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Zarządzanie stymulowaniem rozwoju lokalnej  
przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny  
Miasta Brodnica 
 
 
Management of local entrepreneurship’s development stimulation 
by City of Brodnica local government 
  
Abstract: Entrepreneurship plays a very important role in local development. It encounters 
however a number of barriers and restrictions. Actions of local government might be a big help 
in removing those obstacles. Local government has at its disposal a variety of management 
instruments and tools that might stimulate development of local entrepreneurship. This is 
confirmed by the analysis of these processes in the City of Brodnica. 
Keywords: local government, entrepreneurship, stimulation of entrepreneurship. 

 
Wstęp 
 
Przedsiębiorczość jest siłą sprawczą rozwoju gospodarki kraju. Odgrywa przy tym 
bardzo istotną rolę w rozwoju lokalnym, bowiem mimo postępującej globalizacji 
w każdej dziedzinie życia, rozwój lokalnej samorządności jest wyrazem demokratyza-
cji państwa oraz tworzenia podstaw rozwoju całej gospodarki. Jednakże, mimo po-
wszechnego uznania roli i znaczenia lokalnej przedsiębiorczości, napotyka ona 
w swoim rozwoju szereg ograniczeń i barier. Są to zarówno ograniczenia w skali ogól-
nokrajowej jak i ograniczenia lokalne.  
 W działalności przedsiębiorczej, oprócz chęci działania przez przedsiębiorcę, ko-
nieczne jest stworzenie odpowiednich warunków zewnętrznych, które będą sprzyjać 

                                                            
1 E-mail: abanasiak@spoleczna.pl 



Aleksy Banasiak 
 
 

 ___8 

rozwojowi tych procesów. Według raportu Banku Światowego „Doing Business”, Pol-
ska z punktu widzenia ułatwień dla przedsiębiorców, znalazła się w 2011 r. na 70 miej-
scu [Krajewski 2013, s. 118]. Konieczne jest poznanie wszystkich czynników determi-
nujących rozwój lokalnej przedsiębiorczości a następnie za pomocą odpowiednich 
metod i narzędzi należy dążyć do jej wspierania. Rolą samorządu terytorialnego jest 
w tym przypadku z jednej strony pomoc w pokonywaniu tych barier, z drugiej zaś 
tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości na danym terenie. 
 Głównym problemem badawczym poruszanym w artykule jest zbadanie instru-
mentów i narzędzi stymulowania zarządzania rozwojem lokalnej przedsiębiorczości 
przez jednostki samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest analiza tych procesów 
w Mieście Brodnica. Efektem badań jest próba oceny roli badanego samorządu 
w procesach rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 
 Artykuł powstał na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz analizy danych 
źródłowych uzyskanych w Urzędzie Miasta Brodnica. 
 
Znaczenie przedsiębiorczości w lokalnym rozwoju gospodarczym 
 
Następstwem stworzenia podstaw normalnego funkcjonowania samorządu teryto-
rialnego wraz z powstaniem zrębów gospodarki rynkowej było przesunięcie odpo-
wiedzialności za kształtowanie i rozwój gospodarki lokalnej na szczebel samorządu 
gminnego. Szczególnego znaczenia nabiera w tym aspekcie przedsiębiorczość lokal-
na, którą „można określić jako takie działania podmiotów funkcjonujących na danym 
lokalnym terytorium, które prowadzą do powstawania nowych przedsiębiorstw na 
jego terenie, co powoduje rozwój gospodarczy na tym terytorium, a przez to podwyż-
szenie stopy życiowej jego mieszkańców oraz takie działania władz lokalnych oraz 
środowisk okołobiznesowych, które stymulują powstawanie nowych przedsiębiorstw 
oraz rozwój infrastruktury technicznej i społecznej” [Saar 2011, s. 12]. 
 Lokalni przedsiębiorcy wpływają na rozwój lokalny poprzez pozytywny wpływ na 
środowisko lokalne w sferze zarówno gospodarczej jak i społecznej [Glinka, Gudkova 
2011, s. 54]. Szczególną rolę odgrywają tutaj lokalni liderzy dostarczający impulsu 
rozwojowego poprzez pobudzanie aktywności w otoczeniu. 
 Należy w tym miejscu podkreślić, że istnieje interaktywna relacja między przedsię-
biorczością a rozwojem lokalnym [Kuciński 2010, s. 12]. Bardzo ważne jest, aby władza 
lokalna wpływała na zachowania podmiotów gospodarczych w taki sposób, by jed-
nocześnie osiągnięte były zarówno cele rozwoju gospodarczego gminy, jak i partyku-
larne cele funkcjonujących na jej terenie przedsiębiorstw [Szewczuk 2011, s. 192]. 
Powinny być przy tym uwzględnione interesy całej gospodarki narodowej. Nie jest to 
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proste zadanie, ponieważ na terenie gminy występują różne grupy interesariuszy, 
realizujących różne, często sprzeczne ze sobą cele (politycy, działacze samorządowi, 
pracodawcy, mieszkańcy itp.). Gmina stanowi jednocześnie niezwykle złożony system 
organizacyjny, społeczny, ekonomiczny i polityczny. Realizuje takie funkcje, jak: dys-
trybucja środków publicznych, swoisty przedsiębiorca usługowy, właściciel majątku 
publicznego, inwestor, planista, pracodawca i prawodawca.  
 
Ograniczenia w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 
 
Obserwacja życia społecznego i gospodarczego wskazuje, że przedsiębiorczość 
w Polsce nie rozwija się w sposób harmonijny. Dotyczy to w szczególności przedsię-
biorczości w skali lokalnej. Powstawanie, funkcjonowanie i rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw napotykają na szereg ograniczeń i utrudnień, które mają bardzo 
zróżnicowany charakter. Większość z nich są to ograniczenia systemowe, dotyczące 
w ogóle rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw i występują na szczeblu 
całej gospodarki. Zostały one dość dokładnie opisane w literaturze przedmiotu [Bana-
siak 2012, s. 151]. Samorząd terytorialny posiada tutaj niewielkie możliwości wpływu 
na ich ograniczanie. 
 Jednocześnie istnieje duża grupa ograniczeń występujących w skali lokalnej, które 
utrudniają działalność, zwiększając koszty i ryzyko prowadzenia działalności gospo-
darczej, a tym samym uniemożliwiają przedsiębiorstwom pełne wykorzystanie poten-
cjału rozwojowego. Nie wszystkie muszą dotyczyć każdej jednostki terytorialnej, jed-
nak mają duży wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Można tutaj wymienić: 
1. Ograniczenia związane z zarządzaniem gminą. W większości gmin brakuje 

komórek organizacyjnych (nawet jednoosobowych stanowisk), zajmujących się 
merytoryczną pomocą organizacyjną i prawną dla lokalnych przedsiębiorców. Jest 
to szczególnie odczuwane przez nich w początkowej fazie działalności. Nie sprzyja 
to tworzeniu klimatu dla przedsiębiorczości.  

2. Ograniczenia infrastrukturalne. Dotyczą głównie niewystarczającej lokalnej 
infrastruktury technicznej, transportowej i telekomunikacyjnej. Można do nich za-
liczyć także brak odpowiednich powierzchni lokalowych. 

3. Ograniczenia związane z prowadzeniem lokalnej polityki finansowej. Związane 
są przede wszystkim z brakiem komercyjnego wsparcia finansowego czy brakiem pre-
ferencji podatkowych dla nowych i rozwijających się inicjatyw biznesowych. 

4. Ograniczenia wynikające z rynku lokalnego. Niski standard życia określonych 
społeczności lokalnych wpływa na ograniczenie popytu. Utrudnieniem mogą być 
także duże odległości od dostawców, kooperantów czy rynków zbytu. 
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5. Ograniczenia związane ze zmiennością ekip rządzących w wybieralnych or-
ganach (wójt, burmistrz, prezydent). Wywołują poczucie braku stabilności. Or-
gany samorządu terytorialnego są bowiem w praktyce strukturami politycznymi. 
Nowe ekipy tworzą często nowe priorytety zadaniowe.  

6. Ograniczenia związane ze ścieraniem się różnych grupy interesów. Są to inte-
resy polityków, działaczy samorządowych, mieszkańców, przedsiębiorców, itd., 
którzy mają różne motywy, cele oraz sposoby działania a także różną siłę działania 
i oddziaływania. 

7. Ograniczenia związane z małą aktywnością w zakresie polityki gospodarczej 
samorządów. Samorządy zbyt wolno reagują na zmiany zachodzące w otoczeniu. 
Bardzo często prowadzą pasywną politykę, polegającą na „realizacji założeń bu-
dżetu” a nie kreowaniu przyszłości. Brakuje działań promujących lokalną przedsię-
biorczość. 

8. Ograniczenia wynikające z kwalifikacji zasobów ludzkich w skali lokalnej. 
Dotyczą braku zatrudnionych fachowców o wysokich kwalifikacjach, którzy mogą 
służyć pomocą doradczą lokalnym przedsiębiorcom. Wynika to głównie z braku 
środków na zatrudnianie czy dokształcanie pracowników samorządowych zajmu-
jących się pomocą doradczą dla lokalnego biznesu. Ponadto w praktyce kwalifika-
cje zawodowe często zastępowane są preferencjami politycznymi. 

9. Ograniczenia społeczne. Łapówkarstwo, kumoterstwo, korupcja czy nepotyzm 
wpływają negatywnie na rozwój przedsiębiorczości. Przykłady pokazywane w me-
diach wskazują, że są to w dalszym ciągu nagminne zjawiska, mimo ich szerokiego 
piętnowania. Jednocześnie w społeczeństwie w dalszym ciągu pokutuje mit tzw. 
„prywaciarza”, stworzony w poprzednim systemie. Powoduje to w niektórych krę-
gach lokalnych społeczności pejoratywne nastawienie do działań o charakterze 
przedsiębiorczym. Ponadto ograniczenia społeczne wynikają także z mentalności 
polskiego społeczeństwa, reprezentującego postawy zachowawcze i związaną 
z tym obawę przed podejmowaniem własnej działalności gospodarczej. 

 
Instrumenty i narzędzia wspierania i pobudzania  
przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny 
 
 Literatura i praktyka wskazują na możliwość wykorzystania zróżnicowanej gamy 
instrumentów narzędzi służących rozwojowi przedsiębiorczości w skali lokalnej. Ze 
względu na różnorodność warunków funkcjonowania, stopień ich wykorzystania 
powinien być uzależniony od charakteru danego regionu i oczekiwań jego mieszkań-
ców. Jednocześnie z uwagi na ograniczone zasoby oraz ograniczone możliwości or-
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ganizacyjne gmin, powinny one koncentrować swoje działania na instrumentach 
przynoszących największe korzyści w zakresie rozwoju gospodarczego. Lokalna wła-
dza posiada w tym względzie wiele możliwości oddziaływania poprzez między inny-
mi: efektywne wykorzystanie miejscowych warunków rozwoju, wykorzystanie aktyw-
ności społeczności lokalnych czy pobudzanie przedsiębiorczości. Szczególnie istotne 
jest właśnie pobudzanie przedsiębiorczości i jednoczesne tworzenie klimatu dla roz-
woju społeczno-gospodarczego. 
 Można ogólnie stwierdzić, że oddziaływanie samorządu terytorialnego na rozwój 
przedsiębiorczości w regionie powinien być realizowany poprzez tworzenie klimatu 
przedsiębiorczości. Chodzi tutaj zarówno o bezpośrednie oddziaływanie samorządów 
jak i odziaływanie pośrednie poprzez stymulowanie powstawania na terenie gminy 
różnego rodzaju instytucji otoczenia biznesu. Oddziaływanie to może się odbywać 
poprzez stosowanie takich instrumentów, jak: 
1. Tworzenie polityki lokalizacyjnej oraz rozbudowa infrastruktury technicznej 

i społecznej. Chodzi o wyznaczanie i uzbrojenie terenów oraz udostępnianie po-
mieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej. Wymienione wcześniej two-
rzenie inkubatorów przedsiębiorczości mieści się także w tym obszarze działań 
samorządu. W zakresie infrastruktury technicznej działania powinny dotyczyć roz-
budowy i modernizacji takich elementów, jak: drogi, wodociągi, kanalizacja, gazo-
ciągi, światłowody, telekomunikacja czy też obiekty służące ochronie środowiska. 
Odnośnie infrastruktury społecznej działania rozbudowy i modernizacji mogą 
obejmować takie obiekty, jak m. in.: żłobki, przedszkola, przychodnie lekarskie, 
obiekty sportowo-rekreacyjne itp. 

2. Wdrożenie elastycznego systemu w zakresie regulowania zobowiązań z tytu-
łu podatków lokalnych i opłat. Samorząd terytorialny określa między innymi wy-
sokość stawek podatkowych związanych z podatkami lokalnymi. Gminy mają moż-
liwość ich obniżania, stosowania określonych ulg i zwolnień w tych podatkach. 
Mogą w ten sposób wpływać znacząco na rozwój przedsiębiorczości na swoim te-
renie, zwiększając jego atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów [Strużycki (red) 
2011, s. 156]. Działania te mogą także dotyczyć tworzenia różnego rodzaju zachęt 
inwestycyjnych. 

3. Pomoc w stadium uruchamiania przedsiębiorstwa i w pierwszym okresie jego 
funkcjonowania. Powinno to dotyczyć w pierwszej kolejności ułatwień w reje-
strowaniu nowych firm, tworzeniu infrastruktury wsparcia technicznego, pomocy 
organizacyjnej i prawnej. Należy tworzyć stanowiska bądź większe komórki orga-
nizacyjne zajmujące się rozwojem gospodarczym gminy. Ważne przy tym jest, aby 
zajmowanie się przez nie problematyką przedsiębiorczości nie sprowadzało się je-
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dynie do czynności administracyjnych. Powinny tam być zatrudnione osoby z od-
powiednim wykształceniem i doświadczeniem, które potrafią kreować rozwój 
przedsiębiorczości na danym terenie. Dużą rolę może tutaj odegrać także tworze-
nie inkubatorów przedsiębiorczości. Ich utworzenie wpływa korzystnie na prze-
zwyciężanie barier rozwojowych lokalnej przedsiębiorczości.  

4. Wprowadzenie systemu informacyjnego dotyczącego możliwości i warun-
ków inwestowania na danym terenie. Istotny wpływ na rozwój przedsiębiorczo-
ści ogrywa szybka i pełna informacja. Chodzi tutaj m. in. o dostęp do informacji 
o produktach i usługach świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, przez 
samorządy i przez inne przedsiębiorstwa na danym terenie. Zadanie takie może 
spełnić stworzony i prowadzony przez dany samorząd portal internetowy.  

5. Prowadzenie działań mających na celu tworzenie pozytywnego wizerunku 
gminy czy powiatu. Mogą one obejmować np. tworzenie marketingu regional-
nego, czyli podejmowanie działań pobudzających rozwój przedsiębiorczości oraz 
zapewniających dopływ kapitału i inwestorów zewnętrznych. Jednym z działań 
może tutaj być wykorzystywanie materialnych i kulturowych walorów regionu do 
kreowania nowych wyrobów czy usług.  

6. Rozwój szkolnictwa wszystkich szczebli. Konieczne jest uwzględnienie potrzeb 
lokalnych przedsiębiorstw sektora MSP. Chodzi m. in. o dokształcanie miejscowych 
zasobów ludzkich pod kątem potrzeb lokalnych przedsiębiorstw sektora MSP, 
w tym o edukację wyzwalającą przedsiębiorczość. Działania te powinny także 
obejmować szkolenia dla bezrobotnych, przekwalifikowujące ich do potrzeb na 
lokalnym rynku pracy. 

7. Współpraca gospodarcza z innymi gminami. Może ona dotyczyć podejmowa-
nia wspólnych działań na rzecz lokalnej przedsiębiorczości, w tym interwencji na 
szczeblach administracji państwowej. Samorząd lokalny powinien pomagać 
w rozwiązywaniu problemów na różnych szczeblach administracji państwowej. 
Może w tym przypadku podejmować działania interwencyjne w imieniu lokalnych 
przedsiębiorstw. Dla realizacji tego celu mógłby też nawiązywać współpracę z in-
nymi samorządami. Inne działania w tym zakresie mogą np. obejmować wspólne 
organizowanie wystaw przedstawiających osiągnięcia lokalnych przedsiębiorców 
czy pomoc w promocji eksportu, np. poprzez organizowanie misji gospodarczych, 
organizowanie wystaw itp. 

 Oddziaływanie samorządu terytorialnego na rozwój lokalnej przedsiębiorczości 
może być, więc wieloaspektowe. Autor uważa, że szczególnie ważna jest pomoc 
w stadium uruchamiania przedsiębiorstwa i w pierwszym okresie jego funkcjonowa-
nia. Przegląd literatury przedmiotu, jak również własne obserwacje poczynione na 
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podstawie rozmów z przedstawicielami wielu gmin wskazują, że samorządy teryto-
rialne nie są przygotowane w wystarczającym stopniu do pełnienia realizacji tego 
zadania. Argumentuje się to brakiem środków finansowych na zatrudnienie odpo-
wiednich specjalistów. 
 Należy pamiętać, że na obszarze lokalnym funkcjonują różnego rodzaju podmioty 
gospodarujące, które mają własne cele i preferencje oraz kryteria działania. Ważne jest 
by władza lokalna potrafiła na nie tak oddziaływać, aby połączyć ich interesy z intere-
sami danego obszaru. Odzwierciedleniem polityki lokalnej w obszarze rozwoju przed-
siębiorczości są akty prawa miejscowego, takie jak: plan zagospodarowania prze-
strzennego, strategia rozwoju gminy czy lokalny program rozwoju przedsiębiorczości. 
Ściśle związane z tym zagadnieniem są też uchwały rady gminy dotyczące wysokości 
stawek podatków i opłat lokalnych czy cen usług komunalnych. 
 Dla realizacji tych zadań konieczna jest zmiana w organizacji pracy urzędu gminy, 
polegająca m. in. na [Krajewski 2013, s. 212]: 
 odejściu od administrowania na rzecz przedsiębiorczego zarządzania gminą, 
 utworzeniu w gminie samodzielnych stanowisk ds. promocji przedsiębiorczości, 
 permanentnym kształceniu pracowników ds. obsługi przedsiębiorców, 
 upowszechnianiu inicjatyw w partnerstwie publiczno-prawnym. 
 Według tego autora „pożądanym modelem organizacyjnym jest wyodrębnienie 
i odpowiednie wyposażenie samodzielnego stanowiska pracy ds. promocji przedsię-
biorczości, obsługi przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów” [Krajewski 2013, 
s. 195]. W praktyce brakuje tego typu rozwiązań. Szczególnie dotyczy to gmin o cha-
rakterze wiejskim. Działanie pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach spro-
wadza się najczęściej do realizacji zadania zleconego gminie w zakresie obsługi sys-
temu ewidencji gospodarczej. Często też jednoosobowe stanowiska urzędnicze ds. 
przedsiębiorczości łączone są np. z problematyką rozwiązywania problemów alkoho-
lowych czy obronnością [Krajewski 2013, s. 196]. Konieczne jest tutaj zatrudnianie 
osób z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem. Ich rolą powinny być także : 
 współpraca przy tworzeniu strategii rozwoju gminy, 
 koordynowanie współpracy różnych podmiotów mających wpływ na lokalną 

przedsiębiorczość, 
 promocja i marketing gminy. 
 Działania te powinny stać się priorytetem dla lokalnych samorządów. Argument 
o braku możliwości ich sfinansowania nie znajduje oparcia w praktyce funkcjonowa-
nia urzędów gmin. Przegląd ich struktur organizacyjnych wskazuje bowiem, że istnie-
je wiele innych stanowisk, które nie są w pełni wykorzystywane. W większości przy-
padków konieczne są więc jedynie zmiany organizacyjne. 
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Analiza i ocena wybranych wskaźników i instrumentów rozwoju 
przedsiębiorczości w Mieście Brodnica w latach 2010–2015 
 
Miasto Brodnica położone jest w północno-wschodniej części województwa kujaw-
sko-pomorskiego, nad rzeką Drwęcą. Jest szóstym, co do wielkości miastem woje-
wództwa po Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu oraz Inowrocławiu. Pod 
względem administracyjnym jest gminą miejską, przestrzennie otoczoną terenami 
wiejskich gmin Brodnica i Bobrowo. Pod względem powierzchni jest najmniejszą 
gminą powiatu brodnickiego. Brodnica jest administracyjnym, gospodarczym i kultu-
ralnym centrum gospodarczym powiatu brodnickiego, jak również historycznego 
regionu zwanego Ziemią Michałowską. Miasto stanowi najbardziej rozwinięty ośrodek 
gospodarczy powiatu brodnickiego i zarazem północno‐wschodniej części woje-
wództwa kujawsko‐pomorskiego. Brodnica jest miastem o wysokim potencjale go-
spodarczym, kulturowym i społecznym, w granicach którego lokalizowane są zakłady 
produkcyjne, usługowe i usługowo-produkcyjne. Miasto posiada również atrakcyjne 
tereny dla zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej. Główne szlaki komunikacyjne 
miasta stanowią: droga krajowa nr 15 relacji Toruń – Ostróda oraz drogi wojewódzkie 
nr 560 i 544 [Radacz 2013, s. 346]. 
 Władze samorządowe Brodnicy realizują szeroki program wspierania rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości. Podejmowane w tym zakresie działania mają jednocze-
śnie zróżnicowany charakter. Są one podstawą Strategii Rozwoju Gminy Miasta Brod-
nicy na lata 2016–2023, przyjętej Uchwalą Rady Miejskiej w Brodnicy nr XIII/89/2015 
z dnia 29 grudnia 2015 r.  
 Istotne znaczenie we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości posiadają instrumen-
ty finansowe, w szczególności zastosowane stawki podatku od nieruchomości. Rada 
Miejska w Brodnicy stara się określać roczne stawki tego podatku na poziomie niż-
szym od maksymalnego możliwego. I tak np. stosowane stawki podatku od gruntów 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej kształtowały się w wysokości 
od 85% stawek maksymalnych w roku 2010 do 79% w roku 2015. Podobna tendencja 
występuje w pozostałych kategoriach podatków lokalnych. Działania te są wyrazem 
dążenia do stwarzania zachęt dla potencjalnych inwestorów. Wprowadzane są także 
różnego rodzaju ulgi i zwolnienia z podatku w ramach pomocy de minimis. Dotyczą 
one przede wszystkim inwestycji tworzących nowe miejsca pracy. 
 Dużą uwagę przykłada się do sprawnej obsługi przedsiębiorców. W Urzędzie Miej-
skim w Brodnicy funkcjonuje Biuro Działalności Gospodarczej, które obsługuje przed-
siębiorców już prowadzących działalność gospodarczą, jak i tych, którzy zamierzają 
otworzyć własną działalność. Działanie te dotyczą m. in. pomocy przy: wypełnianiu 
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wniosku CEIDG-1 o dokonanie wpisu, zmianie danych we wpisie, wykreśleniu wpisu, 
zawieszeniu działalności gospodarczej oraz o wznowieniu działalności gospodarczej. 
 Biuro współpracuje z Toruńskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 
z siedzibą w Toruniu – instytucją otoczenia biznesu, której misją jest wspieranie roz-
woju przedsiębiorczości, a celem ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do kapitału 
poprzez udzielanie poręczeń kredytów, pożyczek i leasingów. 
 Biuro Działalności Gospodarczej wspólnie z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych organizuje spotkania informacyjno-szkoleniowe. Bezpłatne 
szkolenia adresowane są głównie do osób planujących po raz pierwszy założyć własną 
firmę. Przedsiębiorcy mogą uzyskać niezbędne informacje na temat: rejestracji dzia-
łalności, j form opodatkowania, wysokości ubezpieczenia społecznego oraz wsparcia 
finansowego ze środków unijnych.  
 Na terenie Gminy Miasta Brodnicy od połowy 2015 roku funkcjonuje Brodnicki 
Park Przemysłowy. Obszar o powierzchni blisko 9 ha położony jest w sąsiedztwie 
ważnych szlaków komunikacyjnych. Teren przeznaczony został do realizacji funkcji 
produkcyjnych, składowych, magazynowych oraz związanych z działalnością handlo-
wą i usługową. Miasto poczyniło tutaj inwestycje w zakresie infrastruktury (m. in. bu-
dowa: dróg, sieci wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia itp.). Teren ten staje się bardzo 
atrakcyjny dla nowych przedsiębiorców. Samorząd prowadzi szeroko zakrojone dzia-
łania, mające na celu tworzenie pozytywnego wizerunku miasta Brodnica w otoczeniu 
społeczno-gospodarczym. Przykładem takich działań są m. in.: 
 udział w targach inwestycyjnych w 2014 roku w Cannes we Francji; 
 udział w targach turystycznych (Międzynarodowe Targi Turystyczne Wrocław); 
 organizacja imprez plenerowych (Międzynarodowy Jarmark Ekologiczny, Muzycz-

ny Camping, Dni Brodnicy, Triatlon Volvo, Gala Boksu z Polsatem, Międzynarodo-
wy Spływ Kajakowy Drwęcą–Wisłą);  

 kampanie promocyjne o terenach inwestycyjnych włączonych w tereny Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej oraz Brodnickiego Parku Przemysłowego; 

 wydawnictwa promocyjne, albumy, foldery, ulotki, mapy, przewodniki, teczki dla 
inwestorów wraz z ofertą; 

 materiały filmowe o terenach inwestycyjnych, przyrodzie i zabytkach; 
 prowadzenie strony internetowej oraz aktywność na facebooku Urzędu Miejskie-

go w Brodnicy; 
 udział w programach telewizyjnych.  
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 Samorząd brodnicki stara się włączać do współpracy w zakresie rozwoju gospo-
darczego sąsiednie gminy. Wyrazem tych działań jest opracowanie Strategii Rozwoju 
Brodnickiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2020 (z gminą: Bobrowo, Zbicz-
no, gmina wiejska Brodnica, Osiek). Miasto Brodnica sprawuje tutaj rolę wiodącą.  
 Oceniając przedstawione działania stymulujące przedsiębiorczość i proces zarzą-
dzania przedsiębiorczością przez samorząd Miasta Brodnicy oraz uzyskane rezultaty 
można stwierdzić, że w latach 20102015 samorząd miejski osiągnął w tym zakresie 
spore sukcesy. Świadczą o tym choćby dane o liczbie podmiotów gospodarczych 
funkcjonujących na terenie badanej gminy.  
   
Tabela 1. Liczba podmiotów gospodarczych na terenie Miasta Brodnicy 

w latach 20102013 

Rok 2010 2011 2012 2013 

Liczba podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w systemie REGON 
2 489 2 459 2 516 2 539 

Sektor prywatny 2 395 2 359 2 419 2 440 

Sektor publiczny 94 100 97 99 

Źródło: Materiały wewnętrzne Urzędu Miasta Brodnica. 

 

 W mieście zarejestrowanych jest ponad dwa i pół tysiąca podmiotów gospodar-
czych i liczba ta z okresu na okres ulega powiększeniu. Z przeprowadzonych badań 
wynika, że zdecydowaną większość podmiotów działających na tym terenie stanowią 
małe i średnie przedsiębiorstwa i to one stanowią siłę napędową lokalnego rozwoju 
gospodarczego. Na poziomie lokalnym przedsiębiorczość mierzona jest za pomocą 
wskaźników i instrumentów rozwoju, które wskazują na stopień wykształcenia go-
spodarczego regionu. W tym obszarze badany jest przyrost „netto” przedsiębiorstw, 
czyli różnica między podmiotami zarejestrowanymi i wyrejestrowanymi. Odpowied-
nie dane w badanym okresie przedstawia tabela 1. 
 Z przedstawionych danych wynika, że następuje przyrost liczby podmiotów go-
spodarczych. Tempo tego zjawiska wykazuje w ostatnim okresie tendencję wzrosto-
wą. Świadczy to o dobrym klimacie dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miasta 
Brodnica. 
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Tabela 1. Rejestracja podmiotów gospodarczych w latach 2010-2015 

Rok Liczba rejestracji Liczba wykreśleń Różnica 
2010 237 217 +20 
2011 222 311 -89 
2012 195 196 +1 
2013 238 223 +15 
2014 224 165 +59 
2015 230 143 ++87 

Źródło: Materiały wewnętrzne Urzędu Miasta Brodnica. 

 
Podsumowanie 
 
Przedsiębiorczość stanowi podstawę rozwoju gospodarczego. Posiada szczególne 
znaczenie w skali lokalnej, jako element aktywizacji we wszystkich obszarach życia na 
danym terenie. Działania przedsiębiorcze napotykają przy tym na szereg ograniczeń. 
Dużą pomoc w ich pokonywaniu może stanowić samorząd terytorialny, realizując 
przy tym jednocześnie swoje ustawowe zadania.  
 Samorząd Miasta Brodnica docenia rolę przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym. 
Podejmuje szereg działań, przedstawionych w artykule, które mają na celu pobudza-
nie i rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Działania te niewątpliwie przyczyniają się do 
wysokiej pozycji Brodnicy na mapie społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-
pomorskiego. 
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Abstract: The taxable persons conducting economic activity are obliged to keep different 
records. One of them is the record using fiscal cash registers, which is run independently from 
other records implemented in the company. It is used for tax and VAT settlements.  The taxable 
persons selling goods or services to retail customers, not conducting economic activity and flat-
rate farmers are obliged to keep the record of turnover and amounts of the output tax with the 
use of cash registers. 
Keeping proper records using the cash registers requires certain legal regulations influencing 
the accuracy, correctness and the effectiveness, ensuring the security of the income and tax 
economies of both entrepreneurs and the State budget. 
The aim of this article is to indicate certain problems in terms of using cash registers. The 
problems regard mainly tax law, tax audit and the results thereof, and indicating the methods 
of tax evasion by means of not recording the income with a cash register. 
This aspect is worth noticing, as both, the public finance sector and the private companies 
collect the income and revenues through the tax law, which reflects their financial capacity and 
economic potential. In order to register tax income and expenditures of financial resources, 
companies use set rules and methods of accounting accepted and implemented in the given 
entity (accounting policy).  
In order for the accounting system (rules) to function properly, it must fulfil the requirements of  
tax law, tax ordinance, penal code, and penal-tax code, as it is responsible for accuracy, quality, 
and the promptness of  the presented information. 
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Introduction 
  
The taxable persons conducting economic activity are obliged to keep different 
records. One of them is the record using fiscal cash registers, which is run independently 
from other records implemented in the company. It is used for tax and VAT settlements. 
 The taxable persons selling goods or services to retail customers, not conducting 
economic activity and flat-rate farmers are obliged to keep the record of turnover and 
amounts of the output tax with the use of cash registers. Keeping proper records 
using the cash registers requires certain legal regulations influencing the accuracy, 
correctness and the effectiveness, ensuring the security of the income and tax 
economies of both entrepreneurs and the State budget. The aim of this article is to 
indicate certain problems in terms of using cash registers. The problems regard mainly 
tax law, tax audit and the results thereof, and indicating the methods of tax evasion by 
means of not recording the income with a cash register. 
 This aspect is worth noticing, as both, the public finance sector and the private 
companies collect the income and revenues through the tax law, which reflects their 
financial capacity and economic potential. In order to register tax income and 
expenditures of financial resources, companies use set rules and methods of 
accounting accepted and implemented in the given entity (accounting policy). In 
order for the accounting system (rules) to function properly, it must fulfil the 
requirements of tax law, tax ordinance, penal code, and penal-tax code, as it is 
responsible for accuracy, quality, and the promptness of  the presented information. 
 
