
Abstract: The aim of the research is to identify endogenous factors related to the farm’s potential, affecting the profitability of agricultural production and to assess their significance
for shaping the relation of the value of agricultural production to the level of costs incurred
on the farm. The study was based on data from the Polish FADN. The research sample included 12,027 individual farms, which in 2015 ran agricultural accounting. The logistic regression
model was used to determine the factors affecting the probability of higher profitability of
production. The formal selection of parameters with variables was made using the backward
elimination method. It has been shown that a statistically significant positive impact on the
probability of obtaining higher profitability of agricultural production is obtained by: human
labor input and effective use of this production factor (labor productivity), the value of crop
production per 1 ha and the value of animal production per 1 LU, production specialization
as well as investments in fixed assets. On the other hand, the negative, statistically significant
impact on the profitability of production was due to: the value of fixed assets, technical land
utilities, the amount of direct costs and the amount of external factors.
Key words: factors, profitability of agricultural production, logistic regression model
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Wprowadzenie
Gospodarstwo rolne stanowi jednostkę produkcyjną wyposażoną w zasoby środków produkcji i funkcjonującą w określonych warunkach przyrodniczych oraz ekonomicznych. Wyniki badań dotyczących determinant opłacalności produkcji rolniczej dowodzą, że na omawiane zjawisko może mieć wpływ wiele czynników, zarówno tych, które związane są z zasobami
danego gospodarstwa (endogenicznych), jak i tych, które wynikają z oddziaływania otoczenia zewnętrznego na rolnictwo (egzogenicznych). Pierwsze z wymienionych, związane są
przede wszystkim z potencjałem produkcyjnym, a możemy do nich zaliczyć: skalę i specjalizację produkcji, powierzchnię i własność ziemi, majątek i jego strukturę, park technologiczny, wydajność czynników produkcji, stosowane techniki i technologie wytwarzania, poziom
i strukturę kosztów, źródła finansowania działalności, stopień powiązania z rynkiem, a także
wiek i wykształcenie osoby kierującej gospodarstwem [Banaś 2009; Stępień 2006; Szymańska
2007; Nowacki 2009; Skarżyńska 2010; Czułowska 2013; Reardon, Kelly, Crawford i in. 1997;
Stoorvogel, Antle, Crissman i in. 2004; Natukunda, Kugonza, Kyarisiima 2011; Mishra, El-Osta,
Steele 1999; Mohammed 2011; Behjat, Ostry 2013; Munćan, Todorović Munćan 2014]. Druga
z wyodrębnionych grup czynników obejmuje m.in.: ceny dóbr wytworzonych w gospodarstwie rolnym, jak też płacone za czynniki produkcji, dopłaty do produkcji, obowiązujący system podatkowy, dostęp do rynku zbytu, usług doradczych świadczonych dla rolników oraz
rynków ubezpieczeniowych [Czerwińska-Kayzer, Florek 2012; Ginter, Kałuża, Soczewka 2013;
Goetz, Zilberman 2007; Bongani, Masuku 2013; Natukunda, Kugonza, Kyarisiima 2011; Oyinbo, Damisa, Ugbabe 2014; Rosenzweiig, Udry 2013].
Celem badań jest identyfikacja czynników endogenicznych, związanych z potencjałem gospodarstwa rolnego, wpływających na opłacalność produkcji rolnej oraz ocena
ich znaczenia dla kształtowania relacji wartości produkcji rolnej do wysokości poniesionych kosztów gospodarstwa rolnego. Badanie przeprowadzono na podstawie danych
statystycznych gromadzonych w ramach Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych
Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (ang. Farm Accountancy Data Network − FADN),
czyli Polskiego FADN. Do określenia czynników wpływających na prawdopodobieństwo
wyższej opłacalności produkcji wykorzystano model regresji logistycznej.

Czynniki determinujące opłacalność produkcji rolnej
Opłacalność produkcji rolnej wyznacza zależność między cenami środków do produkcji a cenami płodów rolnych [Skarżyńska 2010]. Produkcja będzie opłacalna tylko wtedy, gdy cena sprzedaży w odpowiednim stopniu pokryje koszty wytworzenia produktu
[Chlebicka, Fałkowski, Wołek 2008].
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Istotne znaczenie mają czynniki, które wpływają na opłacalność działalności rolniczej. W literaturze przedmiotu istnieje kilka ich klasyfikacji. G. Brookes, B. West i A. Anioł
wyróżnili czynniki: krótkoterminowe (m.in. plony, ceny produktów, koszty nakładów);
dynamiczne (krótko- i średnioterminowe, tj. ochrona przed chwastami, występowaniem
chorób); długotrwałe (m.in. odporność na pestycydy, degradacja gleby); zagrożenia
(m.in. zmienność poziomu plonów i cen, stosunek rolników do ryzyka) oraz czynniki
ogólne gospodarstwa (m.in. wyposażenie w sprzęt, dostępność maszyn, dostępność
kredytu, robocizna, cele rolnika, jego wiedza i doświadczenie) [Brookes, West, Anioł
2005]. Z kolei A. Sadowski dokonał podziału czynników determinujących opłacalność
produkcji rolniczej na dwie podstawowe grupy: egzogenne, na które kierujący gospodarstwem nie ma wpływu oraz endogenne, które mogą być kształtowane za pomocą odpowiedniego zarządzania [Sadowski 2008]. W pierwszej grupie uwzględnione
zostały ceny, zarówno produktów, jak i środków produkcji wykorzystanych w celu ich
wytworzenia, a także instrumenty polityki rolnej (dopłaty, subwencje, dotacje) [Sadowski 2008]. Ponadto, jak podkreśla M. Leszczyńska, istotny wpływ na opłacalność
produkcji rolniczej ma także obowiązujący system podatkowy [Leszczyńska 2008]. Do
podstawowych czynników o charakterze endogennym należy zaliczyć, zdaniem A. Sadowskiego, strukturę produkcji rolniczej i jej jednostkową wydajność [Sadowski 2008].
K. Banaś dowiodła, że opłacalność produkcji kształtują czynniki technologiczne, w tym:
technika, organizacja, materiał genetyczny, jakość paszy, a także czynniki ekonomiczne, m.in. ceny środków produkcji, ceny zbytu produktu oraz skala prowadzonej działalności (powierzchnia produkcyjna, liczba cykli produkcyjnych) [Banaś 2009]. Ponadto,
zdaniem K. Banaś, efekty produkcyjne działalności rolniczej zależą w dużej mierze od
producenta – jego zaangażowania w proces produkcji, doświadczenia oraz posiadanych
przez niego kwalifikacji [Banaś 2009]. Podobne wnioski sformułował S. Stępień, przy
czym wyodrębnił dwie grupy czynników: makro- i mikroekonomiczne [Stępień 2006].
W pierwszej grupie uwzględnił przede wszystkim cenę oraz koszty środków produkcji,
natomiast do czynników mikroekonomicznych zaklasyfikował strukturę organizacyjną
gospodarstwa (skala i specjalizacja produkcji, obszar jednostki oraz stopień powiązania
z rynkiem). O poziomie osiąganych wskaźników produkcyjnych decyduje także technologia produkcji i postęp techniczny, które wynikają głównie z wiedzy, umiejętności oraz
doświadczenia samego rolnika [Stępień 2006]. Opłacalność produkcji rolniczej wiąże
się z wielkością gospodarstwa, wyborem odpowiedniej metody produkcji, sposobem
łączenia produkcji zwierzęcej z roślinną, jak również z wysokością i strukturą kosztów
wynikających z prowadzenia danej działalności [Knecht, Środoń 2012]. Z badań przeprowadzonych przez T. Reardona i jego zespół wynika, że wpływ na rentowność produkcji
rolniczej mają: ceny, polityka cenowa rządu, położenie gospodarstwa, koszty produkcji,
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wykorzystywanie zróżnicowanych nasion, wydajność, wielkość gospodarstwa, praktyki uprawowe, własność ziemi oraz doświadczenie w produkcji roślin uprawnych (co ma
wpływ na wydajność), poziom wykształcenia, wiek i płeć kierującego gospodarstwem
rolnym, wielkość gospodarstwa domowego, dochody uzyskiwane poza gospodarstwem
rolnym, upowszechnienie usług, odległość od rynku zbytu [Reardon, Kelly, Crawford
i in. 1997]. Wpływ tych czynników został empirycznie zweryfikowany i opisany w wielu
opracowaniach naukowych. K. Natukunda i jego zespół, badając rentowność produkcji
wykazali, że koszty całkowite, odległość od najbliższego rynku zbytu, dostęp do usług
doradczych, wykształcenie i doświadczenie rolnika miały istotny wpływ na opłacalność
produkcji [Natukunda, Kugonza, Kyarisiima 2011]. Z kolei A.K. Mishra wraz z zespołem
dowiódł występowanie istotnego związku między rentownością gospodarstw rolnych
a wiekiem rolnika, produktywnością gleb, wielkością zadłużenia aktywów, wielkością
gospodarstwa, dywersyfikacją produkcji i ubezpieczeniem upraw [Mishra, El-Osta, Steele 1999]. A. Behjat i A. Ostry wykazali, że na opłacalność produkcji mają wpływ stymulanty, takie jak wielkość gospodarstwa oraz koszty operacyjne, zaś istotnie negatywny
wpływ na rentowność gospodarstw ma wiek kierującego gospodarstwem rolnym [Behjat, Ostry 2013]. Natomiast P. Munćan razem z zespołem wskazał, że wzrost rozmiaru
gospodarstwa i zmiany w strukturze produkcji upraw, powodują dość szybki wzrost
wartości kosztów zmiennych produkcji, jak również znaczący spadek kosztów stałych
na hektar gruntów ornych (z wyłączeniem kosztów wynajmu gruntów), co wpływa na
rentowność działalności [Munćan, Todorović, Munćan 2014]. Z kolei R.U. Goetz i D. Zilberman dowiedli, że przepisy, system podatkowy, dopłaty i normy obowiązujące w danym
państwie mogą oddziaływać na opłacalność produkcji w wyniku ułatwiania lub utrudniania handlu poszczególnymi rodzajami produktów rolnych, czy też wpływania na decyzje rolników dotyczące tego, co i ile uprawiać [Goetz, Zilberman 2007]. Jak dowodzi
J.J. Stoorvogel wraz z zespołem, opłacalność gospodarstwa zależy od decyzji rolnika
w kwestii tego, co uprawiać i jakich technologii użyć oraz od decyzji związanych z krótko- i długoterminowym zarządzaniem [Stoorvogel, Antle, Crissman i in. 2004]. Badacze
ci zwracają też uwagę na istnienie wielu rodzajów ograniczeń warunkujących te decyzje
i co za tym idzie, dzielą je na: biofizyczne i geofizyczne, finansowe i kredytowe, polityczne, związane z wiedzą i umiejętnościami rolników, a także wynikające z trudności w dostępie do technologii produkcji. M. Rosenzweig i Ch.R. Udry dodatkowo wskazują, że
wpływ na opłacalność produkcji mają ograniczenia związane z dostępem rolników do
rynków ubezpieczeniowych [Rosenzweig, Udry 2013]. Ich zdaniem rolnicy bez dostępu
do dobrze funkcjonujących rynków ubezpieczeniowych działają ostrożnie, mniej inwestują w gospodarstwa, stosują mniej ryzykowne uprawy i techniki upraw, co zmniejsza
oczekiwane zyski.
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Poruszając problematykę opłacalności produkcji rolnej, wielu autorów (m.in. W. Nowacki, R. Sass czy A. Wilczyński) podkreśla znaczenie skali produkcji, której zwiększenie z jednej strony wpływa na wyższe koszty bezpośrednie, zaś z drugiej strony umożliwia redukcję
nakładów pracy i zaangażowania kapitału stałego w przeliczeniu na jednostkę produkcji
[Nowacki 2009; Sass 2007; Wilczyński 2012]. Niski poziom produkcji nie pozwala na akumulację środków finansowych na rozwój inwestycyjny i technologiczny gospodarstw, czego
skutkiem może być niższa opłacalność produkcji [Okularczyk 2004]. Potwierdzeniem tego
są wyniki cyklu badań, koncentrujących się na zagadnieniach opłacalności produkcji w gospodarstwach o większej skali na tle gospodarstw produkujących na małą skalę, przeprowadzonych przez A. Skarżyńską [Skarżyńska 2009; 2010; Skarżyńska, Jabłoński 2013]. Należy
zaznaczyć, że jednocześnie podkreśla ona bezpośredni związek rozmiaru skali z technologią wytwarzania oraz z poziomem i strukturą kosztów [Skarżyńska 2010]. Wyniki tych badań dowodzą, że większy rozmiar produkcji umożliwia generowanie wyższych dochodów,
wpływa na zmniejszenie jednostkowych nakładów pracy, na skutek ich substytucji przez
nakłady materialne, oraz wymusza stosowanie pracooszczędnych technik i intensywniejszych technologii wytwarzania produktów [Skarżyńska 2009]. Rozważając tematykę związaną z czynnikami determinującymi opłacalność produkcji, należy także uwzględnić jej
koncentrację i specjalizację [Nowak 2010]. Wpływają one na obniżenie kosztów jednostkowych i wzrost dochodów oraz warunkują wzrost wydajności, poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw i łatwiejszy zbyt ziemiopłodów [Dudzińska 2010; Kuś, Matyka 2014]. Jak
zauważa A. Tłuczak, specjalizacja wpływa na polepszenie efektów działalności produkcji
rolnej, a jej brak (dywersyfikacja produkcji), co z kolei podkreśla T. Felczak, przyczynia się do
wysokiego poziomu kosztochłonności produkcji mającego swoje odzwierciedlenie w niższym poziomie wskaźników rentowności [Tłuczak 2016; Felczak 2011].
Czynniki związane z potencjałem produkcyjnym gospodarstwa rolnego niewątpliwie wpływają na opłacalność prowadzonej działalności, gdyż decydują o możliwej skali
produkcji. Istotne, na gruncie poznawczym, jest ustalenie zarówno katalogu determinant opłacalności produkcji, jak też siły i kierunku wpływu poszczególnych czynników
na omawiane zjawisko.