Formal and legal requirements concerning keeping the record 
with cash registers and the obligations of taxable persons 
 
Article 111 of The Goods and Services Tax Act stipulates that, the taxable persons 
selling goods or services to retail customers, not conducting economic activity and 
flat-rate farmers shall keep the record of sales and amounts of the output tax with the 
use of cash registers [Jackiewicz 2013, s. 164]. The sales to retail customers and flat-
rate farmers shall be recorded regardless of if it has been documented by an invoice 
[Poradnik VAT nr. 5, s. 30]. 
 The obligation to register the sales using the cash register arises first and foremost 
after the exceeding the turnover threshold. The threshold for the taxable persons 
selling to retail customers, not conducting economic activity and flat-rate farmers, did 
not exceed PLN 20 000,00 last tax year [Poradnik VAT, nr. 4, s. 25]. It means, that after 
exceeding the turnover threshold, the taxable person is obliged to register the sales 
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with a cash register. In case the tax audit authority detects the violation in this period, 
they determine additional tax liabilities for the period since which the record of sales 
and amounts of the output tax with the use of cash registers has been kept  
(substantive law sanctions) in the amount of 30% of the tax charged upon the 
acquisition of goods and services, which is illustrated below. 
 Example: 
 registration duty 1.03.2016, 
 record commencement 15.03.2016, 
 turnover to 15.03.2016. - PLN 1 000,00, 
 VAT charged at the time of purchase: PLN 1 000,00 x 23% (VAT) = PLN 230,00  
 30% of the amount of PLN 230,00 = PLN 69,00  
 The given example shows, that, at the time of sale, e.g. for PLN 500,00 and 
purchase for PLN 1 000.00, the deductible amount of VAT amounts to PLN 230.00. 
However, when the cash register is not installed, thus the sales is not registered, only 
PLN 161,00 can be deducted, i.e. PLN 230,00  PLN 69,00 (30%). Other sanctions arise, 
however, from the penal-tax law and apply to undocumented sales. No additional tax 
liability is determined as regards natural persons who, in respect of the same act, bear 
liability for a fiscal offence or fiscal crime. 
 If, due to reasons a taxable person has no impact on, the record of turnover and 
amounts of the output tax with the use of cash registers cannot be kept, the taxable 
person shall record the turnover and amounts of the output tax with the use of 
a reserve cash register [Poradnik VAT, nr. 3, s. 23]. In case it is not possible to record the 
sales and amounts of the output tax with the use of a reserve cash register, the 
taxable person shall not make a sale. Taxable persons keeping the record of sales and 
output tax amounts with a cash register have a variety of obligations listed in table 1.  
 As can be seen from the table above, the taxable persons conducting economic 
activity have a lot of obligations, which apply not only to registering the sales and 
output tax amounts with a cash register, but also variety of other obligations defined 
in executive acts. 
 Complying with the deadlines regarding registering the sales and the amounts of 
the output tax entitles the taxable persons to the tax deduction on the purchase of 
each cash register, so called ”return” on each cash register declared at the day on 
which the recording commenced (on which the obligation arose) amounting to 90% 
of its net price, but not more than PLN 700,00 [Biuletyn informacyjny dla służb 
ekonomiczno-finansowych, nr. 7, s. 22]. This applies both to active VAT payers and the 
taxable persons exempt from VAT.  
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Table 1. The obligations of taxable persons keeping the record of sales and output tax 
amounts with a cash register 

Taxable persons keeping the record of sales and output tax amounts with the 
application of cash registers are obliged to : 
print the receipt or invoice for every sale and  issue  it to the customer 
promptly notify the relevant unit supporting the device of  any failure of the cash register 
make cash registers available for inspection as to their integrity and operating accuracy at 
every request of competent authorities 
perform  technical service of cash registers by an authorised service provider 
use the cash registers in compliance with the  provisions stipulated in article 7a  point 1 
store the copies of cash register documents for the period stipulated in article 112, in 
compliance with the provisions stipulated in the Accounting Act of 29 September 1994 
use cash registers solely to registering own sales with the proviso of  article 3b 
print the issued documents and their copies 
keep and store documentation concerning the course of cash register operation, with 
regard to regulations issued pursuant to articles 7a and 9 point 1 
register a cash register at the head of a tax office in order to receive the cash register 
identification number 
perform  obligatory technical services of cash registers, which have been lost by the 
taxable person, and then retrieved , before they are used  again for keeping the record 

Source:  Own elaboration on the basis of art. 111 Act of 11 March 2004. on Goods and Services Tax  (Dz. U. 

2011. No 177, item. 1054 as amended) and Ministry of Finance Act of 14 March 2013 on Cash Register 

Systems (Dz. U. 2013, item 363) 

 
 Active VAT payers’ right to the deduction can be exercised in a tax form (monthly, 
quarterly), for the period in which registering the sales and  output tax amounts 
commenced or after this period. The deduction method depends on if in the given tax 
period the submitted output tax is higher than the input tax (tax shall be paid), or the 
tax due is equal to or lower than the input tax. The taxable person exempt from VAT or  
conducting solely the activities exempt from VAT receives the return to their bank 
account in a bank in the territory of the country or to the bank account in a credit 
union of which he is a member. 
 The amount shall be refunded within 25 days after the submission of an 
application in this regard at a tax office [Art. 111 par. 5 of The Goods and Services Tax 
Act]. In case within 3 years within 3 years following the day of commencing the 
record, the taxable person ceases to use the cash registers or they do not perform 
technical services of cash registers by authorised service providers at the scheduled 
time, and in case they violate the conditions concerning the tax deductions [Poradnik 
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VAT, nr. 24, s. 23], they are obliged to return the deducted or returned amounts for the 
purchase of cash registers. 
 A cash register is also one of the recording methods. Therefore it ought to ensure 
the accurate legal registration of basic accounting records regarding the conducted 
business transactions, i.e. the amounts of the turnover and output tax. Furthermore, it 
ought to store all the records and ensure conducting them on external data storage 
devices safely. The fiscal memory of the cash register ought to have a unique serial 
number, assigned during the production process [Poradnik VAT, Dodatek nr. 5, s. 52]. 
The above mentioned elements constitute a vital subject of a tax audit. 
 
The tax audits concerning the correctness of keeping the 
record of sales with cash registers  
 
The entrepreneurs, making business transactions or sales of services to natural 
persons ought to be prepared for the tax audit. The fact of owning a cash register, its 
correct registration and the fact if it is used for registering the sales are the main 
elements subject to inspection. The device, software, service quality, service booklet 
and reports are subject to inspection either. The owners of cash registers ought to 
remember about the obligations of tax law, mainly The Goods and Services Tax Act 
and the ordinance on the technical details in  cash registers [Poradnik VAT, nr. 4, s. 39]. 
 Tax audit is the kind of inspection which the entrepreneurs are afraid of most. The 
inspectors on behalf of tax office have a wide range of inspection powers. The 
inspection might be conducted ex officio, but the inspectors might also conduct the 
inspection without notice. The tax authority is not always obliged to inform of the 
planned inspection, which is illustrated in table 2. 
 As it is illustrated in the table above, there is a variety of aspects subject to an 
inspection without notice. The taxable persons ought to know their rights and 
conduct their business activity in such a way, that they are not surprised by the 
inspection, and ought to be available for conducting it at any time.  The inspectors 
hold a variety of powers allowing them to ”get to know the ins and outs of 
a company”. The entrepreneurs, the owners of companies take economic risk, related 
to the business activity they conduct [Domańska 2015, s. 99]. Furthermore, they are 
put at tax risk. It is frequently the result of the ignorance of regulations, which has 
a detrimental effect on the taxable person. The knowledge of regulations concerning 
the cash registers is the fundamental obligation of the entrepreneur, both a natural 
person conducting economic activity, and a legal person [Jackiewicz 2013, s. 166]. 
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Table 2. The inspection without notice 

The inspection without notice 

concerns validity of the refund of tax difference or the refund of accrued tax  (VAT) 

is requested by an authority conducting pre-trial proceedings involving crime or fiscal 

crime 

concerns taxation of revenue not reflected in the disclosed sources of revenue or earned 

from undisclosed sources 

concerns economic activities not reported for the purposes of taxation 

is to be conducted on the basis of information obtained pursuant to the provisions on 

preventing money laundering and terrorist financing 

may be commenced upon presentation of an official ID to the inspected party or to an 

authorised  person in case the inspection-related activities are necessary to prevent a fiscal 

crime or fiscal offence, or to secure evidence of such offence. 

is incidental and concerns recording the turnover by means of a cash register, usage of a 

cash register or making a physical inventory 

applies when the inspected party was convicted with a definite judgment for a fiscal crime, 

an economic offence, an offence defined in the Accounting Act or the offence of 

obstruction of inspection 

applies when the inspected party is an obligee in administrative enforcement proceedings 

Source: Own elaboration on the basis of art. 282c Act of 29 August 1997 Tax Ordinance (Dz. U. 2015 item 613 

as amended). 

 

 The activities listed in table 2 apply to an ex officio inspection either. In case of an 
ex officio inspection, the main objective of the inspectors is to check if the 
entrepreneur follows the regulations of the tax law.  
 The inspection checks the account book and tax book entries and other registers 
(tax register of revenues and expenses, sales registers, purchase registers, VAT 
registers, and subledgers), which allow to calculate the tax base and tax liabilities for a 
tax authority. 
 The inspection may also check accounting records i.e. receipts, invoices, payment 
confirmations, cash reports, daily and monthly cash register reports. The inspectors 
may also demand the submission of other documents, for instance source 
documents, fiscal printouts, cash register service booklet or make a physical inventory 
[art. 286 Tax Ordinance]. In order to verify the accuracy of the conducted transactions 
the inspectors may apply for the confirmation from the taxable person’s contracting 
parties or other authorities such as City Hall or Commune Office in order to get the 
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information about the taxable person. They may also gather evidence via 
interrogating the entrepreneur and the witnesses. In order to resolve a dispute, they 
may call an expert witness, search the place of residence in the presence of Police 
officers, but only with a public prosecutor’s consent. The inspection process of the 
taxable persons obliged to use cash registers mainly aims at answering the following 
questions: 
 does the taxable person use the cash register while selling to natural persons? 
 does the sales person issue a receipt to the client?   
 does the cash register receipt contain the information, which is required on 

a receipt [Poradnik VAT, nr. 6, s. 23]? 
 does the cash register service booklet fulfil the technical requirements [§5 of 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów 
i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące]. 

 The inspection also checks: 
 the correctness of daily cash register reports;  
 the correctness of period cash register reports; 
 the correctness of VAT rates for the particular goods [http://www.lex.pl/czytaj…]; 
 the cash position (unregistered cash surplus in relation to the registered turnover 

may indicate the violation of the obligation to register the whole sales on a cash 
register ( this may result in accusing the taxable person of unregistered sales); 

 the correctness of physical inventories (physical inventories tax inspection  
a separate authorisation), 

 the correctness of  cash register memory records, 
 cash register technical services  [Poradnik VAT, Dodatek nr. 14, s. 32]. 
 One must remember, that the tax inspectors are required to present their ID cards, 
tax inspection authorisation or an authorisation to issue penalty charges before they 
commence an audit. Furthermore they ought to make an entry in the audit ledger in 
order to confirm an audit commencement. Completing the audit is certified by 
submitting a protocol and an annotation in the audit ledger. The irregularities in using 
cash registers and keeping the record of sales are most frequently detected during 
the tax audits. They usually concern the correctness in terms of VAT, PIT and CIT 
settlements. 
 
Forms of tax evasion on sales unregistered with a cash register 
 
The tax audits concerning solely the correctness of keeping the record of sales with 
cash registers are rare. The most frequent and common form of such inspections is 
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verifying the correctness of keeping the record of sales with cash registers by means 
of conducting the “take the receipt” campaigns. They are conducted throughout the 
year by the relevant authorities (tax office, Tax Chamber) The observations (off-site 
work) whose aim is to establish if the taxable persons register the turnover on cash 
registers correctly are an important element. In case of detecting, that the turnover is 
not registered correctly, the inspectors can exercise their right to issue a penalty 
charge in accordance with the penal-tax law. 
 The tax-penal code stipulates that if a person fails to issue an invoice or a receipt 
for the provided service, issues it in a faulty way or refuses to issue an invoice or 
a receipt is subject to a penalty charge of up to 180 day-fine units. The same penalty, 
in accordance with 62 §4 of a tax-penal code, applies to a person, who makes sales 
without registering it on a  cash register or does not issue a document(a fiscal receipt) 
from the cash register, confirming the sales [https://mikroporady.pl/pytania-
uzytkownikow …].  
 However according to tax-penal code both of these situations constitute fiscal 
crimes. Only in minor cases, an offender is only subject to penalty charges for a fiscal 
offence. The penalty charge is discretionary and amounts from PLN 185 to PLN 3700. 
It is issued to a person who committed a fiscal offence. There are the situations in 
which an employee informs the inspectors that he does not keep the record of sales 
on the command of an employer. The penalty charge may then be issued to an 
employer. One must remember, that the penalty charge might be issued solely when 
the circumstances of the fiscal offence do not raise any doubts. What to do to avoid 
the penalty charge? 
  It is advisable to record the sales on a cash register although this obligation is 
overdue. Subsequently one ought to make a “voluntary disclosure”. Art. 16 §1 of tax-
penal code stipulates that the person who notifies the relevant authorities of the fact 
that they have committed a fiscal offence, revealing the vital circumstances, especially 
the persons involved, is not subject to a penalty for a fiscal crime or offence.  
[http://poradnik.wfirma.pl/…].  According to The Goods and Services Tax Act and the 
executive acts, not fulfilling some obligations is not subject to penalties. An example 
is  failing to read the cash register memory record. According to tax-penalty code this 
is also regarded neither as fiscal crime nor offence. However, the taxable person has to 
remember,  that tax authorities may qualify it as a fiscal crime of  art. 80 § 1 of this act, 
which stipulates that not submitting the required fiscal information at the scheduled 
time to a relevant authority is subject to penalty charges up to 120 day-fine units. 
[Poradnik VAT nr. 5, s. 29]. 
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 In order to avoid income tax and VAT the taxable persons invent the excuses in 
order to escape the penalty. The most frequent factor causing the malfunction of the 
cash register is the atmospheric conditions., for instance low or high temperature, or 
other bad atmospheric conditions (humidity, rain), financial issues, for instance too 
expensive paper or ink, etc. 
 A sudden breakdown of a cash register, or a one-time failure to record sales ” it has 
just happened once” occur frequently. There are also more unusual fraud methods i.e.: 
using the calculators imitating cash registers, using unfiscalized cash registers, which 
print the receipts in a non-fiscal mode (the training mode does not record the 
transactions), inserting cotton wool in the place of paper rolls. All of these activities of 
the taxable persons aim at deceiving the inspectors. A common excuse is a sudden 
breakdown of a cash register and lack of possibility to register the sales, with the 
assurance that as soon as the cash register is repaired, the sales will be registered. It 
must be emphasised that in case of the cash register failure, when the taxable person 
does not have a reserve cash register, the sales ought to be ceased until the efficient 
operation of a cash register is restored. 
 A common excuse of a taxable person regarding the lack of a cash register is the 
fact that they were not aware of such an obligation, they did not know that they 
exceeded the turnover threshold amounting to PLN 20 000,00, exempting them from 
the obligation of installing a cash register. It occurs that the taxable persons do not to 
see to the threshold, therefore they do not fulfil the obligation of installing the cash 
register.  
 Another common mistake regarding cash registers is failing to install the cash 
register based on the conviction that the type of conducted business activity, is 
exempt from the obligation to register sales with cash registers, while in fact the cash 
register shall be installed before the sales begin. An example is a business activity- 
transport of persons. The taxable person starting such a company is not entitled to 
any exemptions stipulated in §2 and §3, including the exemption regarding the 
taxable persons whose estimated turnover on account of providing such services to 
natural persons not conducting economic activity or flat-rate farmers will not exceed, 
in relation to the period of conducting this activity in a given tax year, PLN 20 000 
[Poradnik VAT, nr. 8, s. 32].  
 A similar situation concerns providing legal services to natural persons not 
conducting economic activity and flat-rate farmers. In compliance with article 111 of 
The Goods and Services Tax Act the record of such services shall be kept with the use 
of cash registers [Poradnik VAT, nr. 7, s. 22].  
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 It may also happen that the taxable persons purchase the goods which are 
"trafficked", from the so called grey economy and they do not enter them into the 
warehouse inventory despite the obligation of art. 9 of The Corporate Income Tax Act, 
which stipulates that taxable persons shall keep accounting records in accordance 
with separate provisions in such a way as to enable the calculation of income (loss), 
taxable amount and the tax due in a given tax year [The Legal Persons' Income Tax 
Act]. They attempt to sell the goods without recording the sales on a cash register, or 
any other records, which results in lower proceeds from taxes to the State budget. 
Such irregularities indicate that the account books are incorrect and fraudulent. 
Therefore they do not allow to estimate the actual income and are treated as a fiscal 
crime. As a result, tax inspectors estimate the tax base, which is not favourable to the 
taxable person. In case the taxable person does not correctly keep the tax records, for 
instance sales records, purchase records, VAT records  for instance in case of online 
sales, the tax office calculates the estimated tax base, in accordance with the 
regulations of Tax Ordinance [art. 23]. 
 The taxable person has a right to appeal from the decision of the tax authority, to 
the director of a Tax Chamber, Provincial Administrative Court or Supreme 
Administrative Court. However, it may involve additional expenses connected for 
example with legal services. Keeping the records, account books and tax books 
constitutes a great challenge both for natural persons conducting business activities 
and legal persons. The regulations (finance acts, Tax Ordinance, penal code, tax-penal 
code) unambiguously define inaccurate books, i.e. not consistent with the current 
state and fraudulent [Jackiewicz 2015, p. 7], not kept in compliance with the law. 
 
Summary 
 
Keeping different records and account and tax books by the tax persons 
(entrepreneurs) constitutes a great challenge both for natural persons conducting 
a business activity an legal persons. An example of such records is registering sales 
with fiscal cash registers. Legal regulations in the form of tax acts unambiguously 
define inaccurate books in terms of keeping the record of sales with cash registers. 
A taxable person ought to use best efforts to keep the record of sales with a cash 
register accurately to avoid the necessity of estimating the income or tax base and to 
reduce the risk of a criminal case for keeping inaccurate record.  
 Therefore the knowledge or legal regulations and the selection of employees 
highly specialised in finance and accounting are vital. Keeping the record with a cash 
register is beneficial both for an entrepreneur and a customer. A taxable person 
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complying with statutory deadlines (registering the fiscal cash register one day prior 
to fiscalization), obligatory technical services, issuing daily and monthly reports) and 
keeping accurate record of sale may avoid penalty charges and obtain positive tax 
audit results. What is more, it allows to avoid determining additional tax liabilities in 
the amount of 30% of the tax charged upon the acquisition of goods and services.  
 Furthermore, complying with the deadlines entitles the taxable persons to the tax 
deduction on the purchase of each cash register, so called ”return” on each cash 
register amounting to 90% of its net price, but not more than PLN 700,00 both for 
active VAT payers and the taxable persons exempt from VAT. 
 As for customers, seeing to the accurate record of sales by a sales person means 
higher proceeds from taxes to the State budget, which results in greater investment 
opportunities, fostering fair competition and reducing grey economy. 
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Wprowadzenie 
 
Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej oparty na analizie korzyści –
koszty jest niewątpliwie istotnym elementem optymalizacji podatkowej przedsiębior-
cy. Istotne będą również wymogi, co do zakresu prowadzenia ksiąg podatkowych, tj. 
ksiąg rachunkowych czy ewidencji uproszczonej w postaci podatkowej księgi przy-
chodów i rozchodów, rejestrów VAT, ewidencji środków trwałych, itd. Czynnikiem 
rozstrzygającym o powodzeniu w biznesie będzie m.in. rzetelność prowadzenia ksiąg 
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podatkowych, co jest dużym wyzwaniem, zwłaszcza w obliczu licznych zmian przepi-
sów podatkowych i ordynacji podatkowej. 
 Próba podjęcia badań w zakresie rozliczeń VAT i pdop (podatku dochodowego od 
osób prawnych) na tle kontroli podatkowej i orzecznictwa sądowego WSA, NSA i TSUE 
i wskazanie problemów w przeciwdziałaniu oszustwom w VAT jest celem niniejszego 
artykułu (publikacji). W kontekście prezentowanych treści, pojawia się dylemat rzetel-
ności prowadzenia ksiąg i wyzwań stojących przed podatnikiem (przedsiębiorcą), 
a także kwestia dość istotna od strony prawnej, jaką jest interpretacja prawa podatko-
wego na tle orzecznictwa sądowego, w tym TSUE. Jest to element badań naukowych 
autora nad rzetelnością rozliczeń podatkowych i rzetelnością prowadzenia ksiąg. 
 
Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony  
– wymogi prawne ustawy o VAT na tle orzecznictwa TSUE.  
Dylematy prawno-podatkowe 
 
W obrocie gospodarczym mogą występować podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT 
na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku o podatku od towarów i usług (dalej 
ustawy o VAT), zwolnieni przedmiotowo z art. 43 ustawy, oraz podatnicy VAT czynni 
i zarejestrowani, którzy wybrali opodatkowanie VAT i złożyli zgłoszenie rejestracyjne 
VAT-R. Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, podatnikowi VAT przysługuje prawo 
obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jeżeli zakupy towarów i usług 
służą wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. W sytuacji, gdy podatnik nabywa towary 
i usługi do działalności opodatkowanej, może skorzystać z odliczenia podatku nali-
czonego w rozliczeniu za okres, w którym spełnione zostały następujące warunki: 
1) w odniesieniu do nabywanych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy, 
2) podatnik faktycznie nabył towary lub usługi, 
3) podatnik otrzymał fakturę. 
 Tylko łączne spełnienie ww. warunków uprawnia podatnika do odliczenia podatku 
naliczonego w bieżącym okresie lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okre-
sów rozliczeniowych. W rozliczeniach VAT poprawne rozpoznanie obowiązku podat-
kowego warunkuje rzetelność rozliczeń VAT. Obowiązek podatkowy można zdefinio-
wać, jako termin, moment rozpoznania podatku VAT należnego, który został unor-
mowany w art. 19a ustawy. Oznacza to, że istotne jest dokładne rozpoznanie określo-
nej czynności będącej przedmiotem opodatkowania. Jeżeli podatnik w odpowiednim 
momencie nie wykaże kwoty podatku należnego do zapłaty i jej nie dokona, powsta-
nie zaległość podatkowa. 
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 Zmiana zasad momentu powstania obowiązku podatkowego od 01.01.2014 r. 
dotyczy wielu czynności, przykładowo importu usług, eksportu, usług budowlanych, 
dostaw energii elektrycznej czy opodatkowania usług turystyki. Na tle powstania 
obowiązku podatkowego pojawiło się wiele wątpliwości podatników, przykładowo 
dotyczących wykonania usług budowlanych oraz budowlano-montażowych. Czy 
moment rozpoznania obowiązku podatkowego to data wpisu do dziennika budowy, 
czy data zgłoszenia odbioru robót, czy data wystawienia faktury. Problem pozostaje 
nadal, bowiem od daty zgłoszenia do faktycznej zapłaty z reguły upływa długi termin, 
co niekorzystnie wpływa na płynność finansową firm budowlanych. 
 
Rysunek 1. Wybrane przykłady powstawania obowiązku podatkowego23.06.2016 

 

Źródło: Opracowanie własne . 

 
 Obniżanie podatku należnego o podatek naliczony zostało jednak prawnie ogra-
niczone na podstawie art. 88 ustawy i nie stosuje się do: 
 nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjąt-

kiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatni-
ków świadczących usługi przewozu osób (art. 88 ust. 1 pkt 4); 

 sprzedaży udokumentowanej fakturami lub fakturami korygującymi wystawiony-
mi przez podmiot nieistniejący (art. 88 ust. 3a pkt 1); 

 faktur wystawionych przez nabywcę i niezaakceptowanych przez sprzedającego 
(art. 88 ust. 3a pkt 5); 

 transakcji udokumentowanych fakturą, które nie podlegają opodatkowaniu lub są 
zwolnione od podatku (art. 88 ust. 3a pkt 2), itd. 

 Na tym tle należy odnieść się do art. 88 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT wskazującego 
na zakaz odliczania podatku naliczonego od podmiotu nieistniejącego.  
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Co będzie, gdy podatnik sprawdził kontrahenta: 
a) w oparciu o wniosek do Naczelnika US na podstawie art. 96 ust. 13 ustawy a Na-

czelnik potwierdził status podatnika VAT czynnego lub zwolnionego, 
b) za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów (https://pfr.mf.gov.pl), 
c) w KRS, CEiDG, 
a podmiot znika z rynku. Jak w tej sytuacji zachowają się organy kontrolne US, UKS, 
gdy podatnik dochował należytej staranności w rozpoznaniu kontrahenta. 
 Powyższe zjawisko określane mianem „pustych faktur” doczekało się licznych 
opracowań naukowych [Thiel 2014], w tym bogatej linii orzecznictwa sądowego. Po-
twierdził to NSA [Dudek 2015] wyrokiem z 8 maja 2015 r. (sygn. akt I FSK 149/14) od-
mawiając podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego, bowiem w sprawie 
chodziło o wyłudzenie VAT (nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w kwocie 
1 mln 386 tys. zł). Źródłem naruszenia prawa były faktury, które nie odzwierciedlały 
rzeczywistego przebiegu operacji gospodarczych. Jest to niewątpliwie kolejną prze-
strogą dla podatników lekceważących rzetelny obrót gospodarczy, a jednocześnie pró-
ba zastanowienia się nad procedurami polityki rachunkowości w zakresie VAT. 
 Z punktu widzenia art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości dowody księgowe po-
winny być rzetelne, tj. zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej. Czy 
na tle powyższych rozważań podatnik zawsze będzie pozbawiony prawa do odlicze-
nia podatku naliczonego, gdy będzie miał do czynienia z pustą fakturą. Treść art. 88 
ust. 3a ustawy wskazuje, że tak, ale w tym miejscu należy przywołać wyrok TSUE 
z dnia 22 października 2015 r. (sygn. akt C-277/14) [Skutki wyroku… 2015]. 
 Trybunał po raz kolejny potwierdził, że nie można pozbawiać podatnika – również 
w oparciu o przepisy krajowe – prawa do odliczenia VAT tylko dlatego, że faktura była 
wystawiona przez podmiot nieistniejący, a „podatnik wiedział lub powinien wiedzieć, 
że dostawa związana jest z przestępstwem w zakresie VAT” [Skutki wyroku… 2015]. 
Podobne stanowisko TSUE prezentował w 2012 r. 
 Biorąc powyższe pod uwagę można postawić kilka pytań badawczych: 
1) Czy podatnicy VAT dochowują należytej staranności w rozpoznaniu kontrahentów 

i ograniczają ryzyko podatkowe rozliczeń VAT? 
2) Czy podatnicy VAT wprowadzają „ostre” procedury w polityce rachunkowości 

w celu weryfikowania kontrahentów? 
3) Dlaczego podmiot, który dochował należytej staranności i jest w posiadaniu pustej 

faktury ma zakaz (prawie reguła) odliczania podatku naliczonego i musi rozstrzy-
gać swoje prawo na drodze sądowej? 

4) Dlaczego ustawodawca nie dokona ustawowej korekty art. 88 ust. 3a dodając, że 
nie pozbawia się prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej 
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przez podmiot nieistniejący, jeżeli podatnik dochował należytej staranności (i 
określił te procedury)? 

 To tylko wybrane problemy prawne analizy prawa obniżenia podatku należnego 
o podatek naliczony, ale jakże istotne w rzetelnym rozliczaniu VAT. 
 
Rzetelność odliczania podatku naliczonego w kontroli  
podatkowej i orzecznictwie WSA – studium przypadku 
 
Przedstawione przez autora (pkt 1 artykułu) zasady odliczania podatku naliczonego 
nie wyczerpują znamion pełnej analizy teoretycznej tematu. Jak bowiem wskazuje 
praktyka, kontrola podatkowa dostarcza wielu nowych przypadków, które ograniczają 
prawo do odliczania podatku VAT naliczonego. 
 Dyrektor Izby Skarbowej w postępowaniu odwoławczym uchylił decyzję Naczelni-
ka Urzędu Skarbowego w przedmiocie zobowiązania podatkowego w VAT w kwocie 
598.710 zł i określił zobowiązanie w kwocie 587.144 zł. W podstawie wydanej decyzji 
określającej kwotę zobowiązania Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, co następuje: 
 spółka nie przedstawiła protokołów ze zdarzeń powodujących powstanie niedo-

borów ani dokumentów określających powstanie ubytków naturalnych (w doku-
mentowaniu obrotu magazynowego i ubytków przedstawiono m.in. niewypełnio-
ne druki zleceń, w których oprócz daty i numeru nie wypełniono pozostałych po-
zycji, nie uznano norm ubytków łańcuchów kupowanych na sztuki a w podobnych 
przedsiębiorstwach; 

 na zapytanie organu odwoławczego firmy stwierdziły, że w takim obrocie sprzętu 
ubytki nie występują; 

 w wyniku kontroli krzyżowej kontrahenci nie potwierdzili użycia części i materia-
łów do napraw. 

 W konsekwencji organ odwoławczy stwierdził, co następuje: 
 odmawia niektórym dokumentom obrotu magazynowego należytego udokumen-

towania lub potwierdzonego zniszczenia, zagubienia lub kradzieży własności po-
datnika; 

 niedobory są wynikiem naruszenia zasad gospodarności, prowadzenia działalności 
gospodarczej i prowadzenia ksiąg rachunkowych, braku kontroli dokumentów 
i pracowników, niedbalstwa; 

 w takim przypadku to podatnik ponosi konsekwencje nierzetelnego działania 
pracowników2, a utrata materiałów nastąpiła z przyczyn od spółki zależnych. 

                                                            
2 Wyrok WSA w Kielcach, data orzeczenia 27.02.2014, http://orzeczenia...., 12.11.2015. 
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 Na tej podstawie stwierdzono, że jeżeli zakupiony towar nie jest wykorzystywany 
do prowadzenia działalności opodatkowanej, spółka traci prawo do odliczenia podat-
ku naliczonego, a tym samym zobowiązana jest dokonać korekty VAT-7 i zobowiąza-
nia dodatkowego w podatku od towarów i usług. Organ odwoławczy stwierdził, że 
odstępstwa od korekty VAT mogło nie być jedynie w sytuacji należytego udokumen-
towanego zniszczenia, zagubienia lub kradzieży własności podatnika. 
 Ponadto Dyrektor IS stwierdził, że spółka nie stosowała przepisów art. 19 ust 13 pkt 2 
lit a i pkt 4 Ustawy o VAT w zakresie szczególnych momentów powstania obowiązku 
podatkowego, czym spółka zaniżyła podatek należny o 2.450,80 zł. 
 Organ odwoławczy może m.in.: 
 utrzymać w mocy decyzję organu pierwszej instancji; 
 uchylić zaskarżoną decyzję w całości lub części i w tym zakresie uchylając ją – 

umorzyć postępowanie w sprawie; 
 umorzyć postępowanie odwoławcze; 
 uchylić decyzję w całości i przekazać sprawę organowi pierwszej instancji do po-

nownego rozpatrzenia [M.Ż, 2014)].  
 W zaistniałej sytuacji – na podstawie zebranego materiału dowodowego – Dyrek-
tor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji, tj. Urzędu 
Skarbowego. Spółka zaskarżyła decyzję Dyrektora Izby Skarbowej do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Kielcach, a ten orzekł, co następuje: 
 skarga jest niezasadna; 
 organy obu instancji rzetelnie dokonały i przedstawiły materiał dowodowy; 
 wyniki inwentaryzacji trzeba odpowiednio dokumentować i powiązać z zapisami 

ksiąg rachunkowych, a różnice inwentaryzacyjne ująć odpowiednio w księgach; 
 ogólnikowe podanie przyczyn niedoborów – braku towarów, w tym osób odpo-

wiedzialnych jest niewystarczające; 
 prawo do odliczenia podatku naliczonego wynika z art. 86 ust 1 ustawy, gdy po-

datnik wykorzystuje nabyte towary do wykonywania czynności opodatkowanych, 
w tym przypadku warunek nie został spełniony. 

 W kontekście omawianego wyroku nasuwają się określone wnioski: 
1. Rzetelność prowadzenia obrotu magazynowego i rozliczenia inwentaryzacji decy-

duje o rzetelności prowadzenia ksiąg. Spółka nie dochowała należytej staranności 
w tym zakresie. 

2. Nie każdy zakup (nabycie) towarów umożliwia obniżanie podatku należnego o po-
datek naliczony (tylko zakupy służące sprzedaży opodatkowanej zgodnie z art. 86 
ust. 1 ustawy o VAT). 
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3. Zarządzanie podmiotem gospodarczym wymaga wiedzy i umiejętności mene-
dżerskich oraz znajomości podstaw rachunkowości w zakresie rzetelnego prowa-
dzenia ksiąg. 

4. Na uznanie zasługuje rzetelność organów pierwszej i drugiej instancji (US i Dyrek-
tora Izby Skarbowej) w ocenie materiału dowodowego. 

5. Dodatkowa kwota zobowiązania w wysokości 587.144 zł jest dotkliwa finansowo 
dla spółki, ale wynika to z oceny materiału dowodowego. 

 Na tle powyższych rozważań należy podkreślić rolę biegłego rewidenta zobowiązane-
go do rzetelnego badania ksiąg rachunkowych, zwłaszcza w obszarze audytu VAT, spo-
rządzenia opinii i raportu z badania [Jackiewicz, Szeląg 2012]. 
 