Materiał i metody
Badanie przeprowadzono na podstawie danych statystycznych gromadzonych w ramach Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (Polski FADN). Próba badawcza obejmowała 12 027 indywidualnych gospodarstw
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rolnych1, które w 2015 r. należały do Polskiego FADN. Do określenia czynników wpływających na prawdopodobieństwo wyższej opłacalności produkcji wykorzystano model
regresji logistycznej. Umożliwia on zbadanie wpływu wielu zmiennych niezależnych X1, ....
,Xk na zmienną zależną Y. Za zmienną objaśnianą przyjęto prawdopodobieństwo osiągnięcia przez gospodarstwo rolne opłacalności produkcji (ustalonej jako relacja produkcji
ogółem do kosztów ogółem) przekraczającej poziom 1,11 (w 2015 r.). Wartość ta wyznacza
poziom mediany opłacalności dla badanej zbiorowości. Zmienna Y przyjmuje wartość 1,
gdy występuje dane zdarzenie (5 939 przypadków), natomiast 0, gdy dane zdarzenie nie
występuje (6 088 przypadków). Ocenę stopnia dopasowania modelu regresji logistycznej
do danych empirycznych przeprowadzono, wykorzystując statystykę R2 Coxa-Snella oraz
R2 Nagelkerka. Weryfikacji istotności poszczególnych parametrów modelu dokonano z zastosowaniem statystyki z2 Walda. Do oceny dobroci dopasowania uzyskanego modelu
przyjęto wartość wskaźnika AUC (ang. Area Under Curve). Jakość zbudowanego modelu
regresji logistycznej oceniono także za pomocą krzywej ROC (ang. Receiver Operating Characteristic Curve). Obserwacje nietypowe wyeliminowano na podstawie analizy standaryzowanych wartości resztowych. Zmienne objaśniające przyjęte w modelu miały charakter
ilościowy i jakościowy. Ich dobór opierał się na analizie dotychczasowych wyników badań
z zakresu opłacalności produkcji gospodarstw rolnych. Do oceny prawdopodobieństwa
opłacalności produkcji indywidualnych gospodarstw rolnych przyjęto następujący zestaw
potencjalnych cech: X1 – wielkość ekonomiczna (tys. euro); X2 – powierzchnia użytków
rolnych (ha); X3 – udział gruntów dzierżawionych w powierzchni użytków rolnych (%); X4
– udział gruntów ornych w powierzchni użytków rolnych (%); X5 – nakłady pracy ogółem
(AWU); X6 – wartość produkcji roślinnej na 1 ha (tys. zł/ha); X7 – wartość produkcji zwierzęcej na 1 LU (tys. zł/LU); X8 – wartość aktywów ogółem (tys. zł); X9 – wartość aktywów
trwałych (tys. zł); X10 – wartość aktywów trwałych pomniejszonych o ziemię, uprawy trwałe
i kwoty produkcyjne (tys. zł); X11 – wyposażenie pracy w ziemię (ha/AWU); X12 – techniczne
uzbrojenie ziemi (tys. zł); X13 – techniczne uzbrojenie pracy (tys. zł/AWU); X14 – wydajność
nakładów pracy (tys. zł/AWU); X15 – inwestycje brutto (1 – tak, 0 – nie); X16 – koszty ogółem (tys. zł); X17 – zużycie pośrednie (tys. zł); X18 – koszty bezpośrednie (tys. zł); X19 – koszty
ogólnogospodarcze (tys. zł); X20 – koszty czynników zewnętrznych (tys. zł); X21 – saldo dopłat i podatków dotyczących działalności operacyjnej (tys. zł); X22 – udział zobowiązań w finansowaniu działalności rolniczej (%); X23 – typ produkcji (1 – mieszana, 2 – specjalizacja);

Na potrzeby badania z populacji towarowych, indywidualnych gospodarstw rolnych, które w 2015 r. uczestniczyły w systemie Polskiego FADN (12 105 gospodarstw), wyeliminowano jednostki o powierzchni UR mniejszej niż 1 ha. Podmioty te, pod względem wyników produkcyjno-ekonomicznych znacząco różnią się od jednostek przeciętnych [zob.: Wrzaszcz, Prandecki 2015, s. 17].
1
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X24 – wiek rolnika (lata); X25 – wykształcenie rolnika (1– podstawowe, 2 – zasadnicze nierolnicze, 3 – zasadnicze rolnicze, 4 – średnie nierolnicze, 5 – średnie rolnicze, 6 – wyższe
nierolnicze, 7 – wyższe rolnicze). W celu znalezienia najlepszej kombinacji cech istotnie
wpływających na prawdopodobieństwo wyższej opłacalności produkcji gospodarstw rolnych w Polsce, dokonano formalnej selekcji cech za pomocą metody eliminacji wstecznej.

Ocena wpływu wybranych czynników na
prawdopodobieństwo uzyskania wyższej opłacalności
produkcji w gospodarstwach rolnych w Polsce – model
regresji logistycznej
Wyniki estymacji parametrów modelu prawdopodobieństwa wyższej opłacalności produkcji w gospodarstwach rolnych w Polsce przedstawione zostały w tabeli (zob. tabela 1). Ich
analiza wskazuje na statystyczną istotność dziesięciu zmiennych (X5 – nakłady pracy ogółem; X6 – wartość produkcji roślinnej na 1 ha; X7 – wartość produkcji zwierzęcej na 1 LU;
X9 – wartość aktywów trwałych; X12 – techniczne uzbrojenie ziemi; X14 – wydajność nakładów
pracy; X15 – inwestycje brutto; X18 – koszty bezpośrednie; X20 – koszty czynników zewnętrznych; X23 – typ produkcji), które są słabo skorelowane między sobą i równocześnie silnie skorelowane z pozostałymi, wyeliminowanymi ze wstępnego zbioru, zmiennymi (zob. tabela 1).
Tabela 1. Wyniki estymacji parametrów modelu prawdopodobieństwa wyższej
opłacalności produkcji w gospodarstwach rolnych w Polsce
Zmienna
X5
X6

Nazwa zmiennej

Ocena
parametru
1,276
0,007

Statystyka
z2 Walda
847,35
10,194

Poziom
istotności
<0,001
<0,001
<0,001

Iloraz
szans
3,580
1,007

Nakłady pracy ogółem
Wielkość produkcji roślinnej na 1 ha
Wielkość produkcji zwierzęcej na
0,077
52,731
1,081
X7
1 LU
Wartość aktywów trwałych
–0,0004
161,033
<0,001
0,996
X9
Techniczne uzbrojenie ziemi
–0,003
14,016
<0,001
0,997
X12
Wydajność nakładów pracy
0,020
1030,436
<0,001
1,020
X14
Inwestycje brutto
0,122
8,458
0,004
1,130
X15
Koszty bezpośrednie
–0,011
629,828
<0,001
0,989
X18
Koszty czynników zewnętrznych
–0,020
157,082
<0,001
0,980
X20
Typ produkcji
0,375
72,731
<0,001
1,455
X23
Wyraz wolny
–3,607
1033,366
<0,001
0,027
AIC = 14 186,447; R2 Coxa-Snella = 0,19; R2 Nagelkerka = 0,25; AUC = 0,801; LR = 2 494,06 (df =10, p<0,01)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.
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Oszacowany model końcowy prawdopodobieństwa wyższej opłacalności produkcji
w gospodarstwach rolnych w Polsce ma postać:
Prob(Y=1) = Λ(1,276X5 + 0,007X6 + 0,077X7 – 0,0004X9 – 0,003X12 + 0,02X14 + 0,122X15 –
0,011X18 – 0,02X20 + 0,375X23 – 3,607)
ex
1+e
gdzie: Λ(x) =
dystrybuanta rozkładu logistycznego.
W modelu dodatni, statystycznie istotny, wpływ na zmienną zależną miało sześć
zmiennych (X5, X6, X7, X1, X15, X23). Oznacza to, że wzrost wielkości tych zmiennych zwiększa
prawdopodobieństwo wyższej opłacalności produkcji gospodarstw rolnych w Polsce.
Pozostałe zmienne przyjęte w modelu (X9, X12, X18, X20) mają ujemny, statystycznie istotny wpływ na poziom opłacalności produkcji. Model jest istotny statystycznie na poziomie istotności 1%. Ocenę jakości skonstruowanego modelu przeprowadzono w oparciu
o współczynnik R2 Coxa-Snella (0,19), R2 Nagelkerka (0,25), a także, wykorzystując krzywą
ROC, którą zaprezentowano na rysunku (zob. rysunek 1).
x

Rysunek 1. Krzywa ROC dla modelu prawdopodobieństwa wyższej opłacalności
produkcji w gospodarstwach rolnych w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego FADN.

Pole pod krzywą ROC (AUC = 0,8) jest istotnie większe od 0,5 i bliskie 1, co dowodzi
dobrej jakości skonstruowanego modelu. Na podstawie zdefiniowanego modelu prawdopodobieństwa wyższej opłacalności produkcji w gospodarstwach rolnych w Polsce
poprawnie sklasyfikowano 73,25% łącznej liczby przypadków.
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Zakończenie
Biorąc pod uwagę postać oszacowanego modelu oraz interpretując ilorazy szans przy
i-tej zmiennej (zakładając, że pozostałe zmienne uwzględnione w modelu pozostaną bez
zmian), można stwierdzić, że jednym z istotnych czynników pozytywnie wpływających na
opłacalność produkcji gospodarstw rolnych były nakłady pracy ludzkiej. Jeżeli całkowite
nakłady pracy ludzkiej w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego wzrosną
o jednostkę, to szansa zwiększenia opłacalności produkcji wzrasta o 258%. Nakład pracy
jest jedną z miar skali prowadzonej działalności. Zwiększenie rozmiaru działalności umożliwia generowanie wyższych dochodów, wpływa na zmniejszenie jednostkowych nakładów
pracy, czego efektem powinna być wyższa opłacalność produkcji. Zasoby pracy w gospodarstwie rolnym w dużym stopniu rzutują na sposób gospodarowania, kierunek produkcji
i ponoszone nakłady [Kocira, Malaga-Toboła 2012]. W opinii M. Kuczyńskiej praca żywa jest
ważnym elementem intensyfikacji produkcji i poprawy dochodowości gospodarstw rolnych [Kuczyńska 1996]. Poszczególne gałęzie produkcji cechują się różną dochodowością.
W produkcji roślinnej wysoki dochód zapewnia uprawa roślin intensywnych, w tym m.in.
uprawy ogrodnicze, buraków cukrowych czy ziemniaków [Mystkowska, Grużewska, Zarzecka i in. 2017; Brzozowski, Zmarlicki 2011; Dobek 2009]. Natomiast w produkcji zwierzęcej
efekt taki daje wysokie pogłowie zwierząt [Wysokiński 2013]. Zatem im większa możliwość
zaangażowania się w pracę w gospodarstwie rolnym i podjęcia bardziej dochodowej produkcji, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania wyższej opłacalności produkcji.
Parametry skonstruowanego modelu wskazują, że na badane prawdopodobieństwo,
poza nakładami pracy, wpływa także efektywne wykorzystanie tego czynnika produkcji.
Jeżeli wydajność pracy w gospodarstwie wzrośnie o jednostkę, to szansa zwiększenia
opłacalności produkcji wzrasta o 20%. Jak wskazują Z. Gołaś i M. Kozera, wysoka wydajność pracy prowadzi m.in. do zmniejszenia kosztów, wzrostu zamożności, czy też zdolności konkurencyjnej gospodarstw rolnych [Gołaś, Kozera 2008]. Wyższa opłacalność produkcji determinowana jest także wartością produkcji roślinnej z 1 ha i produkcji zwierzęcej
w przeliczeniu na 1 LU. Wzrost tych zmiennych o 1 tys. zł, zwiększy prawdopodobieństwo
osiągnięcia wyższej opłacalności produkcji odpowiednio o 7% i 8%. Kolejnym czynnikiem
wpływającym na badane zjawisko jest typ rolniczy. Wyniki przeprowadzonych badań
wskazują, że zmiana typu produkcji z mieszanej na produkcję wyspecjalizowaną, zwiększa
szansę wyższej opłacalności produkcji o 45%. Celem specjalizacji jest wzrost ilości i jakości
produkcji towarowej, zwiększenie wydajności pracy oraz osiąganie wyższych dochodów
z gospodarstwa rolnego. Ostatnim czynnikiem mającym istotnie statystycznie dodatni
wpływ na analizowane prawdopodobieństwo są inwestycje w środki trwałe, które powodują zwiększenie szansy na wyższą opłacalność produkcji o 13%. Zatem wymiana parku
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maszynowego i jego unowocześnienie, będą wpływały na efektywność czynników produkcji i tym samym wzrost jej opłacalności. Z kolei ujemny, statystycznie istotny, wpływ
na badane zjawisko miały m.in. dwa czynniki związane z majątkiem gospodarstwa rolnego: wartość aktywów trwałych oraz techniczne uzbrojenie ziemi. W obu przypadkach
zmniejszenie poziomu danego czynnika o jednostkę przyczyni się do zwiększenia szansy na wyższą opłacalność produkcji gospodarstwa rolnego o blisko 1%. Aktywa trwałe
stanowią ważny element potencjału produkcyjnego gospodarstw rolnych, który warunkuje wykorzystanie pozostałych czynników wytwórczych. W konsekwencji prowadzi to
do poprawy wyników produkcyjnych i ekonomicznych [Kołoszko-Chomentowska 2016].
Jednak w dłuższym okresie wzrost wyposażenia technicznego może wpływać na obniżenie efektywności majątku produkcyjnego [Drygas 1989]. Utrzymywanie przez gospodarstwa rolne dużej liczby aktywów trwałych, które nie są wykorzystywane do produkcji, generuje dodatkowe koszty związane z ich posiadaniem. Prawdopodobieństwo
wyższej opłacalności produkcji było także uwarunkowane wielkością kosztów bezpośrednich i kosztów czynników zewnętrznych. Wpływ tych zmiennych na badane prawdopodobieństwo był podobny. Stwierdzono, że obniżenie kosztów bezpośrednich produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej i produkcji leśnej w gospodarstwie rolnym o 1 tys.
zł, zwiększy szansę na uzyskanie wyższej opłacalności produkcji o 1%. Natomiast wraz
z redukcją kosztów zaangażowania obcych czynników wytwórczych (pracy, ziemi i kapitału) w procesie produkcyjnym o jednostkę, szansa na uzyskanie wyższej opłacalności
produkcji wzrośnie o 2%.
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Zależności cen gotówkowych pszenicy i żywca
wieprzowego w Polsce od cen terminowych
w Stanach Zjednoczonych
The dependence of Cash Prices of Wheat and Pork
in Poland on Futures Prices in the United States
Abstract: The prices of products on agricultural markets are shaped by various micro and
macroeconomic factors. The presented research was focused on one aspect of this problem, i.e. on the impact of the prices of futures contracts for wheat and pork on the prices of
these products in Poland. The research was carried out for the years 2000–2016. Cash price
indices in Poland and futures prices in the United States were analyzed. The analysis used
the correlation coefficient, the Granger causality test and regression modeling. The research
has shown the strength linkage of the price relation on the Polish wheat market with the
US market and the weak linkage of prices on the pigs market. The Polish market appears as
a price recipient relative to the US market.
Key words: prices of agricultural products, correlation, causality, delay of reaction

Wprowadzenie
Kształtowanie cen na rynkach rolnych należy do jednego z ważniejszych problemów
współczesnych gospodarek i jest przedmiotem badań ekonomiki rolnictwa. Zachowanie
cen na rynku rolnym jest inne niż na rynku towarów przemysłowych czy usług, w szczególności wyróżnia je większa zmienność niż na innych rynkach [Heijman, Krzyżanowska,
Gędek 1997; Huchet-Bourdon 2011]. Ważny wpływ na kształtowanie cen, zarówno w skali krajowej jak i globalnej, ma polityka ekonomiczna państwa, a w Europie polityka ekonomiczna Unii Europejskiej. O poziomie regulacji decydują względy ekonomiczne i polityczne. Chociaż wspieranie rolnictwa nie jest tylko domeną Unii Europejskiej. Różnego
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rodzaju instrumenty wsparcia stosowane są także w innych krajach, chociaż obserwuje się,
że globalna wielkość wsparcia na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie zmalała, szczególnie
w krajach OECD [Kułyk 2015, ss. 140–145]. Natomiast zauważa się, że kraje rozwijające się
adaptują rozwiązania, jakie do niedawna stosowane były w krajach wysokorozwiniętych,
a rolnictwo staje się gałęzią gospodarki, która podlega zmianom w zakresie wykorzystania
nowych technologii produkcji [Czyżewski, Kułyk 2012, ss. 37–46].
W Polsce obserwuje się rosnące znaczenie regulacji i pomocy pochodzącej z budżetu unijnego w stosunku do środków przeznaczanych na rolnictwo z budżetu krajowego.
Od 2010 roku obserwuje się sukcesywne ograniczanie wydatków z budżetu krajowego
na rolnictwo. I tylko dzięki wsparciu unijnemu globalna wartość środków przeznaczanych na rolnictwo w Polsce rośnie [Czyżewski, Matuszczak 2016, ss. 53–62].
Oprócz regulacji rynkowych wśród głównych uwarunkowań kształtowania cen
w rolnictwie wskazuje się jeszcze takie kwestie jak: popyt i podaż dóbr, oddziaływanie
czynników makroekonomicznych, w tym powiązania z inflacją [Catão, Chang 2010], powiązania międzyrynkowe oraz powiązania z cenami światowymi [Hamulczuk, Gędek,
Klimowski i in. 2012, s. 11]. Właśnie powiązania cen produktów rolnych w Polsce z cenami
światowymi są głównym obszarem badań zawartych w niniejszej publikacji.
Gra popytu i podaży na rynku wewnętrznym mogłaby równoważyć ceny w skali
kraju, jednak relacje te zależą w znacznym stopniu od koniunktury w skali globalnej.
Cena równowagi na rynku krajowym zależy od sytuacji popytowo-podażowej w innych
krajach. W warunkach liberalizacji handlu, niedobór na rynku światowym będzie wywoływał presję na wzrost cen w kraju poprzez zwiększony eksport i odwrotnie, nadwyżka
na rynku światowym będzie wywoływać presję na spadek cen w kraju poprzez zwiększony import. W takiej sytuacji cena równowagi będzie ustalana na poziomie globalnym
[Tomek, Robinson 2001]. Proces ten określa się jako prawo jednej ceny, jednak sprawia
wiele problemów metodologicznych [Baulch 1997, ss. 512–534]. Efektywność tego procesu zależy od różnych czynników, a w szczególności od kosztów transportu, ingerencji
państwa w rynek, kosztów transakcyjnych oraz przepływu informacji pomiędzy uczestnikami wymiany. Ponadto przepływy cenowe od większej gospodarki (większego producenta) do mniejszej gospodarki (mniejszego producenta) są silniejsze niż przepływy
w drugą stronę. Wielkości gospodarek wraz z odległością pomiędzy nimi wyznaczają
wagi dla poziomu wymiany i transmisji cen. W światowym układzie gospodarczym Polska uznawana jest za kraj niewielki i z tego tytułu staje się biorcą ceny światowej [Rembeza 2006; Hamulczuk 2015, ss. 57–65]. Dotyczy to większości produktów rolnych, w tym
zakresie wykazano chociażby silne zależności pomiędzy cenami w Polsce a cenami światowymi na rynku mleka [Szajner 2017, ss. 3–23], a ponadto zauważono, że akcesja Polski
do Unii Europejskiej wywarła znaczny wpływ na polski rynek żywności [Seremak-Bulge,
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Rembeza 2010, ss. 112–125]. Zresztą nie tylko Polska jest biorcą cen światowych, gdyż
badania wskazują na wzajemne oddziaływanie wielu gospodarek [Conforti 2004, s. 91].
Zgodnie z teorią handlu międzynarodowego konwergencja cen krajowych z cenami
światowymi przyczynia się do wzrostu dobrobytu ogólnospołecznego. Handel międzynarodowy pozwala na ograniczenie ryzyka zmienności cen, sprzyja on stabilizacji dochodów
producentów rolnych. W sytuacji nadwyżki i malejących cen krajowych mogą oni upłynnić
taką nadwyżkę na rynkach zagranicznych, co zrównoważy rynek krajowy i zadziała stabilizująco na cenę. Jednak zjawisko to niesie za sobą zagrożenie przenoszenia wstrząsów
z rynku zagranicznego na rynek krajowy, np. w sytuacji nadwyżki na rynku światowym
i słabych plonów na rynku krajowym. Ukształtowanie ceny światowej na poziomie niższym
od ceny krajowej i brak ochrony rynku krajowego spowoduje wzrost importu, a to przełoży się na gorsze wyniki ekonomiczne producentów krajowych. Ostatecznie wskazuje się,
że głównym beneficjentem wymiany są jednak konsumenci, a producenci w niektórych
sytuacjach mogą być narażeni na dodatkowe źródła ryzyka [Hamulczuk, Gędek, Klimowski
i in. 2012, s. 24]. Sytuacja na krajowych rynkach produktów rolnych stała się szczególnie
trudna po kryzysie lat 2008–2009, kiedy to wzrosły ceny żywności, ale beneficjentami tych
wzrostów nie byli producenci rolni [Listorti, Esposti 2012, ss. 81–96].
Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia jako cel artykułu przyjęto określenie
wpływu, jaki na ceny pszenicy i żywca wieprzowego w Polsce wywierają ceny na rynku
amerykańskim. Zakres czasowy badań obejmuje okres od stycznia 2000 roku do grudnia
2016 roku. Ocenę zmian cen na rynku produktów rolnych w Polsce w reakcji na zmiany
cen na rynkach światowych przeprowadzono w oparciu o miesięczne wskaźniki zmian
cen skupu pszenicy i żywca wieprzowego publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Wskaźniki te występują w dwóch wersjach: miesiąc do analogicznego miesiąca roku
poprzedniego (R/R) oraz miesiąc do miesiąca poprzedniego (M/M). Na podstawie notowań kontraktów na pszenicę na giełdzie CBOT oraz żywca wieprzowego na giełdzie CME
wyznaczono analogiczne wskaźniki cen dla rynku amerykańskiego. Badanie podzielono
na dwie części. Pierwsza część dotyczy opisu analizowanych szeregów czasowych oraz
powiązań korelacyjnych. Druga część dotyczy modelowania zależności wskaźników cen
w Polsce od zmian cen na rynku amerykańskim. W badaniach posłużono się metodami
statystyki opisowej (mediana, zakres kwartylowy, zakres całkowity, współczynnik korelacji) oraz modelami regresyjnymi.

Ocena powiązań cen korelacyjnych
Na rysunku 1 przedstawiono szeregi czasowe danych użyte w badaniu powiązań korelacyjnych wskaźników cen w Polsce i na rynku amerykańskim. Nawet pobieżna obserwacja
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danych pozwala stwierdzić silniejsze powiązanie cen na rynku pszenicy niż cen na rynku
żywca wieprzowego. Wyraźnie widać, szczególnie na wykresie wskaźników typu R/R (miesiąc do analogicznego miesiąca roku poprzedniego), że trendy na rynku pszenicy wykazują dużo wyższą zgodność niż na rynku żywca wieprzowego. W przypadku pszenicy
wykresy niejako nakładają się na siebie, okresy mniejszych i większych zmian przypadają
mniej więcej w tym samym czasie, tymczasem na rynku żywca wieprzowego sytuacja jest
bardziej skomplikowana. Można wskazać okresy, gdzie reakcja jest podobna w czasie, np.
lata 2000–2006 oraz okresy o różnej reakcji, np. lata 2008–2016, gdzie rynek amerykański
wyprzedza rynek polski.
Rysunek 1. Szeregi czasowe wskaźników cen skupu produktów rolnych w Polsce i cen
terminowych w USA

Objaśnienia: Wykres po lewej – analogiczny okres roku poprzedniego = 100 (szereg typu R/R); wykres po
prawej – okres poprzedni = 100 (szereg typu M/M).
Źródło: obliczenia własne.

Szeregi czasowe przedstawione na rysunku 1 scharakteryzowano za pomocą statystyk pozycyjnych zawartych w tabeli 1. Analiza porównawcza tych statystyk pozwala na
ocenę dynamiki zmian na rynkach analizowanych produktów.
Biorąc pod uwagę zakres zmian na rynku pszenicy, można zauważyć, że był on nieco
większy na amerykańskim rynku kontraktów terminowych niż w Polsce (dla szeregów
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typu R/R odpowiednio 47,78–223,92 i 52,90–211,60), ale zakres kwartylowy na rynku
amerykańskim był już mniejszy niż w Polsce (odpowiednio 86,15–121,32 i 86,05–128,50).
W przypadku analizy szeregów cen pszenicy typu M/M sytuacja jest inna. Można zauważyć, że większy jednorazowy miesięczny spadek cen odnotowano w Polsce (wskaźnik
na poziomie 68,60 w porównaniu do 76,83 na rynku amerykańskim), ale większy miesięczny wzrost cen na rynku amerykańskim (wskaźnik na poziomie 136,98 w porównaniu
do 123,40 w Polsce). Wartości skrajne są często przypadkowe, więc korzystniej oceniać
zmienność zakresem kwartylowym, który na rynku amerykańskim jest wyraźnie większy niż na rynku w Polsce (odpowiednio 94,41–106,10 i 97,95–102,60).
Rynki amerykański i polski różnią się także zmiennością cen na rynku żywca wieprzowego. Większe maksymalne wzrosty odnotowywano na rynku amerykańskim, dla
szeregów R/R – 177,41 a M/M – 131,34, tymczasem w Polsce było to odpowiednio 146,40
i 117,00. Maksymalne spadki cen na amerykańskim rynku wieprzowiny były wyraźnie
większe niż w Polsce, dla szeregów typu R/R uzyskano odpowiednio wskaźniki na poziomie 53,00 i 69,80. Tak duże różnice mogą być jedynie przypadkowe, gdyż w przypadku
zakresu kwartylowego nie są one już tak wyraźne.
Tabela 1. Statystyki pozycyjne szeregów czasowych wskaźników cen gotówkowych
w Polsce i wskaźników notowań kontraktów produktów rolnych w USA w latach
2000–201
min

Q25

Q50

Q75

max

Produkt
analogiczny okres roku poprzedniego = 100 (R/R)
Pszenica PL

52,90

86,05

98,90

128,50

211,60

Pszenica USA

47,78

86,15

102,65

121,32

223,92

Żywiec wieprzowy PL

69,80

90,80

99,30

118,30

146,40

Żywiec wieprzowy USA

53,00

93,35

103,07

116,46

177,41

okres poprzedni = 100 (M/M)
Pszenica PL

68,60

97,95

100,50

102,60

123,40

Pszenica USA

76,83

94,41

100,13

106,10

136,98

Żywiec wieprzowy PL

87,20

96,40

100,30

103,90

117,00

Żywiec wieprzowy USA

71,24

94,24

100,25

106,57

131,34

Źródło: obliczenia własne.
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Wyznaczone zależności korelacyjne (tabela 2) pozwalają na potwierdzenie poczynionych wyżej obserwacji. Przede wszystkim ujawnia się w nich dość silna, dodatnia zależność korelacyjna pomiędzy szeregami czasowymi wskaźników cen pszenicy R/R na
rynku polskim i amerykańskim. Z kolei zależności korelacyjne w szeregach czasowych
wskaźników R/R cen wieprzowiny okazują się słabe, ale także dodatnie. Takie wyniki
zgodne są z obserwacją danych na wykresach. Z kolei zależności korelacyjne w szeregach czasowych wskaźników cen M/M są bardzo słabe, co także widoczne jest na wcześniej prezentowanych wykresach.
Tabela 2. Zależności korelacyjne szeregów czasowych zmian notowań produktów
rolnych w Polsce i USA
Pszenica USA

Pszenica PL

0,7292

0,1200

0,7529

0,2770

0,6767

0,0058

Żywiec wieprzowy USA

Żywiec wieprzowy PL

0,2734

-0,0536

0,3075

0,0811

0,2180

-0,0191

Objaśnienia: tabela zawiera współczynniki korelacji, wartość po lewej dotyczy szeregów czasowych analogiczny okres roku poprzedniego = 100 (typ R/R), wartość po prawej dotyczy szeregów czasowych okres
poprzedni = 100 (typ M/M). Pierwszy wiersz – korelacje bez przesunięć czasowych, drugi wiersz – korelacja typu Polska–USA (-1), trzeci wiersz – korelacja typu Polska (-1) – USA.
Źródło: obliczenia własne.