Rozliczanie kontraktów budowlanych w kontroli podatkowej 
VAT a weryfikacja wykonawców i rzetelność rozliczeń 
 
 Proces budowlany charakteryzuje się dużą różnorodnością uczestników, a są to: 
inwestor (zamawiający), wykonawca, podwykonawcy oraz inwestor zastępczy, jeżeli 
pełni funkcje w imieniu inwestora (określony podmiot, osoba fizyczna z kompeten-
cjami, itp.) Realizacja procesu budowlanego oprócz dochowania standardów prawa 
zamówień publicznych wymaga przygotowania umów cywilnoprawnych pomiędzy 
uczestnikami tego procesu, tj.: 
 inwestora z wykonawcą; 
 inwestora z inwestorem zastępczym; 
 wykonawcy z podwykonawcami. 
 Ze względu na liczne problemy z zapłatą dla podwykonawców, ustawodawca 
dokonał zmian w Kodeksie Cywilnym, w myśl których jeżeli wykonawca nie spełni 
świadczenia wobec podwykonawcy, zobowiązanym do zapłaty jest inwestor. To duże 
wyzwanie, zwłaszcza od strony cywilno-prawnej i prawidłowej realizacji procesu bu-
dowlanego, bowiem inwestor czy też wykonawca muszą przygotować umowy na 
roboty budowlane, budowlano-montażowe, w których należy m.in. zdefiniować kwo-
tę wynagrodzeń, terminy zapłaty, kary za nieterminowe wykonanie umowy, zasady 
odstąpienia inwestora czy wykonawcy od realizacji umowy, itp. To duże wyzwanie 
prawne. Problem powstaje przy rozliczeniu robót budowlanych i zasadach weryfiko-
wania podmiotów stron procesu budowlanego, co przedstawia rysunek 2. 
 
Rysunek 2. Przedmiot weryfikacji podwykonawców (zakres czynności sprawdzających, 

kontroli podatkowej) 
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Przedmiot weryfikacji podwykonawców 

(zakres czynności sprawdzających, kontroli podatkowej) 

 

 

Wykonawca A                     faktury podwykonawców                Podwykonawcy B, C, D, E  

 

w księgach są faktury 
wystawione przez 
podwykonawców 

co jest przedmiotem kontroli, czynności sprawdzających lub kon-
troli podatkowej? 

  czy podatnik (podmiot) nie był wykreślony z urzędu, z rejestru 
jako podatnik VAT? 

  czy podmiot prowadził działalność pod wskazanym na faktu-
rze adresem siedziby firmy? 

  czy jest to podmiot fikcyjny? 

  czy podmiot był zarejestrowany i czy dane były prawdziwe, 
czy nieaktualne? 

  czy podatnik figuruje jako czynny podatnik VAT? 

  księgi rachunkowe (czy dokumenty źródłowe, np. faktury, 
umowy potwierdzają faktyczne wykonanie robót, czy operacje 
gospodarcze są rzetelne, czy są w rejestrach, czy wszystkie fak-
tury ujęto w księgach? 

  przesłuchania właścicieli (Prezesów firm) na okoliczności robót 
wykonawczych 

  czy podmioty (podwykonawcy, wykonawca) składali deklaracje 
VAT-7, płacili zaliczki na podatek (pdop, pdof) 

  pisemne oświadczania wykonawców i podwykonawców 

  czy występuje wspólna korelacja wartości faktur i deklaracji 
VAT na linii wykonawca – inwestor  

  czy odpowiednie (uprawnione) osoby podpisywały umowy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie procesów karnych w sprawach gospodarczych z zakresu ra-

chunkowości i kontroli podatkowych (skarbowych). 

 
 Jak wynika z analizy rysunku 2. podstawowym obowiązkiem organów kontrolnych 
jest rzetelne zebranie materiału dowodowego w sprawie i jego formalno-prawna 
ocena. Na tej podstawie organy kontrolne wydają decyzje określające dodatkowe 
zobowiązanie podatkowe, jeżeli stwierdziły nierzetelność w obrocie gospodarczym.  
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 W badanym podmiocie (sp. z o.o.) były faktury wykonawcy, jako podatnika VAT, 
u którego podwykonawca zniknął z obrotu gospodarczego. Czy w tej sytuacji wyko-
nawca wystawił pustą fakturę, jeżeli roboty były wykonane, ale jednego podwyko-
nawcy nie ma, rozstrzygnie niezależny sąd.  
 Nie ulega wątpliwości, że dylemat rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych 
przez strony procesu budowlanego jest aktualnie poważnym problemem. Dość czę-
sto inwestor, czy wykonawca nie ma (lub ma) świadomości konsekwencji nierzetelne-
go dokumentowania robót i prowadzenia ksiąg rachunkowych, a walka z oszustwami 
w VAT staje się coraz bardziej dotkliwa dla wielu podmiotów. Dlatego też rozpoznanie 
statusu prawnego i statusu podatnika VAT ma kluczowe znaczenie w relacjach bizne-
sowych, zwłaszcza pomiędzy wykonawcą, a inwestorem oraz wykonawcą, a podwy-
konawcami. Silne akcentowanie konieczności weryfikowania kontrahentów ogranicza 
nie tylko ryzyko podatkowe, ale co istotne ogranicza starty finansowe w wyniku decy-
zji określających dodatkowe zobowiązanie podatkowe przez organy kontrolne. 
 
Odliczenia VAT od samochodów w kontroli podatkowej  
i orzecznictwie sądowym – co z podatnikiem? 
 
W kontroli podatkowej organy kontrolne dokonują weryfikacji m.in. poprawności 
kwalifikowania samochodów w działalności gospodarczej – jako osobowych lub cię-
żarowych – a tym samym zasad odliczania VAT przy nabyciu samochodu bądź też 
możliwości (lub nie) dokonywania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, zgodnie 
z art. 16k ust. 7 updop. Koronnym argumentem organów kontroli było stwierdzenie, 
że tylko na podstawie badania technicznego przeprowadzanego przez stację kontroli 
pojazdów, wydanego oświadczenia przez tę stronę oraz dowodu rejestracyjnego 
pozwoli uznać, że podatnik ma prawo do 100% odliczenia podatku naliczonego po 
01.04.2014 r. Dodatkowe badanie techniczne miało więc potwierdzić, że pojazd speł-
nia – lub nie – wymagania formalno-prawne, że będzie uznany za samochód w dzia-
łalności gospodarczej z pełnym prawem do odliczenia VAT. Oznacza to, że ustawo-
dawca określił przepisy, od których spełnienia podatnik mógł korzystać z przywilejów 
ustawy i optymalizować VAT, odliczając 100% VAT naliczonego. Co będzie, gdy po-
datnik opóźnił się z badaniem, jakie będą konsekwencje z tego zdarzenia? Organy 
podatkowe stały na stanowisku, że brak badania technicznego w tym samochodu 
o masie do 3,5 ton nie pozwala na zakwalifikowanie samochodu jako ciężarowego 
i pełne odliczenie VAT [A.W. 2014]. Przepisy dotyczące dodatkowego badania tech-
nicznego wywoływały wiele kontrowersji i zapewne doczekają się wykładni w postaci 
orzecznictwa sądowego. Dylemat unormowań prawnych nałożonych przez ustawo-
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dawcę na podmioty gospodarcze budzi jednak nadal wiele kontrowersji na linii po-
datnik – organy kontrolne. 
 
Uwagi końcowe  
 
Na podstawie wyników badań materiału dowodowego w procesach karnych w spra-
wach gospodarczych z zakresu rachunkowości, kontroli podatkowej i orzecznictwa 
sądowego autor wyprowadza następujące wnioski: 
1. Rzetelność obrotu gospodarczego w zakresie fakturowania robót budowlanych 

i ich dokumentowania umowami, personalnie, poświadczania prawdy (nieprawdy) 
budzi liczne wątpliwości i w wielu wypadkach może świadczyć o braku rzetelności, 
w tym rzetelnego prowadzenia ksiąg. 

2. Organy kontrolne w toku czynności sprawdzających czy kontroli podatkowych 
w oparciu o instrumenty odpowiednich narzędzi informatycznych są w stanie zwe-
ryfikować rzetelność uczestników obrotu gospodarczego. 

3. Powstaje wątpliwość, co do zastosowania art. 88 ust. 3a ustawy o VAT – podmiotu 
nieistniejącego i zakazu odliczania podatku naliczonego na tle orzeczenia TSUE 
z 2015 r., gdy podatnik dochował należytej staranności. Czy stanowi to brak im-
plementacji Dyrektywy 112 do ustawy o VAT? 

4. Wyzwania dotyczące wysokiego poziomu nauczania rachunkowości, zarządzania, 
finansów i kształtowania postaw etycznych studentów są wciąż aktualne. 
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Wybrane problemy zarządzania dyfuzją wiedzy  
w przedsiębiorstwie MSP na podstawie badań   
w regionie brodnickim 
 
 
Selected Problems of Diffusion Knowledge Management in SMEs  
on Example of Researches in Brodnica Region 
 
Abstract: Knowledge management (KM) concentrates on integration of knowledge from environ-
ment with resources of knowledge in enterprise. The transformation of knowledge process is a social 
process responsible for creation of knowledge for business needs. The found of KM is creation of 
strategy using the organizational and technologic mechanism. The transformation and knowledge 
diffusion process can be illustrated, by selected models and defined on three levels: individual, group 
and organization. The aim of article is presentation of own researches of KM process in SMEs in 
Brodnica region. There are formulated the following hypothesis: 
I.  In environment of SMEs can be define the elements of knowledge, stimulate the develop-

ment of enterprise by diffusion knowledge model. 
II.  Diffusion knowledge process creates the resources of knowledge in SMEs for business 

needs in strategy of KM aspects. 
For the verify of hypothesis there were realized researches on years 2013-2015, using the con-
ducting managers from selected enterprise SMEs in Brodnica region.  
Keywords: Diffusion of Knowledge, Knowledge Management, Knowledge Resources. 

Wiedza przestała być dopełnieniem władzy  

wspartej na pieniądzu i przemocy a stała się jej rdzeniem” 

[Nonaka, Takeuchi 2000, s. 23]. 

                                                            
1 E-mail: djanczewska@spoleczna.pl 
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Wprowadzenie 
 
Obecnie, w czasach nazywanych często erą wiedzy, jej szybkie i efektywne wykorzy-
stanie często stanowi o to be or not to be dla wielu przedsiębiorstw. Według Petera 
Druckera tradycyjne zasoby, jak: praca, ziemia i kapitał stają się raczej przeszkodami 
niż siłą napędową rozwoju przedsiębiorstwa, a tym, co jest kluczowym czynnikiem 
kreatywności we wszystkich dziedzinach życia, jest wiedza [Grudzewski, Hejduk 2004, 
s. 25]. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie obejmuje procesy umożliwiające two-
rzenie, upowszechnianie i wykorzystanie wiedzy do realizacji celów firmy. Istnieje 
wiele modeli zarządzania wiedzą, uwzględniających podstawowe elementy składowe: 
tworzenie wiedzy, upowszechnianie wiedzy i zastosowanie wiedzy. W praktyce zarzą-
dzanie wiedzą przybiera różne formy w zależności od charakteru działalności przed-
siębiorstwa, specyfiki branży i przyjętej strategii. Problematyka zarządzania przedsię-
biorstwem MSP w aspekcie procesu zarządzania wiedzą prezentowana jest spora-
dycznie w literaturze przedmiotu, chociaż sektor MSP stanowi przeważającą grupę  
w gospodarce [Bubiak 2013, s. 297]. Pilotowe badania PARP nad mikroprzedsiębior-
czością w Polsce obejmują wybrane obszary, które wprawdzie łączą się z procesem 
zarządzania wiedzą, jednak nie dają pełnego obrazu przebiegu tego procesu oraz 
jego uwarunkowań2. Badania PARP koncentrują się nad konkurencyjnością, innowa-
cyjnością i prezentują wyniki podejścia statystycznego w ujęciu krótkookresowym, co 
nie daje możliwości odniesienia do analizy dynamiki zjawiska. W zależności od jej 
rodzaju, odmienne są rynkowe i pozarynkowe możliwości jej pozyskania oraz budo-
wania w oparciu o tą wiedzę przewagi strategicznej. Dostęp do wiedzy, umiejętność 
jej integrowania wokół procesów biznesowych, umiejętność wykorzystywania w pro-
cesach gospodarczych są bardzo ważne dla współczesnego menadżera, decydują 
bowiem o wyniku ekonomicznym i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa [Kwasek 
2011, s. 81]. Głównym celem strategii Europa 2020 jest przygotowanie państw euro-
pejskich na zadania kolejnej dekady, przede wszystkim natury gospodarczo-
ekonomicznej i oparcie wzrostu gospodarczego na wiedzy. 
 Zadania sformułowane w programie Horizon 2020 jednoznacznie wskazują na 
konieczność identyfikacji procesów zarządzania wiedzą oraz rozpoznania problema-
tyki zarządzania wiedza w sektorze MSP, reprezentującym przeważającą liczbę przed-
siębiorstw. W tabeli 1 przedstawiono najważniejsze zadania w programie Horizon 
2020 w części dotyczącej budowy Gospodarki Opartej na Wiedzy. 
 

                                                            
2 Wyniki badań innowacyjności mikro przedsiębiorstw zostały przedstawione w publikacji M. Juch-

niewicz i B. Grzybowskiej [2010]. 
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Tabela 1. Wybrane aspekty i zadania GOW w programie Horizon 2020 

Źródło: M. Filipowska [2014, s. 86].  

 
 W celu uzasadnienia planu badań sformułowano dwie hipotezy badawcze: 
I.  W otoczeniu przedsiębiorstwa MSP można zdefiniować elementy wiedzy stymu-

lujące rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o model dyfuzji wiedzy. 
II.  Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie kreuje zasoby wiedzy dla potrzeb bizneso-

wych w firmie MSP w aspekcie strategii zarządzania wiedzą. 
 W celu weryfikacji hipotez przeprowadzono studia literaturowe, zrealizowano 
badania ankietowe oraz rozmowy z ekspertami. Badania były prowadzone w latach 
20132015 metodą ankietowania menedżerów średniego szczebla, studentów ostat-
nich semestrów studiów magisterskich Społecznej Akademii Nauk w Brodnicy. 
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Proces zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie w świetle literatury 
 
Proces zarządzania wiedzą w organizacji można interpretować, jako powiązany ciąg 
działań, między którymi uwidaczniają się relacje wpływające na poszczególne podsys-
temy organizacji [Kwasek, 2011, s. 81]. Według K. Obłoja [1998, s. 36] analiza tychże 
relacji decyduje o możliwości usprawniania procesu zarządzania wiedzą. Szczególnie 
obrazowa jest interpretacja zarządzania wiedzą, jako procesem biznesowym, który 
wymaga budowania wewnętrznych struktur. Akcentowany jest również związek ele-
mentów struktur wiedzy z otoczeniem. Według M. Savary [1999, s. 95] proces bizne-
sowy zarządzania wiedzą składa się z etapu organizacyjnego uczenia się, wytwarzania 
wiedzy oraz dystrybucji wiedzy. Dla określenia procesów tworzenia i wykorzystania 
wiedzy w organizacjach używamy dziś terminu „zarządzanie wiedzą” (Knowledge Ma-
nagement), należy zauważyć, że powstał on dość przypadkowo, a istotę tego zagad-
nienia lepiej oddają takie określenia, jak [Flazgić 2014, s. 3]:  
 knowledge enabling, czyli „ułatwianie, tworzenie warunków do tworzenia wiedzy”;  
 knowledge orchestrating, czyli „dyrygowanie procesami powstawania wiedzy”, 
 knowledge-focused organization, czyli „organizacja skoncentrowana na wiedzy. 
 W gospodarce opartej na wiedzy tradycyjne czynniki produkcji utraciły dominu-
jącą pozycję na rzecz zasobu, jakim jest wiedza. Współcześnie uznaje się ją za główny, 
a nawet jedyny zasób ekonomiczny kreujący pomysły i innowacje. Raport Strategia 
Rozwoju Nauki w Polsce do roku 2015 sporządzony przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego definiuje i wyznacza kierunki rozwoju nauki w oparciu o analizy 
kondycji nauki, jako źródła wiedzy i innowacji [Raport Ministerstwa, 2008]. Za jeden  
z głównych wskaźników i celów rozwoju nauki określa się w raporcie ocenę skali in-
nowacji w przemyśle i usługach. Analiza dyfuzji wiedzy ze sfery nauki do przemysłu 
dokonana poprzez analizę finansowania współpracy biznesu z ośrodkami sfery nauki 
z ośrodków sfery nauki wykazała, że wśród państw OECD Polska przoduje pod wzglę-
dem udziału środków finansowych pozabudżetowych w finansowaniu pozauniwersy-
teckich instytucji badawczych (15,6%; średnia UE-27 – 8,4%, średnia OECD – 3,5%). 
Podobnie, wysoki jest w Polsce udział budżetowego finansowania sektora biznesu 
(12,3%; średnia UE – 7,2%, OECD – 6,8%). Istotne w Raporcie jest zauważenie dystan-
su, jaki dzieli UE i Polskę, natomiast brak jest wskazania kierunku oraz instrumentów 
zmniejszania tych dysproporcji. Zarówno badania PARP, jak i stanowisko Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazują, iż dla większości przedsiębiorstw mikro  
z sektora MSP wiedza nie jest najważniejszym zasobem, a co za tym idzie nie stanowi 
przedmiotu szczególnego zainteresowania właścicieli i menadżerów firm mikro [Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2008]. Wśród wypowiedzi współczesnych 
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badaczy zarządzania wiedzą zaznacza się dyskusja nad wpływem kultury organizacji 
na charakter i strukturę procesu [Grudzewski, Hejduk 2006, s. 13], w kontekście prze-
chowywania i rozpowszechniania wiedzy. P. Tkaczyk [2013, s. 155] uważa, iż interpre-
tacja procesu zarządzania wiedzą jest relatywna i podlega weryfikacji, bądź klasyfikacji 
w czasie. Zdaniem T.P. Tkaczyka w trakcie znanych, jak i jeszcze „niewyjaśnionych” 
form, dróg i metod dyfuzji, a więc przenikania, rozpowszechniania i wymiany poglą-
dów, myśli, idei, metod i narzędzi rozwoju ludzkości, jednocześnie, co trzeba podkre-
ślać, następowała zdaniem ich stopniowa weryfikacja. D. Janczewska wskazuje na 
występowanie przedsiębiorstw opartych na wiedzy w sektorze mikroprzedsiębiorstw 
[Janczewska 2013, s. 226], które charakteryzują się następującymi cechami: 
 planują swój przyszły rozwój, 
 przewidują wydatki związane z nabyciem lub tworzeniem nowej wiedzy, 
 są w stanie ocenić swój potencjał innowacyjny, 
 są przygotowane na rosnącą konkurencję ze strony innych przedsiębiorstw opar-

tych na wiedzy. 
 B. Bubiak prezentuje pogląd, iż zarządzanie wiedzą w mikroprzedsiębiorstwie 
wymaga nadania temu procesowi bardziej aplikacyjnego niż dotychczas charakteru 
[Bubiak 2013, s. 297], zwłaszcza, iż mikroprzedsiębiorcy nie pozyskują wiedzy o spraw-
dzonych koncepcjach zarządzania, które mogą się przyczynić do wzrostu konkuren-
cyjności i innowacyjności mikroprzedsiębiorstw. Z kolei Wojnicka przedstawia znaczą-
cą rolę zarządzania wiedzą w rozwoju innowacji w sektorze MSP [Wojnicka 2011, 
s. 15]. Prezentując model rozproszony Hobcraft określiła, iż najważniejsze znaczenie 
ma dyfuzja wiedzy wewnątrz organizacji, co z kolei prowadzi do powstawania całko-
wicie nowej wartości dodanej oraz ulepszania istniejących produktów lub usług. Zna-
czącą pozycję zarządzania wiedzą w procesie innowacyjnym podkreślają L. Białoń 
oraz D. Janczewska [2010, s. 236], uznając, że gromadzenie wiedzy w przedsiębior-
stwie jest etapem wspomagającym uruchomienie procesu innowacyjnego. Autorzy 
podkreślają istotną rolę kapitału intelektualnego w procesie zarządzania wiedzą, który 
jest jednocześnie elementem dynamizującym dyfuzję wiedzy oraz określa potencjał 
wiedzy danego przedsiębiorstwa [Handzic, Durmic 2014, s. 46]. B. Kamińska podkreśla 
istotne różnice w uwarunkowaniach zarządzania wiedzą, specyficzne dla sektora ma-
łych przedsiębiorstw [Kamińska 2012, s. 85]. Zdaniem Wziątek-Kubiak [2009, s. 4] za-
soby wiedzy w przedsiębiorstwie są unikalne w odniesieniu do miejsca akumulowania 
wiedzy i są trudne do transferowania poza dane przedsiębiorstwo. Pozostają jej indy-
widualnym zasobem, który nie podlega transferowaniu poza obszar organizacji. Moż-
na więc przechwycić tylko część zasobów wiedzy innowatorów.  
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Modele zarządzania wiedzą oraz dyfuzją wiedzy 
 
Model zasobowy 

Model zasobowy zarządzania wiedzą powstał w pierwszej połowie lat 90., jako rezul-
tat badań nad innowacyjnością przedsiębiorstw przemysłowych. Opiera się on przede 
wszystkim na koncepcjach D. Leonard-Barton z Harvard Business School i jej modelu 
„źródeł wiedzy” (wellsprings of knowledge) opartego na koncepcji kluczowych kompe-
tencji i kluczowych umiejętności. Model zasobowy zarządzania wiedzą bazuje na 
rozwijanym od dawna w ramach zarządzania strategicznego podejściu zasobowym. 
Traktuje ono wiedzę, jako najważniejszy zasób firmy. Zgodnie z nim źródłem wiedzy 
może być samo przedsiębiorstwo lub jego otoczenie. Warunkiem efektywnego zarzą-
dzania wiedzą jest współdziałanie wzajemnie powiązanych pięciu elementów:  
 importowania wiedzy z otoczenia,  
 implementacji i integracji nowych narzędzi i technologii,  
 eksperymentowania,  
 wspólnego rozwiązywania problemów,  
 kluczowych umiejętności, na które składają się: systemy fizyczne i techniczne, 

systemy zarządzania, wiedza i umiejętności pracowników, normy i wartości. 
 W modelu zasobowym zaakcentowano znaczenie wielokierunkowej dyfuzji wie-
dzy w każdym etapie procesu zarządzania wiedzą. Dyfuzja wiedzy następuje pomię-
dzy otoczeniem a wnętrzem organizacji, a jej efektem jest wartość dodana w postaci 
umiejętności rozwiązywania problemów. Pozyskiwanie wiedzy z otoczenia ma cha-
rakter celowy, podporządkowany określonym celom strategicznym przedsiębiorstwa.   

Model japoński 

 Model japoński zarządzania wiedzą jest efektem badań dwóch Japończyków: 
Nonaki i Takeuchiego, którzy na początku lat 90. opracowali model „spirali wiedzy”. 
Zarządzanie wiedzą na zasadzie "spirali" to powtarzający się cykl czterech procesów 
konwersji wiedzy:  
 socjalizacji, czyli zamiany wiedzy cichej (ukrytej) w wiedzę cichą (ukrytą);  
 eksternalizacji, czyli zamiany wiedzy cichej (ukrytej) w wiedzę formalną (dostępną);  
 kombinacji, czyli zamiany wiedzy formalnej (dostępnej) w wiedzę formalną (do-

stępną);  
 internalizacji, czyli zamiany wiedzy formalnej (dostępnej) w wiedzę cichą (ukrytą). 
 Jest to najbardziej nowatorskie i najbardziej wybiegające w przyszłość podejście 
do zarządzania wiedzą. Opiera się ono na następujących zasadach:  
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 wiedza nie jest postrzegana jedynie, jako zbiór danych i informacji, które można 
gromadzić w bazach komputerowych, na wiedzę składają się też wartości takie jak: 
emocje, przeczucia;  

 pod pojęciem zarządzania wiedzą w firmie powinno się też kryć jej kreowanie;  
 każda osoba w organizacji jest zaangażowana w tworzenie wiedzy;  
 szczególne miejsce w procesie tworzenia wiedzy zajmują menedżerowie średnie-

go szczebla. 
 Podstawą powyższej koncepcji zarządzania wiedzą jest wyróżnienie dwóch kate-
gorii wiedzy: wiedzy jawnej i wiedzy ukrytej (cichej). Menedżerowie japońscy uważają 
wiedzę ukrytą za najważniejszy rodzaj wiedzy. Zgodnie z podejściem japońskim, wła-
śnie transformacja nieuchwytnej wiedzy cichej w formę możliwą do percepcji przez 
innych członków organizacji jest procesem tworzenia wiedzy  w ten sposób powsta-
je wiedza organizacji. Twórcy japońskiego modelu zarządzania wiedzą uważają, że  
zarządzanie wiedzą same w sobie jest zbędne, ważne jest natomiast kreowanie war-
tości, a to nie podlega zarządzaniu. W podejściu japońskim tworzeniem wiedzy nie 
zajmuje się jedynie grupa ludzi specjalnie do tego powołanych, lecz każdy pracownik 
organizacji. Ich podejście ma charakter systemowy, jednak w literaturze przedmiotu 
jest często upraszczane i zawężane do samego procesu tworzenia wiedzy.  
 W modelu japońskim dyfuzja wiedzy ma charakter powszechny i wielokierunko-
wy. W procesie dyfuzji wiedzy uczestniczą wszyscy pracownicy firmy kreując nowe 
postacie wiedzy, wzbogacając poziom wiedzy o własne emocje. 

Model procesowy 

 Model procesowy bazuje na rozwiązaniach i doświadczeniach praktycznych, 
stosowanych w dużych firmach konsultingowych. Zgodnie z modelem procesowym, 
zarządzanie wiedzą to „ogół procesów umożliwiających tworzenie, upowszechnianie i 
wykorzystywanie wiedzy do realizacji celów organizacji”. Można wyróżnić trzy główne 
fazy procesu zarządzania wiedzą:  
 nabywanie wiedzy (tworzenie wiedzy),  
 dzielenie się wiedzą,  
 przekształcanie wiedzy w decyzje. 
 W dużych firmach kodyfikacja wiedzy w całości jest niemożliwa. Stąd konieczność 
tworzenia tzw. przewodników korporacyjnych lub map wiedzy. Pozwalają one na 
dokonanie podziału całości posiadanej wiedzy na trzy kategorie:  
1. Wiedzę zasadniczą (rdzenną), niezbędną do funkcjonowania firmy "tu i teraz".  
2. Wiedzę zaawansowaną, pozwalającą tworzyć przewagę konkurencyjną na rynku.  
3. Wiedzę innowacyjną, pozwalającą zdystansować konkurentów. 



Danuta Janczewska 
 
 

 ___50 

 Ostatnim etapem procesowego ujęcia zarządzania wiedzą jest przekształcenie 
wiedzy w decyzje. Powodzenie tego etapu uzależnione jest od wielu czynników. Do 
najważniejszych z nich należą:  
 formy i procedury decyzyjne umożliwiające zaangażowanie w proces decyzyjny 

najbardziej kompetentnych ludzi,  
 sprawnie działający i dostosowany do potrzeb decydentów system wywiadu go-

spodarczego,  
 systemy oceny i wynagradzania menedżerów promujące nowatorskie i śmiałe 

rozwiązania. 
I. Hejduk i W. Grudzewski przedstawiają istotną rolę zarządzania procesem wiedzy 
w kreowaniu przedsiębiorstwa przyszłości w ujęciu procesowym, co przedstawia rys. 1.  

 
Rysunek 1. Rola procesu zarządzania wiedzą w kreowaniu przedsiębiorstwa przyszłości 

 
Źródło: W. Grudzewski, I. Hejduk [2011, s. 108]. 
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 Dyfuzja wiedzy w modelu procesowym interpretowana jest, jako niezbędny ele-
ment rozprzestrzeniania się wiedzy w organizacji, przyspieszający jej zastosowanie. 
Niezależnie od przyjętego podejścia do zarządzania wiedzą oraz definiowania modelu 
Knowledge Management  przedsiębiorstwo może wybrać jedną z dwóch strategii 
postępowania: może skoncentrować się na strategii kodyfikacji zarządzania wiedzą 
lub na strategii personalizacji, drugą traktując uzupełniająco. Rozróżnienie tych stra-
tegii jest ściśle związane z podziałem wiedzy na wiedzę cichą i formalną. Stosując 
strategię kodyfikacji, przedsiębiorstwo opiera się na wiedzy jawnej. Konsultanci korzy-
stają więc z wiedzy wcześniej opracowanej w firmie i są zachęcani do jej uzupełniania 
o własne spostrzeżenia i doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji projektów. Funk-
cjonowanie tej strategii bez odpowiedniego, sprawnego systemu informatycznego 
i bazy w niej zawartej nie byłoby możliwe. Strategia personalizacji natomiast kładzie 
nacisk na wiedzę ukrytą, którą posiada każdy pracownik z osobna i jako zespół zada-
niowy. Systemy informatyczne są tu dodatkiem, ich celem jest zapewnienie odpo-
wiedniej łączności, jeżeli zaś chodzi o bazy danych, to upraszczając, można powie-
dzieć, że konsultanci mają je w głowach. Przy wyborze tego rodzaju strategii ważne 
jest dobieranie pracowników na podstawie długotrwałego procesu terminowania, 
a więc jak to kiedyś bywało w dobrych zakładach w relacji czeladnik  mistrz.  
 W strategii kodyfikacji istotne jest położenie nacisku na tworzenie baz danych, 
dostępnych pracownikom przez system informatyczny. Pracownik nie musi komuni-
kować się z innymi osobami, aby sprawdzić, czy podobny problem był już rozwiązy-
wany wcześniej. Powtórne użycie podobnych rozwiązań, schematów pozwala na 
osiągnięcie większych oszczędności czasowych, zajmowanie się większą liczbą projek-
tów  a tym samym na generowanie większego przychodu.  
 Strategia personalizacji także używa technologii informacyjnej, jednak w innym 
celu. W przypadku, gdy nie jest możliwe osobiste spotkanie pracownika rozwiązują-
cego nietypowy problem z pracownikiem o większym doświadczeniu, komunikacja 
następuje przy pomocy telefonu, poczty elektronicznej lub nowszych rozwiązań  na 
przykład telekonferencji.  
 Dyfuzja wiedzy staje się atrybutem realizowanej strategii zarządzania wiedzą, 
przyjmując postać najbardziej dostosowaną do celów strategii. Wyróżnia się cztery 
podstawowe strategie zarządzania wiedzą stosowane w różnych sektorach i bran-
żach. Pierwsza z nich polega na zarządzaniu wiedzą, jako kluczowym aktywem przed-
siębiorstwa. W tej strategii zasób wiedzy postrzegany jest, jako podstawowe i najważ-
niejsze źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Celem tej strategii zarzą-
dzania wiedzą jest jej ochrona i wykorzystanie do tworzenia nowych zasobów intelek-
tualnych. Strategia ta jest charakterystyczna dla przedsiębiorstw, których funkcjono-
wanie zdeterminowane jest przez poziom zdolności intelektualnych posiadanych 
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pracowników, a nie przez zasoby materialne. Druga traktuje zarządzanie wiedzą jako 
sposób na doskonalenie produktów i usług. To podejście dominuje w sektorach, 
w których nadal podstawowym aktywem przedsiębiorstwa są zasoby fizyczne. Kapitał 
intelektualny służy w nich jedynie ulepszeniu i unowocześnieniu produktów, popra-
wiając ich pozycję konkurencyjną. Trzecia strategia polega na zarządzaniu wiedzą, 
jako podstawową działalnością firmy. Sytuacja taka występuje w przypadku firm kon-
sultingowych, urzędów statystycznych oraz przedsiębiorstw zajmujących się bada-
niami rynku. Zarządzanie wiedzą jest dla tych organizacji warunkiem przetrwania na 
rynku. Pozbawione narzędzi gromadzenia i tworzenia wiedzy nie są one w stanie 
sprzedawać swojego produktu, jakim jest wygenerowana wiedza. Ostatnia strategia 
to zarządzanie wiedzą, jako sposób doskonalenia procesów. Dotyczy to przedsię-
biorstw działających w bardzo złożonych i zmiennych sektorach, w których we-
wnętrzne procesy są na tyle skomplikowane, iż wymagają ciągłego usprawniania. 
Uwzględniając wymienione powyżej strategie zarządzania wiedzą niezbędne staje się 
wskazanie miejsca gromadzenia i przechowywania wiedzy, co w jednoznaczny spo-
sób może określić kierunki jej dyfuzji. Na rys. 2 przedstawiono miejsca przechowywa-
nia wiedzy oraz kierunki jej dyfuzji z otoczenia. 
 
Rysunek 2. Knowledge Management (KM) 

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie  R. Borowiecki, M. Romanowska (red.) [2001]. 
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Proces zarządzania wiedzą na podstawie badań 
przedsiębiorstw w regionie brodnickim 
 
Badania dotyczące zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach w regionie brodnickim 
prowadzone były w latach 20132015. Badania przeprowadzono w celu weryfikacji 
hipotez przedstawionych na wstępie. Celem badania było pozyskanie opinii przedsię-
biorców na temat zarządzania wiedzą, zwłaszcza oceny potencjału wiedzy, źródeł wie-
dzy niezbędnej w rozwoju firmy oraz uzyskanie odpowiedzi, czy w przedsiębiorstwie 
występuje zarządzanie wiedzą oraz jej dyfuzja, czy też jest przedsiębiorstwem zarządza-
nym tradycyjnie. Dobór próby był losowy i obejmował przedsiębiorstwa, zlokalizowane 
na terenie regionu brodnickiego, do których mieli dostęp ankieterzy. Próba nie była 
reprezentatywna, zatem wyniki badań oraz sformułowane wnioski dotyczą wyłącznie 
badanych przedsiębiorstw, nie całej populacji przedsiębiorstw w regionie.  
 Zastosowano następujące metody badawcze: wywiad, ankietowanie, rozmowy 
z ekspertami, panele dyskusyjne. Ankietowano przedsiębiorstwa z regionu brodnic-
kiego, wykorzystując wywiad bezpośredni, platformę e-learningową oraz dyskusje 
podczas wykładów przedmiotu „ zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie”. W prze-
prowadzaniu wywiadów uczestniczyli studenci ostatniego semestru niestacjonarnych 
magisterskich studiów uzupełniających SAN w Brodnicy, przeprowadzając wywiady  
w zespołach 2 osobowych. Przed rozpoczęciem badań przeprowadzono godzinne 
zajęcia objaśniające cel ankiety, metodykę pozyskiwania odpowiedzi oraz sposób 
zapisywania odpowiedzi w ankiecie.  
 Ankiety kierowano do właścicieli lub menedżerów wyższych szczebli zarządzania. 
Uzyskano 24 odpowiedzi na ankiety, co stanowiło zwrotność 100% i jest wynikiem 
zadowalającym. Przebadano 19 przedsiębiorstw MSP, w których zatrudnienie nie 
przekraczało 249 osób oraz 5 firm dużych zatrudniających powyżej 250 pracowników.  
Podział przedsiębiorstw MSP ze względu na formę prawną prowadzonej działalności 
pokazano na rys. 3. 
 Z badań wynika, iż przeważały firmy MSP będące własnością osób fizycznych oraz 
firmy rodzinne. Rodzaj działalności badanych przedsiębiorstw przedstawiono na rys. 4. 
 Z odpowiedzi uzyskanych od firm MSP wynikało, iż większość badanych przed-
siębiorstw oferuje swoje produkty i usługi na rynku lokalnym (55%), krajowym (40%) 
oraz na rynku Unii Europejskiej (5%). Respondenci ocenili, czy przedsiębiorstwo jest 
przedsiębiorstwem wiedzy, czy tez firmą zarządzaną tradycyjnie, wskazując na wystę-
powanie wybranych cech -co pokazano w tabeli 3. Według ankietowanych przeważa-
jąca ilość firm MSP to przedsiębiorstwa wiedzy. 
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Rysunek 3. Podział badanych firm MSP ze względu na formę prawną 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 4. Struktura działalności badanych przedsiębiorstw 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 Wśród odpowiedzi firm, które określiły się, jako przedsiębiorstwa wiedzy wskaza-
no na przejawy zastosowania wiedzy, wpływające na sukces rynkowy przedsiębior-
stwa. Pozyskiwana wiedza miała charakter spersonalizowany, związany z osobą wła-
ściciela firmy, lub członków rodziny. Najwyżej oceniono poziom kwalifikacji kadry, 
unowocześnianie produktów i usług, wykorzystanie nowoczesnych technologii in-
formatycznych. Badani przedsiębiorcy poszukiwali określonej wiedzy w otoczeniu 
firmy. Była to wiedza o klientach, konkurentach, dostawcach, trendach na rynku, po-
jawiających się szansach na rozwój firmy. Celem pozyskiwania wiedzy z otoczenia 
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było osiąganie sukcesów rynkowych przez badanych przedsiębiorców. Firmy wiedzy 
określiły źródła pozyskiwania wiedzy. Wśród wewnętrznych źródeł wiedzy do najważ-
niejszych zaliczono: własne doświadczenie zawodowe oraz bazę danych i informacji 
w firmie. Do zewnętrznych źródeł wiedzy zaliczono klientów, szkolenia, Internet oraz 
literaturę fachową – co potwierdza hipotezę pierwszą. Ankietowani przedsiębiorcy 
wskazali na wybrane aspekty dyfuzji wiedzy, takie jak: szybkość rozprzestrzeniania się 
wiedzy, sformalizowany charakter dyfuzji wiedzy, kanały dyfuzji wiedzy, wykorzysta-
nie współczesnych metod i narzędzi do przekazywania wiedzy wewnątrz firmy.  
 Według opinii respondentów kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie oceniono 
średnio na poziomie 3,8 w skali od 1 do 5. Przejawy zarządzania wiedzą w firmie wią-
zano z działaniami wspierającymi dyfuzję wiedzy w następujących kategoriach: 
 tworzenie nowej wiedzy w postaci technologii, innowacji i procedur – poprzez 

projektowanie projektów, programów komputerowych;  
 ochrona wiedzy – poprzez tworzenie systemu dostępu do określonych obszarów 

wiedzy w firmie; 
 archiwizowanie wiedzy – poprzez katalogowanie, przechowywanie i aktualizacje 

wiedzy; 
 wymiana wiedzy wewnątrz firmy-poprzez narady, spotkania i wspólne omawianie 

bieżących problemów wymagających określonego rodzaju wiedzy i stanowi prze-
jaw strategii personalizacji w zarządzaniu wiedzą – co weryfikuje słuszność dru-
giej postawionej hipotezy. 

 

Tabela 3. Ocena atrybutów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie 

Przedsiębiorstwo tradycyjne 24% wskazań Przedsiębiorstwo wiedzy 76% wskazań 
Reaktywna strategia organizacji oznaczająca 
brak lub spóźnione reakcje na zmiany 
w otoczeniu 

Pro aktywna strategia organizacji (wyprze-
dzająca) polegająca na wcześniejszym jej 
przygotowaniu w celu wykorzystania zmia-
ny jako szansy 

Dominują zasoby materialne: kapitał rzeczo-
wy i finansowy 

Dominujące zasoby niematerialne: wiedza 
i kapitał intelektualny 

Hierarchiczna struktura organizacyjna z wie-
loma poziomami, dominacja zależności służ-
bowych, nacisk na kontrolę, komunikacja 
sformalizowana 

Struktura płaska lub sieciowa, koncentracja 
na procesach, nieformalne mechanizmy 
kontroli, samokontrola, komunikacja na tym 
samym poziomie struktury organizacyjnej 

Koncentracja na wszystkich funkcjach przed-
siębiorstwa 

Wydzielenie funkcji na zewnątrz (outsour-
cing) 

Brak ścisłych więzi z otoczeniem konkuren-
cyjnym 

Współpraca partnerska z otoczeniem kon-
kurencyjnym 
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Tab. 3 cd. 

Orientacja na klienta masowego, bez podej-
ścia indywidualnego 

Orientacja na klienta inteligentnego, z do-
stępem do informacji, nastawionym na 
indywidualna, kompleksową obsługę 

Pojedyncze wynalazki lub modernizacje  Ciągła innowacyjność, obmyślanie nowych 
pomysłów i rozwiązań 

Kultura firmy zorientowana na lojalność, dyscy-
plinę, dostosowanie do struktur i systemów 

Kultura firmy zorientowana na rozwój, 
współudział, uczenie się, kreatywność 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Podsumowanie 
 
W badanych przedsiębiorstwach MSP wskazywano na elementy zarządzania wiedzą. 
Określano zadania menedżerów zajmujących się zarządzaniem wiedzą, stosując me-
tody i narzędzia wspomagające ten proces. Podkreślano działania koordynujące pro-
ces dyfuzji wiedzy pozyskiwanej z otoczenia w celu osiągania przewagi rynkowej  
w postaci poszerzania wiedzy o klientach, rozwijaniu nowych produktów, oraz budo-
wania trwałych związków z klientami. W badaniach potwierdzono słuszność przyję-
tych hipotez, które odnoszą się wyłącznie do badanej grupy przedsiębiorstw. 
 
Zakończenie 
 
Przedstawione wyniki badań wykazały, iż w badanych przedsiębiorstwach można 
zdefiniować elementy wiedzy stymulujące ich rozwój. Pozyskiwanie wiedzy z otocze-
nia oraz z wnętrza przedsiębiorstwa, a następnie dyfuzja wiedzy przyczyniała się do 
kreowania zasobów wiedzy w firmie. Dominującą strategią zarządzania wiedzą oraz 
dyfuzją wiedzy w analizowanych organizacjach była strategia personalizacji. Firmy 
realizują założenia tej koncepcji, nie posługując się jednak terminologią z nią związa-
ną. Obranie tej strategii jest związane z innowacyjnością produktów, jak również z dy-
namicznością zmian rynkowych, które wymagają częstej rewizji strategii i tworzenia 
produktów dla nowych grup klientów. Strategia personifikacji odgrywa rolę strategii 
wspierającej w procesie zarządzania wiedzą. Służy przede wszystkim zapewnieniu 
sprawnej komunikacji między członkami zespołu wewnątrz firmy i tym samym 
wzmacnia proces dyfuzji wiedzy.  
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Abstract: The article discusses the problem of financial statements of small housing associa-
tions. The changes in The Accounting Act cause that financial statements of small and micro 
housing associations can become useless for assessing their specific operation. The situation is 
exacerbated by the information from The Committee Of National Accounting Standards about 
reporting of own funds in the financial statements of housing associations and determining the 
financial results. Using it conducts to an incorrect presentation of the results of operating. The 
purpose of the article is to indicate methods used to present true and fair results of operating 
and financial condition in small and micro housing associations. 
Keywords: housing associations, financial statements, financial result. 
 
Wprowadzenie 
 
Zagadnienie spółdzielni mieszkaniowych jest istotne gdyż, z ekonomicznego punktu 
widzenia mieszkanie stanowi często najcenniejszy składnik majątku podstawowej 
komórki, jaką jest rodzina i jeden z kluczowych elementów stanowiący o bezpieczeń-
stwie i wygodzie jej życia. Choć znacząca większość spółdzielni mieszkaniowych speł-
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nia warunki do uznania ich, zgodnie z ustawą o rachunkowości, za jednostki małe lub 
mikro to również w ich przypadku możliwość oceny funkcjonowania, na podstawie 
sprawozdań finansowych jest ważnym zagadnieniem dla mieszkańców tych zasobów. 
Zgodnie z ustawą o rachunkowości w sprawozdaniach finansowych jednostek mikro2 
lub małych3 możliwe jest stosowanie dużych uproszczeń. Zastosowanie ich powodu-
je, że sprawozdania finansowe jednostek, które zarządzają majątku nawet 500 swoich 
członków, w sprawozdaniu finansowym mogą prezentować jedynie szczątkową in-
formację na temat kondycji i wyników finansowych. Dlatego istotne jest, aby spra-
wozdania finansowe małych i mikro spółdzielni mieszkaniowych, pomimo uproszczeń 
dopuszczonych w ustawie o rachunkowości, dostarczały pełnej informacji osobom 
zainteresowanym, ale też istotne jest aby uwzględniało specyfikę spółdzielczości 
mieszkaniowej.   
 Spółdzielnie mieszkaniowe podobnie jak przedsiębiorstwa, które powołane są 
w celu zarobkowym, są szczególną formą prowadzenia działalności gospodarczej. 
Jednak stanowią one „dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób” [Art. 1 §1 
Prawa Spółdzielczego], a fakt ten odróżnia je od przedsiębiorstw funkcjonujących 
w formie spółek kapitałowych lub osobowych, w których liczba właścicieli jest najczę-
ściej mała. Dodatkowo odróżnia je od przedsiębiorstw fakt, że powołuje się je w celu 
zarządzania substancją mieszkaniową w imieniu swoich członków, a nie w celach 
zarobkowych. Oznacza to, że ich głównym celem nie jest prowadzenie dochodowej 
działalności gospodarczej, lecz stanowią one swego rodzaju organizacje non profit, 
gdyż zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych nie mogą one odnosić ko-
rzyści majątkowych kosztem swoich członków [Art. 1.11 Ustawy]. Oznacza to, że statu-

                                                 
2 Jednostki mikro według ustawy o rachunkowości to między innymi jednostki, które w roku 

obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, 
nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: a)  1 500 000 zł  w przypadku sumy 
aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, b)  3 000 000 zł  w przypadku przychodów netto ze 
sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, c)  10 osób  w przypadku średniorocznego zatrudnienia 
w przeliczeniu na pełne etaty. 3.000.000 przychodów rocznie = 250.000 przychodów miesięcznie. 
Przyjmując za czynsz średnioroczny kwotę 500 zł . Sprawozdanie finansowe spółdzielni mikro dotyczy 500 
odbiorców informacji zainteresowanych jakością zarządzania własnym majątkiem, będącym często 
dorobkiem całego życia. 

3 Zgodnie z ustawą o rachunkowości jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są między innymi 
jednostki, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku 
poprzedzającym ten rok obrotowy, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości;  
a) 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego; b) 34 000 000 zł – 
w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy; c) 50 osób – 
w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty, Mała spółdzielnia mieszkaniowa 
może być podmiotem, który osiąga 17.000.000 przychodów rocznie czyli 1.400.000 przychodów 
miesięcznie. Przyjmując za czynsz średnioroczny kwotę 500 zł. Sprawozdanie finansowe spółdzielni małych 
dotyczy około 2.833 odbiorców informacji zainteresowanych jakością zarządzania własnym majątkiem, 
będącym często dorobkiem całego życia. 
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towa działalność spółdzielni mieszkaniowych nie jest działalnością gospodarczą 
w znaczeniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej [Art. 2 Ustawy o swobo-
dzie działalności gospodarczej]. W praktyce część spółdzielni nie prowadzi działalno-
ści gospodarczej i zajmuje się wyłącznie zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi. 
Jednak większość z nich prowadzi ją osiągając korzyści z tego tytułu. Specyfikę spół-
dzielni mieszkaniowej podkreśla również fakt, że bez względu na uproszczenia 
w sprawozdawczości finansowej jednostek małych i mikro niektóre zasady sporzą-
dzania sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych zostały również okre-
ślone w stanowisku Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wy-
kazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów 
własnych oraz ustalania wyniku finansowego (dalej zwane stanowiskiem KKSR). Choć 
stosowanie zasad określonych w nim nie jest obowiązkowe, a samo stanowisko budzi 
pewne kontrowersje to jednak opublikowanie go podkreśla fakt, że spółdzielnie 
mieszkaniowe są podmiotami specyficznymi pod względem funkcjonowania i spra-
wozdawczości finansowej. Podkreślić należy jednak fakt, że zastosowanie zasad spo-
rządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przytoczonym stanowiskiem wyklucza 
możliwość zastosowania uproszczeń sprawozdań finansowych przewidzianych dla 
jednostek małych i mikro, które dostarczają bardzo mało informacji. Dlatego pomimo 
zastrzeżeń, co do zasad ustalania wyniku finansowego i jego prezentacji w sprawoz-
daniu finansowym spółdzielni mieszkaniowych określonym w tym stanowisku należy 
uznać, że jego przyjęcie jest zjawiskiem pozytywnym nawet, jeśli wymaga ono zmiany 
pod względem koncepcji prezentacji wyniku finansowego spółdzielni mieszkaniowej 
w rachunku zysków i strat. Istotne jest jednak, aby stanowisko to zmienić w taki spo-
sób, aby było ono zgodne z ustawą o rachunkowości. Waga problemu determinuje cel 
artykułu, którym jest ocena możliwości zastosowania uproszczeń i rozwiązań propo-
nowanych przez KKSR w stosunku do małej i mikro spółdzielni mieszkaniowej.  
 
Sprawozdania finansowe spółdzielni mieszkaniowych 
 
Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek stanowią najbardziej istotny raport 
finansowy, który jest końcowym produktem systemu rachunkowości. Mogą być pod-
stawowym źródłem informacji nie tylko dla zarządu oraz odbiorców zewnętrznych, 
ale w przypadku spółdzielni mieszkaniowej dla często bardzo licznej grupy mieszkań-
ców zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez spółdzielnię mieszkaniową. 
„Sprawozdania finansowe charakteryzujące się dużym stopniem zagregowania, ujmu-
ją na 3-4 stronach działalność podmiotu za określony okres” [Walińska 1997, s. 21]. 
Istotne jest jednak aby było ono czytelne i zrozumiałe dla odbiorców a wynik oceny 
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podmiotu je sporządzającego nie może budzić wątpliwości. Dlatego „aby uchronić się 
przed nieprawidłową interpretacją i wykorzystaniem informacji o miarach wykonania, 
informacje te muszą być zestandaryzowane i możliwe do zweryfikowania” [Dobija 
2004, s. 85]. Wymóg ten stanowi powód wprowadzenia do systemu rachunkowości 
nadrzędnych zasad, których przestrzeganie stanowi podstawę rzetelności i jasności 
sprawozdań finansowych. Zdaniem E. Walińskiej nadrzędne zasady rachunkowości 
„dopuszczają pewną elastyczność w zestawieniach finansowych, co oznacza, że te 
same fakty dotyczące działalności jednostki niekoniecznie prowadzą do tych samych 
liczb. W istocie rachunkowość to wybieranie jednego spośród wielu dopuszczalnych 
rozwiązań” [Walińska 2002, s. 27], które stanowią grupę swoistych instrukcji postępo-
wania, które podlegały stopniowej ewolucji w czasie tworzenia i rozwoju obecnego 
systemu, których podstawowym celem jest zgodne z prawdą przedstawienie rzeczy-
wistości danej jednostki gospodarczej.  
 Elastyczność wynika ta nie tylko z samych zasad, ale również z wyboru zakresu 
informacji ujawnianych w sprawozdaniu finansowym ze względu na jej wielkość oraz 
w przypadku spółdzielni mieszkaniowych możliwości wyboru zastosowania się do 
stanowiska KKSR lub sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnego z ustawą 
o rachunkowości. Pomimo dopuszczalnej elastyczności sprawozdanie finansowe 
powinno charakteryzować się jako „przedstawiające prawdziwy i rzetelny obraz sytu-
acji finansowej, wyników działalności i zmian sytuacji finansowej jednostki lub jako 
prezentujące je rzetelnie” [Turyna 2006, s. 51], gdyż ich celem jest „dostarczenie in-
formacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności oraz zmianach sytuacji finanso-
wej jednostki, które będą użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podej-
mowaniu decyzji gospodarczych” [Olchowicz, Tłaczała 2005, s.18]. Dlatego też spra-
wozdania finansowe małych i mikro spółdzielni mieszkaniowych powinny uwzględ-
niać ich specyfikę, ale w szczególności prezentować ich wyniki zgodnie ze stanem 
faktycznym. Sporządzenie uproszczonego sprawozdania zgodnego z załącznikiem 4 
lub 5 do stawy o rachunkowości może spowodować, że zakres prezentowanej infor-
macji będzie niewystarczający do oceny funkcjonowania małych i mikro spółdzielni 
mieszkaniowych.  
 Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z założeniami stanowiska KKSR 
spowoduje, że może być ono uznane za niezgodne z ustawą o rachunkowości. Jedy-
nym rozwiązaniem dla wszystkich spółdzielni mieszkaniowych jest sporządzenie 
sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem 1 do ustawy o rachunkowości 
wprowadzając uszczegółowienia związane ze specyfiką spółdzielni mieszkaniowych. 
Jednym z elementów specyficznych w spółdzielniach mieszkaniowych jest wynik 
finansowy prezentowany w rachunku zysków i strat. Trudno zatem nie zgodzić się ze 
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stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości, iż spółdzielnie mieszkaniowe są 
jednostkami szczególnymi pod względem funkcjonowania i zasad rachunkowości. 
Przy opracowywaniu zasad rachunkowości wiodącym powinna być zgodność stoso-
wanych zasad z ustawą o rachunkowości, ale też zgodność z innymi – szczególnymi – 
zasadami określonymi w innych aktach prawnych dotyczących określonej grupy 
podmiotów.  
 Bardzo istotną kwestią jest jednak wartość informacyjna sprawozdania finanso-
wego, które powinno dostosowane do specyfiki podmiotu. Ustawa o rachunkowości 
dopuszcza zmianę kształtu elementów sprawozdania finansowego określając jedynie 
minimalny zakres sprawozdania finansowego a jednostki gospodarcze mogą dowol-
nie rozszerzać jego zakres, jeśli wynika to z potrzeb informacyjnych. Jest również 
prawdą, że w przypadku wystąpienia kolizji w przepisach prawnych „pierwszeństwo” 
powinien mieć akt szczególny. Należy jednak zadać sobie pytanie, czy kolizja taka 
występuje w przypadku prezentacji wyniku finansowego w rachunku zysków  
i strat spółdzielni mieszkaniowej? Zdaniem autora kolizja taka nie występuje i istnieje 
możliwość prezentacji i podziału wyniku finansowego zgodnie z ustawą o spółdziel-
niach mieszkaniowych, prawem spółdzielczym i ustawą o rachunkowości. 
 
Wynik finansowy spółdzielni mieszkaniowej 
 
W przedsiębiorstwach „działalność operacyjna podstawowa ma odwzorowywać przy-
chody i koszty, czyli rentowność najważniejszych dokonań jednostki w ciągu okresu. 
Rezultat tej działalności w najbardziej istotny sposób rzutuje na ogólną rentowność 
podmiotu” [Walińska, Gołaszewski, Urbanek 2001, s. 25]. Wynik finansowy spółdzielni 
mieszkaniowych w segmencie działalności podstawowej powinien być zbliżony do 
zera, gdyż w tym segmencie działalności najczęściej wykazywany jest wynik gospo-
darki zasobami mieszkalnymi, a ujemny wynik na tej działalności może zostać pokryty 
zyskiem osiągniętym w innych segmentach działalności spółdzielni mieszkaniowej. 
Zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych, wynik finansowy uzyskany 
z gospodarki zasobami mieszkaniowymi powinien zmniejszać przychody bądź koszty 
w przyszłych okresach i z tego powodu, w wielu spółdzielniach mieszkaniowych, by-
wa przenoszony na kolejny okres, jako rozliczenia międzyokresowe, przed zatwier-
dzeniem sprawozdania finansowego.  
 Podobne zasady wynikają z przytoczonego wcześniej stanowiska KKSR. Często 
również zostaje prezentowany, jako zmiana stanu produktu w sprawozdaniu za okres, 
którego dotyczy. Powoduje to brak porównywalności sprawozdań spółdzielni miesz-
kaniowych i ich niezgodność z zasadami określonymi w Ustawie o Rachunkowości. 
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Często zatem sugeruje się, że podstawowa działalność spółdzielni mieszkaniowej 
powinna być rozliczana bezwynikowo [Żyznowski 2007, s. 17]. Oznacza to, że maksy-
malizacja zysku jako cel wiodący do realizacji głównego celu przedsiębiorstwa w spół-
dzielniach mieszkaniowych nie może być realizowana.  
 Podobnie różnice pomiędzy przedsiębiorstwem i spółdzielnią mieszkaniową wy-
stępują w pozostałej działalności operacyjnej. W przypadku spółdzielni mieszkanio-
wych najczęściej jest to segment, w którym spółdzielnia osiąga zysk. W szczególności 
może to być zysk z wynajmu powierzchni użytkowej. Wyższy poziom wyniku w tym 
segmencie może powodować stratę w działalności podstawowej, gdyż zgodnie 
z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych „pożytki4 i inne przychody z nieruchomo-
ści wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzyma-
niem” [art. 5, ust. 1 usm]. Oznacza to, że wyższy zysk z tytułu pożytków umożliwia 
zmniejszenie kosztów utrzymania nieruchomości, co z kolei spowoduje obniżenie 
przychodu w podstawowej działalności operacyjnej. W segmencie działalności finan-
sowej mogą występować wysokie przychody z tytułu odsetek od lokat bankowych, 
ale także znaczące mogą być przychody finansowe z tytułu odsetek od mieszkańców 
wynikające z nieterminowych wpłat.  
 Często stosowaną praktyką i jednocześnie zasadą wynikającą ze stanowiska Kra-
jowego Komitetu Standardów Rachunkowości jest zatem nieprezentowanie wyniku 
z podstawowej działalności spółdzielni mieszkaniowej i przenoszenie go na następny 
okres rozliczeniowy przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Tymczasem 
jego „podział (…) może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez 
organ zatwierdzający” (Art. 53 ust 3 i 4 UoR). Zasada ta dotyczy w szczególności spół-
dzielni mieszkaniowych mikro i małych, gdyż w przypadku większych spółdzielni 
mieszkaniowych zatwierdzenie tego sprawozdania musi być dodatkowo poprzedzo-
ne wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu. Podział lub 
pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia tego warunku, jest 
nieważny z mocy prawa. Jednak nie można zapominać, że ustawa o spółdzielniach 
mieszkaniowych nakazuje, aby w przypadku wystąpienia nadwyżki kosztów nad przy-
chodami zwiększyć poziom przychodów w następnym okresie w celu pokrycia straty 
a w odwrotnym przypadku nakazuje obniżyć przychody z działalności podstawowej 
w celu wyeliminowania powstawania wyniku finansowego.  
 

                                                 
4 Pożytkami w spółdzielniach mieszkaniowych nazywane są dochody uzyskane z innej działalności niż 

działalność związana z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. W grupie tej w szczególności można 
wymienić dochody z najmu powierzchni użytkowych i z działalności finansowej. 



Mała i mikro spółdzielnia mieszkaniowa na gruncie uproszczeń w prawie bilansowym i… 
 
 

 
65___

Kalkulacja planowanych kosztów w spółdzielniach 
mieszkaniowych  
 
Obowiązkiem spółdzielni jest prawidłowe skalkulowanie kosztów niezbędnych do 
prawidłowego utrzymania zasobów mieszkaniowych i obciążenie nimi w sposób 
proporcjonalny wszystkich mieszkańców każdego budynku, zarządzanego przez 
spółdzielnię w taki sposób, aby nie osiągała zysku ani straty z działalności całkowitej. 
Spółdzielnia nie ma prawa osiągać zysku pochodzącego z gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi. Może jednak osiągać zysk z działalności gospodarczej, której ele-
mentami może być wynajem gruntów, lokali na cele niezwiązane z zamieszkiwaniem, 
a nawet ma prawo świadczyć usługi wykonywane przez swoich pracowników. Istotne 
jest jednak, że osiągnięty zysk musi być przeznaczony na utrzymanie zasobów miesz-
kaniowych, a w przypadku gdyby był on wyższy niż koszty utrzymania zasobów 
mieszkaniowych, może być przeznaczony do podziału pomiędzy swoich członków. 
  Jednak taka sytuacja w praktyce nie występuje. Spółdzielnia ma również obowią-
zek zachować bezpieczeństwo mieszkańców, a jeśli wolą mieszkańców jest podnie-
sienie standardu budynków mieszkalnych lub ich estetyki, obowiązkiem spółdzielni 
jest spełnić tę wolę, nawet jeśli wymagałoby to znacznych nakładów. Mogą one być 
finansowane kredytem bankowym lub funduszem zgromadzonym przez mieszkań-
ców nawet w okresie kilku lat. Należy jednak nadmienić, że wynik finansowy pocho-
dzący z gospodarki zasobami mieszkaniowymi musi zostać podzielony zgodnie 
z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, czyli musi zostać przekazany na utrzyma-
nie zasobów mieszkaniowych w rozbiciu na odpowiednie składniki czynszu i nieru-
chomości. Oznacza to, że walne zgromadzenie nie posiada kompetencji do innego 
podziału wyniku finansowego jednak formalnie musi je zatwierdzić, aby podziału 
tego można dokonać.  
 W spółdzielniach mieszkaniowych w przypadku ujemnego wyniku w poprzednim 
roku należy zwiększyć poziom przychodów w kolejnym roku a w przypadku zysku 
należy poziom ten obniżyć. Działanie takie jest jednak zgodne z ustawą o rachunko-
wości i ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i prawem spółdzielczym. Ustawa 
o rachunkowości nie zabrania kalkulacji stawek czynszu na kolejny rok przed formal-
nym podziałem wyniku finansowego a Ustawa o spółdzielniach nie wskazuje kon-
kretnej daty podziału wyniku gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a istotne jest 
tylko, aby podział ten został dokonany w roku następnym w związku z tym w przy-
padku zachowania terminu zatwierdzenia sprawozdania zostaje również zachowany 
termin podziału wyniku finansowego osiągniętego z gospodarki zasobami mieszka-
niowymi. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, że sprawozdanie finansowe nie 
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zostaje przyjęte przez walne zgromadzenie lub biegły rewident wydaje negatywną 
opinię w takiej sytuacji wynik finansowy nie może zostać podzielony i zostaje wyka-
zany w bilansie, jako zysk/strat netto z lat poprzednich. Dopuszczalne jest jednak 
uwzględnienie go w kalkulacji stawek czynszowych w roku następnym, gdyż wiado-
mo, że po zatwierdzeniu sprawozdania, z mocy ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych, musi zasilić lub zmniejszyć przychody w roku następnym. Nic nie stoi zatem na 
przeszkodzie aby wynik ten podzielić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. 

Na dzień bilansowy należy ustalić kwotę kosztów i przychodów finansowych oraz 
pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, z których zysk jest zwolniony od 
podatku dochodowego od osób prawnych pod warunkiem przeznaczenia ich na 
gospodarkę zasobami mieszkaniowymi. Różnicę tę ustalaną za cały rok obrotowy, na 
dzień bilansowy można ująć w księgach rachunkowych i pozostawić jako część 
składową wyniku finansowego netto wraz z zyskiem netto ustalonym z operacji, 
których wynik opodatkowany jest podatkiem dochodowym i rozliczyć ją w roku 
następnym, przeznaczając wraz z pozostałą częścią wyniku finansowego na korektę 
przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Ta część wyniku podlega 
podziałowi przez walne zgromadzenie i choć nie musi być przeznaczona na 
utrzymanie zasobów mieszkaniowych lecz może także być przeznaczona na fundusz 
kulturalno oświatowy, remontowy, a jedynie w wyjątkowych przypadkach również do 
podziału pomiędzy członków [szerzej: Jędrzejewski 2015]. Jednocześnie uzyskany 
wynik finansowy powinien być w całości prezentowany w bilansie jako element 
kapitału własnego w rozbiciu na miejsce jego pochodzenia (wynik z gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi, wynik z działalności gospodarczej i finansowej) [szerzej: 
Jędrzejewski 2013]. 
 
Zakończenie 
 
W stosunku do małych i mikro spółdzielni mieszkaniowych możliwe jest stosowanie 
uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i jest to zgodne z Ustawą 
o Rachunkowości. Biorąc pod uwagę specyfikę spółdzielni mieszkaniowych sprawoz-
dania finansowe tych jednostek powinny one jednak prezentować znacznie szerszy 
zakres niż wynika z wymogów dotyczących minimalnego zakresu informacji płynącej 
ze sprawozdania finansowego małych i mikro spółdzielni mieszkaniowych. Istotne jest 
również, że „ustawy spółdzielcze normują zagadnienia z obszaru rachunkowości 
w sposób fragmentaryczny, posługują się odmienną terminologią, w sposób specy-
ficzny traktują wynik finansowy z eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz wynik 
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finansowy z własnej działalności gospodarczej spółdzielni mieszkaniowych”5 [Stano-
wisko KKSR]. Jednak pomimo różnicy w nazewnictwie w ustawach może być trakto-
wany jedynie, jako wynik finansowy i rozdysponowywany zgodnie z ustawami spół-
dzielczymi i ustawą o rachunkowości. Zgodnie ze stanowiskiem KKSR „Wynik finan-
sowy spółdzielni mieszkaniowych składa się w istocie z dwóch części” jednak trudno 
zgodzić się z twierdzeniem, iż „wyniku z eksploatacji i utrzymania nieruchomości, 
który po uwzględnieniu nadwyżki przychodów (opłat) nad kosztami lub kosztów nad 
przychodami (opłatami) z roku poprzedzającego przechodzi w myśl ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych na rok następny”, gdyż ustawa o spółdzielniach mieszka-
niowych nie określa dokładnie terminu podziału uzyskanego wyniku finansowego 
z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, lecz określa sposób jego rozdysponowania. 
Zgodnie z Art. 6. 1. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „różnica między koszta-
mi eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez spółdzielnię na 
podstawie art. 1 ust. 3, a przychodami z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4, 
zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieru-
chomości w roku następnym”. Dlatego wynik finansowy z gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi powinien być rozdysponowany zgodnie z ustawą o rachunkowości, 
czyli dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Oznacza to, że zastoso-
wanie się do Stanowiska KKSR, przynajmniej na gruncie prezentacji wyniku finanso-
wego powoduje odrzucenie podstawowego założenia sporządzania sprawozdania 
finansowego, czyli prezentacji jasnego i zgodnego z rzeczywistością obrazu jednostki. 
Wynika z tego, że wprowadzenie uproszczeń w stosunku do małych i mikro spółdziel-
ni mieszkaniowych powoduje ukrycie istotnych informacji o ich wynikach i kondycji, 
i dlatego w sprawozdaniach finansowych spółdzielni mieszkaniowych, bez względu 
na ich wielkość, nie powinny być stosowane, podobnie jak rozwiązania zawarte w Sta-
nowisku KKSR, gdyż stosowanie ich nie zapewnia kluczowego wymogu sprawozdania 
finansowego, jakim jest prezentacja jasnego i rzeczywistego obrazu jednostki. 
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Abstract: Business activities of contemporary organizations including micro, small and me-
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Wprowadzenie 
 

 Obecnie realizacja projektów ma zastosowanie w różnych dziedzinach życia np. 
szeroko rozumianym biznesie, ekonomii czy działalności naukowo-badawczej. Działa-
nie takie wymusza rozwój nauki i techniki, globalizacja rynku i wysoki koszt wielu 
przedsięwzięć rozwojowych, czyli takich, które mają na celu wdrożenie nowoczesnych 
technologii [Koźmiński, Piotrowski 2004]. Zatem era projektów również w sektorze 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw stała się faktem. Coraz chętniej i skuteczniej 
wdrażają one różne projekty, kierując się przede wszystkim względami ekonomicz-
nymi, bowiem jak pokazują liczne wyniki badań  brak kapitału  to bariera najbar-
dziej hamująca rozwój małych firm. Dlatego też bardzo ważną rolę stanowi możliwość 
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pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyj-
nych czy szkoleniowych. Jednakże, aby projekt zakończył się sukcesem niezbędne jest 
posiadanie przez organizację odpowiednich zasobów.  
 W niniejszym artykule przedmiotem dociekan jest kapitałle ludzki, w szczególności 
wiedza i kompetencje. Uznaje się, że to ludzie realizują projekty, oferując swoją wie-
dzę, umiejętności oraz doświadczenie [Wyrozębski 2009]. Podzielają tę opinię Newton 
czy Wong, podkreślając, iż to kapitał ludzki jest kluczem do sukcesu w realizacji pro-
jektu [Newton 2005; Wong 2007]. Należy jednak pamiętać, że w powodzenie, jak też 
skuteczność realizowania projektu, zaangażowanych jest wielu pracowników, posia-
dających zespół kompetencji zarówno merytorycznych, jak i społecznych, umożliwia-
jących dobrą współpracę grupową. Przyjmuje się bowiem, iż realizacja projektów 
wymaga takiej właśnie współpracy, ułatwiającej wymianę myśli, doświadczeń, kon-
struowanie rozwiązań i temu podobnych.  To powoduje, że dużego znaczenia nabiera 
odpowiednie zarządzanie kapitałem ludzkim i proces dzielenia się wiedzą, co służy 
skutecznemu zarządzaniu projektem. 
 