Interesujące jest zagadnienie przesunięć czasowych. Pojawia się problem zależności
wskaźników cen na jednym rynku w stosunku do wskaźników cen na innym rynku, ale
w innym okresie. Wobec tego zbadano zależność pomiędzy wskaźnikami cen na rynku polskim i amerykańskim a opóźnionymi o jeden miesiąc wskaźnikami cen na drugim rynku. Uzyskane wyniki są zgodne z przypuszczeniami, okazuje się, że zależności
korelacyjne pomiędzy wskaźnikami cen w Polsce a wskaźnikami cen miesiąc wcześniej
na rynku amerykańskim są silniejsze niż zależności korelacyjne pomiędzy wskaźnikami
cen w Polsce a wskaźnikami cen w tym samym czasie na rynku amerykańskim. Może to
oznaczać opóźnioną reakcję rynku polskiego na zmiany cen na rynku amerykańskim.
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Wzrost wartości współczynnika korelacji dla szeregów M/M pszenicy jest nawet dość
znaczący (z 0,1200 do 0,2770), podobnie dla żywca wieprzowego (wzrost z –0,0536 do
0,0811). Przesunięcia o więcej niż 1 miesiąc nie powodują dalszego wzrostu wartości
współczynnika korelacji. Sytuacja odwrotna nie zachodzi, tj. nie obserwuje się wzrostu
współczynnika korelacji w sytuacji badania zależności pomiędzy wskaźnikami cen na
rynku amerykańskim a wskaźnikami cen miesiąc wcześniej na rynku polskim.

Modelowanie zależności
Omawiane zależności dla wersji bez przesunięć czasowych zaprezentowano na wykresach regresyjnych (rysunek 2). Wykresy te pozwalają na ocenę przyczyny słabych powiązań korelacyjnych. Okazuje się, że taką przyczyną jest znaczny rozrzut wyników wokół
zależności liniowej.
Rysunek 2. Zależności regresyjne szeregów czasowych wskaźników cen produktów
rolnych w Polsce i USA

Objaśnienia: wykres po lewej – analogiczny okres roku poprzedniego = 100 (szeregi typu R/R); wykres po
prawej – okres poprzedni = 100 (szeregi typu M/M).
Źródło: wykonanie własne.

369

Anna Szczepańska-Przekota

Pewnym potwierdzeniem zauważonych zmian w zależnościach korelacyjnych mogą
być wyniki testu przyczynowości (tabela 3). Okazuje się, że o przyczynowości w sensie
Grangera można mówić dla szeregów czasowych typu R/R i jest to przyczynowość od
wskaźników cen na rynku amerykańskim do wskaźników cen na rynku polskim. Zależności przyczynowej w odwrotnym kierunku nie obserwuje się. W przypadku szeregów
czasowych typu M/M zależność przyczynowa dotyczy tylko rynku pszenicy i jest to także zależność od rynku amerykańskiego do rynku polskiego.
Tabela 3. Testy przyczynowości szeregów czasowych zmian notowań produktów
rolnych w Polsce i USA
Pszenica USA

Pszenica PL

0,0001

0,0003

0,2035

0,8171

Żywiec wieprzowy USA
Żywiec wieprzowy PL

0,0466

0,1942

0,7534

0,2060

Objaśnienia: tabela zawiera poziomy istotności i testu przyczynowości Grangera, wartość po lewej dotyczy szeregów czasowych analogiczny okres roku poprzedniego = 100 (typ R/R), wartość po prawej
dotyczy szeregów czasowych okres poprzedni = 100 (typ M/M). Pierwszy wiersz – przyczynowość typu
USA–Polska, drugi wiersz – przyczynowość typu Polska–USA.
Źródło: obliczenia własne.

Tabela 4. Modele regresyjne zmian notowań produktów rolnych w Polsce i USA
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analogiczny okres roku
poprzedniego = 100
(typ R/R)

okres poprzedni = 100
(typ M/M)

Pszenica

Pszenica

wsp.reg.

t-Stat

p-value

wsp.reg.

t-Stat

p-value

USA

0,2161

3,3331

0,0013

USA

0,0668

1,0294

0,3067

Polska (-1)

0,4745

8,2236

0,0000

Polska (-1)

0,3103

3,4839

0,0008

USA (-1)

0,2764

2,9662

0,0041

USA (-1)

0,3732

5,7833

0,0000
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c

analogiczny okres roku
poprzedniego = 100
(typ R/R)

okres poprzedni = 100
(typ M/M)

Pszenica

Pszenica

4,5043

1,8095

R-kwadrat

0,0744

0,9686

c
R-kwadrat

Żywiec wieprzowy
wsp.reg.

t-Stat

p-value

USA

0,2502

4,5778

0,0000

Polska (-1)

0,6258

13,4337

USA (-1)

0,2565

c

-10,9602

R-kwadrat

25,0516

2,2327

0,0286

0,4371

Żywiec wieprzowy
wsp.reg.

t-Stat

p-value

USA

0,0438

0,8014

0,4255

0,0000

Polska (-1)

0,4049

4,2368

0,0001

3,8254

0,0003

USA (-1)

0,2210

4,0649

0,0001

-3,3239

0,0014

c

33,2009

2,6395

0,0101

0,9559

R-kwadrat

0,3208

Objaśnienia: model po lewej – analogiczny okres roku poprzedniego = 100; model po prawej – okres
poprzedni = 100.
Źródło: obliczenia własne.

W tabeli 4 pokazano modele regresyjne zmian wskaźników cen produktów rolnych
w Polsce i USA. W modelach tych rolę zmiennej objaśnianej, zgodnie w wynikami badań korelacji i przyczynowości, pełnią wskaźniki cen produktów rolnych w Polsce. Jako
zmienne objaśniające przyjęto wskaźniki cen w analogicznym okresie odpowiadające
produktom na rynku amerykańskim oraz opóźnione o jeden miesiąc wskaźniki cen na
rynku polskim oraz amerykańskim.
Uzyskane modele regresji dla szeregów czasowych typu R/R charakteryzują się
znacznie wyższymi współczynnikami determinacji niż modele regresji dla szeregów
czasowych typu M/M. W modelach regresji typu R/R obserwuje się istotny statystycznie wpływ na bieżący wskaźnik ceny danego produktu zarówno bieżącej zmiany ceny
odpowiednika na rynku amerykańskim, jak i opóźnionych zmian cen tego produktu na
rynku krajowym i amerykańskim. Wszystkie uzyskane współczynniki korelacji przy tych
zmiennych są dodatnie.
Interesująco przedstawiają się wyniki badań dla szeregów typu M/M. Przede wszystkim zauważyć można nieistotny (pszenica i wieprzowina) wpływ bieżących zmian cen
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tych produktów na rynku amerykańskim na zmiany cen na rynku polskim. Natomiast
wpływy opóźnionych zmian cen produktów na rynku polskim i amerykańskim okazują
się statystycznie istotne, co oznacza opóźnione podążanie zmian cen na rynku polskim
za rynkiem amerykańskim i potwierdza opisane wyżej spostrzeżenia.

Podsumowanie
Ceny produktów na rynkach rolnych kształtowane są przez różne czynniki o charakterze
mikro i makro ekonomicznym. Badania prezentowane w opracowaniu skupione zostały
na jednym aspekcie tego problemu, tj. na wpływie cen kontraktów terminowych pszenicy i żywca wieprzowego na ceny tych produktów w Polsce. W literaturze przedmiotu często podkreśla się, że ceny na rynkach rolnych kształtowane są globalnie. Stąd też zasadne
są badania dotyczące tego aspektu. Sytuacja nie jest jednak do końca oczywista, gdyż na
podstawie uzyskanych w pracy rezultatów zauważyć można różnice w kształtowaniu cen
pszenicy i żywca wieprzowego w Polsce w odpowiedzi na zmiany cen na rynku amerykańskim. Rynek pszenicy jawi się tutaj jako globalny, a rynek żywca wieprzowego wykazuje więcej cech lokalnych.
Globalny charakter rynku pszenicy przejawia się dość znaczną zgodnością występujących trendów cenowych w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Mimo, że są to rynki bardzo odległe to uzyskane współczynniki korelacji uznać można za znaczące. W zakresie
zmian krótkoterminowych powiązanie jest już słabsze, chociaż także dodatnie. W przypadku cen żywca wieprzowego tak silnych zależności trendów cenowych nie stwierdzono, chociaż były one dodatnie, a w przypadku zmian krótkoterminowych powiązania nie
zaobserwowano. Stąd też wnioskowanie o bardziej lokalnym charakterze tego rynku.
Istotną obserwacją poczynioną w badaniach jest stwierdzenie opóźnienia, jakie występuje w reakcji cenowej pomiędzy rynkiem polskim a amerykańskim. Rynek polski
jawi się w tym przypadku jako biorca cen. Dotyczy to zarówno rynku pszenicy, jak i żywca wieprzowego. Nie przeczy to bardziej lokalnemu charakterowi rynku żywca wieprzowego, tylko siła przenoszenia cen z rynku amerykańskiego jest tutaj słabsza.
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Wybrane zagadnienia funkcjonowania kontroli zarządczej
w szpitalach działających w formie samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej −
przegląd badań
Selected Aspects of Management Control in Hospitals
Functioning in the Form of an Autonomous Public Health Centre −
Research Review
Abstract: The article presents the state of studies concerning the functioning of managerial control in hospitals operating as public health care units. In order to realise the research
aim, the literature of the subject, legal acts, and results of studies conducted by the Ministry of Finance were analysed in the scope of managerial control. On the basis of the conducted analyses, an evaluation of the state of knowledge about the efficiency of managerial
control in hospitals functioning in the form of autonomous public health centres was made.
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Wstęp
Kontrola zarządcza jest realizowana obowiązkowo w jednostkach sektora publicznego od
2010 r. Opiera się na „koncepcji zarządzania przez cele”, według której, w przypadku świadczenia usług publicznych na rzecz społeczeństwa, należy wyznaczać cele i zadania, a następnie monitorować ich wykonanie za pomocą mierników. Wpisuje się to w nowoczesny
model zarządzania sektorem publicznym − New Public Management [Puchacz 2016, s. 24].
Kontrola zarządcza, jako obowiązek ustawowy, musi być prowadzona m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych utworzonych i prowadzonych przez Skarb Państwa oraz w samodzielnych publicznych zakładach opieki
zdrowotnej. Ustawa o finansach publicznych nakazuje, w art. 69, zapewnienie w tych
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jednostkach funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej
[Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 69, Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240, tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.].
Według ustawy celem kontroli zarządczej jest zapewnienie:
a) zgodności działalności jednostki z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
b) efektywności i skuteczności przepływu informacji w jednostce,
c) skuteczności i efektywności działania jednostki,
d) wiarygodności sprawozdań jednostki,
e) zarządzania ryzykiem [Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 68
ust. 2, Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.].
Z kontrolą zarządczą wiąże się stosowanie opublikowanych w komunikatach Ministra Finansów standardów i wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej,
a także wskazówek do sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej [Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84, Komunikat
Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych
w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych,
Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2, poz. 11].
Kontrola zarządcza to ogół czynności podejmowanych przez kierownika jednostki
oraz podległych mu pracowników w celu zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób
efektywny, oszczędny, terminowy, a przede wszystkim zgodny z prawem. Jej stosowanie powinno usprawnić zarządzanie jednostką i przyczynić się do większej efektywności
realizowanych procesów.
Celem artykułu jest przedstawienie prezentowanych do tej pory wyników badań na
temat funkcjonowania kontroli zarządczej w szpitalach, które działają w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zastosowano w nim, jako metodę
badawczą, analizę literatury przedmiotu, aktów prawnych i wyników kontroli przeprowadzanych przez Ministerstwo Finansów.