Zarządzanie projektem 
 
Istnieje wiele definicji projektu. Frączkowski określa projekt, jako nowe przedsięwzię-
cie, składające się z wielu czynności, które są charakterystyczne przez to, że mają datę 
rozpoczęcia, specyficzne cele i limity, ustalone obowiązki realizatorów, budżet oraz 
datę ich ukończenia [Frączkowski 2003]. Inni autorzy podejmujący się objaśnienia 
tego terminu wskazują również, że jest to działanie jasno określone, w szczególności 
w zakresie czasu, kosztów oraz zasobów, podając, że projekt to proces, składający się 
ze zbioru skoordynowanych działań, mający dokładnie określone daty rozpoczęcia 
oraz zakończenia, jest to przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia określonego celu 
przy określonych ograniczeniach czasowych, kosztowych oraz zasobowych [Pawlak 
2007, Brilman 2002]. Przyjmując za Heerkensem należy także dodać, że jest on niepo-
wtarzalny, co oznacza, że nigdy nie będzie przebiegał ponownie w taki sam sposób,  
z takimi samymi ludźmi, w takich samych warunkach [Newton 2005; Wong 2007]. 
 Mimo wielości definicji projektu, można wyróżnić jego cechy wspólne, a mianowi-
cie [Trocki 2007]: 
 jednorazowo realizowane działanie z wyróżnionym początkiem i końcem; 
 niska standaryzacja; 
 niepowtarzalność, innowacyjność w zakresie realizacji i koncepcji; 
 kompleksowe, złożone, wieloprzedmiotowe działania, w których bierze udział 

wiele wydziałów organizacji; 
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 osadzenie w realiach, co do miejsca, czasu, kosztów, uwarunkowań; 
 trudności w realizacji i ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia; 
 udział kooperantów zewnętrznych; 
 przejrzysty i jasny podział władzy i odpowiedzialności za realizację zadań przewi-

dzianych w projekcie; 
 sprecyzowana koordynacja, zarządzanie i finansowanie; 
 system monitorowania i ewaluacji; 
 przewaga korzyści z wprowadzenia projektu nad kosztami jego realizacji. 
 Powyższe wskazuje, że cechy zarządzania projektem są niestandardowe w porów-
naniu z tradycyjnym zarządzaniem. Zadania w projektach są zazwyczaj niepowtarzal-
ne, jak również zespoły powstają wyłącznie na czas trwania projektu. Złożoność dzia-
łań często jest duża, czas realizacji zazwyczaj krótki, a nakłady i koszty – wysokie. 
A zatem niewątpliwie wymaga odpowiedniego zarządzania. Klasyczne zarządzanie 
nastawione na harmonizację działań prostych i powtarzalnych niestety już nie wystar-
cza. Zarządzanie projektem jest więc sposobem na przełamanie słabych stron trady-
cyjnych struktur organizacji, niejednokrotnie polegających na rutynie, braku elastycz-
ności i komunikacji. Wzrasta zatem zapotrzebowanie na nową wiedzę, która pozwoli 
rozwiązać problemy występujące przy realizacji projektów. Dlatego też kluczowego 
znaczenia nabiera znajomość nowoczesnych metod oraz technik stosowanych przy 
realizacji projektów.  
 Jedna z definicji zarządzania projektem podaje, że polega ono „... na planowaniu, 
opracowywaniu harmonogramów oraz kontrolowaniu działań określonych w projek-
cie w celu osiągnięcia założonego poziomu wyników, kosztów określonych w ramach 
czasowych dla danego zakresu prac przy jednoczesnym skutecznym i wydajnym wy-
korzystaniu dostępnych środków” [Mazur 2004]. A zatem zarządzanie projektem wy-
maga uwzględnienia takich parametrów jak: zakres, koszt, czas, jakość i zasoby. Za-
rządzanie projektem obejmuje takie etapy jak: inicjacja projektu, planowanie, realiza-
cja planu, nadzór nad wykonywaniem powierzonych obowiązków, zakończenie prac 
nad projektem. 
 Faza idei-zwykle obejmuje okres przed oficjalnym uznaniem istnienia projektu  
przygotowanie koncepcji projektu  określenie problemu, który należy rozwiązać lub 
możliwości, którą należy wykorzystać. 
 Kolejnym etapem planowania projektu jest faza sporządzenia planu projektu. 
Celem tej fazy jest przygotowanie planu pracy. Szczegóły określające zadania i czyn-
niki, jakie należy wykonać, aby osiągnąć zamierzone cele przedsięwzięcia. Na pozio-
mie planowania powinna mieć miejsce identyfikacja zagrożeń dla realizacji przedsię-
wzięcia [Charette 2004]. Realizacja projektu to kolejny etap procesu zarządzania pro-
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jektem. Faza ta obejmuje rzeczywiste prace nad realizacją przedsięwzięcia. Do zadań 
kierownika projektu dochodzą dodatkowe obowiązki:  
 koordynacja wszystkich działań, 
 bieżące kontrolowanie postępu prac i wykorzystania zasobów, 
 motywowanie do większej wydajności, 
 eliminowanie skutków zakłóceń, które powodują zmiany pomiędzy zaplanowa-

nym a rzeczywistym przebiegiem projektu, 
 przygotowanie sprawozdań i raportów, 
 wdrożenie właściwej organizacji pracy. 
 Wszystkie wyżej wymienione elementy wymagają dobrego i drożnego systemu 
informacji o stanie zaawansowania prac nad projektem [Charette 2004]. Monitorowa-
nie – to zbieranie i analizowanie informacji ilościowych i jakościowych w sposób sys-
tematyczny i wiarygodny, którego celem jest zapewnienie zgodności projektu z wcze-
śniej określonym celem i założeniami. Zazwyczaj opiera się o dokumentację projektu: 
matrycę logiczną, plan operacyjny przedsięwzięcia, harmonogram, budżet, plan zuży-
cia zasobów itp. Monitorowanie może odbywać się po zakończeniu każdego miesiąca 
realizacji projektu, po zakończeniu każdej czynności pakietu roboczego, sytuacyjnie, 
itp. Porównanie wyników stanu rzeczywistego z planowanym daje obraz i identyfika-
cje odchylenia. Jeżeli wystąpią wątpliwości, co do jakości kosztów lub terminu realiza-
cji projektu, to jest możliwe opracowanie i wdrożenie odpowiednich korekt. Jeżeli 
odchylenia są zbyt duże, to kierownictwo projektu powinno podjąć decyzję o zmianie 
celów przedsięwzięcia (zwiększenie budżetu, wydłużenie terminu realizacji, zmniej-
szenie wymagań jakościowych). Monitorowanie powinno być prowadzone przez cały 
czas wdrażania projektu. Pozwala na ograniczenie negatywnych skutków realizacji  
i końcowego efektu [Trocki 2007]. 
 Faza zakończenia projektu to końcowy etap, który zazwyczaj obejmuje [Koźmiński, 
Piotrowski 2004]: 
 dokonanie oceny, sporządzenie raportu na temat czasu realizacji projektu, jego 

kosztów, jakości/wyników oraz wykorzystania środków; 
 zebranie recenzji na temat przebiegu projektu; 
 ocena procesu zarządzania projektem; 
 ocena członków zespołu ds. realizacji projektu, rozwiązanie zespołu; 
 archiwizację dokumentacji przebiegu projektu; 
 rozwiązanie zespołu projektowego; 
 podziękowanie za wspólną pracę członkom zespołu projektowego. 
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 Wykonanie założonych celów i osiągnięcie rezultatów projektu w zaplanowanym 
czasie, w ramach założonego budżetu, odpowiadającego zakładanym parametrom 
jakościowym projektu można uznać z sukces. 
 
Czynniki wpływające na sukces projektu 
 
Trudno jest jednoznacznie zdefiniować, czym jest sukces projektu. Zależy to przede 
wszystkim od charakteru realizowanego przedsięwzięcia. Może to być np. wzrost 
udziału w rynku, poprawa zdolności konkurencyjnych przedsiębiorstwa, satysfakcja 
klienta. Jednakże, aby projekt zakończył się sukcesem należy poznać czynniki, które 
mają wpływ na jego osiągnięcie. Literatura wymienia ich wiele, są to zarówno czynniki 
wewnątrzorganizacyjne, jaki zewnętrzne. Zawiera je rysunek 1. 
 Należy jednak zaznaczyć, że to, co dla jednego projektu jest istotne, dla innego 
może nie mieć tak szczególnego znaczenia. Jednak w kontekście podjętego tematu 
niewątpliwie ważnym zasobem są ludzie posiadający odpowiednią wiedzę i kompe-
tencje, a w szczególności kompetencje menedżera zespołu projektowego, ponieważ 
duże znaczenie dla sukcesu projektu przypisuje się właśnie menedżerowi projektu. 
Od niego oczekuje się umiejętności wydobywania najlepszych rezultatów pracy ze-
społowej. Kluczowe stają się elementy, jak wiedza i kompetencje wpływające na 
współpracę i współdziałanie poszczególnych członków zespołu, budujące zaufanie, 
bowiem osoby powołane do zespołu projektowego powinni sobie ufać, dobrze pla-
nować poszczególne działania, aby być przygotowanym na ewentualne ryzyka. 
 

Menedżer firmy i wiedza w zarządzaniu projektami 
 

Specyfika zadań projektowych wymaga od menedżera projektu dużej elastyczności 
oraz dostosowania się do wymagań, jakie niesie ze sobą cykl realizacji projektu. Za-
rządzanie projektem przez menedżera wymaga, aby realizował on nadane mu role,  
w szczególności: interpersonalną, informującą i decyzyjną. W celu ich realizacji nie-
zbędne są kompetencje zarządzania wiedzą czy też biznesowe i techniczne. Potrzeb-
ne są one szczególnie w fazie początkowej, w której menedżer powinien skoncentro-
wać się na działaniach, określając cele oraz wyznaczając role i zadania poszczególnym 
członkom zespołu w taki sposób, aby mogli zrealizować całość w wyznaczonym czasie 
przy określonym budżecie, a szczególnie kompetencje społeczne niezbędne do bu-
dowania zespołu i motywowania. Jednak trzeba dodać, że diagnozując kompetencje 
menedżera projektu warto pamiętać o uwarunkowaniach wynikających z różnorod-
ności branż czy przedsiębiorstw, w których realizowane są projekty. Bowiem wyniki 
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badania przeprowadzonego wśród niemieckich firm z takich branż jak np. chemiczna 
czy biotechnologiczna wykazały, że kierownik projektu w trakcie pracy zespołu musi 
się koncentrować bardziej na zadaniach niż na relacjach społecznych [Springer 2013].  
  

Rysunek 1. Czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami 

 
Źródło: [Walczak 2010]. 
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 Nie mniej jak podaje Springer należy uznać, co też potwierdziły badania Ammeter  
i Dukerich, iż cechy osobowości, wiedza i umiejętności kierownika to kluczowe czyn-
niki sukcesu decydujące o efektywności pracy zespołu projektowego, dla którego 
członków najwyższe znaczenie miała umiejętność, przekazywania celów, wartości, jak 
też relacje koleżeńskie i komunikacja, dzięki której jest realizowany proces dzielenia 
się wiedzą [Springer 2013]. Zatem rolą menedżera firmy jest doprowadzenie do sytu-
acji, w której przedsiębiorstwo osiąga przewagę konkurencyjną i sukces poprzez wy-
korzystanie potencjału kapitału ludzkiego w projektach. 
 

Realizacja projektów w sektorze MSP i ich wpływ na rozwój  
i innowacyjność 
 

Przyjmując, iż „źródłem innowacji jest wszystko to, co generuje określone idee, pomy-
sły, projekty i może stać się przyczyną poszukiwania, czy wynajdywania rzeczy no-
wych, podejmowania przedsięwzięć, wprowadzania ich w życie i doskonalenia” [Penc 
1995] to można uznać, że jednym z istotnych źródeł jest niewątpliwie kapitał ludzki. 
To dzięki kompetentnym pracownikom firmy coraz chętniej realizują projekty, a ich 
efekty w znaczący sposób wpływają na wzrost i rozwój przedsiębiorstwa. Jednakże 
należy dodać, że projekty realizowane przez małe firmy mają wyjątkową specyfikę. 
Głównym problemem występującym na etapie planowania projektu jest ograniczo-
ność środków finansowych, dlatego też bardzo ważną rolę stanowi możliwość pozy-
skania środków z funduszy Unii Europejskiej. Jednakże nie wszyscy przedsiębiorcy są 
tego świadomi. Potwierdzają to wyniki badania [Finansowanie MSP z dotacji UE. Ra-
port z badań Comarch i dotagjomat.pl]. Badanie realizowano w terminie od 16 wrze-
śnia do 10 listopada. Wzięło w nim udział 578 przedstawicieli przedsiębiorców. Naj-
większy odsetek stanowiły mikroprzedsiębiorstwa (61%). Z badań wynika, że w ostat-
nim okresie finansowania zaledwie 1/3 przedsiębiorstw skorzystała z pomocy unijnej. 
Najpopularniejszą formą pomocy były bezzwrotne dotacje. Z kolei zdecydowanie 
mniejszy popyt miały instrumenty zwrotne, jak np. kredyt technologiczny czy pożycz-
ki unijne. Autorka postanowiła sprawdzić, jak dana sytuacja przedstawia się w jej 
miejscu zamieszkania. Celem badania było uzyskanie opinii na temat realizacji projek-
tów i wsparcia w ramach środków unijnych. W celu uzyskania informacji przeprowa-
dzono wywiad swobodny. Badaniem objęto 30 podmiotów gospodarczych z terenu 
brodnickiego, należących do sektora MSP. Pytania kierowano do właścicieli, współ-
właścicieli lub przedstawicieli przedsiębiorstw. 76% badanych odpowiedziało, iż ko-
rzystało ze środków Unii Europejskiej i nadal korzysta. Aż 100% pytanych deklaruje 
chęć korzystania z pomocy w kolejnych latach. Respondenci przyznali, że to dzięki 
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zaangażowaniu pracowników, ich wiedzy, kreatywności, doświadczeniu mogą sku-
tecznie pozyskiwać środki unijne. Jako główny powód ubiegania się o pomoc unijną 
wskazano, zakup maszyn i urządzeń, wprowadzenie innowacyjnych technologii, za-
kup programów informatycznych, wdrożenie systemów zarządzania czy zdobycie 
nowych rynków zbytu. Pozyskane środki zwiększyły wartość majątku trwałego, po-
prawiły płynność finansową, rentowność sprzedaży, wpłynęły na poprawę ogólnej 
sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim na ich innowacyjność. 
W celu potwierdzenia zostanie przedstawiony opis przypadku firmy produkcyjnej 
z Brodnicy. Przyjmując, co kryje się pod pojęciem innowacyjność, a więc kompetencje 
pracowników, odmienny sposób organizowania, wyrażania wiedzy, wprowadzenie 
nowego pomysłu, produktu, technologii, wszelkie działania zmierzające do wykorzy-
stania wiedzy i umiejętności pracowników można uznać firmę za innowacyjną. To 
wszystko dzięki zaangażowaniu pracowników w przygotowanie i realizacje projektów. 
 Firma pierwszy wniosek o dotację z Unii złożyła w 2005 roku. To spowodowało 
kolejne zakupy maszyn i urządzeń oraz chęć ubiegania się o dalsze środki. W efekcie 
zakupiono 14 nowych maszyn, w 5 przypadkach otrzymano dotacje z Unii. Poniżej 
realizowane projekty: 
1. Projekt „Automat tokarski sterowany numerycznie” Sektorowy Program 

Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.3 Wzrost Konku-
rencyjności Przedsiębiorstw poprzez Inwestycje. Wartość projektu: 1 012.000,00 zł; 
dotacja 200.000,00 zł. 

2. Projekt „Kontynuacja innowacyjnych rozwiązań technologicznych Zakładu Pro-
dukcyjno-Handlowego Mikro-Met poprzez wykup automatu tokarskiego DMG 
sprint 42 linear oraz automatu tokarskiego Mazak Quick Turn Nexus 250II MS”. Re-
gionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działanie: 
5.2. Wartość projektu: 2 236 363.58 zł; dotacja: 581 355.73 zł.  

3. Projekt „Zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa poprzez zakup 
innowacyjnych urządzeń tokarsko-frezarskich” Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5, Działa-
nie 5.2. Poddziałanie 5.2.2. Wartość projektu: 4 931.850,00; dotacja 1 580.620,00 zł. 

4. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wdrożenie Planu 
rozwoju eksportu Zakładu Produkcyjno-Handlowego Mikro-Met poprzez udział 
w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy 
oraz wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych”, dofinansowanie 
43 662,18 zł. 
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 Ostatni projekt pokazuje, że firma realizuje nie tylko twarde projekty, ale też 
szkoleniowe i promocyjne, w których pracownicy chętnie się udzielają, m. in.  
w Międzynarodowych Targach i Misjach gospodarczych.  
 Dzięki wskazanym przedsięwzięciom, a w szczególności kompetentnym pracow-
nikom, którzy wiedzą: co należy zmienić?; dlaczego? (pracownicy znają motywy zmian 
dotyczące misji, wizji, strategii firmy); jak to zrobić i z kim (dobra znajomość otocze-
nia), firma się rozwija, w oczach kooperantów i odbiorców jest uznawana, jako solidny 
partner i wykonawca. Krótko ujmując, potencjał biznesowy właściciela i pracowników 
stworzył mocną stronę przedsiębiorstwa, szansę dalszego jego rozwoju. 
 

Zakończenie 
 

Każde przedsiębiorstwo bez względu na formę organizacyjno-prawną bądź wielkość, 
realizuje szereg projektów. Jednakże, aby projekt zakończył się powodzeniem wyma-
ga odpowiedniego zarządzania, na które z kolei wpływa wiele czynników. Jednym 
z istotnych, są zasoby ludzkie, czyli pracownicy posiadający odpowiednie kompeten-
cje merytoryczne, czy umiejętności pracy zespołowej. Warto zaznaczyć, że mniejsze 
przedsiębiorstwa mogą zdecydowanie łatwiej wypracować takie kompetencje, po-
nieważ pracownicy są w naturalny sposób zachęcani do bezpośrednich kontaktów 
i poznawania stylu działania innych pracowników. Ważnym więc czynnikiem powo-
dzenia jest też wybór odpowiedniego lidera i dobór zespołu projektowego, który 
będzie przygotowany na ewentualne ryzyka. 
 Zatem sprawne zarządzanie projektami nabiera coraz większego znaczenia, nie 
tylko skupia uwagę na koszty, ale powoduje też lepszą koordynację i planowanie 
poszczególnych działań. W tym zakresie dużą rolę odgrywa menedżer firmy dopro-
wadzając do sytuacji, w której przedsiębiorstwo osiąga przewagę  sukces poprzez 
wykorzystanie potencjału kapitału ludzkiego w projektach. 
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Ocena działań i narzędzi stosowanych  
w poszczególnych obszarach polityki personalnej w MSP 
z regionu brodnickiego 
 
 
Evaluation of activities and tools used in individual areas of HR  
policy in SMEs from the region of Brodnicki 
 
Abstract: Today in modern companies the personnel function includes the decisions that have 
far-reaching significance for the development process of companies and human resource is 
increasingly seen as the important factor in this process. However, it can proceed smoothly it is 
necessary to proper human resources management, on the basis of peeled personnel policy. It 
has an impact on the management of personnel in different areas. How is this process in se-
lected companies is illustrated by the study. 
Keywords: in English: human resources, personnel policies, personnel management. 
 
Wstęp 
 
Polityka personalna to ogół działań związanych z zasobami ludzkimi organizacji, 
obejmuje takie obszary jak np.: rekrutacja i selekcja, dbanie o rozwój pracowników, 
ich awansowanie, motywowanie, czyli angażowanie pracowników w dążeniu do suk-
cesu firmy. Zatem może być rozumiana, jako pewna filozofia zarządzania personelem 
poprzez przyjęcie pewnego modelu polityki kadrowej. Wśród teoretycznych i wielu 
praktycznych stosowanych w sektorze MSP znajduje się model kapitału ludzkiego. Jest 
on oparty na założeniu, iż człowiek/pracownik rozwija się przez całe życie, a głównym 
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zadaniem firmy jest pozyskanie pracowników, a następnie położenie nacisku na ich 
rozwój zawodowy i zatrzymanie w firmie. Celem artykułu jest ukazanie działań pro-
wadzonych w poszczególnych obszarach polityki personalnej w MSP z regionu brod-
nickiego. 
 
Definicja i cechy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
 
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa określa definicja, która weszła w życie 
1 stycznia 2005 r., na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 10 
z 13.01.2001, s. 33) zmienionego przez rozporządzenie 364/2004 (Dz. Urz. UE L 63 
z 28.02.2004). Według niej wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw 
[www.mg.gov.pl]: 
1) średnie przedsiębiorstwo: 

 zatrudnia mniej niż 250 pracowników, 
 jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 43 milionów euro; 
2) małe przedsiębiorstwo:  

 zatrudnia mniej niż 50 pracowników,  
 jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 10 milionów euro; 
3) mikro przedsiębiorstwo: 

 zatrudnia mniej niż 10 pracowników, oraz  
 jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 2 milionów euro. 
 Dodatkowo warto wymienić ważne cechy jakościowe omawianych przedsię-
biorstw, jak np. osobowość właściciela firmy, czyli przedsiębiorczość i innowacyjność, 
czy też samodzielność ekonomiczną  oznacza to m.in., iż właściciel może wprowa-
dzać do swojego przedsiębiorstwa różne inicjatywy związane z rozwojem i utrzyma-
niem personelu w przedsiębiorstwie, zakładając, że zasób ludzki jest współcześnie 
najważniejszym zasobem organizacji [Wolański 2013]. 
 
Prezentacja wyników badania 
 
Badanie ankietowe prowadzono w ramach przedmiotu MSP w gospodarce regionu 
w 1 kwartale 2015 roku. Badanie prowadziła grupa studentów III roku Wydziału Za-
miejscowego w Brodnicy z profilu Zarządzanie. Jego celem było uzyskanie opinii pra-
cowników badanych firm na temat działań i narzędzi stosowanych w poszczególnych 
obszarach polityki personalnej. Badanie miało charakter pilotażowy. Zastosowano 
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celowy dobór próby. W badaniu wzięło udział 110 respondentów z 11 firm sektora 
MSP z regionu brodnickiego. Autorka dodaje, że przedstawione wyniki badań oraz 
wnioski dotyczą tylko badanych przedsiębiorstw. Z uzyskanych informacji wynika, że 
wśród badanych przedsiębiorstw przeważały firmy będące własnością osób fizycz-
nych (70%). Respondenci prezentują różne branże: handel – 10 ankietowanych, 
transport – 20 ankietowanych, produkcja – 60 ankietowanych, finanse i ubezpieczenia 
– 20 ankietowanych. Poniżej charakterystyka respondentów. 
 

Tabela 1. Wiek 

Rodzaj  

działalności 

Poniżej 

25 lat 
2535 36 45 4655 

Powyżej 

55 
Razem 

Handel 1 8 1 0 0 10 

Transport 0 12 5 1 2 20 

Produkcja 12 24 18 6 0 60 

Finanse i 

ubezpieczenia 
0 6 6 6 2 20 

Razem 13 50 30 13 4 110 

Razem % 11,8% 45,5% 27,3% 11,8% 3,6% 100% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 W badaniu brało udział: 13 osób poniżej 25 roku życia – to jest 11,8% z całości, 50 
osób między 25 a 35 rokiem życia – to jest 45,5% z całości, 30 osób między 36 a 45 
rokiem życia – to jest 27,3% z całości, 13 osób między 46 a 55 rokiem życia – to jest 
11,8% z całości oraz 4 osoby powyżej 55 roku życia – to jest 3,6%. Jak widać z tabeli 
największa liczba pracowników jest młoda pomiędzy 25 a 35 rokiem życia.  
 

Tabela  2. Wykształcenie 

Rodzaj  
działalności 

Wyższe 
mgr 

Wyższe 
zawodowe 

Średnie 
Zawodo-

we 
Podsta-
wowe 

Razem 

Handel 2 0 3 0 5 10 

Transport 0 9 9 2 0 20 

Produkcja 5 7 23 25 0 60 
Finanse  

i ubezpieczenia 
6 0 14 0 0 20 

Razem 13 16 49 27 5 110 

Razem % 11% 14,5% 45,5% 24,5% 4,5% 100% 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Wśród respondentów jest: 13 osób z wykształceniem wyższym magisterskim – to 
jest 11% z całości. Z wyższym zawodowym 16 osób – to jest po 14,5%% z całości, 49 
osób z wykształceniem średnim – to jest 45,5% z całości – 27 osób z wykształceniem 
zawodowym – to jest 24,5% z całości oraz 5 osób z wykształceniem podstawowym, to 
jest 4,5% z całości. Wśród respondentów prawie połowa ma wykształcenie średnie. 
 
Tabela 3. Staż pracy w firmie 

Rodzaj  
działalności Do 3 lat 410 lat 1120 lat Powyżej  

20 lat Razem 

Handel 6 0 2 2 10 
Transport 5 13 2 0 20 
Produkcja 16 29 12 3 60 

Finanse  
i ubezpieczenia 0 4 4 12 20 

Razem 27 46 20 17 110 
Razem % 24,5% 41,8% 18,2% 15,5% 100% 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Wśród ankietowanych jest: 27 osób pracujących do 3 lat – to jest 24,5%z całości, 48 
osób pracujących od 4 do 10 lat – to jest 41,8% z całości, 20 osób pracujących od 11 do 20 
lat – to jest 18,2% z całości oraz 17 osób pracujących powyżej 20 lat – to jest 25,5% z cało-
ści. Wśród ankietowanych najwięcej osób posiada staż pracy pomiędzy 4 a 10 latami pra-
cy. Z powyższego wynika, że znaczna grupa pracuje powyżej 3 lat, zatem ocena polityki 
personalnej nie jest przypadkowa, ale wynika z doświadczenia. Wyniki zostały zilustrowa-
ne na rysunkach 1–18, a wartości zostały przedstawione w procentach. 
 
Rysunek 1. Opinie respondentów na temat  jasno określonej polityki personalnej 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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 Na pytanie o jasno określoną politykę personalną w firmie w prawie wszystkich 
grupach większość odpowiedziała twierdząco jedynie w branży handlowej było o wie-
le więcej odpowiedzi przeczących. Za to w branży finanse i ubezpieczenia wszyscy 
pracownicy odpowiedzieli jednoznacznie, że jest jasno określona polityka personalna. 
 
Rysunek 2. Opina respondentów na temat form rekrutacji w firmie, w której pracują 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Badanie wykazało bardzo dużą różnorodność pomiędzy wszystkimi grupami. 
W grupach handel i transport wyniki są podobne, najczęściej była zaznaczana odpo-
wiedź rekomendacja znajomych za to najrzadziej rezerwy kadrowe. W grupach pro-
dukcja oraz finanse i ubezpieczenia przeważa odpowiedź instytucje pośrednictwa 
pracy. W grupie produkcja nikt nie zaznaczył opcji inne, a w grupie finanse i ubezpie-
czenia tylko jedna osoba zaznaczyła ogłoszenia w mediach. 
 
Rysunek 3. Opinia respondentów na temat najczęstszych czynników decydujących 
o zatrudnieniu 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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 W grupach handel oraz produkcja najczęściej zaznaczana była odpowiedź staż 
pracy, za to najrzadziej cechy osobowościowe. W grupach transport oraz finanse  
i ubezpieczenia najczęściej ankietowani odpowiadali, że poziom wykształcenia. 
W grupie transport najmniej osób stwierdziło, że protekcja osób trzecich, a w grupie 
finanse i ubezpieczenia wiek kandydata. 
 
Rysunek 4. Opinia respondentów na temat metod rekrutacji i selekcji 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
 W prawie wszystkich grupach odpowiedzi badanych są równomiernie rozproszo-
ne. W grupie handel najwięcej zaznaczono odpowiedź nie  po znajomości, a naj-
mniej tak  możliwości kandydata. W grupie transport najwięcej zaznaczono odpo-
wiedzi tak  wyczerpująca rozmowa oraz tak  możliwości kandydata, wcale nie za-
znaczono odpowiedzi tak  duży staż pracy. W grupie produkcja przeważa odpowiedź 
przecząca z uzasadnieniem po znajomości, reszta odpowiedzi jest zaznaczona przez 
ta samą liczbę respondentów. W grupie finanse i ubezpieczenia najwięcej zaznaczono 
tak - duży staż pracy, a najmniej nie  po znajomości.  
 W grupach handel, transport oraz produkcja większość respondentów stwierdziła, 
iż w ich firmach nie bada się poziomu kompetencji pracowników. Za to w grupie fi-
nanse i ubezpieczenia większość odpowiedziało, iż w ich firmie bada się poziom kom-
petencji pracowników za pomocą karty oceny. 
 W grupach produkcja oraz finanse i ubezpieczenia było o wiele więcej odpowiedzi 
potwierdzających obecność szkoleń w firmach z uzasadniającą odpowiedzią dwa razy 
do roku. Za to w grupach handel oraz transport przeważa odpowiedź przecząca jako-
by takie szkolenia miałyby się odbywać.  
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Rysunek 5. Opinie respondentów na temat badań poziomu kompetencji pracowników 
oraz metody 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Rysunek 6. Opinia respondentów na temat szkoleń 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Rysunek 7. Opinia respondentów na temat potrzeb szkoleniowych 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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 W grupach handel oraz finanse i ubezpieczenia większość badanych stwierdziła, iż 
w ich firmach są badane potrzeby szkoleniowe, za to w pozostałych grupach odpo-
wiedź w większości jest przecząca. 
 
Rysunek 8. Opinia respondentów na temat stosowanych narzędzi do oceny efektów szkolenia 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
 We wszystkich grupach przeważa odpowiedź przecząca odnośnie stosowania 
jakichkolwiek narzędzi do oceny efektów szkolenia w firmach, w których pracują an-
kietowani. W grupach handel, transport oraz produkcja są nieliczne odpowiedzi 
twierdzące, jednak nie zostały one uzasadnione. Należy zauważyć, iż w grupie finanse 
i ubezpieczenia wszyscy ankietowani jednogłośnie stwierdzili, iż firmy w których pra-
cują nie stosują narzędzi do oceny efektów szkolenia. 
 
Rysunek 9. Opinia respondentów na temat systemu ocen pracowniczych 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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 W grupach transport, produkcja oraz finanse i ubezpieczenia przeważa odpowiedź 
przecząca temu pytaniu. W grupie handel przeważa odpowiedź twierdząca z uzasad-
nieniem, iż za pomocą rozmowy oceniającej. Należy zauważyć, iż w grupie transport 
według ankietowanych istnieje tylko jeden system ocen pracowniczych, a mianowicie 
rozmowa oceniająca. 
 
Rysunek 10. Opinia respondentów na temat stosowanych technik 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
 W grupach handel, transport oraz produkcja badani najczęściej odpowiadali, iż 
techniki stosowane przy ocenie pracownika nie mają wpływu na efektywność i spraw-
ność firmy. W grupie finanse i ubezpieczenia najwięcej badanych uważa, iż techniki te 
motywują pracowników, a tylko jedna osoba odpowiedziała, że nie maja wpływu. 
 