Uwarunkowania prawne i organizacyjne kontroli zarządczej
w szpitalach działających jako samodzielne publiczne
zakłady opieki zdrowotnej
Działalność szpitali, w myśl ustawy o działalności leczniczej, polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych,
w tym wdrażaniu nowych technologii oraz metod leczenia [Ustawa z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej, art. 3, Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, tekst jednolity:
376

Wybrane zagadnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w szpitalach działających w formie samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej − przegląd badań

Dz. U. z 2016 r., poz. 1638]. Szpitalne świadczenia zdrowotne są wykonywane całodobowo i polegają na: diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów, zaś ich
celem jest: zachowanie, ratowanie, przywracanie lub poprawa zdrowia pacjentów [Olkiewicz 2017, s. 10]. Podmioty lecznicze mogą mieć różne formy organizacyjno-prawne.
Specyficznym ich rodzajem są samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Szpitale działające w tej formie mogą być tworzone przez Skarb Państwa, jednostki samorządu
terytorialnego i uczelnie publiczne. Oprócz celów społecznych, wiążących się z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, realizują też cele ekonomiczne, związane z bilansowaniem środków finansowych przeznaczonych na działalność leczniczą. Działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wynika z konieczności zapewnienia
bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. W systemie opieki zdrowotnej pozycja szpitali
działających w tej formie jest znacząca i dlatego ważna jest ich stabilizacja finansowa,
która sprzyja prowadzeniu działalności leczniczej w niezmienionym zakresie. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w myśl zasady samofinansowania, pokrywają swoje koszty i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów [Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 61, Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 1638].
Kontrola zarządcza to narzędzie, które sprzyja racjonalnemu gospodarowaniu poprzez wyznaczanie celów, zadań i monitorowanie ich wykonania. System pomiaru dokonań umożliwia ocenę działalności szpitala z pespektywy procesów realizowanych
zarówno w sferze medycznej, jak i pozamedycznej.
Zgodnie z przepisami prawa kontrola zarządcza obejmuje dwa poziomy − pierwszy
sprawowany jest w szpitalach przez kierownika jednostki, drugi realizowany jest przez
organ założycielski podmiotu leczniczego, np. przez starostę, marszałka województwa
itp. Można więc przyjąć, że pierwszy poziom kontroli zarządczej to kontrola wewnętrzna, a drugi to kontrola zewnętrzna dotycząca nadzoru nad jednostkami podległymi
[Dembowska-Klimek 2015, s. 27]. Zarówno na pierwszym, jak i na drugim poziomie osoby, które odpowiadają za kontrolę zarządczą, sprawują nadzór nad skutecznością i efektywnością działania jednostki, zgodnością tego działania z przepisami prawa, wiarygodnością informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, skutecznością przepływu
informacji i ich ochrony.
Do wdrożenia kontroli zarządczej kierownik szpitala powinien wykorzystać standardy odnoszące się do kilku obszarów, takich jak:
a) środowisko wewnętrzne (przestrzeganie wartości etycznych, kompetencje zawodowe, struktura organizacyjna, delegowanie uprawnień);
b) cele i zarządzanie ryzykiem (misja, określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena
ich realizacji, identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, reakcja na ryzyko);
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c) mechanizmy kontroli (dokumentowanie kontroli zarządczej, nadzór, ciągłość dzia-

łania, ochrona zasobów, szczególne mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych, mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych);
d) informacje i komunikacja (bieżąca informacja, komunikacja wewnętrzna, komunikacja zewnętrzna);
e) monitorowanie i ocena (monitorowanie systemu kontroli zarządczej, samoocena, audyt wewnętrzny, uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej) [Szczepankiewicz
2015, ss. 24−25].
Pomimo sformalizowania kontroli zarządczej, jej organizacja w szpitalu zależy m.in.
od jego wielkości, struktury organizacyjnej, specyfiki wykonywanych świadczeń zdrowotnych, posiadanych zasobów finansowych i kadrowych oraz wielu innych czynników.
Chociaż odpowiada za nią zawsze kierownik jednostki, to wszyscy pracownicy szpitala
uczestniczą w diagnozowaniu, monitorowaniu i poprawianiu realizowanych przez jednostkę procesów, a tym samym uczestniczą w kontroli zarządczej, wpływając na jej samodoskonalenie [Sołtyk 2016, s. 29]. Kierownik jednostki odpowiada za sprawowanie kontroli
zarządczej w myśl przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z art. 18c tej ustawy naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej [Ustawa z dnia 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, art. 18 lit. c,
Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1311].
Jednym z ważniejszych aktów prawnych wpływających na organizację kontroli zarządczej w szpitalu jest komunikat Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem
[Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych
wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem, Dz. Urz. Min. Fin., poz. 56]. Zarządzanie ryzykiem można rozumieć jako proces,
w który są zaangażowani wszyscy pracownicy szpitala. Polega on na identyfikacji potencjalnych zdarzeń mogących mieć wpływ na realizację celów i zadań, a także na utrzymaniu ryzyka w ustalonych granicach [Wojdylak-Sputowska, Sputowski 2016, s. 26].
Zarządzanie ryzykiem obejmuje procedury, polityki i skoordynowane działania,
które podejmowane są zarówno przez kierownictwo jednostki, jak i jej pracowników
[Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych
wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem, Dz. Urz. Min. Fin., poz. 56]. Stosowanie procedur, polityk i skoordynowanych działań w zakresie identyfikacji oraz analizy ryzyka, a także określenia adekwatnych reakcji
na ryzyko, zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia celów i realizacji zadań szpitala.
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W tabeli zaprezentowano proces zarządzania ryzykiem opisany w przytaczanym wyżej komunikacie Ministra Finansów, który odnosi się również do szpitali (zob. tabela 1).
Tabela 1. Proces zarządzania ryzykiem
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Etap zarządzania
Opis
ryzykiem
Planowanie
Określenie misji, celów oraz zadań strategicznych i operacyjnych. Cele
działalności
i zadania muszą być istotne, precyzyjne, konkretne, mierzalne, określone
w czasie, osiągalne oraz realistyczne. W proces ich formułowania powinni
być zaangażowani wszyscy pracownicy jednostki. Należy sporządzić listę
celów i zadań jednostki w określonej perspektywie czasowej i wskazać
mierniki ich realizacji
Identyfikacja
Przynajmniej raz w roku należy dokonać identyfikacji ryzyka
ryzyka
w odniesieniu do celów i zadań. Powinny zrobić to osoby, które
będą później odpowiedzialne za realizację wyznaczonych celów
i zadań. Zaleca się, aby, identyfikując ryzyko, opisać przyczyny jego
wystąpienia oraz możliwe skutki. W wyniku prowadzonej identyfikacji
ryzyk otrzymuje się listę ryzyk odnoszących się do sformułowanych
celów, określającą przyczyny i skutki ich wystąpienia. Podaje się też
właścicieli ryzyk
Analiza ryzyka
Analiza ryzyka polega na oszacowaniu tzw. istotności ryzyka za pomocą
określenia prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych
jego skutków. Istotność ryzyka to iloczyn oceny prawdopodobieństwa
wystąpienia ryzyka oraz oceny jego skutków. Należy wyznaczyć
poziom ryzyka, który kierownik jednostki jest w stanie zaakceptować
i nie podejmować dalszych działań. Możliwe jest uszeregowanie ryzyk
i sporządzenie mapy ryzyka (w formie graficznej), obrazującej to, jak
oceniane są poszczególne ryzyka
Reakcja na ryzyko W stosunku do każdego istotnego ryzyka powinno się określić rodzaj
reakcji (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie). Należy
określić działania, które trzeba podjąć, aby zmniejszyć dane ryzyko do
akceptowanego poziomu
Mechanizmy
Mechanizmy kontroli muszą być odpowiedzią na konkretne ryzyko,
kontroli
koszty ich wdrożenia i stosowania nie powinny być wyższe niż uzyskane
dzięki nim korzyści
Dokumentowanie Procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające
zarządzania
zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników
ryzykiem
oraz inne dokumenty wewnętrzne stanowią dokumentację systemu
kontroli zarządczej. Powinna ona być spójna i dostępna dla wszystkich
osób, którym jest niezbędnie potrzebna. Rejestr ryzyka musi zawierać
opis ryzyk, ich ocenę i właścicieli oraz reakcje na nie i planowane
mechanizmy kontroli

379

Beata Zaleska

Lp.
7.

Etap zarządzania
ryzykiem
Monitorowanie
i ocena w systemie
zarządzania
ryzykiem

Opis
System kontroli zarządczej powinien podlegać bieżącemu
monitorowaniu i ocenie. Należy sprawdzić, czy system zarządzania
ryzykiem spełnia założone cele, czy polityki i procedury ustanowione
w jego ramach są nadal aktualne, odpowiednie oraz wydajne. Kierownik
jednostki jest odpowiedzialny za zapewnienie adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej, której jednym z elementów jest
zarządzanie ryzykiem. Kadra zarządzająca wraz z kierownikiem jednostki
jest odpowiedzialna za promowanie wysokich standardów etycznych
i stosowanie zasad zarządzania ryzykiem w jednostce. Pracownicy
mogą przygotowywać informacje wykorzystywane przy identyfikacji
oraz ocenie ryzyka i są odpowiedzialni za komunikację a także przepływ
informacji niezbędny dla prawidłowego zarządzania ryzykiem, np. za
informowanie o problemach, nieprzestrzeganiu kodeksu postępowania
lub innych wewnętrznych procedur. Można wskazać w jednostkach
osobę (komórkę organizacyjną czy też zespół), która będzie
odpowiedzialna za koordynację systemu zarządzania ryzykiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem, Dz. Urz. Min. Fin., poz. 56].

Warto podkreślić rolę audytora wewnętrznego w procesie zarządzania ryzykiem. Musi
on przyczynić się do usprawniania procesu zarządzania ryzykiem i ocenić jego skuteczność.
W jednostkach, które nie mają obowiązku zatrudnienia audytora wewnętrznego,
a więc w szpitalach dysponujących mniejszym budżetem, ważną rolę odgrywa samoocena kontroli zarządczej. Reguluje ją komunikat w sprawie szczegółowych wytycznych
w zakresie samooceny kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
[Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych
wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów
publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2, poz. 11]. Samoocena polega na ocenie funkcjonowania kontroli zarządczej przez pracowników i kierownictwo jednostki. W tym celu wykorzystywane są odpowiednie kwestionariusze ankiet. Przykładowe ankiety podane są
w komunikacie Ministra Finansów [Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego
2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej
dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2, poz. 11].
Warto podkreślić, że obowiązkiem kierownika, co do kontroli zarządczej jest opracowanie
planu działalności na rok następny, wykonanie sprawozdania z wykonania planu działalności
i sporządzenie oświadczenia o jej stanie. W tym zakresie obowiązują następujące akty prawne:
1) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru
oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1581.
2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu
działalności i sprawozdania z jego wykonania, Dz. U. z 2010 r. Nr 187, poz. 1254.
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Przegląd badań dotyczących funkcjonowania kontroli
zarządczej w szpitalach działających w formie
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Przeprowadzona analiza literatury przedmiotu potwierdziła istnienie luki w zakresie badań dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w szpitalach. Od początku wprowadzania kontroli zarządczej w jednostkach do tego zobowiązanych Ministerstwo Finansów na swojej stronie WWW zamieszcza informacje, które mogą być przydatne dla
kierowników jednostek sfery finansów publicznych w zakresie sprawowania kontroli
zarządczej. Od 2011 r. publikowany jest biuletyn „Kontrola Zarządcza w Jednostkach Samorządu Terytorialnego”. Prezentowane są w nim i omawiane podstawowe zagadnienia,
narzędzia oraz dobre praktyki, które mogą pomóc kierownikom jednostek samorządu
terytorialnego w wypełnieniu obowiązku nałożonego przez ustawę o finansach publicznych. W 2016 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wyniki badania funkcjonowania
kontroli zarządczej, ale zostały nim objęte tylko jednostki samorządu terytorialnego.
W tabeli przedstawiono najważniejsze wyniki tego badania (zob. tabela 2).
Tabela 2. Opis przeprowadzonego przez Ministerstwo Finansów w 2016 r. badania
funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego
Lp.

Dane dotyczące badania

Opis

1.

Okres badania. Liczba
podmiotów biorących
udział w badaniu, zwrotność
ankiety

2.

Cel badania

3.

Budowa ankiety badawczej

W czerwcu 2016 r. skierowano ankietę do 2808 jednostek
samorządu terytorialnego. Odpowiedziały na nią 1423
jednostki (50,6%). Ocena została przygotowana na podstawie
informacji uzyskanych z 1255 jednostek (44,7%), ponieważ
reszta ankiet nie spełniała odpowiednich wymagań związanych
z analizą badań
Celem badania było uzyskanie informacji oraz przygotowanie
oceny na temat funkcjonowania kontroli zarządczej i
prowadzenia audytu wewnętrznego w badanych jednostkach
Ankieta zawierała 32 pytania i składała się z 2 części, które
dotyczyły:
−
funkcjonowania kontroli zarządczej (samooceny,
korzyści i ograniczeń związanych z jej
funkcjonowaniem, a także kontroli zewnętrznych);
−
wypełniania obowiązku prowadzenia audytu
wewnętrznego, w tym podstawy prawnej jego
prowadzenia, organizacji oraz realizacji zadań
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4.

Wyniki badania dotyczące
funkcjonowania kontroli
zarządczej

•
•

•

Samoocena − 91,2% respondentów, którzy przeprowadzili
samoocenę, uznało, że jej wyniki wpłynęły na
usprawnienie zarządzania jednostką
Wskazane przez respondentów korzyści wynikające
z funkcjonowania kontroli zarządczej to: wzmocnienie
nadzoru nad realizacją zadań i ułatwienie zarządzania
ryzykiem
Wskazane przez respondentów problemy i ograniczenia
wynikające z funkcjonowania kontroli zarządczej
to: konieczność tworzenia dodatkowych procedur;
zwiększenie obowiązków pracowników i kierowników
jednostki; nadmierna biurokratyzacja; brak wytycznych
w zakresie zarządzania ryzykiem, zwłaszcza dla małych
jednostek; zbyt częste zmiany przepisów prawa;
nakładanie na gminy kolejnych zadań w zakresie kontroli
zarządczej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Ministerstwo Finansów 2016].

Respondenci pozytywnie ocenili obowiązek wprowadzenia kontroli zarządczej
z punktu widzenia usprawnienia zarządzania jednostką, wskazali jednak na pewne problemy związane z jej funkcjonowaniem, a wynikające m.in. z braku szczegółowych regulacji
w zakresie jej sprawowania i analizy ryzyka, zwłaszcza w małych jednostkach. Można przypuszczać, że podobne problemy dotyczą funkcjonowania kontroli zarządczej w szpitalach
działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Warto dodać, że w jednym z numerów biuletynu „Kontrola Zarządcza w Jednostkach
Samorządu Terytorialnego” opublikowanym na stronie WWW Ministerstwa Finansów podano przykład funkcjonowania kontroli zarządczej w placówce medycznej (na pierwszym
poziomie) i w organie nadzorującym podmiot leczniczy (na poziomie drugim) [za: Kamiński
2014, ss. 8−10]. Na poziomie drugim funkcjonowania kontroli zarządczej, czyli w organie nadzorującym działalność placówki medycznej, przyjęto i stosowano dokument „Polityka zarządzania ryzykiem”. Wskazano w nim, że kierownicy jednostek organizacyjnych podległych
jednostce nadzorującej są właścicielami zadań i odpowiadają za efektywne i skuteczne zarządzanie ryzykiem na poziomie swojej jednostki. Kierownicy jednostek zostali zobligowani do wyznaczania celów i zadań w okresie rocznym oraz do ustalenia mierników stopnia
ich realizacji, a także do ich raportowania. W zarządzeniu określono zakres, zasady i sposób
funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w jednostce nadzorującej. Opisano w nim:
identyfikację ryzyka, reakcję na ryzyko, mechanizmy kontrolne, a także prawidłowe zasady
sporządzania sprawozdań z zarządzania ryzykiem. Na tej podstawie w placówce medycznej
(szpital działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej) podjęto
działania dostosowujące dotychczas istniejący system zarządzania ryzykiem do wymagań
organu nadzorującego. Polegało to na: zidentyfikowaniu kluczowych obszarów działalności
szpitala; określeniu w ich obrębie istotnych celów i zadań, a także mierników ich realizacji;
382

Wybrane zagadnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w szpitalach działających w formie samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej − przegląd badań

utworzeniu zespołu do spraw zarządzania ryzykiem; wyznaczeniu terminów identyfikacji
ryzyka oraz ustaleniu metod przeciwdziałania ryzykom; opracowaniu rejestru ryzyka; opracowaniu sposobu monitorowania systemu zarządzania ryzykiem i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych osób stanowiących zespół do spraw zarządzania nim. Opisany sposób wdrożenia kontroli zarządczej może być przykładem dla innych szpitali działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek je nadzorujących.
Pogłębione badania dotyczące różnych aspektów wdrażania i funkcjonowania kontroli zarządczej prowadziły m.in. K. Winiarska i I.A. Szuberla [Winiarska 2016, ss. 53−73; Szuberla
2012, ss. 321−333]. K. Winiarska na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych
w miastach i powiatach (z 572 wysłanych ankiet otrzymano 289, czyli 51%) dokonała oceny
realizacji celów kontroli zarządczej w badanych jednostkach. We wnioskach stwierdziła, że cele
kontroli zarządczej w badanych podmiotach są realizowane, a samo to pojęcie jest akceptowane [Winiarska 2016, ss. 53−73]. I.A. Szuberla zrealizowała badanie ankietowe wśród 93 pracowników oraz 18 kierowników wybranego zakładu ubezpieczeń. Ankieta dotyczyła samooceny
jako narzędzia monitorującego kontroli zarządczej. We wnioskach autorka stwierdziła, że respondenci oceniają pozytywnie wdrożenie kontroli zarządczej i doceniają jej znaczenie.
Badaniem funkcjonowania kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych zajmowała się W. Baran [Baran 2014, s. 49]. Autorka otrzymała ankietę od 371 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i przeprowadziła wywiady w 37 szpitalach, które
stanowiły 10% badanej populacji. Na ich podstawie sformułowała następujące wnioski:
1. Kontrola zarządcza w badanych samodzielnych publicznych zakładach opieki
zdrowotnej koncentruje się na wypełnianiu formalnych zapisów ustawy o finansach
publicznych i standardów kontroli zarządczej.
2. Badane jednostki skoncentrowane są przede wszystkim na udokumentowaniu
zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi.
3. W badanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej informacje nie są wykorzystywane do planowania i poprawy efektywności działania.
W 2016 r. A. Szewieczek i K. Tkacz-Wolny zaprezentowały wyniki badania dotyczącego efektywności kontroli zarządczej określonej na podstawie oświadczeń kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej [Szewieczek, TkaczWolny 2016, ss. 79−90]. Autorki do badania wybrały losowo 10 szpitali podlegających
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, 5 szpitali klinicznych i 5 szpitali
wojewódzkich. Jego przedmiotem były oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w
latach 2013−2014, składane przez kierowników samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej, a zamieszczone na stronach WWW wybranych szpitali. Autorki
zaznaczyły, że wyniki przeprowadzonego badania nie mogą być uznane za w pełni
reprezentatywne, jednak ze względu na to, że badano oświadczenia o stanie kontroli
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zarządczej pochodzące z dużych jednostek o odpowiednio rozbudowanej strukturze
wewnętrznej, to można na ich podstawie wyciągnąć pewne wnioski, a mianowicie:
1. Oświadczenia są sporządzane w sposób zróżnicowany − niektórzy kierownicy
szpitali prezentują w nich szczegółowe informacje, a inni ogólne.
2. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej są traktowane jedynie jako wypełnianie obowiązku dokumentowania działalności.
3. W oświadczeniach nie wskazywano, co było przyczyną nierealizowania celów
– podanie powodów takiego stanu rzeczy mogłoby wiązać się z zastrzeżeniami do
funkcjonowania kontroli zarządczej.
4. Pracownicy jednostki nie rozumieją w pełni istoty kontroli zarządczej − wskazują
na to wybrane źródła konstrukcji oświadczeń i uzasadnienie funkcjonowania kontroli w ograniczonym zakresie [Szewieczek, Tkacz-Wolny 2016, ss. 79−90].
Autorki podkreśliły, że oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w badanych szpitalach spełniają przede wszystkim funkcję sprawozdawczą i nie są istotnym narzędziem
zarządzania szpitalem.
W pozostałych przeanalizowanych publikacjach autorzy, zajmujący się tematyką
kontroli zarządczej w opiece zdrowotnej, koncentrowali się na: zagadnieniach związanych z organizacją kontroli zarządczej, zasadach jej funkcjonowania, wdrażaniu jej
w podmiotach leczniczych, a także określaniu celów i zadań na potrzeby kontroli zarządczej [Szewieczek 2011; 2015; Kotarski 2011; 2012].
Podsumowując, należy zauważyć, że brakuje badań na temat efektywności kontroli
zarządczej przeprowadzonych w sposób kompleksowy na dużej próbie badawczej szpitali. Nie ma też opracowanych mierników, dzięki którym można byłoby dokonać oceny
efektywności kontroli zarządczej.

Uwagi końcowe
Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury przedmiotu w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w szpitalach działających w formie samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej można stwierdzić, że:
1. Niewielu autorów porusza problem funkcjonowania i efektywności kontroli zarządczej w szpitalach, istnieje więc luka, jeśli chodzi o badania w tym zakresie.
2. Przeprowadzone do tej pory badania skupiały się na ogólnych zagadnieniach, takich jak: organizacja kontroli zarządczej, zrozumienie istoty kontroli zarządczej przez
pracowników oraz kierownictwo szpitala, zawartość informacyjna oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, wykorzystanie informacji płynących z kontroli zarządczej do
planowania działalności i poprawy jej efektywności.
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3. Badania zostały przeprowadzone w większości na niewielkiej liczbie szpitali.
4. Brakuje badań obejmujących relacje między pierwszym a drugim poziomem

funkcjonowania kontroli zarządczej (szpital a organ nadzorujący jego działalność).
5. Brakuje badań dotyczących wyznaczania celów i zadań szpitali, mierników ich
realizacji, ryzyka w poszczególnych obszarach działalności oraz metod jego analizy.
Luka w zakresie poruszanej w artykule problematyki wynika z wielu powodów,
m.in. z podejścia do omawianego zagadnienia kierowników szpitali, którzy niechętnie
udzielają informacji dotyczących kontroli zarządczej, tłumacząc się brakiem czasu i koniecznością skupienia się na działalności medycznej. Brakuje też informacji o kontroli
zarządczej na stronach WWW szpitali, co zgodnie podkreślają autorzy przytoczonych
w artykule opracowań.
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Strategie zarządzania kapitałem obrotowym
netto w przedsiębiorstwach rolniczych
w Polsce i w Unii Europejskiej
Strategies of Net Working Capital Managing in Agricultural
Enterprises in Poland and in the European Union
Abstract: The aim of the research is to identify the management strategy of net working
capital in agricultural enterprises in Poland against the background of investment decisions
and financial decisions taken by the average agricultural enterprise in the European Union
(EU). The study puts forward the thesis that the specificity of financing agriculture in Poland,
as in the EU, means that enterprises from this sector implement a conservative strategy
of managing net working capital. The research covered individual commodity farms that
directed the manufactured products to the market for sale, hence it was considered that
they could be treated as enterprises. The key sources of information were statistical data of
the Farm Accountancy Data Network (FADN) in the EU. The analysis took into account the
years 2010−2016. The spatial scope of the study covered the area of the EU, with particular
emphasis on Poland. The research proved the thesis put forward.
Key words: net working capital, agricultural enterprises, strategy

Wprowadzenie
Przedsiębiorstwa rolnicze charakteryzują się określonym potencjałem produkcyjnym
(ziemia, praca i kapitał), który stanowi zbiór zasobów determinujących ich decyzje inwestycyjne i finansowe. Dotyczą one kształtowania poziomu i struktury majątku, w tym
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aktywów bieżących, a także wyboru źródeł finansowania prowadzonej działalności. Decyzje te związane są z przyjętą strategią zarządzania kapitałem obrotowym netto (KON),
której realizacja wpływa m.in. na bezpieczeństwo finansowe danej jednostki. Celem artykułu jest identyfikacja strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach rolniczych w Polsce na tle decyzji inwestycyjnych i finansowych podejmowanych
przez przeciętne1 przedsiębiorstwo rolnicze w Unii Europejskiej (UE). Dane wykorzystane
w opracowaniu są średnimi ważonymi dla określonej grupy gospodarstw, co umożliwia odniesienie wyników nie tylko do grupy podmiotów analizowanych, ale także do
wszystkich gospodarstw, spośród których wyodrębniona została reprezentacja [Goraj,
Mańko 2009, s. 197, Floriańczyk, Osuch, Płonka 2016, s. 46]. Uzyskane informacje odnoszą się zatem do przeciętnego, typowego przedsiębiorstwa rolniczego w UE. W badaniu przyjęto następującą hipotezę badawczą: Specyfika finansowania rolnictwa w Polsce,
podobnie jak w UE, powoduje, że przedsiębiorstwa z tego sektora realizują konserwatywną
strategię zarządzania kapitałem obrotowym netto. Założony w pracy cel zrealizowano za
pomocą takich metod badawczych, jak: analiza piśmiennictwa, analiza danych empirycznych (zastosowano tu metodę opisową i porównawczą, a wyniki analiz przedstawiono
w formie tabelarycznej) oraz metody statystyczne (średnia, wskaźniki struktury, wskaźniki dynamiki). Do analiz wykorzystano dane statystyczne gromadzone w ramach europejskiego Systemu Zbierania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych − FADN
(Farm Accountancy Data Network). Badanie, którego wyniki przedstawiono w artykule,
obejmowało trzy zasadnicze etapy. W pierwszej kolejności określono zmiany w poziomie
i strukturze aktywów przedsiębiorstw rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem obrotowych składników majątku. W kolejnym etapie prowadzonych analiz określono zmiany
w poziomie i strukturze źródeł kapitału podmiotów objętych badaniem, ze szczególnym
uwzględnieniem kapitału obcego. Ostatni etap obejmował swym zakresem ustalenie
poziomu kapitału obrotowego netto w badanej grupie przedsiębiorstw rolniczych. Obliczono również zmiany w poziomie tego wskaźnika zachodzące w latach 2010−2016,
a także zidentyfikowano strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach rolniczych w UE i w Polsce.