Rysunek11. Opinia respondentów na temat ścieżek karier zawodowych 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
 Większość respondentów we wszystkich badanych grupach stwierdziła, iż w ich 
firmach nie tworzy się ścieżek karier zawodowych. 
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Rysunek 12. Opinia respondentów na temat systemu awansowania 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
 W grupach produkcja oraz finanse i ubezpieczenia ankietowani w większości od-
powiedzieli, że w firmie istnieje system awansowania. W grupach handel oraz trans-
port większość odpowiedziało, iż firmy, w których pracują nie posiadają systemu 
awansowania. Należy zauważyć, iż odpowiedzi twierdzące oraz przeczące różniły się 
pomiędzy sobą niewielką ilością. 
 We wszystkich grupach w przeważającej większości stwierdzono, że firmy posiada-
ją jasno określone zasady awansowania. W grupie finanse i ubezpieczenia nie było ani 
jednej odpowiedzi przeczącej.  
 
 
Rysunek 13. Opinia respondentów na temat zasad wynagradzania 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 14. Opinia respondentów na temat ustalania wysokości wynagrodzenia 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 W grupach transport oraz finanse i ubezpieczenia większość badanych odpowie-
działo, iż przy ustalaniu wysokości wynagrodzenie największe znaczenie ma poziom 
kompetencji, a najmniejsze efektywność pracy. W grupach handel oraz produkcja 
większość odpowiedziała, iż stanowisko pracy jest najważniejszym czynnikiem przy 
ustalaniu wynagrodzenia. W grupie Handel poziom kompetencji oraz efektywność są 
mniej brane pod uwagę niż stanowisko. W grupie produkcja również najmniejsze 
znaczenie ma efektywność pracy.  
 
Rysunek 15. Opinia respondentów na temat składników ich wynagrodzenia 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 We wszystkich grupach najwięcej ankietowanych odpowiedziało, że płaca zasad-
nicza wchodzi w składnik ich wynagrodzenia. W grupach transport oraz produkcja 
najmniej ankietowanych odpowiedziało, że dodatki. W grupie finanse i ubezpieczenia 
najmniej ankietowanych odpowiedziało, ze premia. W grupie handel wszyscy ankie-
towani zaznaczyli tylko jedną odpowiedź. 
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Rysunek 16. Opinia respondentów na temat wynagradzania za ponadprzeciętne wyniki 
pracy 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 W grupie produkcja większość respondentów odpowiedziała, że ponadprzeciętne 
wyniki pracy nie są wynagradzane. Za to w grupach handel, transport oraz finanse  
i ubezpieczenia zdania na ten temat są podzielone. 
 
Rysunek 17. Opinia respondentów na temat oferowanego wynagrodzenia 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 W grupach handel, transport oraz finanse i ubezpieczenia najczęściej była zazna-
czana odpowiedź twierdząca. Za to w grupie produkcja większość respondentów 
stwierdziła, iż wynagrodzenie oferowane w ich firmie nie jest atrakcyjne. 
 W grupie handel najwięcej ankietowanych stwierdziło, iż istnieje system motywa-
torów pozapłacowych, jako możliwość rozwoju zawodowego. Za to w pozostałych 
trzech grupach większość ankietowanych stwierdziła, iż w firmach, których pracują, 
nie ma systemu motywatorów pozapłacowych. 
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Rysunek 18. Opinia respondentów na temat systemu motywatorów pozapłacowych 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Wnioski 
 
Z powyżej przedstawionych danych nasuwają się następujące wnioski: 
 dużym problemem jest to, iż w niektórych badanych firmach polityka personalna 

nie jest określona; 
 najczęstszą formą rekrutacji, jaką stosują badane firmy są instytucje pośrednictwa 

pracy; 
 dużym problemem w badanych firmach jest zatrudnianie pracowników po znajo-

mości, a nie ze względu na wykształcenie czy doświadczenie; 
 kolejnym problemem jest to, iż w wielu badanych firmach nie bada się poziomu 

kompetencji pracowników; 
 badane firmy nie stosują narzędzi do oceny efektów szkolenia; 
 badane firmy sporadycznie stosują systemy ocen pracowniczych; 
 w badanych firmach prawie wcale nie stosuje się ścieżek karier zawodowych; 
 wszystkie badane firmy mają zdecydowanie jasno określone zasady wynagradza-

nia pracowników; 
 przy ustalaniu wynagrodzenia pracowników w badanych firmach w większości 

decyduje stanowisko; 
 badanych firmach, przeważnie w skład wynagrodzenia pracowników wchodzi 

tylko płaca zasadnicza. 
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Wstęp 
 
Nie ma projektów bez ryzyka, dlatego analiza i zarządzanie ryzykiem w projektach 
stanowią jeden z podstawowych elementów każdej metodyki zarządzania projektami, 
jak np. IPMA4 czy PMI5. Projekty badawcze obarczone są szczególnym ryzykiem, dąży 
się w nich bowiem do odkrycia dotąd nieustalonych, nowych zależności [Ober, Wo-
darski 2014]. Podczas badań prowadzonych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji 
[OPI], największym problemem w zarządzaniu projektami badawczymi okazało się 
podejście do ryzyka [OPI 2012]. Dodatkowe ryzyko wiąże się ze specyfiką projektów 
unijnych, m.in. ze ściśle określonymi procedurami i długim czasem oczekiwania na 
decyzję odnośnie jego finansowania, od momentu złożenia wniosku projektowego 
do momentu rozpoczęcia jego realizacji, a następnie rozliczenia z efektów końcowych 
(wskaźników). Temat zarządzania ryzykiem w projekcie B+R w przedsiębiorstwach 
(szczególnie małych i średnich – MSP) nie był jak dotąd szerzej podejmowany w litera-
turze przedmiotu, poza nielicznymi pracami dotyczącymi zarządzania projektami B+R 
w przemyśle [np. Gryzik i in. 2012]. Istniejące badania i raporty na temat analizy ryzyka 
w projektach B+R dotyczą przede wszystkim uczelni i instytutów badawczych [np. 
Karbownik i in. 2014, Karbownik i in. 2012]. Tymczasem wiele argumentów przemawia 
za tym, aby przeprowadzić szersze badania w tym zakresie również w sektorze przed-
siębiorstw. W obecnych czasach nie da się bowiem być konkurencyjnym na rynku bez 
wdrażania innowacyjnych rozwiązań i produktów. Z kolei inwestowanie w innowa-
cyjność nieodłącznie wiąże się z prowadzeniem badań oraz wysokim ryzykiem. Jedy-
nie duże koncerny mogą sobie pozwolić na własne zaplecze badawcze i podjęcie 
tego ryzyka ze swoich własnych środków. Dlatego Unia Europejska wspiera przedsię-
biorstwa, szczególnie MSP, które chcą podejmować działalność badawczą celem wy-
tworzenia innowacyjnych produktów i usług, a nie stać ich na sfinansowanie zaplecza 
badawczego. Służą temu różnorakie programy zarówno na szczeblu krajowym, jak 
i unijnym. Głównym źródłem finansowania przedsiębiorstw w obecnej perspektywie 
20142020 na szczeblu centralnym w Polsce jest Program Operacyjny Inteligentny 
Rozwój (POIR), który zastąpił poprzedni PO Innowacyjna Gospodarka (POIG). Przezna-
czono na niego 8,6 mld euro [www.poir.gov.pl]. W Polsce POIR, obok Regionalnych 
Programów Operacyjnych (RPO) jest najpopularniejszym i największym krajowym 
źródłem wsparcia dla przedsiębiorstw w obecnej perspektywie. Głównym celem POIR 
jest pobudzenie innowacyjności gospodarki. Każda z jego osi priorytetowych nakłada 

                                                        
4 International Project Management Association 
5 Project Management Institute 
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na przedsiębiorstwa, chcące ubiegać się o dofinansowanie, wymóg prowadzenia 
działalności badawczo-rozwojowej. W okresie 20072013 najbardziej popularną 
i lubianą przez przedsiębiorców formą unijnego wsparcia były dotacje na inwestycje, 
pozwalające na doposażenie firm w nowoczesną infrastrukturę. W obecnej perspek-
tywie prawie wszystkie środki na inwestycje skierowane są na zaawansowane inno-
wacje [Krasuska 2014]. Oprócz środków unijnych dostępnych dla przedsiębiorstw na 
poziomie kraju i regionów, właściciele firm mogą sięgnąć po pieniądze bezpośrednio 
do Komisji Europejskiej w ramach programów takich jak Horyzont 2020 (dawniej: 
Program Ramowy 7). Na uwagę zasługuje szczególnie Instrument dla MSP, który jako 
jeden z nielicznych pozwala na pozyskanie dofinansowania w formie ryczałtu 
(www.kpk.gov.pl). I tu jednak środki kierowane są do MSP posiadających lub opraco-
wujących innowacyjną technologię lub produkt z zamiarem jej wdrożenia na rynek. 
Celem artykułu jest pokazanie rzeczywistego procesu analizy ryzyka na przykładzie 
wybranych przedsiębiorstw ubiegających się o dofinansowanie projektów badaw-
czych ze środków unijnych w ramach poddziałania 1.1.1 PO IR, korzystających ze 
wsparcia jednej z firm konsultingowych. Analiza ryzyka prowadzona jest na etapie 
planowania projektów, czyli składania wniosków projektowych. Autorzy wyróżnili 
dwa rodzaj analizy ryzyka: formalną, czyli wymaganą przez wytyczne i instrukcję do 
wniosku projektowego, oraz nieformalną, która nie jest w żaden sposób ustruktury-
zowana, ale ma miejsce w rzeczywistości, i dlatego powinna stanowić przedmiot dal-
szych badań.  
 
Analiza ryzyka w projektach badawczych dofinansowanych 
ze środków unijnych 
 
Ryzyko w projektach można najprościej określić, jako „przyszłe zdarzenie, którego 
rezultatem jest negatywna lub pozytywna zmiana w projekcie“ [Wysocki 2013, s. 123], 
przy czym w większości przypadków ryzyko utożsamiane jest ze stratą, jak np. wzrost 
kosztów czy opóźnienie w stosunku do harmonogramu. Punktem wyjścia powinna 
być orientacyjna wartość ryzyka, którą można oszacować, jako iloczyn prawdopodo-
bieństwa wystąpienia zdarzenia oraz dotkliwości straty, którą może ono wywołać 
[Wysocki 2013]. Podobnie jak w każdym innym projekcie, analizę ryzyka w projekcie 
B+R należy rozpocząć od identyfikacji czynników ryzyka, czyli sporządzenia listy za-
grożeń, które mogą wystąpić podczas realizacji projektu. Najbardziej uniwersalna 
kategoryzacja źródeł ryzyka, która sprawdza się także w projektach B+R, to cztery 
kategorie ryzyka opisane m.in. w PM BOK Guide i innych źródłach [np. Ober i Wodarski 
2014]: 
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1. Ryzyko techniczne, wynikające m.in. z dostępności rozwiązań technologicznych 
i ich skomplikowania, wydajności i niezawodności technologii, oraz wymagań ja-
kościowych i innych. 

2. Ryzyko zewnętrzne, mające źródła poza organizacją, np. podwykonawcy, dostawcy, 
prawo, regulaminy, odbiorcy, klienci, konkurencja, warunki pogodowe, itp. Przykła-
dem takiego zagrożenia mogą być błędy popełnione przez podwykonawców.  

3. Ryzyko organizacyjne, którego źródłem jest sama organizacja, w której realizowa-
ny jest projekt, np. konflikty, nieodpowiednie finansowanie, trudności w dostępie 
do zasobów (ludzkich i materialnych), itp. Przykładem takiego ryzyka może być zła 
obsługa organizacyjna projektów realizowana przez biuro zarządzania projektami. 

4. Ryzyko związane z zarządzaniem projektem wynika z działań podejmowanych 
podczas kierowania projektem na wszystkich jego etapach, w tym na etapie pla-
nowania. Może się wiązać np. z niewłaściwą alokacja zasobów, czy przekrocze-
niem budżetu lub harmonogramu. 
Oprócz identyfikacji zagrożeń, w analizie ryzyka powinno się uwzględnić następu-

jące kwestie [Wysocki 2013]: 
 prawdopodobieństwo straty wynikającej z ryzyka, 
 przewidywana wartość straty (w ujęciu pieniężnym), 
 straty przewidywane w przypadku spełnienia najgorszego scenariusza, 
 sposoby na ograniczenie lub eliminację potencjalnych strat, 
 inne metody realizacji projektu i poziom ryzyka z nimi związany. 

Zaleca się, aby przeanalizować wszystkie zagrożenia celem podjęcia decyzji, które 
z nich należy ignorować, a którymi się zająć i w jaki sposób [(Analiza ryzyka w projek-
tach, 2012]. Każdy z powyższych aspektów analizy ryzyka może znaleźć zastosowanie 
również w projekcie dofinansowanym w ramach PO IR 1.1.1. Należy jednak pamiętać, 
że ryzyko związane z realizacją projektów unijnych ma charakter specyficzny. Wiąże 
się bowiem z wieloma regulacjami prawnymi i procedurami, zgodnie z którymi wszel-
kie ewentualne zmiany muszą być zatwierdzone przez odpowiednią instytucję. Po-
nadto, od momentu zaplanowania do faktycznej realizacji projektu może upłynąć 
dużo czasu, co jest związane z procesem oceny wniosku projektowego, podpisania 
umowy, itp. [Szóstakowska 2013]. Nakładając na to specyfikę realizacji projektu ba-
dawczego, analiza ryzyka staje się jeszcze bardziej złożona. Do tego wszystkiego, 
w projekcie PO IR 1.1.1 wnioskodawca będzie rozliczany ze wskaźników wdrożenia 
(sprzedaży) rezultatu dopiero 3 lata po zakończeniu projektu, a w tym czasie otocze-
nie rynkowe i społeczne może ulec znaczącym zmianom. 
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Charakterystyka działania PO IR 1.1.1 na tle innych możliwości 
finansowania projektów w przedsiębiorstwach 
 
Wybór działania 1.1.1 (Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), jako podsta-
wy dla omówienia zagadnienia analizy ryzyka w projektach badawczych dofinanso-
wanych ze środków unijnych w przedsiębiorstwach był podyktowany głównie jego 
atrakcyjnością w porównaniu do innych programów krajowych (i międzynarodo-
wych). Program ten kierowany jest do przedsiębiorstw małych/mikro i średnich (MŚP) 
w Polsce, które wg raportu GUS (2015) stanowią ponad 99% wszystkich przedsię-
biorstw w kraju, i wg opracowania PARP (2014) wytwarzają 47,3% PKB w Polsce. 
Główne zalety POIR 1.1.1 to m.in.: a) możliwość finansowania działań badawczych 
(badania przemysłowe); b) wysoki maksymalny pułap kosztów kwalifikowanych pro-
jektu; c) elastyczność finansowania wydatków niezbędnych do realizacji prac badaw-
czych i rozwojowych; d) poziom dofinansowania niezależny od mapy pomocy regio-
nalnej; e) dobrowolność w kwestii współpracy z jednostką badawczą; f) składanie 
i ocena wniosków o dofinansowanie w trybie tzw. „szybkiej ścieżki”.  

Możliwość finansowania działań badawczych 

POIR 1.1.1 pozwala na finansowanie w przedsiębiorstwach działań czysto badaw-
czych np. eksperymentów laboratoryjnych (badania przemysłowe), czyli już od dru-
giego poziomu tzw. gotowości technologicznej (ang. Technology Readiness Level, TRL) 
innowacji (pierwszy poziom – czyli TRL I – to badania podstawowe, podczas gdy 
ostatni TRL IX to prace rozwojowe w stadium gotowym do wdrożenia). Szczegółowe 
definicje „badań przemysłowych”, „prac rozwojowych” oraz „wdrożenia”, w relacji do 
poziomów gotowości technologicznej, znajdują się m.in. w Instrukcji wniosku POIR 
1.1.1 NCBR [Instrukcja wypełnienia wniosku…20142020, Poddziałanie 1.1.1]. Dlatego 
poddziałaniem tym często są zainteresowane uczelnie i inne jednostki B+R, które 
mimo, iż same nie mogą wnioskować o dotację, chcą skorzystać z możliwości party-
cypowania jako podwykonawca ściśle współpracujący z przedsiębiorcą w realizacji 
innowacyjnego projektu. Poziom zaangażowania podwykonawców może być bardzo 
wysoki – nawet do 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Inne działania, np. POIR 
1.1.2, obejmują finansowaniem jedynie prace rozwojowe, czyli działania umownie 
rozpoczynające się od siódmego poziomu gotowości technologicznej (TRL VII). To 
z kolei oznacza, że wcześniej przeprowadzono już stosowane badania, oraz „dokona-
no demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w wa-
runkach zbliżonych do rzeczywistych“ [Instrukcja wypełnienia wniosku…20142020, 
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Poddziałanie 1.1.1, s. 15]. Inne działania PO IR dają możliwość finansowania wyłącznie 
wdrożenia gotowej już technologii (np. PO IR 3.2 – Wsparcie wdrożeń wyników prac 
B+R), w tym popularny wśród przedsiębiorstw Kredyt na innowacje technologiczne 
(3.2.2).  

Wysoki maksymalny pułap kosztów kwalifikowanych projektu 

 Kolejną zaletą tego poddziałania to wysoki maksymalny (dopuszczalny) pułap 
kosztów kwalifikowanych projektu – 20 mln zł, jeśli projekt obejmuje głównie badania 
przemysłowe, i 15 mln zł, jeśli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe. Niestety 
barierą w tym zakresie jest fakt, że wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi 
wynosić minimum 2 mln zł, a w takim przypadku wkład własny (wynoszący ok. 500 tys 
zł) może być trudny do udźwignięcia dla mikro przedsiębiorstw, szczególnie start-
up’ów. Z drugiej strony są projekty, w których minimalny pułap kosztów sięga 10 mln 
zł (np. STRATEGMED), oraz takie, w których maksymalna kwota o jaką można się ubie-
gać to np. 400 tys. [Poddziałanie PO IR 2.3.2 – Bony na innowacje dla MŚP].  

Elastyczność finansowania wydatków 

 Katalog kosztów kwalifikowanych PO IR 1.1.1 [zał. nr 1 Przewodnika kwalifikowal-
ności POIR 20142020, Działanie 1.1] dopuszcza finansowanie wielu zakupów związa-
nych z realizacją prac B+R w projekcie, np. zakup lub wynajem środków trwałych 
(aparatura, licencje na systemy/oprogramowanie), nietrwałych (materiały, sprzęt labo-
ratoryjny o wartości poniżej 3500 zł i inne elementy na trwale zamontowane w proto-
typie), wynagrodzenia personelu, koszty budynków i gruntów (dzierżawa), wynajem 
powierzchni laboratoryjnej, audyt zewnętrzny, usługi zewnętrzne (podwykonaw-
stwo). Należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach. Budynków i gruntów nie 
można zakupić – kwalifikowana jest jedynie ich dzierżawa, opłaty za wieczyste użyt-
kowanie oraz amortyzacja, przy czym łączna kwota tych wydatków nie może przekro-
czyć́ 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Rozliczenia zakupu środ-
ków trwałych (aparatura, narzędzia, sprzęt) można natomiast dokonać tylko na zasa-
dzie amortyzacji, która odnosi się wyłącznie do okresu realizacji projektu, a kwalifiko-
wana jest jedynie ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wyko-
rzystania środka podczas realizacji projektu. Odpisy muszą zostać obliczone na pod-
stawie przepisów o rachunkowości. W praktyce oznacza to, że projekcie trwającym 24 
miesiące, koszt zakupu narzędzia, którego wartość amortyzacji wynosi 10%/rok, jest 
kwalifikowany jedynie w 20%. Jeśli w dodatku urządzenie jest wykorzystywane jedy-
nie przez część projektu np. 12 miesięcy (co należy w każdym przypadku uzasadnić), 
to kwalifikowany koszt narzędzia o wartości np. 15 tys. będzie równy 1,5 tys., co po 
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odliczeniu wkładu własnego przestanie być opłacalne, biorąc pod uwagę koszty sa-
mej procedury związanej z zakupem takiego narzędzia w ramach projektu dofinan-
sowanego ze środków publicznych. Na szczęście wiele środków trwałych ulega amor-
tyzacji w ciągu 2 lub 3 lat (np. oprogramowanie). Korzystnie wypada także rozliczanie 
wynagrodzeń personelu, muszą to być jednak umowy o pracę lub zlecenia, gdyż 
umowy o dzieło traktowane są jak zlecanie usługi badawczej na zewnątrz, czyli pod-
wykonawstwo. Koszty podwykonawstwa z kolei nie mogą stanowić podstawy do 
naliczania kosztów pośrednich (które w 1.1.1 wynoszą 17% i są rozliczane ryczałtem). 
Niestety, w kategorii Wynagrodzenia można uwzględnić jedynie koszty personelu 
badawczego, a niezarządzającego, którego koszty zatrudnienia powinny zostać po-
kryte ze zryczałtowanych kosztów pośrednich (Przewodnik kwalifikowalności POIR 
2014-2020, Działanie 1.1). Mimo tych wszystkich ograniczeń, zasady kwalifikowania 
kosztów w PO IR 1.1.1 i tak są atrakcyjne dla wielu przedsiębiorców, którzy tak czy 
inaczej musieliby dokonać zakupu środków niezbędnych do opracowania planowanej 
innowacji. Dzięki projektowi koszt doposażenia np. ich parku maszynowego będzie 
dużo niższy.  

Poziom dofinansowania 

 Za atrakcyjny można uznać także poziom dofinansowania, który jest niezależny od 
mapy pomocy regionalnej, i pozwala pozyskać do 80% kosztów kwalifikowalnych 
w przypadku badań przemysłowych i do 60% w pracach rozwojowych. To jednak 
zależy od wielkości firmy (mała/mikro, średnia) oraz jej deklaracji, co do rozpo-
wszechniania wyników projektu, za którą otrzymuje się maks. 15% premię, jednak do 
poziomu nie większego niż 80%6. 

Dobrowolność w kwestii współpracy z jednostką badawczą 

 Niektóre działania PO IR wymagają realizacji projektu we współpracy przedsię-
biorcy z innymi podmiotami. Przykładowo, poddziałanie 2.3.2 (Bony na innowacje dla 
MŚP) wspiera projekty MŚP realizowane przez jednostkę naukową, przyczyniające się 
do rozwoju ich produktów. Z kolei poddziałanie 4.1.4 (Projekty aplikacyjne) pozwala, 
co prawda na finansowanie badań przemysłowych, ale projekt musi być obligatoryj-
nie realizowany w konsorcjum naukowo-przemysłowym. W poddziałaniu 1.1.1 przed-
siębiorca może realizować projekt zupełnie samodzielnie lub podzlecić część działań 

                                                        
6 Na przykład, maksymalna pomoc dla małego przedsiębiorcy na badania przemysłowe wynosi 70%,  

z uwzględnieniem premii – 80%; z kolei maksymalna pomoc na prace rozwojowe – 45%, po uwzględnieniu 
premii – 60% (Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, s. 5). 
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jednostce naukowej (lub innemu przedsiębiorcy, za zgodą NCBR), co również daje 
wysoką elastyczność w planowaniu działań.  

Składanie i ocena wniosków o dofinansowanie w trybie  
tzw. „szybkiej ścieżki” 

 Nabory w ramach POIR 1.1.1 ogłaszane są w trybie tzw. szybkiej ścieżki. Według jej 
założeń, wniosek składany jest tylko w formie elektronicznej za pomocą specjalnego 
generatora z uproszczoną do minimum dokumentacją, a proces jego oceny trwa ok. 
60 dni. Liczy się go od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w da-
nym etapie konkursu (w przypadku 1.1.1, gdzie nabór jest ciągły, z początkiem kolej-
nego miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku) do dnia ogłoszenia listy 
projektów, które zostały rekomendowane lub nie do dofinansowania. Wszystkie 
wnioski złożone w danym miesiącu oceniane są na początku następnego miesiąca 
(niezależnie od daty złożenia, stąd większość przedsiębiorców składa wnioski na ko-
niec miesiąca). Zwykły tryb oceny trwa ok. 90 dni. Jest jednak jedno zastrzeżenie – 
w przypadku dużej liczby złożonych wniosków, ich ocena może się wydłużyć, co się 
już zdarzało szczególnie naborach w początkowych i w okresie letnich wakacji (niedo-
stępność recenzentów).  
 
Analiza ryzyka w projektach dla przedsiębiorstw  
współfinansowanych w ramach PO IR 1.1.1 
 
Analizy dokonano na podstawie danych uzyskanych w trakcie stażu naukowego 
i pracy w jednej z małopolskich firm konsultingowych specjalizujących się w przygo-
towaniu dokumentacji i doradztwie związanym z aplikowaniem o dotacje z UE dla 
przedsiębiorstw. Dane te pochodzą z analizy przypadków – w tym wniosków projek-
towych oraz kart ocen wniosków po recenzjach – 10 przedsiębiorstw (MŚP), które w 
okresie od maja do listopada 2015 r. składały wnioski projektowe w ramach poddzia-
łania PO IR 1.1.1. Przeanalizowano również wszystkie elementy dokumentacji PO IR 
2014-2020, do których należą m.in. Przewodnik po kryteriach, Przewodniki kwalifiko-
walności oraz Instrukcja wypełnienia wniosku. Przeprowadzono również wywiady 
z przedsiębiorcami – klientami firmy konsultingowej, zlecającymi przygotowanie 
dokumentacji konkursowej, oraz z konsultantami odpowiedzialnymi za poszczegól-
nych klientów. Firmy te mają siedziby w województwie małopolskim i śląskim, więk-
szość z nich to mali i mikro przedsiębiorcy. Innowacyjne rozwiązania, które mia-
ły/mają zostać objęte dofinansowaniem, w większości przypadków dotyczą branży 
informatycznej, ale także żywnościowej, poligraficznej, fitness i rozrywkowej. Część 
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danych wykorzystanych do analizy ryzyka uzyskano także podczas wywiadu w Naro-
dowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), czyli Instytucji Pośredniczącej PO IR 1.1.1, 
odpowiedzialnej m. in. za opracowanie całej dokumentacji konkursowej i dokonywa-
nie oceny wniosków złożonych do dofinansowania na podstawie ustalonych i opisa-
nych w dokumentacji kryteriów. Przeprowadzono również rozmowy z 2 recenzentami 
wniosków PO IR 1.1.1. W ten sposób uzyskano materiał na podstawie, którego wyod-
rębniono dwa główne obszary analizy ryzyka: formalny i nieformalny. Obszar formal-
ny to analiza ryzyka, którą należy obligatoryjnie przedstawić we wniosku projekto-
wym, natomiast nieformalny wyraża się w obawach, jakie mają wnioskodawcy (ale też 
i konsultanci) na etapie przygotowania i składania wniosku projektowego.  

Formalna analiza ryzyka 

 Analizę ryzyka należy przeprowadzić zarówno w odniesieniu do prac badawczo-
rozwojowych (w ramach każdego z etapów prac B+R), jak i w odniesieniu do wdroże-
nia (po ukończeniu projektu). Dlatego pojawia się ona w dwóch częściach wniosku 
projektowego. W każdym przypadku instrukcja nakłada wymóg zdefiniowania zagro-
żenia (czyli sytuację/stan, która może utrudnić/uniemożliwić osiągnięcie efektu koń-
cowego i jego wdrożenie), jego skutków (wpływu) na osiągnięcie/wdrożenie rezulta-
tu, wraz ze wskazaniem odpowiednich metod jego minimalizacji (zapobieganie, prze-
ciwdziałanie) i neutralizacji (łagodzenie skutków, jeśli zagrożenie wystąpi). W ramach 
każdego z etapów prac B+R (których Instrukcja dopuszcza maksymalnie 4, w tym co 
najmniej jeden muszą obligatoryjnie stanowić prace rozwojowe), należy wskazać 
takie zagrożenia, które mogą utrudnić lub uniemożliwić osiągnięcie ich zakładanego 
efektu końcowego (co się odnosi do każdego etapu badań i prac). Jako przykłady 
wskazano dwa rodzaje zagrożeń: 
 zagrożenia natury technologicznej mogące przeszkodzić w zastosowaniu przyjętej 

koncepcji badawczej, tj. sytuacje z powodu, których przyjęta koncepcja badawcza 
dotycząca danego etapu może się okazać niewłaściwa, a więc nie pozwalająca 
osiągnąć zakładanego na danym etapie rezultatu; 

 zagrożenia natury prawno-administracyjnej, np. konieczność uzyskania odpo-
wiednich zezwoleń i decyzji związanych z kontynuacją prac B+R, np. gdy wyma-
gana jest zgoda właściwej komisji bioetycznej. 

 W analizowanych przypadkach zdecydowanie najczęściej pojawiały się ryzyka 
technologiczne, typu „niepowodzenie w uzyskaniu materiału o zadanych parame-
trach”, czy „dłuższy niż zakładany czas przetwarzania informacji w czasie rzeczywi-
stym”. W przypadku działań wdrożeniowych, należało zdefiniować zagrożenia dla 
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skutecznego wprowadzenia produktu na rynek i osiągnięcia założonych celów sprze-
dażowych, przykładowo: 
 zagrożenia ze strony konkurencji, np. wprowadzenie przez konkurentów na rynek 

takich samych lub lepszych produktów/technologii; 
 zagrożenia ze strony otoczenia prawno-administracyjnego, np. niezbędne do 

wdrożenia pozwolenia, decyzje, certyfikaty itp.;  
 zagrożenia wynikające z charakterystyki rynku docelowego i grup odbiorców pro-

duktu / technologii, np. brak akceptacji ceny produktu. 
 Analizę każdego typu zagrożenia (zarówno na poziomie prac B+R, jak i działań 
wdrożeniowych), sporządzono w następujący sposób: 
 nazwa zagrożenia (sytuacja/stan/zdarzenie); 
 przyczyna/-y wystąpienia zagrożenia, czyli czynniki mogące je wywołać lub spo-

wodować; 
 skutek/-ki (efekty) wystąpienia zagrożenia, czyli wpływ na projekt, a więc co się 

stanie jak zagrożenie faktycznie nastąpi, przy czym w żadnym przypadku nie okre-
ślono procentowej wartości tego wpływu; 

 prawdopodobieństwo wystąpienia określone w uproszczony sposób, jako „niskie”, 
„średnie” lub „wysokie”, również bez wartości procentowych; 

 metoda zapobiegania (prewencji), czyli jakie działania zostaną podjęte w projek-
cie, aby nie dopuścić do wystąpienia niepożądanej sytuacji (zagrożenia); 

 metoda neutralizacji, czyli łagodzenia lub eliminacji skutków zagrożenia, jeśli ono 
mimo wszystko wystąpi, można ją określić, jako „plan naprawczy”. 

 Analiza ryzyka miała charakter opisowy, bez podawania wartości liczbowych/ 
procentowych w odniesieniu do wpływu czy prawdopodobieństwa wystąpienia. Ze 
względu na ograniczoną liczbę znaków w generatorze, w polach przeznaczonych na 
opis analizy ryzyka zostały uwzględnione jedynie kluczowe zagrożenia z punktu wi-
dzenia rezultatu projektu. Na etapie jego realizacji, czyli po otrzymaniu pozytywnej 
oceny końcowej rekomendującej projekt do dofinansowania, należy się zastanowić 
nad sporządzeniem tzw. rejestru ryzyka, w którym wstępna lista zagrożeń zidentyfi-
kowana na poziomie wniosku zostanie poszerzona.  