1
Dane wykorzystane w opracowaniu (szerzej na ten temat w części: Źródła danych i metodyka badań) są
średnimi ważonymi dla określonej grupy gospodarstw, co umożliwia odniesienie wyników nie tylko do grupy
podmiotów analizowanych, ale także do wszystkich gospodarstw, spośród których wyodrębniona została reprezentacja [Goraj, Mańko 2009, s. 197; Floriańczyk i in. 2016, s. 46]. Uzyskane informacje odnoszą się zatem
do przeciętnego, typowego przedsiębiorstwa rolniczego w UE.
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Decyzje inwestycyjne i decyzje finansowe
przedsiębiorstw rolniczych a strategie zarządzania
kapitałem obrotowym netto
W literaturze istnieją dwa podejścia do definiowania kapitału obrotowego netto: majątkowe i kapitałowe. Zgodnie z pierwszym, stanowi on tę część aktywów obrotowych,
która finansowana jest kapitałami innymi niż krótkoterminowe. W ujęciu finansowym
natomiast jest to ta część kapitału stałego, która pozostaje do dyspozycji w przedsiębiorstwie po wykorzystaniu go na finansowanie aktywów trwałych. Porównując te definicje, zauważa się, że kapitał stały netto może przyjmować różną wartość: dodatnią,
ujemną i równą zero. Wyznacza ona podejście do zarządzania w obszarze struktury
kapitałowo-majątkowej przedsiębiorstw, w tym także przedsiębiorstw rolniczych. Dodatni kapitał obrotowy netto wyraża konserwatywną strategię zarządzania, ujemny
− agresywną, a równy zero − umiarkowaną. Każda z nich powoduje określone konsekwencje. Finansowanie aktywów trwałych krótkoterminowymi źródłami kapitału (ujemny kapitał obrotowy netto) może powodować skutki w postaci problemów
z płynnością finansową, jednak z drugiej strony, ujmując koszt wykorzystanych źródeł
kapitału, może przyczynić się do zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa. Niektórzy
autorzy podkreślają, że ujemny kapitał obrotowy netto jest negatywnym zjawiskiem,
a rolnicy, którzy nie sporządzają planów finansowych oraz wykorzystują głównie kapitał własny, w istocie nie zarządzają kapitałem obrotowym w gospodarstwie rolnym,
które można uznać za mikroprzedsiębiorstwo [Bereżnicka 2015, ss. 5−6]. Jest to stanowisko dość dyskusyjne, gdyż brak finansowania kapitałem obcym, to także efekt podjętej decyzji, wynikającej z uwarunkowań funkcjonowania. Specyfika branż powoduje
zróżnicowanie w zakresie struktury kapitałowo-majątkowej, a co za tym idzie określone podejście do kształtowania strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto
[Stefański 2014, s. 189]. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że w rolnictwie mamy
do czynienia z niewielką zdolnością do kreacji kapitału własnego, a także, z uwagi na
wysokie ryzyko produkcji, występują w tym obszarze ograniczenia w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania [Ryś-Jurek 2011, s. 332]. Stąd, jeśli chodzi o zarządzanie kapitałem obrotowym netto, dominuje podejście konserwatywne. Decyzje finansowe i decyzje inwestycyjne podejmowane w odniesieniu do kapitału obrotowego netto
są ważne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa finansowego, ciągłości produkcji, ograniczenia ryzyka, a także stworzenia warunków do efektywnej działalności przedsiębiorstwa i jego rozwoju [Comporek 2017, s. 73; Szafraniec-Siluta 2014, ss.
405−407]. Tak jest również w przypadku gospodarstw rolnych. Badania naukowe dotyczące zarządzania kapitałem obrotowym netto koncentrują się głównie na związkach
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z płynnością finansową i rentownością [Husain, Alnefaee 2016; Almazari 2014; Jahfer
2015; Deloof 2003; Raheman, Nasr 2007; Konieczna 2008; Wasilewski, Zabolotny 2009;
Vučković, Veselinović, Drobnjaković 2017].

Źródła danych i metodyka badań
Dla realizacji wyznaczonego celu przyjęto zakres badań: podmiotowy, czasowy oraz
przestrzenny. Badaniem objęto indywidualne towarowe gospodarstwa rolne, które
prowadziły rachunkowość rolną w ramach europejskiego Systemu Zbierania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (FADN). W analizie uwzględniono lata
2010−2016. Zakres przestrzenny badania obejmował obszar UE, ze szczególnym
uwzględnieniem Polski.
W pracy przyjęto definicję przedsiębiorstwa rolniczego zaproponowaną przez
W. Ziętarę, zgodnie z którą oznacza ono jednostkę gospodarczą wyodrębnioną pod
względem organizacyjnym, ekonomicznym oraz prawnym, dysponującą czynnikami
produkcji (ziemią, pracą i kapitałem), która wytwarza produkty i usługi rolnicze w celu ich
sprzedaży [Ziętara 2009, s. 269, 2014, s. 376]. Ponieważ podmiotem badania były towarowe
indywidualne gospodarstwa rolne, czyli podmioty prowadzące działalność rolniczą przede
wszystkim na sprzedaż, można określić je jako przedsiębiorstwa rolnicze.
Kapitał obrotowy netto obliczono, wykorzystując podejście majątkowe, zgodnie
z którym jest to różnica pomiędzy aktywami bieżącymi a zobowiązaniami bieżącymi.
Dostępne dane umożliwiły uwzględnienie w analizie kategorii odnoszących się do
aktywów bieżących, a są nimi:
a) stado obrotowe (zwierzęta produkcyjne, z wyjątkiem zwierząt stanowiących stado
podstawowe);
b) zapasy produktów rolniczych − wartość produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego − bez plantacji nieowocujących (w tym wartość produkcji roślinnej w toku);
c) pozostałe aktywa obrotowe, które obejmują m.in. udziały gospodarstwa rolnego
w jednostkach rolniczych, należności krótkoterminowe oraz gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych [Floriańczyk, Osuch, Płonka 2016, ss. 30−31].
Wszystkie dane zaprezentowane w opracowaniu są wartościami przeciętnymi dla
rozpatrywanych grup przedsiębiorstw rolniczych.

Charakterystyka badanej populacji
W tabeli przedstawiono wybrane dane dotyczące przedsiębiorstw rolniczych w UE oraz
w Polsce (zob. tabela 1).
392

Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach rolniczych
w Polsce i w Unii Europejskiej

Tabela 1. Charakterystyka przedsiębiorstw rolniczych uwzględnionych w badaniu
w latach 2010−2016
Wyszczególnienie
Wielkość
ekonomiczna (tys.
EUR)
Powierzchnia UR
(ha)
Produkcja ogółem
(EUR)
Nakłady pracy
ogółem (AWU)
Dochód netto (EUR)
Wielkość
ekonomiczna (tys.
EUR)
Powierzchnia UR
(ha)
Produkcja ogółem
(EUR)
Nakłady pracy
ogółem (AWU)
Dochód netto (EUR)

2010

2011

2012
2013
Unia Europejska

2014

2015

2016

58,10

58,40

63,90

63,80

65,30

67,70

68,50

32,45

32,52

32,98

33,13

33,87

34,05

34,33

62 081

67 236

70 287

69 476

70 915

71 979

72 025

1,58
18 130

1,58
19 138

1,55
19 401
Polska

1,53
17 677

1,52
17 761

1,53
17 425

1,52
18 349

23,80

23,70

27,60

27,70

28,20

28,10

28,10

18,48

18,63

18,67

18,81

18,40

18,46

18,78

26 274

29 364

30 270

30 203

29 122

28 198

26 246

1,68
9 985

1,72
10 887

1,72
10 873

1,70
9 867

1,67
8 706

1,64
7 808

1,63
7 723

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych europejskiego FADN.

Zarówno potencjał produkcyjny (z wyjątkiem nakładów pracy), jak też osiągane wyniki produkcyjno-ekonomiczne, były niższe w przedsiębiorstwach rolniczych w Polsce
od tych, którymi charakteryzowały się podmioty z UE. Przeciętna wielkość ekonomiczna przedsiębiorstw rolniczych w Polsce w latach 2010−2016 wyniosła 26,74 tys. euro
Standardowej Produkcji2 (SO). Dla porównania, średnia wielkość ekonomiczna w UE
była ponad 2 razy wyższa i wyniosła 63,67 tys. euro SO. Zaobserwowano ponadto, że
areał ziemi wykorzystywanej w procesie produkcji przez przedsiębiorstwa rolnicze
w Polsce to przeciętnie 18,6 ha. Podmioty z sektora rolnego w UE dysponowały większą powierzchnią użytków rolnych, było to przeciętnie 33,33 ha. W obu analizowanych
grupach przedsiębiorstw przeciętny roczny nakład pracy nie przekraczał 2 osób, przy

Standardowa Produkcja – SO (ang. Standard Output) to średnia wartość produkcji określonej działalności
rolniczej (roślinnej lub zwierzęcej), która została uzyskana w ciągu 1 roku z 1 ha lub od 1 zwierzęcia, w przeciętnych dla danego regionu statystycznego warunkach produkcyjnych. Przy obliczaniu tego parametru
uwzględnia się wartości średnie z 5 lat [Goraj, Olewnik 2011, s. 17].
2
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czym w przypadku podmiotów z Polski wartość tego wskaźnika była wyższa i wyniosła
średnio 1,68 AWU3 rocznie (przeciętna wartość dla jednostek z UE wyniosła 1,54 AWU).
Wykorzystując dostępne zasoby ziemi, pracy i kapitału, przedsiębiorstwa rolnicze w UE,
w okresie objętym analizą, wytwarzały produkty roślinne i zwierzęce o przeciętnej rocznej wartości 69,14 tys. euro. Z kolei dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą
w Polsce, przeciętna roczna wartość produkcji była prawie 2,5 razy niższa (28,52 tys.
euro). Ponadto przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce cechowały się niemal 2 razy niższym
poziomem dochodu netto4 (średnio rocznie 9,41 tys. euro), od tego, który odnotowano
dla przeciętnego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność rolniczą na terenie UE.

Wyniki badań
W pierwszej kolejności, zgodnie z przyjętą metodyką badania, ustalono zmiany w poziomie i strukturze aktywów przedsiębiorstw rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem
obrotowych składników majątku (zob. tabela 2).
Tabela 2. Wartość, struktura i dynamika aktywów badanych przedsiębiorstw
rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem aktywów obrotowych
Wyszczególnienie

2010

Aktywa ogółem
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe,
w tym:
stado obrotowe,
zapasy produktów
rolniczych,
pozostałe aktywa
obrotowe

3 02 257
2 44 803

Aktywa ogółem
Aktywa trwałe

2011
2012
2013
Wartość aktywów (w EUR)
Unia Europejska
3 13 219 3 13 697 3 18 877
2 47 944 2 51 185 2 54 772

2014

2015

2016

3 26 988
2 60 401

3 38 050
2 67 801

3 42 417
2 68 822

57 454
7 681

65 275
8 043

62 512
8 244

64 105
8 297

66 587
8 345

70 248
8 500

73 595
8 732

8 106

8 662

8 914

8 488

8 522

8 859

8 572

41 667

48 570

47 321

49 719

52 889

56 290

1 46 012
1 29 427

1 49 935
1 31 548

45 353
Polska
1 53 889
1 34 777

1 64 908
1 45 521

1 68 235
1 51 017

1 69 943
1 52 596

1 66 987
1 49 173

3
AWU (ang. Annual Work Unit) − jednostka przeliczeniowa pracy, ekwiwalent 2 120 godzin pracy na rok [Floriańczyk, Osuch, Płonka 2016, ss. 4, 7].
4
Jako miarę dochodu netto przedsiębiorstwa rolniczego przyjęto dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego, który stanowi nadwyżkę ekonomiczną pozostającą rolnikowi na opłacenie zaangażowanych w działalność
operacyjną gospodarstwa czynników wytwórczych (ziemi, pracy oraz kapitału), stanowiących jego własność
[Goraj, Olewnik 2011, s. 64].
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Wyszczególnienie
Aktywa obrotowe,
w tym:
stado obrotowe,
zapasy produktów
rolniczych,
pozostałe aktywa
obrotowe

2010

2013

2014

2015

2016

18 388
3 678

19 112
3 485

19 388
3 649

17 217
3 652

17 348
3 776

17 814
3 868

6 171

6 964

7 429

7 197

6 414

6 022

5 658

7 746
8 198
8 542
Struktura aktywów* (w %)
Unia Europejska
100,00
100,00
100,00
79,16
80,07
79,90

7 151

7 550

8 287

100,00
79,64

100,00
79,22

100,00
78,51

7 289

100,00
80,99

Aktywa ogółem
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe,
w tym:
stado obrotowe,
zapasy produktów
rolniczych,
pozostałe aktywa
obrotowe

Aktywa ogółem
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe,
w tym:
stado obrotowe,

2012

16 586
3 126

Aktywa ogółem
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe,
w tym:
stado obrotowe,
zapasy produktów
rolniczych,
pozostałe aktywa
obrotowe

Aktywa ogółem
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe,
w tym:
stado obrotowe,
zapasy produktów
rolniczych,
pozostałe aktywa
obrotowe

2011

19,01
13,37

20,84
12,32

19,93
13,19

20,10
12,94

20,36
12,53

20,78
12,10

21,49
11,86

14,11

13,27

14,26

13,24

12,80

12,61

11,65

72,52

74,41

73,82

74,67

75,29

76,49

100,00
88,64

100,00
87,74

72,55
Polska
100,00
87,58

100,00
88,24

100,00
89,77

100,00
89,79

100,00
89,33

11,36
18,85

12,26
20,00

12,42
18,23

11,76
18,82

10,23
21,21

10,21
21,77

10,67
21,71

37,21

37,87

38,87

37,12

37,25

34,71

31,76

43,95
42,13
42,89
44,06
41,53
Dynamika aktywów − rok poprzedni = 100 (w %)
Unia Europejska
−
103,63
100,15
101,65
102,54
−
101,28
101,31
101,43
102,21

43,52

46,53

103,38
102,84

101,29
100,38

−
−

113,61
104,71

95,77
102,50

102,55
100,64

103,87
100,58

105,50
101,86

104,76
102,73

−

106,86

102,91

95,22

100,40

103,95

96,76

−

116,57

104,34

105,07

106,38

106,43

−
−

102,69
101,64

93,38
Polska
102,64
102,45

107,16
107,97

102,02
103,78

101,02
101,05

98,26
97,76

−
−

110,86
117,66

103,94
94,75

101,44
104,71

88,80
100,08

100,76
103,40

102,69
102,44
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Wyszczególnienie
2010
zapasy produktów
rolniczych, −
pozostałe aktywa
obrotowe −

2011

2012

2013

2014

2015

2016

112,85

106,68

96,88

89,12

93,89

93,96

106,27

105,84

104,20

83,72

105,58

109,76

* Wskaźniki udziału poszczególnych składników aktywów obrotowych obliczono w odniesieniu do wartości majątku obrotowego ogółem (struktura wewnętrzna aktywów obrotowych).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych europejskiego FADN.