Nieformalna analiza ryzyka 

 Ten typ analizy ryzyka nie został w żaden sposób ustrukturyzowany, chociaż 
w praktyce ma miejsce, i często od jego wyników zależy decyzja, co do treści projektu, 
terminu jego złożenia oraz realizacji. Są to wyrażone przez przedsiębiorcę obawy, co 
do możliwości uzyskania dofinansowania projektu, trudności podczas jego realizacji, 
wywiązania się z zakładanych efektów oraz możliwości wdrożenia wytworzonych 
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rezultatów. Często jest to analiza zarówno ryzyka, jak i potencjalnych korzyści – prze-
waga tych ostatnich decyduje o złożeniu wniosku i realizacji projektu badawczego. 
Nieformalna analiza ryzyka przebiega w sposób naturalny (np. podczas dyskusji i usta-
leń dotyczących projektu) i w dużo szerszym kontekście niż analiza formalna. Obawy 
dotyczące możliwości dofinansowania projektu wynikają z jednej strony z faktu ni-
skiego odsetka projektów rekomendowanych do finansowania w stosunku do wnio-
sków złożonych. Przykładowo, w naborze czerwcowym (06.2015) zostało złożonych 
308 wniosków, a rekomendowanych do dofinansowania zostało 38. W naborze sierp-
niowym (08.2015) z kolei na 180 złożonych wniosków rekomendowano 17 
(www.ncbr.gov.pl – Listy rankingowe PO IR 1.1.1). Podejmując decyzję o złożeniu 
wniosku projektowego i skorzystaniu z usług firmy konsultingowej przedsiębiorca 
podejmuje ryzyko finansowe. Związane jest ono zarówno z opłatą za przygotowanie 
wniosku, jak i z kosztem czasu pracy pracowników oddelegowanych do pracy nad 
wnioskiem, która polega na ścisłej współpracy wnioskodawcy z konsultantem. Należy 
przyjąć, że czas niezbędny na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej to 
średnio miesiąc prawie codziennej pracy, co najmniej dwóch osób, i to przy założeniu, 
że wnioskodawca ma już gotowy pomysł i dopracowaną koncepcję prac badawczych 
wraz z kosztorysem. W przeciwnym razie czas ten może się wydłużyć nawet do kilku 
miesięcy. Tak długi czas pracy nad projektem wynika przede wszystkim ze złożoności 
wniosku, który wymaga dokładnego i rzetelnego opisu wielu aspektów innowacyjne-
go przedsięwzięcia. Są to m.in.: 
 opis innowacyjnych funkcjonalności w kontekście rozwiązań technicznych oraz 

korzyści użytkowych w porównaniu do konkurencji; 
 poparta statystykami analiza rynku, uwzględniająca zapotrzebowanie na rezultat 

projektu, charakterystykę grupy docelowej i opis konkurencji;  
 opis wdrożenia rezultatu wraz z analizą opłacalności wdrożenia, uwzględniającą 

wielkość sprzedaży rezultatu i przychód w ciągu 5 lat po zakończeniu projektu; 
 opis wyzwania technologicznego wraz z przeglądem dostępnej wiedzy pochodzą-

cej m.in. ze światowej literatury i baz danych;  
 opis etapów prac B+R; 
 doświadczenie wnioskodawcy w działalności B+R, mierzone m.in. liczbą otrzyma-

nych patentów, nowych wdrożeń i metod produkcji w ostatnich latach, oraz zre-
alizowanymi projektami badawczymi; 

 wykaz zasobów technicznych niezbędnych do realizacji poszczególnych prac B+R;  
 wykaz personelu w dyspozycji wnioskodawcy wraz z ich życiorysami i osiągnię-

ciami w zakresie przedmiotowego projektu oraz roli, jaką będą pełnić w projekcie;  
 wykaz stanowisk osób do zatrudnienia wraz z wymogami i opisem rekrutacji;  
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 uzasadnienie każdej pozycji kosztów, oddzielnie dla badań przemysłowych i prac 
rozwojowych.  

Wszystkie powyższe części podlegają ocenie wg ściśle zdefiniowanych kryteriów, 
przedstawionych poniżej. Często kompletny wniosek projektowy PO IR 1.1.1 ma obję-
tość ponad 100 stron. Dodatkowo 2-3 dni wymaga wprowadzenie danych do genera-
tora online, szczególnie jeśli chodzi o budżet, gdzie na każdą z pozycji tworzone jest 
osobne pole. Aby uzyskać dofinansowanie należy spełnić wszystkie kryteria formalne 
oraz merytoryczne, w tym kryteria dostępu i punktowane (rys. 1). 
 
Rysunek 1. Kryteria oceny wniosku projektu badawczego w ramach PO IR 1.1.1 

 
Źródło: Opracowanie własne na podst. Przewodnika po kryteriach…2014-2020, Poddziałanie 1.1.1). 

 
 Najmniej ryzykowne jest niespełnienie kryteriów formalnych, gdyż w takim przy-
padku wnioskodawca ma 7 dni (od momentu otrzymania wyniku oceny) na wniesie-
nie korekty, której elementy są szczegółowo wylistowane. Po pozytywnej ocenie for-
malnej wniosek jest kierowany do oceny merytorycznej. Najbardziej ryzykowne w tym 
zakresie są kryteria dostępu – niespełnienie chociażby jednego z nich skutkuje odrzu-
ceniem wniosku. Kryteria punktowane (łącznie maks. 17 punktów) wymagają nato-
miast uzyskania, co najmniej 12 punktów, aby wniosek był rekomendowany do dofi-
nansowania. Analiza kart ocen wykazała, że kluczową kwestią w ocenie merytorycznej 
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projektów jest dobrze opisana innowacyjność, prawidłowe przyporządkowanie prac 
do badań przemysłowych i prac rozwojowych, oraz doświadczenie kadry badawczej 
w realizacji podobnych projektów B+R. Często obserwowanym elementem analizy 
ryzyka była decyzja przedsiębiorcy o zgłoszeniu wniosku patentowego tuż przed 
złożeniem projektu. Takie zgłoszenie z jednej strony miało udokumentować doświad-
czenie wnioskodawcy w działalności B+R i tym samym zwiększyć szansę pozytywnej 
oceny wniosku, z drugiej zaś przedsiębiorcy chcieli zabezpieczyć swoją własność inte-
lektualną. Ta druga postawa mogła wynikać z niepewności, co do uczciwości recen-
zentów czy instytucji, stąd niechęć przedsiębiorców do ujawniania we wniosku szcze-
gółów technologicznych i np. zbyt ogólny opis etapów prac B+R czy innowacji.  
 Przedsiębiorcy często zastanawiali się, jaką wartość przewidywanej sprzedaży 
powinni podać, aby z jednej strony wykazać maksymalną opłacalność wdrożenia, 
(która podlega ocenie punktowej), a z drugiej mieć pewność, że będą w stanie się 
z tego wywiązać w okresie 3 lat po zakończeniu projektu (co z kolei należy wykazać 
jako wskaźnik przychodu). Zatem analiza ryzyka powinna uwzględniać zarówno moż-
liwość odrzucenia wniosku przy zbyt niskiej opłacalności wdrożenia, jak i ryzyko zwro-
tu dotacji (w całości lub części) w przypadku nieuzyskania planowanego wskaźnika 
przychodu. Pamiętać przy tym należy, że koszty wdrożenia w PO IR 1.1.1 nie podlegają 
dofinansowaniu, mimo że wnioskodawca jest z wyników tego wdrożenia rozliczany.  
Istotnym przedmiotem nieformalnej analizy ryzyka jest także decyzja odnośnie termi-
nu rozpoczęcia projektu. O ile większość przedsiębiorców ustala datę rozpoczęcia 
działań B+R na ok. 3-4 miesiące po złożeniu wniosku (czas oceny oraz podpisania 
dokumentów) i uzależnia go od otrzymanej dotacji, część z nich chce rozpocząć pro-
jekt jak najwcześniej jest to możliwe. Pośpiech ten wynika głównie z chęci wyprze-
dzenia konkurencji we wdrożeniu i sprzedaży innowacyjnych rezultatów (jeśli przed-
siębiorca uważał, że istnieje realne zagrożenie ze strony konkurencji) lub z faktu, że 
wkład własny pochodził w części np. od większego inwestora, który w jakiś sposób 
wywierał nacisk na jak najszybsze wdrożenie produktu. Zgodnie z wytycznymi, wy-
datki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane najwcześniej dzień po złożeniu 
wniosku projektowego (tj. nie trzeba czekać do momentu oceny i podpisania umo-
wy), jednakże w przypadku negatywnej oceny wniosku stają się one niekwalifikowane 
i nie można ich rozliczyć nawet w przypadku, gdy w kolejnym naborze projekt zosta-
nie rekomendowany do dofinansowania. To z kolei oznacza, że przedsiębiorca po-
dejmuje ryzyko finansowe rozpoczynając projekt przed oficjalną decyzją o jego finan-
sowaniu. Dlatego taka decyzja powinna być wynikiem wnikliwej analizy, w tym po-
tencjału wdrożeniowego przedmiotowej technologii.  
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Wnioski 
 
Artykuł stanowi próbę podjęcia zagadnienia analizy ryzyka na przykładzie przedsię-
biorstw ubiegających się o dofinansowanie projektów badawczych w ramach pod-
działania 1.1.1 PO IR. Jego celem było ukazanie rzeczywistego przebiegu procesu 
analizy ryzyka, która ma miejsce na etapie składania przygotowania i składania doku-
mentacji projektowej, czyli w fazie planowania projektu. W tym procesie wyróżniono 
dwa rodzaje analizy ryzyka: analizę formalną, wymaganą przez wytyczne wniosku 
projektowego, oraz nieformalną, nieustrukturyzowaną, ale mającą miejsce w rzeczy-
wistości. Zaprezentowano wady i zalety podziałania PO IR 1.1.1 oraz problemy zwią-
zane z realizacją projektów badawczych w przedsiębiorstwach typu MSP. W zakresie 
nieformalnej analizy ryzyka przedstawione zostały główne obawy wnioskodawców 
związane z udziałem w projekcie PO IR 1.1.1. Można stwierdzić, że analiza ryzyka pro-
jektu badawczego realizowanego przez MSP i dofinansowanego ze środków unijnych 
jest wielopłaszczyznowa. Na ogólne zagadnienie dotyczące analizy ryzyka w projek-
tach nakładają się następujące aspekty: 
 specyfika projektu badawczego, 
 specyfika projektu unijnego, 
 specyfika realizacji projektu w przedsiębiorstwie MSP, często bez wydzielonego 

działu B+R czy biura zarządzania projektami, 
 prognozowanie wartości wskaźników projektu, np. wdrożeniowych/ 

sprzedażowych na kilka lat wprzód. 
 Mimo, że podstawowym ograniczeniem opisu przypadków był ich ograniczony 
zakres i stosunkowo szerokie ujęcie problemu, każdy z poruszanych aspektów może 
stanowić ciekawy przedmiot badań problematyki analizy ryzyka i podstawę do stwo-
rzenia dalszych modeli badawczych. W praktyce wyniki takich badań mogą zostać 
wykorzystane do stworzenia katalogów ryzyka dla projektów badawczych realizowa-
nych przez przedsiębiorstwa. Mogą także pomóc w ustrukturyzowaniu nieformalnej 
części analizy ryzyka. 
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Applying the analytic hierarchy process (AHP) in the analysis of 
the success factors of research cooperation between research 
units and enterprises 
 
Abstract: The aim of the current paper is to present a procedure of the application of the AHP 
method (the Analytic Hierarchy Process) in the analysis and prioritization of success factors of 
the research-industry collaboration. The AHP method is one of the best known and most widely 
used (in science and practice) multi-criteria decision-making methods, developed in the 70’s by 
the American mathematician, T. L. Saaty. The subject of research  successful research collabo-
ration of business and academia  constitutes an important topic in the context of innovative 
development of the Polish economy. Therefore, an attempt has been made to determine which 
factors can contribute to achieving this success in the highest degree. The article discusses 
steps of the AHP method, and then presents and analyses hierarchical model of the criteria and 
success factors. Results of the analysis shows that the most important success criterion is Com-
petence and experience of researchers (priority: 0.54), and the most important factors are: Publi-
cations in scientific journals (0.24) and Experience of researchers in other research projects (0.24). 
The least important factors include i.a. Number of patents (0.01). The results of the analysis are 
discussed in the context of the current situation in Poland. 
Keywords: success factors, research cooperation, R&D project, analytic hierarchy process (AHP). 
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Wstęp 
 
Celem artykułu jest przedstawienie procedury zastosowania jednej z najbardziej zna-
nych, wielokryterialnych metod wspomagających podejmowanie decyzji  analitycz-
nego procesu hierarchicznego (AHP) w analizie czynników sukcesu współpracy ba-
dawczej jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Wybór przedmiotu badań był umo-
tywowany ważnością i aktualnością problematyki współpracy sfery nauki z biznesem, 
szczególnie w Polsce, w kontekście możliwości pozyskania dofinansowania na pro-
jekty realizowane w takiej współpracy z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 
(POIR). Dziś już nikogo nie trzeba przekonywać jak ważna jest współpraca nauki i biz-
nesu dla rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Zarówno przedsiębior-
stwa, jak i ośrodki naukowe, czerpią z tej współpracy obopólne korzyści. Dla przedsię-
biorstw jest to przede wszystkim przyśpieszony i szerszy dostęp do zasobów sektora 
B+R, prowadzący do zwiększania ich przewagi konkurencyjnej. Dla sektora nauki są to 
dodatkowe źródła finansowania i projekty ukierunkowane na aspekty użytkowe 
[Etzkowitz, Klofsen 2005 2010].  
 Współpraca pracowników nauki z przedsiębiorstwami może przybierać różne 
formy, m. in.: zatrudnianie w firmie (np. na umowę) konkretnych naukowców celem 
realizacji określonego projektu, usługi na zlecenie, spółka biznesu i jednostki B+R, 
udział przedstawicieli biznesu w procesach dydaktycznych uczelni, praktyki i staże 
pracowników nauki i studentów w przedsiębiorstwach, studia podyplomowe dla 
przedstawicieli biznesu, oraz projekty [Tomczak 2014]. Ta ostatnia forma współpracy 
jest bardzo popularna i pożądana, z kilku powodów.  
 Po pierwsze, pozwala na pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, np. 
pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w tym dedykowany spe-
cjalnie dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój (PO IR) 
20142020, na który przeznaczono 8,6 mld euro.  
 Po drugie, pozwala na stosunkowo długą (zazwyczaj 23 lata) i sformalizowaną 
współpracę zwieńczoną wdrożeniem na rynek konkretnego, innowacyjnego produktu.  
 Po trzecie, współpraca taka przebiega według ściśle określonego planu, redukując 
tym samym ryzyko niepowodzenia. Badania wskazują jednakże, że praktyczna realiza-
cja i osiągnięcie zakładanych celów są dużym wyzwaniem dla sukcesu współpracy, 
głównie ze względu na różnice pomiędzy kulturą organizacyjną, wartościami, działa-
niami i stylem zarządzania w sferze nauki i biznesu [George i in. 2002; Hammert, 
Bstieler 2010]. Dlatego warto się zastanowić, jakie czynniki warunkują sukces współ-
pracy naukowców z przedsiębiorcami, i które z tych czynników są szczególnie ważne.  
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 Do analizy i priorytetyzacji czynników sukcesu w opisanych badaniach wykorzy-
stano metodę analitycznego procesu hierarchicznego (ang. Analytic Hierarchy Process - 
AHP). Metoda AHP, oraz jej rozszerzenie ANP (ang. Analytic Network Process), czyli ana-
lityczny proces sieciowy, zostały opracowane i spopularyzowane przez amerykań-
skiego profesora matematyki, Thomasa L. Saaty’ego w latach 70. XX w. Początki AHP 
sięgają lat 60. XX w., kiedy Saaty był odpowiedzialny za projekty realizowane w Ame-
rykańskiej Agencji Kontroli Zbrojeń i Rozbrojenia. Nie będąc w pełni usatysfakcjono-
wanym wynikami tych projektów, doszedł do wniosku, że przyczyną ich niepowodze-
nia była, między innymi, abstrakcyjność ówcześnie stosowanych modeli decyzyjnych. 
Wtedy wpadł na pomysł opracowania prostego i uniwersalnego narzędzia wspoma-
gającego decydentów w podejmowaniu złożonych decyzji [Forman, Gass 2001].  
W istocie, główną zaletą metody AHP jest jej wszechstronność, czego dowodem jest 
fakt, że była i jest stosowana w wielu różnych dziedzinach [Vaidya, Kumar 2006]. Po-
nadto, daje się ją łączyć z innymi technikami i metodami, np. Delphi-AHP [Vidal i in. 
2011], AHP-TOPSIS [Gao, Hailu 2013]. Żadna inna wielokryterialna metoda wspoma-
gająca podejmowanie decyzji (np. ELECTRE, MACBETH, VDA) nie osiągnęła aż takiej 
popularności jak AHP, która jest obecnie stosowana zarówno w nauce, jak i w prakty-
ce. Przy jej wsparciu podejmowano decyzje w takich korporacjach jak IBM i British 
Airways [Saaty 2008]. 
 W kolejnych częściach artykułu omówiono poszczególne etapy metody AHP, a na-
stępnie dokonano przeglądu badań dotyczących czynników sukcesu i barier współ-
pracy nauki z gospodarką. Na podstawie tych informacji został zbudowany hierar-
chiczny model czynników sukcesu, który następnie poddano analizie AHP w celu 
wyznaczenia, które kryteria i czynniki są najważniejsze z punktu widzenia współpracy 
i które wymagają szczególnej uwagi. Wyniki analizy omówiono w kontekście obecnej 
sytuacji w Polsce. 
 
Etapy metody analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) 
 
Etapy analizy AHP oraz fundamenty matematyczne można znaleźć praktycznie w każ-
dym podręczniku i artykule T. L. Saaty’ego [np. Saaty 2000, 2012] oraz w innych publi-
kacjach dotyczących tych metod [np. Forman 1993]. W języku polskim, książka Prusak 
i Stefanów [2014] została w całości poświęcona metodzie AHP i szczegółowemu 
omówieniu jej etapów, z kolei artykuł Prusak i in. [2014] przedstawia AHP w wersji 
syntetycznej „na skróty”. Dlatego w obecnym artykule poszczególne etapy AHP będą 
jedynie streszczone w stopniu koniecznym do objaśnienia dalszej analizy czynników 
sukcesu.   
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Etap 1. Budowa modelu decyzyjnego w formie struktury hierarchicznej 

 Budowa modelu decyzyjnego w metodzie AHP polega na skonstruowaniu hierar-
chii, złożonej (najczęściej) z czterech poziomów:  
 celu decyzyjnego (ang. goal), odpowiadającego na pytanie „jaki stan decydent 

chce osiągnąć?” i umieszczonego zawsze na samej górze hierarchii; 
 kryteriów decyzyjnych, odpowiadających na pytanie „co ma wpływ na realizację 

celu decyzyjnego?”; 
 subkryteriów (czynników, podczynników), określających „co ma wpływ na spełnie-

nie poszczególnych kryteriów?”; 
 wariantów decyzyjnych (ang. alternatives) zwanych również „alternatywami” de-

cyzyjnymi („jaki decydent wybór?”), umieszczonymi na samym dole modelu hie-
rarchicznego. 

 Liczne przykłady struktur hierarchicznych można znaleźć w książce Saaty i Forman 
[1992]. Wiele problemów decyzyjnych nie wymaga zastosowania wszystkich czterech 
poziomów hierarchii, ale są też problemy bardziej złożone, dla których należy zdefi-
niować dodatkowe kategorie w strukturze, np. podkategorie czynników. Jeśli w do-
datku poszczególne elementy problemu decyzyjnego są ze sobą powiązane na róż-
nych poziomach, należy się zastanowić, czy zamiast układu hierarchicznego nie za-
stosować analitycznego procesu sieciowego (ANP). Analiza modelu ma miejsce 
w układzie poszczególnych grup elementów, zawsze z poziomu niższego względem 
poziomu znajdującego się bezpośrednio wyżej. Na przykład, kryteria analizowane są 
względem celu, subkryteria względem odpowiadających im kryteriów, natomiast 
alternatywy w relacji do każdego subkryterium. 

Etap 2: Analiza modelu za pomocą fundamentalnej skali porównań 

 Do analizy modelu hierarchicznego używa się dwubiegunowej, dziewięciostop-
niowej skali o charakterze liniowym, zwanej fundamentalną skalą porównań. Określe-
nie „fundamentalna” bierze się z faktu, że nie jest to jedyna skala mająca zastosowanie 
w AHP. Oprócz niej można jeszcze zastosować np. potęgową, geometryczną, czy 
zrównoważoną [Ishizaka i Labib 2011], jednakże liniowa okazała się optymalna pod 
różnymi względami [Franek i Kresta 2014)], jest też najprostsza w użyciu i na niej 
opiera się oprogramowanie do analizy AHP/ANP (Super Decisions), stąd też jest stoso-
wana najczęściej. Skala dwubiegunowa służy do porównań parami różnych obiektów, 
poprzez określenie stopnia przewagi jednego nad drugim (np. A nad B). Można to 
zrobić zarówno werbalnie, jak i za pomocą liczb, przy czym respondent ma następu-
jące możliwości: 
 obiekty A i B mają takie samo znaczenie („1”), 
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 obiekt A ma małą przewagę nad B, lub B ma małą przewagę nad A („3”), 
 obiekt A ma dużą przewagę nad B lub B ma dużą przewagę nad A („5”), 
 obiekt A ma bardzo dużą przewagę nad B lub B ma bardzo dużą przewagę nad A („7”), 
 obiekt A ma całkowitą przewagę nad B lub B ma całkowitą przewagę nad A („9”). 
 Stopnie parzyste (2, 4, 6, 8), znajdujące się pomiędzy głównymi kategoriami ozna-
czonymi za pomocą liczb nieparzystych, powinny być stosowane wówczas, gdy re-
spondent nie jest w stanie dokonać właściwej oceny posługując się jedynie katego-
riami głównymi. Podstawową zasadą analizy hierarchii jest porównanie każdego ele-
mentu z każdym z innym, znajdującym się w tej samej grupie modelu. Dlatego 
w przypadku, gdy dana grupa składa się z wielu elementów, takich kombinacji par 
elementów może być bardzo dużo. Przykładowo, dla n=10 elementów należy utwo-
rzyć aż 45 kombinacji par elementów i dokonać tyleż porównań. Dlatego liczba ele-
mentów w zbiorze nie powinna przekraczać tzw. „magicznej liczby” 7+/-2 Millera, czyli 
9 elementów [Miller 1956], gdyż może to prowadzić do pomyłek i błędów podczas 
dokonywania osądów, a w konsekwencji do niespójności wyników (patrz: Etap 4). 

Etap 3: Kalkulacja współczynników wagowych (priorytetów) 

 Wyniki porównań wprowadzane są do macierzy A o wymiarach n x n, gdzie n jest 
liczbą porównywanych elementów. Macierzy porównań jest tyle, ile grup elementów. 
Macierz stanowi główne narzędzie analizy AHP [np. Saaty 2000]. Na podstawie wpro-
wadzonych do niej wartości oblicza się współczynniki wagowe, zwane priorytetami. 
Można to zrobić na kilka sposobów. Najprostsze jest użycie oprogramowania kompu-
terowego (np. Super Decisions). Można też przeprowadzić „ręczną” kalkulację, np. za 
pomocą mnożenia macierzy, średniej arytmetycznej lub średniej geometrycznej, 
pamiętając jednak, że te dwie ostatnie metody generują jedynie przybliżone wyniki. 
W literaturze dotyczącej AHP można się spotkać z pojęciami priorytety lokalne i glo-
balne. Upraszczając, pojęcia te dotyczą miejsca współczynników wagowych w modelu 
hierarchicznym i ich relacji do celu głównego. Priorytety lokalne to współczynniki 
uzyskane bezpośrednio z macierzy porównań, odzwierciedlające znaczenie danego 
elementu względem elementu macierzystego, położonego o poziom wyżej w hierarchii. 
Z kolei priorytety globalne przedstawiają udział każdego elementu w realizacji celu głów-
nego. Na przykład, priorytety globalne subkryteriów oblicza się, jako iloczyn wartości ich 
priorytetów lokalnych oraz wartości priorytetu odpowiadającego im macierzystemu kry-
terium. Dokładne omówienie procedur kalkulacji priorytetów (w tym lokalnych i glo-
balnych) można znaleźć w literaturze przedmiotu np. [Saaty 2000; Prusak, Stefanów 
2014].  
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Etap 4: Obliczanie współczynnika CR jako wskaźnika spójności wyników  

 Metoda AHP nakazuje kontrolę spójności wyników na poziomie każdej macierzy. 
Stopień spójności dokonanych porównań jest mierzony za pomocą specjalnego 
współczynnika spójności (zgodności)  CR (ang. Consistency Ratio), po wprowadzeniu 
wyników porównań do macierzy i obliczeniu współczynników wagowych. Wyniki są 
spójne tylko wtedy, gdy CR≤0,10. Jeśli CR przekracza tę wartość, twórca metody AHP 
nakazuje rewizję niespójnej macierzy poprzez ponowne rozpatrzenie osądów, w prze-
ciwnym razie wyniki należy uznać za niewiarygodne2. Współczynnik CR liczony jest 
automatycznie w programie Super Decisions, natomiast jego podstawy matematycz-
ne, źródła (przyczyny), jak również sposób liczenia ręcznego zostały omówione w ww. 
publikacjach Saaty’ego i innych autorów. Należy podkreślić, że mimo licznej krytyki 
pod adresem współczynnika CR, jest on uważany za jedną z podstawowych zalet 
metody AHP, gdyż pozwala w sposób sformalizowany kontrolować i korygować 
wszelkie błędy i nielogiczności popełnione przez ekspertów podczas dokonywania 
porównań [Finan i Hurley 1999]. W większości przypadków, oprócz analizy spójności, 
należy również przeprowadzić tzw. analizę wrażliwości (ang. sensitivity analysis), która 
pozwala na zbadanie wpływu zmiany wartości macierzy na wyniki końcowe. Program 
Super Decisions posiada odrębną funkcję analizy wrażliwości3, natomiast procedury ręczne 
zostały omówione np. w [Saaty 2000]. 

Etap 5: Agregacja wyników w grupowym podejmowaniu decyzji 

 Ponieważ ważne, złożone decyzje nigdy nie zapadają jednoosobowo, duża część 
literatury przedmiotu została poświęcona agregacji wyników AHP w grupowym po-
dejmowaniu decyzji [np. Basak, Saaty 1993; Saaty i Peniwati 2007]. Znane są dwa 
sposoby łączenia wyników pochodzących od wielu respondentów: jakościowe (be-
hawioralne) oraz ilościowe (matematyczne) [Goodwin i Wright 2011]. W odniesieniu 
do metody AHP, znane są cztery metody agregacji wyników grupowych [Dyer i For-
man 1992]: 1) konsensus, 2) głosowanie, 3) agregacja indywidualnych osądów (AIJ, ang. 
aggregating individual judgments), 4) agregacja indywidualnych priorytetów (AIP, ang. 
aggregating individual priorities). Jeśli ani konsensus, ani głosowanie nie są możliwe, należy 

                                                      
2 Współczynnik CR, jako wskaźnik spójności wyników był i jest przedmiotem licznych badań. Wciąż 

nie ma zgody, co do tego, czy powinien być on traktowany jako nienaruszalna granica czy jako ogólna 
wytyczna. Wiadomo, że jest bardzo wrażliwy na wszelkie błędy w porównaniach. Badania wskazują, że 
ponowne rozpatrzenie osądów może być czasami niemożliwe do realizacji ze względu na czas i koszty, 
a wyniki są podobne niezależnie od wartości CR [np. Apostolou i Hassel 1993, 2002]. 

3 Analizy wrażliwości w ww. programie można dokonać tylko dla modelu posiadającego alternatywy 
decyzyjne. 
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rozważyć, którą z matematycznych procedur agregacji należy zastosować, AIJ czy AIP. 
Różnica pomiędzy nimi wynika z formy udziału ekspertów w procesie decyzyjnym, czy 
działają oni, jako jednolity zespół (wówczas stosuje się AIJ), czy jako niezależni re-
spondenci (wówczas AIP). Szczegółowy opis obu procedur, oraz warunków i sposobów 
ich zastosowania, znajduje się m.in. w pracy Forman i Peniwati (1998). 
 
Budowa hierarchicznego modelu kryteriów i czynników  
sukcesu współpracy badawczej 
 
Punktem wyjścia do budowy modelu AHP były ogólnopolskie badania dotyczące czyn-
ników sukcesu współpracy badawczej nauki z gospodarką, prowadzone w ramach pro-
jektu pt. „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia 
podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz 
nauki” [Prusak 2012]. Badania obejmowały grupy fokusowe, panele dyskusyjne i badania 
ankietowe. Rezultatem było m. in. zidentyfikowanie i określenie ważności 13 czynników 
sukcesu współpracy nauki z gospodarką: 1) Kompetencje, czyli zaplecze merytoryczne, 
2) Kontakty i partnerstwo, 3) Otwartość na współpracę (mentalność), 4) Pozytywny 
klimat i wsparcie ze strony instytucji i państwa, 5) Atrakcyjność działalności nauko-
wo-badawczej, 6) Zaplecze finansowe i infrastrukturalne, 7) Rozpoznanie rynku i środo-
wiska, 8) Przepływ informacji i promocja, 9) Wzajemne korzyści i umiejętność ich zdefi-
niowania, 10) Odpowiedni system motywacyjny, 11) Wzajemne zaufanie, 12) Determi-
nacja i konsekwencja w działaniach, 13) Elastyczność i dynamizm. Każdy z nich został 
szczegółowo omówiony i uzasadniony w kontekście relacji i potrzeb trzech różnych 
sektorów: nauki, biznesu i administracji4. Najwięcej wskazań ze strony uczestników grup 
fokusowych dotyczyło trzech pierwszych czynników, tj. Kompetencje, czyli zaplecze 
merytoryczne, Kontakty i partnerstwo, Otwartość na współpracę. Z kolei w badaniach 
ankietowych za najważniejsze w rankingu uznano: Otwartość na współpracę (48% ba-
danych), Kompetencje, czyli zaplecze merytoryczne (40%), Wzajemne korzyści (35%), 
Kontakty i partnerstwo (30,7%) oraz Zaplecze finansowe i infrastrukturalne (25,3%).  
 Dokonano także przeglądu innych badań w zakresie współpracy nauki z gospodar-
ką, jednak niewiele publikacji dotyczy czynników sukcesu, większość koncentruje się 
raczej wokół barier. Przykładowo, Tomczak [2014] zidentyfikował cztery grupy barier 
współpracy w zależności od ich źródła:  
1)  systemowe, wynikające głównie z uwarunkowań prawnych;  
2)  strukturalne, związane z brakiem odpowiednich strategii i polityk;  

                                                      
4 Jako podsumowanie opracowano model współpracy badawczej nazwany „Modelem ABS”, (od: Ad-

ministracja  Biznes  Science). 
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3)  świadomościowo-kulturowe, wynikające z braku powszechnego dostępu wiedzy 
związanej z procesami jej transferu;  

4)  kompetencyjne, wynikające z braku wystarczającego poziomu umiejętności i sku-
teczności w działaniu uczestników systemu, w tym władz i administracji uczelni.  

 Raport MNiSW (2006) został sporządzony na podstawie ogólnopolskich badań (wy-
wiady telefoniczne) prowadzonych wśród 173 managerów firm, z których z prawie poło-
wa współpracowała z naukowcami, oraz wśród 71 pracowników ośrodków naukowych. 
Jako podstawową przyczynę niepodejmowania współpracy przez przedsiębiorstwa 
uznano brak takiej potrzeby z ich strony, a w następnej kolejności brak świadomości 
o możliwości takiej współpracy. Jednakże, jako główną barierę wskazano brak dostatecz-
nych zachęt ze strony władz (np. podatkowych), zbyt wysoką cenę oferowaną przez na-
ukowców, brak odpowiednich ofert współpracy, brak informacji na temat możliwości 
współpracy i wynikających z niej korzyści, nieznajomość przez naukowców realiów ryn-
kowych, a także biurokrację i zbyt wolne tempo współpracy z ośrodkami naukowymi. 
Z drugiej strony, jako korzyści współpracy wskazano m. in. możliwość wdrażania innowa-
cyjnych rozwiązań, dostęp do najnowszej wiedzy, wyższą jakość produktów, wzrost kon-
kurencyjności firmy a nawet jej prestiżu. Inne badania dotyczące barier współpracy były 
prowadzone w konkretnych regionach, np. mazowieckim [Poznańska i in. 2012], łódzkim 
[Kaczmarska-Krawczak 2013], czy w podregionie bielskim [Matuszek i Puda 2010]. Cieka-
wez punktu widzenia omawianych w tym artykule badań są motywy wyboru przez przed-
siębiorcę określonego partnera ze sfery nauki, przedstawione w raporcie Kaczmar-
ska-Krawczak [2013]. Są to m. in.: specjalistyczna wiedza pracowników naukowych, znajo-
mość branży i nowych technologii i/lub posiadanie odpowiedniej aparatury umożliwiającej 
realizację projektu, oraz potrzeba pozyskania wykwalifikowanej, kompetentnej kadry. 

Celem modelu AHP przedstawionego w obecnym artykule było wyodrębnienie tych 
czynników sukcesu współpracy, które występują po stronie sektora nauki5. W Polsce funk-
cjonują trzy sektory nauki: szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe (JBR) i Polska 
Akademia Nauk (PAN). Każdy ma swoją specyfikę. Głównym zadaniem szkół wyższych jest 
edukacja, a prace badawcze są niezbędnym uzupełnieniem działalności dydaktycznej. 
Placówki PAN są nastawione na badania podstawowe, a JBR na badania stosowane i prace 
rozwojowe [Kaczmarska-Krawczak 2013]. Dla uproszczenia, w artykule posłużono się 
skrótem „jednostki B+R” w odniesieniu do wszystkich trzech podmiotów, biorąc pod 
uwagę fakt, że przedsiębiorstwa chcące współpracować z nauką poszukują konkretnych 
kompetencji i rozwiązań, bez względu na typ podmiotu. Gotowy model AHP przedsta-
wiono na rys.1. 