W latach 2010−2016 przeciętna wartość majątku, którym dysponowały przedsiębiorstwa rolnicze w UE, była ponad 2 razy wyższa, od tej, którą charakteryzowały się podmioty
z sektora rolnego w Polsce. Przeciętne przedsiębiorstwo rolnicze w UE z roku na rok zwiększało wartość posiadanych aktywów, średnio o 2,11% rocznie. Podobną tendencję odnotowano w przypadku jednostek prowadzących działalność rolniczą w Polsce − do 2015 r.
następował wzrost majątku ogółem (średnio o 3,1% rocznie), przy czym w ostatnim roku
ze wszystkich lat objętych analizą zauważono redukcję omawianej kategorii o 2,24%. Istotne różnice odnotowano w wartości majątku obrotowego przeciętnego przedsiębiorstwa
rolniczego w UE i w Polsce. W pierwszym przypadku składniki aktywów, które wykorzystywane są zazwyczaj w ciągu jednego cyklu produkcyjnego, wyniosły przeciętnie 65,68
tys. euro rocznie. Dla przedsiębiorstw rolniczych z Polski, wartość ta była ponad 3,5 razy
niższa i wyniosła średnio 17,98 tys. euro. W obu rozpatrywanych grupach przedsiębiorstw
w strukturze majątku dominujące znaczenie miały aktywa trwałe. Stanowiły one przeciętnie 79,42% kapitału rzeczowego podmiotów z UE. W grupie przedsiębiorstw rolniczych
z Polski wartość tego wskaźnika była wyższa i wyniosła średnio 88,74%. Specyfika działalności jednostek z sektora rolnego wymaga posiadania środków trwałych niezbędnych do
realizacji procesu produkcji. Ponadto, duże znaczenie w procesie decyzyjnym mają tzw.
czynniki behawioralne [Zawadzka, Strzelecka, Szafraniec-Siluta 2013, s. 386]. Dla zarządzających przedsiębiorstwami rolniczymi w Polsce, większe znaczenie ma posiadanie majątku
o dużej wartości, niż efektywne wykorzystanie jego składników [Goraj, Mańko 2009, s. 119].
Jednak duży udział aktywów trwałych skutkuje znacznym unieruchomieniem majątku
przedsiębiorstw rolniczych oraz ich niską elastycznością w przypadku, gdyby konieczna
okazała się zmiana profilu działalności [Strzelecka 2012, s. 238].
Z punktu widzenia zarządzania kapitałem obrotowym netto, istotne znaczenie mają: poziom i struktura obrotowych składników majątku. W przypadku przedsiębiorstw rolniczych,
charakterystyczne są długie cykle produkcyjne, a ich efekty w dużym stopniu determinują
czynniki przyrodnicze. W celu zapewnienia ciągłości produkcji w przedsiębiorstwie rolniczym, konieczne jest utrzymywanie relatywnie wysokiego poziomu zapasów [Zawadzka,
Strzelecka, Szafraniec-Siluta 2013, s. 386]. Wyniki badań uzyskane w tym zakresie wskazują,
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że przeciętny roczny udział zapasów w strukturze aktywów bieżących podmiotów z Polski
wyniósł 36,27%, podczas gdy poziom tego wskaźnika odnotowany dla przedsiębiorstw
rolniczych w UE był niemal 3 razy niższy i wyniósł 12,97%. W obu grupach przedsiębiorstw
rolniczych, uwzględnionych w analizie, podstawowe znaczenie w strukturze aktywów obrotowych miały pozostałe aktywa obrotowe, w których ujmowane są m.in. należności krótkoterminowe oraz gotówka. Przy czym, w okresie objętym analizą, udział omawianej kategorii
aktywów w strukturze majątku obrotowego jednostek w Polsce wyniósł przeciętnie 43,44%,
natomiast dla jednostek z UE, wskaźnik ten wyniósł przeciętnie 74,54%. Uzyskane wyniki
dowodzą, że przedsiębiorstwa rolnicze w UE utrzymują relatywnie wyższy udział aktywów
o najwyższym stopniu płynności, niż podmioty z sektora rolnego, które zostały poddane
analizie w Polsce.
Kolejny etap badań obejmował swym zakresem ustalenie zmian w poziomie i strukturze kapitału przedsiębiorstw rolniczych w UE i w Polsce (zob. tabela 3).
Tabela 3. Poziom, struktura i dynamika kapitału badanych przedsiębiorstw rolniczych,
ze szczególnym uwzględnieniem kapitału obcego
Wyszczególnienie

2010

Kapitał ogółem
Kapitał własny
Zobowiązania
ogółem, w tym:
zobowiązania
długoterminowe,
zobowiązania
krótkoterminowe

3 02 257
2 56 786

Kapitał ogółem
Kapitał własny
Zobowiązania
ogółem, w tym:
zobowiązania
długoterminowe,
zobowiązania
krótkoterminowe

Kapitał ogółem
Kapitał własny
Zobowiązania
ogółem, w tym:

2011
2012
2013
Poziom kapitału (EUR)
Unia Europejska
3 13 219 3 13 697 3 18 877
2 65 911 2 65 851 2 70 897

2014

2015

2016

3 26 988
2 75 885

3 38 050
2 83 524

3 42 417
2 87 592

45 471

47 308

47 846

47 980

51 103

54 526

54 825

35 428

37 360

36 997

37 092

39 204

41 670

42 342

10 042

9 947

10 887

11 899

12 856

12 483

1 46 012
1 36 989

1 49 935
1 40 891

10 849
Polska
1 53 889
1 44 035

1 64 908
1 54 991

1 68 235
1 58 613

1 69 943
1 60 198

1 66 987
1 57 834

9 023

9 044

9 854

9 917

9 622

9 745

9 153

6 336

6 299

7 291

7 368

7 167

7 202

6 779

2 744
2 564
2 549
Struktura źródeł kapitału* (w %)
Unia Europejska
100,00
100,00
100,00
100,00
84,96
84,90
84,75
84,95

2 455

2 543

2 374

100,00
84,37

100,00
83,87

100,00
83,99

15,63

16,13

16,01

2 686

15,04

15,10

15,25

15,05
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Wyszczególnienie
zobowiązania
długoterminowe,
zobowiązania
krótkoterminowe

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

77,91

78,97

77,33

77,31

76,72

76,42

77,23

22,08

21,03

22,67
Polska
100,00
93,60

22,69

23,28

23,58

22,77

100,00
94,27

100,00
94,52

5,73

5,48

73,90

74,06

26,10

25,94

103,38
102,77

101,29
101,43

106,70

100,55

106,29

101,61

108,04

97,10

101,02
101,00

98,26
98,52

101,28

93,93

100,49

94,13

103,58

93,35

Kapitał ogółem
100,00
100,00
100,00
100,00
Kapitał własny
93,82
93,97
93,99
94,28
Zobowiązania
ogółem, w tym:
6,18
6,03
6,40
6,01
5,72
zobowiązania
długoterminowe,
70,22
69,65
73,99
74,30
74,49
zobowiązania
krótkoterminowe
29,77
30,34
26,02
25,70
25,51
Dynamika źródeł kapitału − rok poprzedni = 100 (w %)
Unia Europejska
Kapitał ogółem
−
103,63
100,15
101,65
102,54
Kapitał własny
−
103,55
99,98
101,90
101,84
Zobowiązania
ogółem, w tym:
−
104,04
101,14
100,28
106,51
zobowiązania
długoterminowe, −
105,45
99,03
100,26
105,69
zobowiązania
krótkoterminowe −
99,05
109,07
100,35
109,30
Polska
Kapitał ogółem
−
102,69
102,64
107,16
102,02
Kapitał własny
−
102,85
102,23
107,61
102,34
Zobowiązania
ogółem, w tym:
−
100,23
108,96
100,64
97,03
zobowiązania
długoterminowe, −
99,42
115,75
101,06
97,27
zobowiązania
krótkoterminowe −
102,16
93,44
99,41
96,31

* Wskaźnik udziału zobowiązań długo- i krótkoterminowych obliczono w odniesieniu do poziomu zobowiązań ogółem (struktura wewnętrzna kapitału obcego).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych europejskiego FADN.

W całym analizowanym okresie podstawowym źródłem kapitału przedsiębiorstw rolniczych w UE i w Polsce był kapitał własny. Taka struktura źródeł kapitału jest charakterystyczna dla przedsiębiorstw z sektora rolnego i wynika z ograniczeń w dostępie do kapitału
obcego tej grupy podmiotów [Posey, Reichert 2011, ss. 45−59; Zawadzka 2013, ss. 331−339;
Mukasa, Simpasa, Salami 2017]. Z drugiej strony, jest to konsekwencją awersji rolników do
zadłużania się [Zawadzka, Strzelecka 2014, ss. 365−376; Gałecka-Pyra 2016, ss. 89−94; Mądra
-Sawicka 2017, ss. 121−134]. Uwagę zwraca znikome znaczenie zewnętrznych źródeł kapitału, co widoczne jest szczególnie w przypadku przedsiębiorstw rolniczych w Polsce. Średnie
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roczne zaangażowanie kapitału obcego w finansowanie majątku tych podmiotów wyniosło
niespełna 6,00% kapitału ogółem. Dla porównania, udział omawianej kategorii w strukturze
źródeł kapitału przedsiębiorstw rolniczych w UE wyniósł przeciętnie 15,46%. Ponadto, zauważa się, że w strukturze kapitału obcego obu grup przedsiębiorstw dominujące znaczenie
miały zobowiązania długoterminowe. Przedsiębiorstwa rolnicze w niewielkim stopniu wykorzystują krótkoterminowy kapitał obcy do finansowania prowadzonej działalności.
W tabeli przedstawiono wyniki dotyczące poziomu kapitału obrotowego netto
w przedsiębiorstwach rolniczych w UE i w Polsce (zob. tabela 4).
Tabela 4. Poziom i dynamika kapitału obrotowego netto badanych przedsiębiorstw
rolniczych
Wyszczególnienie
Unia Europejska
Polska
Unia Europejska
Polska

2010

2011
2012
2013
2014
Poziom KON (w EUR)
47 412
55 328
51 663
53 218
54 688
13 900
15 644
16 548
16 839
14 762
Dynamika KON − rok poprzedni = 100 (w %)
−
116,70
93,38
103,01
102,76
−
112,55
105,78
101,76
87,67

2015

2016

57 392
14 805

61 112
15 440

104,94
100,29

106,48
104,29

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych europejskiego FADN.

Zarówno przedsiębiorstwa rolnicze w UE, jak też podmioty prowadzące produkcję
rolniczą w Polsce realizowały konserwatywną strategię zarządzania kapitałem obrotowym netto, o czym świadczy dodatni poziom tego wskaźnika (zob. tabela 4). Należy
jednocześnie zwrócić uwagę na różnice w poziomie kapitału obrotowego netto odnotowane dla poszczególnych grup przedsiębiorstw. Dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą w UE, przeciętny poziom kapitału obrotowego netto w latach 2010−2016
wyniósł 54,40 tys. euro. Natomiast średni poziom wskaźnika odnotowany dla jednostek
z sektora rolnego w Polsce był ponad 3,5 razy niższy (15,42 tys. euro). Zaobserwowano
także, że w przypadku przedsiębiorstw rolniczych w UE tempo wzrostu kapitału obrotowego netto (z wyjątkiem 2012 r.) było wyższe, niż w grupie podmiotów z Polski. Konserwatywna strategia zarządzania kapitałem obrotowym netto wskazuje, że przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce i w UE dążą do zachowania bezpieczeństwa finansowego.

Wnioski
Podstawowym celem badań była identyfikacja strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach rolniczych w Polsce na tle decyzji inwestycyjnych i finansowych podejmowanych przez przeciętne przedsiębiorstwo rolnicze w UE. Zakres
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czasowy przyjęty do analiz obejmował lata 2010−2016. Przeprowadzone badanie umożliwiło sformułowanie następujących wniosków:
1. Przedsiębiorstwa rolnicze, zarówno w Polsce, jak i w UE, cechują się wysokim
udziałem aktywów trwałych w strukturze majątku, co związane jest ze specyfiką
prowadzonej działalności rolniczej.
2. W strukturze aktywów bieżących obu grup przedsiębiorstw uwzględnionych
w badaniu, przeważają składniki charakteryzujące się wyższym stopniem płynności.
3. Przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce i w UE w niewielkim stopniu angażują obce źródła kapitału, a wykorzystanie krótkoterminowych źródeł zewnętrznych jest znikome.
4. W okresie objętym analizą obie grupy przedsiębiorstw utrzymywały dodatni poziom kapitału obrotowego netto.
Uzyskane wyniki potwierdzają sformułowaną hipotezę badawczą i pozwalają stwierdzić, że specyfika finansowania rolnictwa w Polsce, podobnie jak w UE, powoduje, że
przedsiębiorstwa z tego sektora realizują konserwatywną strategię zarządzania kapitałem obrotowym netto.
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