                                                      
5 Odrębny model został zaprojektowany dla sektora przedsiębiorstw, jednak nie stanowi przedmiotu 

analizy w tym artykule. 
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Rysunek 1. Model hierarchiczny (AHP) czynników sukcesu współpracy badawczej  

nauki z gospodarką 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Celem nadrzędnym jest Wybór najważniejszych czynników sukcesu współpracy ba-
dawczej. Jako kryteria sukcesu określono cztery grupy czynników (dwa z nich dotyczą 
samych naukowców, dwa pozostałe  jednostek B+R): 
1)  Kompetencje i doświadczenie badawcze naukowców;  
2)  Kompetencje i doświadczenie naukowców we współpracy z biznesem; 
3)  Kontakty, partnerstwo i gotowość do współpracy ze strony jednostki B+R; 
4)  Zaplecze finansowe i infrastrukturalne jednostki. 
 W ramach każdego kryterium, jako subkryteria modelu zdefiniowano czynniki 
sukcesu. Ponieważ celem przedstawionych badań nie był wybór konkretnej jednostki 
spełniającej określone kryteria, a określenie, które z czynników w najwyższym stopniu 
przyczyniają się do sukcesu współpracy badawczej, analiza AHP nie obejmuje wa-
riantów (alternatyw) decyzyjnych. Jednakże zaprezentowany model może do tego 
posłużyć, wówczas w miejsce określonych ogólnie w powyższej hierarchii jednostek 
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A), B), itd., należałoby podstawić konkretne podmioty (np. Politechnika Krakowska vs. 
Politechnika Śląska vs. Politechnika Świętokrzyska). Zarówno konstrukcja modelu AHP, 
jak i jego analiza przedstawiona w dalszej części artykułu, została przeprowadzona 
w oparciu o dane uzyskane przez autora podczas stażu naukowego i pracy w firmie 
konsultingowej w zakresie doradztwa związanego z aplikowaniem o dotacje UE dla 
przedsiębiorstw, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej na działania B+R 
realizowane we współpracy z sektorem nauki.  
 
Sposób gromadzenia i analizy danych 
 
Analizę przeprowadzono za pomocą programu Super Decisions  darmowego narzę-
dzia do analizy AHP i ANP, udostępnionego przez Saaty’ego na stronie: 
www.superdecisions.com6. Rys. 2 przedstawia model hierarchiczny czynników sukce-
su omówiony w poprzedniej części, który wprowadzono do programu Super Deci-
sions, i w którym użyto odpowiednich kodów celem skrócenia zbyt długich, opiso-
wych nazw.7 Po zbudowaniu modelu hierarchicznego, zaprojektowano odpowiednie 
połączenia pomiędzy elementami (w programie zwanymi nodes), które w przypadku 
AHP zawsze wychodzą od górnego elementu (tzw. parent node) w kierunku elemen-
tów znajdujących się bezpośrednio pod nim. Przykładowo, kryterium 1: Kompetencje 
badawcze znajdujące się w zbiorze (tzw. cluster) określonym pod nazwą Kryteria, po-
łączono ze wszystkimi kolejno czynnikami w odpowiadającym mu zbiorze: 1. Kompe-
tencje badawcze. Cel główny natomiast (Wybór czynników sukcesu) został w podobny 
sposób połączony ze wszystkimi czterema kryteriami. 
 Dane wejściowe, czyli opinie (osądy) eksperckie na temat ważności poszczegól-
nych czynników sukcesu zostały wprowadzone poprzez dokonanie porównań parami 
wszystkich tych czynników, zlokalizowanych w ramach poszczególnych klastrów.  
 W programie Super Decisions moduł wprowadzania porównań ma mieć pięć moż-
liwości: 1) forma graficzna, 2) forma werbalna, 3) macierz porównań, 4) kwestiona-
riusz, 5) już ustalone wagi (tzw. forma bezpośrednia). Na rys. 3 przedstawiono prefe-

                                                      
6 Aby pobrać program, należy wejść na stronę i zarejestrować się, zalogować, i postępować zgodnie z 

instrukcją. Dostępny jest także podręcznik dla użytkownika (manual). W internecie można znaleźć także 
inne darmowe narzędzia do analizy AHP (np. bpmsg.com), jednak nie dają one takich możliwości jak AHP. 
Jedno z najbardziej znanych płatnych narzędzi to Expert Choice, pierwotnie rozwinięty przez Saaty’ego, 
obecnie prawa do niego zostały sprzedane. Ma on jednak ograniczone możliwości jeśli chodzi o analizę 
sieciową (ANP). 

7 Celem ułatwienia analizy, zastosowano również kody numeryczne, np. czynniki należące do kryte-
rium 1 mają przypisane numery 1.1, 1.2, 1.3, itd. 
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rowaną przez autora i jej współpracowników formę wprowadzania danych do pro-
gramu  kwestionariusz (4). 
 

Rysunek 2. Model AHP czynników sukcesu współpracy badawczej  

 zrzut z okna programu Super Decisions 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 Moduł ten składa się z trzech kolumn. Lewa kolumna (1. Choose) daje użytkowni-
kowi opcję wyboru porównań elementów (nodes) lub zbiorów (clusters), co wynika 
jednak z uprzednio zdefiniowanych w modelu połączeń.8 Kolumna środkowa (2. Node 
comparisons with respect to Wybór czynników sukcesu) to kwestionariusz, w którym 
dokonuje się porównań pomiędzy poszczególnymi elementami danego klastra we 
wszystkich ich kombinacjach, w skali od 1 do 9. 

                                                      
8 W metodzie AHP najprościej jest łączyć ze sobą elementy, nie zbiory. 
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Rysunek 3. Moduł porównań parami w programie Super Decisions  
 forma kwestionariuszowa  zrzut z okna programu 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 W przykładzie przedstawionym na rys. 3 są to porównania kryteriów „głównych” 
sukcesu względem celu. W kolumnie prawej (3. Results) odczytywane są wyniki po-
równań w postaci priorytetów liczbowych. Jak można zauważyć, sumują się one do 
jedności. Z kolei w górnej części prawej kolumny znajduje się informacja o niespójno-
ści (ang. Inconsistency) jako wartość współczynnika CR, który jeśli przekracza dopusz-
czalny limit (0,10) można na bieżąco „korygować”, poprzez zmianę wybranych po-
równań. Moduł macierzy dodatkowo wskazuje najbardziej niespójny osąd i wskazuje 
optymalną wartość. Program Super Decisions mimo licznych zalet ma także pewne 
ograniczenia. Na przykład, nie został wyposażony w formułę pozwalającą na oblicze-
nie priorytetów globalnych dla czynników, nie pozwala też na agregację priorytetów 
pochodzących od różnych respondentów w grupowym podejmowaniu decyzji. Dla-
tego uzyskane dane zostały poddane dalszej obróbce w arkuszu kalkulacyjnym, a wy-
niki omówiono w kolejnej części. 
 
Wyniki badań i dyskusja  priorytetowe czynniki sukcesu 
współpracy badawczej 
 
Wyniki analizy AHP (priorytety, czyli współczynniki wagowe dla każdego elementu 
modelu) zostały przedstawione zbiorczo w tabeli 1. Priorytety (wagi) globalne dla 
subkryteriów (czynników sukcesu) zostały obliczone, jako iloczyn priorytetów lokal-
nych dla kryteriów oraz odpowiednich priorytetów lokalnych definiujących każdy 
z tych kryteriów. Ponieważ priorytety globalne wskazują (zawsze) na udział elemen-
tów w realizacji (spełnieniu) celu nadrzędnego, w przypadku kryteriów ich priorytety 
lokalne i globalne mają taką samą wartość, natomiast wagi globalne wszystkich sub-
kryteriów modelu (czynników) sumują się do 1,000.  
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 Z tabeli 1 wynika, że współczynnik CR dla każdej macierzy nie przekracza dopusz-
czalnego przez Saaty’ego poziomu (CR≤0,10), zatem wyniki można uznać za spójne 
i wiarygodne9 (mogą zostać poddane dalszej interpretacji). Wyniki z tabeli przedsta-
wiono poniżej w formie graficznej w kolejności od najważniejszego do najmniej 
istotnego kryterium (rys. 4) i czynnika sukcesu (rys. 5).  
 

Tabela 1. Wyniki badań 

Nazwa elementu 
Priorytety 

lokalne 
Priorytety 
globalne 

CR 

Cel    

Wybór czynników sukcesu   0,099 

Kryteria sukcesu    

1. Kompetencje badawcze 0,536 0,536 0,000 

2. Kompetencje biznesowe 0,093 0,093 0,089 

3. Współpraca jednostki 0,194 0,194 0,105 

4. Zaplecze jednostki 0,178 0,178 0,090 

Czynniki sukcesu (subkryteria)    

1.1 Wykształcenie 0,091 0,049  

1.2 Publikacje 0,455 0,243  

1.3 Projekty 0,455 0,243  

2.1 Liczba patentów 0,064 0,006  

2.2 Badania dostosowane do rynku 0,186 0,017  

2.3 Doświadczenie we współpracy 0,162 0,015  

2.4 Doświadczenie w komercjalizacji 0,587 0,054  

3.1 Wsparcie w kontaktach 0,046 0,009  

3.2 Motywacja 0,390 0,076  

3.3 Wsparcie w dokumentacji 0,257 0,050  

3.4 Aktywna współpraca z biznesem 0,084 0,016  

3.5 System wymiany informacji 0,104 0,020  

3.6 Stopień biurokratyzacji 0,119 0,023  

4.1 Dostępność środków unijnych 0,131 0,023  

4.2 Swoboda wydatkowania 0,551 0,098  

4.3 Zaplecze badawcze 0,274 0,049  
4.4 Wsparcie finansowe budowania współpracy 0,044 0,008  

Źródło: opracowanie własne.  

                                                      
9 W przeciwnym razie należałoby rozważyć ponowne dokonanie porównań. 
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 Za najważniejsze kryterium sukcesu współpracy badawczej uznano Kompetencje 
i doświadczenie badawcze naukowców, które otrzymało zdecydowanie najwyższy 
priorytet (0,54). W następnej kolejności za istotne uważane są ex equo kryteria odno-
szące się do jednostki badawczej  Kontakty, partnerstwo i gotowość do współpracy 
jednostki B+R (0,19) oraz Zaplecze finansowe i infrastrukturalne jednostki (0,18). Za naj-
mniej ważne uznano natomiast Kompetencje i doświadczenie naukowców we współ-
pracy z biznesem (0,09), co może oznaczać, że przedsiębiorstwa od naukowców ocze-
kują przede wszystkim określonych kompetencji w danym obszarze badawczym, a nie 
doświadczenia w tym, czym oni sami zajmują się na co dzień10. Z tej przyczyny naj-
ważniejszymi czynnikami sukcesu współpracy badawczej okazały się (ex equo) Publi-
kacje w wysokopunktowanych czasopismach (0,24) oraz Doświadczenie w innych pro-
jektach badawczych (0,24)  łącznie odpowiadające za realizację celu głównego aż 
w 50%. Taki wynik oznacza, że najważniejsi w osiągnięciu sukcesu współpracy ba-
dawczej są ludzie i ich specjalistyczna wiedza  podobne wyniki uzyskano w bada-
niach opisanych we wspomnianym wcześniej raporcie [Prusak 2012]. 
 

Rysunek 4. Priorytety globalne dla kryteriów 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

                                                      
10 Z drugiej strony z badań wynika, że przedsiębiorstwa cenią sobie naukowca mającego doświad-

czenie we współpracy z przemysłem, są też zdania, że naukowcy powinni współpracować z sektorem 
gospodarki, wówczas prowadzone przez nich badania w większym stopniu odpowiadają potrzebom ryn-
kowym [Prusak 2012]. 
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Rysunek 5. Priorytety globalne dla czynników 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Ponadto, należy pamiętać, że współpraca badawcza nauka-biznes ma obecnie 
miejsce głównie w ramach projektów badawczych, finansowanych najczęściej ze 
źródeł unijnych. Jednym z aspektów sukcesu takiej współpracy (a właściwie pierw-
szym, „namacalnym” sukcesem) jest decyzja instytucji pośredniczącej o przyznaniu 
dofinansowania na realizację projektu. W większości konkursów, przedmiotem oceny 
merytorycznej są kompetencje kadry naukowej, w tym właśnie publikacje i realizo-
wane projekty. Ponadto zespół badawczy, którego kompetencje i wiedza już wcze-
śniej zostały zweryfikowane przez kogoś innego, zwiększa prawdopodobieństwo 
sukcesu zakończenia projektu planowanym wdrożeniem. 
 Trzecim pod względem ważności czynnikiem sukcesu jest Odpowiedni poziom 
swobody w wydatkowaniu pieniędzy na B+R, czyli Swoboda wydatkowania (0,10). 
Został on uznany za ważniejszy od takich czynników jak Odpowiedni system moty-
wujący współpracę  Motywacja (0,08) oraz Doświadczenie naukowców w komercjali-
zacji (0,05), Wsparcie w dokumentacji (0,05), Wykształcenie formalne (0,05), oraz Zaple-
cze badawcze jednostki (również 0,05). Brak swobody naukowców w dysponowaniu 
środkami przeznaczonymi na działania badawcze to jeden z podstawowych proble-
mów, z jakimi borykają się jednostki B+R. Wynika to z jednej strony z Ustawy Prawo 
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zamówień publicznych (tzw. PZP) z 2004 r., jednakże nowelizowanej w 2014 r.11 
w odpowiedzi na liczne apele środowiska naukowego. Z drugiej strony, w dalszym 
ciągu funkcjonujące (szczególnie na uczelniach) formalności związane z zakupami 
drobnych elementów czy odczynników niezbędnych do realizacji badań wydłużają 
znacząco czas ich trwania, co z biznesie powoduje realne straty. 
 Następny pod względem ważności czynnik to odpowiedni system motywujący 
naukowców do współpracy z biznesem. Obecnie ocena okresowa naukowca nie jest 
uzależniona od jego współpracy z sektorem gospodarki, ale głównie od liczby punk-
tów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), jakie uzyskał z tytułu pu-
blikacji. Dlatego taką współpracę pracownicy naukowi traktują najczęściej wyłącznie 
zarobkowo, a nie rozwojowo. 
 Wykształcenie formalne pracownika nauki (np. ukończone studia na kierunku 
informatyka) to kolejny czynnik, który z jednej strony ma pewne znaczenie w procesie 
oceny wniosku projektowego, z drugiej zaś nie daje gwarancji efektywnej realizacji 
zadań projektowych. Kompetencje i doświadczone zdobyte w trakcie lat pracy mogą 
bowiem dotyczyć innej dziedziny (co wykazała m.in. obserwacja przez autora artykułu 
CV osób pracujących w zespołach projektowych). Podobna sytuacja ma miejsce 
w przypadku czynnika Zaplecze badawcze. Z jednej strony finanse i infrastruktura 
jednostki podlegają ocenie z punktu widzenia ich przydatności dla projektu, jeśli dana 
jednostka B+R występuje w charakterze podwykonawcy przedsiębiorstwa (np. kon-
kurs PO IR 1.1.1), lub jako partner (np. konkursy w ramach programu Horyzont 2020). 
Z drugiej strony, wciąż najważniejszy jest kompetentny naukowiec, którego zawsze 
można zaangażować z pominięciem jednostki macierzystej, np. na podstawie umowy 
cywilno-prawnej, i jak wskazują obserwacje autora, taka sytuacja często ma miejsce 
szczególnie tam, gdzie ocenie podlega dorobek naukowy personelu pozostającego 
w dyspozycji Wnioskodawcy-przedsiębiorstwa12. Znajduje to również potwierdzenie 
we wcześniejszych badaniach  wielu przedsiębiorców chętniej zatrudni konkretnego 
pracownika naukowego, zamiast podjęcia „sformalizowanej” współpracy z całą jed-
nostką, której machina administracyjna nie tylko wydłuża czas realizacji przedsięwzię-
cia, ale też wymaga dodatkowych nakładów finansowych związanych np. z narzutami. 
Przedsiębiorstwo zatem ma motyw do współpracy z jednostką B+R tylko wtedy, gdy 

                                                      
11 Nowelizacja polegała m.in. na podwyższeniu tzw. progu bagatelności. Do tamtego czasu przetargi 

rozpisywano na wszystkie zakupy warte więcej niż 14 tys. euro, co spowalniało prowadzenie badań, próg 
ten podwyższono do 30 tys. euro (dla wszystkich podmiotów), a dla instytutów naukowych i uczelni wyż-
szych oraz instytutów badawczych - odp. do ok. 130 tys. i 200 tys. euro (naukawpolsce.pap.pl). 

12 Na przykład, projekty PO IR 1.1.1. Wielu przedsiębiorców preferuje zatrudnienie konkretnego pra-
cownika naukowego, jako członka swojego zespołu, zamiast angażowania całej jego jednostki macierzystej 
w ramach podwykonawstwa. 
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badania wymagają kosztownego wyposażenia znajdującego się w jej posiadaniu (a na 
które przedsiębiorca nie mógłby sobie pozwolić lub jego zakup jest nieopłacalny), 
bądź wtedy, gdy współpraca w konsorcjum naukowo-przemysłowym stanowi waru-
nek konieczny do uzyskania dofinansowania (np. PO IR 4.1.4). W każdym innym przy-
padku ekonomicznej jest zatrudnić konkretnego pracownika. Taka forma współpracy 
była jednak oceniana negatywnie przez niektórych uczestników wcześniejszych ba-
dań i określona mianem „szarej strefy nauki” [Prusak 2012].  
 Pozostałe czynniki okazały się mniej istotne (uzyskały priorytety 0,02 i 0,01). Zna-
mienny jest niski priorytet (0,01) dla czynnika Liczba patentów  te bowiem często 
podczas oceny wniosków traktowane są na równi z publikacjami w czasopismach. 
Z drugiej strony, wielu przedstawicieli gospodarki zdaje sobie sprawę, że złożenie 
wniosku patentowego czy nawet przyznanie patentu nie jest równoznaczne z wdro-
żeniem innowacyjnego rozwiązania, zaś patenty znajdujące się w posiadaniu uczelni 
traktowane są przez przedsiębiorców w większości, jako nienadające się do wdroże-
nia. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) także podkreśla, że zdobyte w Polsce patenty w zni-
komym stopniu są wykorzystywane. Przykładowo, wdrażanych jest średnio 14% pa-
tentów uzyskanych przez instytuty naukowe PAN i jedynie 4% przez szkoły wyższe. 
Tymczasem w krajach wysokorozwiniętych wdrażanych jest średnio 50% patentów 
[www.nik.gov.pl]. Z kolei wg statystyk Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 
(World Intellectual Property Organization  WIPO) Polska na 188 państw zajmuje wy-
sokie, bo 15 miejsce pod względem liczby zgłoszeń patentowych (Raport Roczny 
UPRP 2014). Jednakże, jeśli chodzi o wskaźnik innowacyjności, wg unijnej tablicy wy-
ników innowacyjności z 2013 r., Polska (wraz z Łotwą, Rumunią i Bułgarią) zajmują 
najgorsze wyniki w całej Unii Europejskiej. Kraje te zostały określone, jako „innowato-
rzy o skromnych wynikach” [ec.europa.eu].  
 
Wnioski 
 
Celem przedstawionych w artykule badań było zastosowanie wielokryterialnej meto-
dy analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) do analizy i priorytetyzacji czynni-
ków sukcesu współpracy badawczej sektora nauki i biznesu. Analiza AHP składa się 
z kilku etapów, które zostały na początku omówione. Model hierarchiczny został zbu-
dowany w oparciu o informacje pochodzące z innych, ogólnopolskich badań czynni-
ków sukcesu takiej współpracy opisanych m.in. w raporcie Prusak [2012]. Złożony był 
z 4 głównych kryteriów sukcesu:  
1)  Kompetencje i doświadczenie badawcze naukowców;  
2)  Kompetencje i doświadczenie naukowców we współpracy z biznesem;  
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3) Kontakty, partnerstwo i gotowość do współpracy ze strony jednostki B+R;  
4)  Zaplecze finansowe i infrastrukturalne jednostki.  
 W ramach każdego kryterium zostały zdefiniowane odpowiadające im czynniki 
sukcesu. Analizę przeprowadzono za pomocą programu Super Decisions, narzędzia 
dedykowanego do analizy AHP/ANP. Wyniki wykazały, że za najważniejsze kryterium 
uznano Kompetencje i doświadczenie badawcze naukowców (priorytet: 0,54). Natomiast 
najważniejszy czynniki sukcesu to Publikacje w wysokopunktowanych czasopismach 
i Doświadczenie naukowców w innych projektach badawczych (priorytet ex equo 0,24), 
następnie Odpowiedni poziom swobody w wydatkowaniu pieniędzy na B+R (0,10) oraz 
Odpowiedni system motywujący współpracę (0,08). Za najmniej istotne z kolei uznano 
Liczbę patentów, Wsparcie finansowe działań budujących współpracę oraz Wsparcie 
organizacyjne naukowców w nawiązywaniu kontaktów z biznesem (0,01). Należy nad-
mienić, że sam model dotyczył czynników sukcesu współpracy występujących po 
stronie sektora nauki. Uznano, że to sektor przedsiębiorstw jest głównym decydentem 
w większości projektów B+R realizowanych w konsorcjum nauka-biznes, ze względu 
na jego potencjał wdrożeniowy. W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020, 
wszystkie projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe wymagają 
rezultatu w postaci wdrożenia na rynek opracowywanej technologii. To przedsiębior-
stwo decyduje, czy i w jakiej formie będzie współpracować z sektorem nauki (w przy-
padkach, kiedy nie jest konieczne zbudowanie formalnego konsorcjum nauko-
wo-biznesowego). Z drugiej strony, to sektor nauki jest głównym „dostawcą” kadry 
badawczej, nawet jeśli jest ona na stałe zatrudniona w przedsiębiorstwach mających 
własne działy B+R. Dlatego w dalszych badaniach powinien zostać uwzględniony 
również model opisujące czynniki sukcesu występujące po stronie sektora przedsię-
biorstw. 
 Opracowany model oraz sposób i wyniki jego analizy może posłużyć, jako studium 
przypadku, w którym po raz pierwszy podjęto próbę zastosowania metody AHP do 
priorytetyzacji czynników sukcesu współpracy badawczej. Według opisanej w artyku-
le procedury powinny być prowadzone dalsze badania w tym zakresie, np. wśród 
przedsiębiorców różnych branż.  
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Abstract: The conducting business activities is he sign of the realization of civil liberties. From 
one side protecting principles of the fair competition is setting rules, on the other whereas to 
care for the equal and just separation of tax obligations, including runnings of appropriate 
documentation. Purpose of the article is to demonstrate, on the example in frames case study 
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the interest of the author an issue remains for the so-called creative accounting. And so the 
subject is to find relation between the crime of keeping tax documentation incompatible with 
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Code. For the aggrieved parties both a subject, in which the perpetrator is maintaining docu-
mentation in the illegal way, and an entrepreneur cooperating with him can be victim by this 
crime, as well as. 
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Wstęp 
 
Prowadzenie działalności gospodarczej jest niewątpliwie przejawem realizacji konsty-
tucyjnie chronionej zasady wolności działalności gospodarczej, która, w ramach swo-
bód traktatowych jest też jednym z elementów funkcjonowania unii gospodarczej 
w granicach Unii Europejskiej. Jednocześnie, będąc egzemplifikacją swobody kontrak-
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towej w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, jest również regulowana w oparciu 
o przepisy prawa publicznego. Zatem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 
przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania podatków, tak pośrednich jak i bezpo-
średnich oraz prowadzenia w tym zakresie stosownej dokumentacji – ksiąg podatko-
wych. Księgi te z kolei zawierają dane ekonomiczne – księgowe będące podstawą 
rachunkowości danej firmy. W oparciu o te dane podmioty gospodarcze podejmują 
decyzje gospodarcze. Prowadzenie samej działalności gospodarczej obciążone jest 
ryzykiem rynkowym, co, od właściwie zarania systemu kapitalistycznego stanowi 
immanentny element prowadzenia tejże działalności2 [Milewski, Kwiatkowski 2015; 
Samsonowicz 2000; Rau 2006; Engels 1949, s. 100–144; Zizek 2009, s. 33]. Również, by 
nie rzec zwłaszcza, wobec siłą rzeczy mniejszych aktywów i rezerw, przedsiębiorstwa 
należące do sfery małych i średnich przedsiębiorstw, są na takie ryzyko narażone.  
Przyjmując zatem ryzyko gospodarcze jako immanentny element wolnego rynku, 
system prawny zakreślić musi dopuszczalny rozmiar tego ryzyka w ramach zapewnie-
nia zasad wolnej konkurencji. Truizmem jest wskazanie, że wolny rynek rozumiany, 
jako całokształt transakcji kupna – sprzedaży zawieranych na danym terenie, jest źró-
dłem informacji tylko w sytuacji, gdy działa w sposób niezaburzony. Eliminowaniu 
zaburzeń niewynikających z procesów ekonomicznych służy właśnie odpowiednie 
erygowanie przepisów prawnych, których zadaniem jest ochranianie tejże „zdrowej” 
konkurencji. Celem artykułu jest zarysowanie, w sposób siłą rzeczy przyczynkowy 
z uwagi na rozmiary pracy, relacji prawnych zachodzących między przepisami doty-
czącymi zasad prowadzenia dokumentacji podatkowej a przepisami ochraniającymi 
podmioty gospodarcze na gruncie prawa karnego przed działaniami, które mogą 
wprowadzać je w błąd. Tym samym działania te naruszają zasady wolnej konkurencji 
ze szczególnym uwzględnieniem normy art. 303 kk – penalizującej zachowania okre-
ślane, jako kreatywna księgowość. Założenie autora, iż obowiązujące przepisy, nieza-

                                                            
2 Prawo jest zjawiskiem historycznym, w tym sensie, iż ulega ono na przestrzeni dziejów zmianom, przy 

właściwie niezmiennym, poza pewnymi epizodami, w tym szkołą marksistowską, rozumienia podstawo-
wych instytucji takich jak własność. Jednocześnie, w toku rozwoju gospodarczego, kapitalizm zamienił 
istniejące sposoby wykorzystania własności rzemieślniczej czy kupieckiej. W średniowieczu, niezależnie od 
tego, że dany rzemieślnik czy kupiec, był właścicielem warsztatu czy kantoru – jego sytuację gospodarczą 
określała przynależność, odpowiednio – do cechu lub gildii. Przynależność ta z jednej strony niewątpliwie 
ograniczała wolność gospodarczą, czego przykładem byli tzw. partacze – rzemieślnicy działający poza 
cechem, z drugiej zaś strony zmniejszała ryzyko tejże działalności. Rozwój kapitalizmu i postrzeganie wol-
ności gospodarczej, jako de facto jednego z elementów prawa własności przyniósł zanik tychże form 
wspólnotowych, czyniąc jednostkę w pełni prawnym i w pełni odpowiedzialnym uczestnikiem obrotu 
gospodarczego, wymuszając jednocześnie na władzy konieczność zapewnienia, jako „nocny stróż” ram 
prawnych dla swobody tejże działalności. Same zmiany religijne wieku XVI, w tym podkreślanie predesty-
nacji w toku reformacji, przywołani myśliciele marksowscy postrzegali, oczywiście wychodząc z założeń 
materialistycznych, jako element zmiany światopoglądowej związanej ze zwiększeniem ryzyka gospo-
darczego.          
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leżnie od ich różnej systematyki, w sposób skuteczny zapewniają ochronę przedsię-
biorców, zostanie przedstawione w oparciu o analizę przypadku, następnie zaś proce-
su subsumpcji tegoż przypadku w oparciu o treść norm prawa karnego i karno-
skarbowego z odwołaniem się do poglądów orzecznictwa i doktryny. Stosownie do 
metody ceteris paribus treść kazusu w swej warstwie faktograficznej (fikcyjnej, co nie 
oznacza, że niemożliwej) ma wskazywać na zaistnienie związków między danymi 
faktami a konsekwencjami prawnymi, których przedstawienie jest celem pracy. Me-
chanizmy ochrony prawnej są, stosownie do konstytucyjne zasady równości prawnej, 
tożsame w zakresie ochrony różnych przedsiębiorstw. Nie ulega jednakże wątpliwo-
ści, że przedsiębiorstwa działające w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 
z jednej strony w sposób bardziej elastyczny gromadzą dane z rynku lokalnego, w tym 
dotyczące postrzegania ich samych, pracy ich pracowników, z drugiej zaś strony dys-
ponują mniejszą możliwością korzystania z wyspecjalizowanych agend informacyj-
nych, co zostanie również ujęte w poniższym przykładzie. 
 
Casus 
 
W przedsiębiorstwie A, działającym na rynku lokalnym i zatrudniającym średniorocz-
nie kilku pracowników, prowadzącym główną działalność w miejscowości zamieszka-
łej przez czterdzieści dwa tysiące mieszkańców, zatrudniona jest osoba X, do której 
zadań należy min. prowadzenie sprzedaży produktów wytwarzanych przez to przed-
siębiorstwo oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji druków typu Kw i Kp, podle-
gających ścisłemu zarachowaniu, a następnie ujmowanie ich w raportach kasowych 
i dokumentach sprawozdawczych. Osoba X, borykająca się z problemami finansowy-
mi wynikającymi z niemożności zbilansowania budżetu domowego, postanawia nie 
ewidencjonować części dokonywanych transakcji, w tym sensie, iż po wydaniu towa-
ru nie sporządza odpowiedniej dokumentacji – „Kp”, „Kw”, bądź nie umieszcza wy-
stawionych pokwitować w raportach. Tak „przemilczane” transakcje stanowią pod-
stawę dla tegoż pracownika do pomniejszania stanu kasy przedsiębiorstwa. Charakter 
działalności przedsiębiorstwa – sprzedaż de facto w procesie ciągłym produktów 
utrudnia prowadzącym dokonywanie bieżących remanentów, a fakt, że znaczna część 
kupujących nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie korzysta z ulg podatko-
wych w związku z zakupem asortymentu przedsiębiorstwa A, powoduje, że nawet 
wydanie wypisanych pokwitowań nie jest obciążone dużym ryzykiem ich umieszcza-
niem w zbiorach zewnętrznych podlegających kontroli właściwych organów państwa.  
W miejscowości gdzie przedsiębiorstwo A prowadzi działalności coraz więcej osób 
mówi o dużych możliwościach finansowych osoby X znacznie przekraczających moż-
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liwości osób zatrudnionych na podobnych warunkach w przedsiębiorstwie A. Przy-
padkowa kontrola pracodawcy, podjęta na skutek chęci weryfikacji obiegowych opi-
nii, ujawnia proceder działania osoby X. Przedsiębiorstwo A dokonywało rozliczeń 
podatkowych w oparciu, co oczywiste, o dokumentację sporządzaną przez osobę X, 
dane ekonomiczne były oparciem dla decyzji o udzielaniu bądź też nie przedsiębior-
stwu pożyczek, sama zaś wartość sprzedaży określała w sposób prestiżowy pozycję 
przedsiębiorstwa A na rynku lokalnym, co z kolei przekładać się mogło na możliwość 
pozyskania inwestorów i kontrahentów. Wreszcie wartość sprzedaży limitowała moż-
liwość ubiegania się przez przedsiębiorstwo o obsługę sprzedażową innych przedsię-
biorstw wchodzących na rynek lokalny. 
 
Podstawowe zasady odpowiedzialności w prawie karnym 
 
Odpowiedzialność karna opiera się na zasadzie winy, która rozumiana jest jako osobi-
sta zarzucalność popełnienia czynu zabronionego, stosownie do tzw. normatywnej 
teorii winy3 [Gardocki 2012, s. 55]. Istota zarzutu, tak w odniesieniu do niżej opisanych 
przestępstw umyślnych, jak i nieumyślnych polega na możliwości stwierdzenia, iż 
sprawca jest winny zarzucanego mu czynu, albowiem nie zachodzą żadne okoliczno-
ści winę jego wyłączające. Tym samym w sytuacji, gdy dany czyn nie znajdował od-
zwierciedlenia w świadomości sprawcy w sposób obiektywny (dana osoba nie mogła 
uzmysławiać sobie faktu popełnienia czynu – np. odruch bezwarunkowy, czynność 
zautomatyzowana) bądź zachodzą okoliczności uniemożliwiające uczynienie jej za-
rzutu z popełnienia danego czynu, np. działanie w warunkach kontratypu – obrony 
koniecznej, stanu wyższej konieczności – nie można z popełnienia czynu uczynić za-
rzutu osobie sprawcy. W takiej sytuacji dana osoba jest osobą niewinną. Wskazaliśmy, 
że pojęcie winy jest tożsame tak w odniesieniu do czynów popełnionych umyślnie, jak 
i nieumyślnie. Umyślność przybiera postać zamiaru bezpośredniego – gdy sprawca 
wie, że popełnia czyn zabroniony i chce jego popełnienia albo zamiaru ewentualnego 
– gdy przewidując możliwość popełnienia czynu zabronionego na taką ewentualność 

                                                            
3 Obok normatywnej teorii winy w nauce prawa karnego dyskutowana była tzw. psychologiczna kon-

cepcja winy, a więc możliwość przyjęcia, że sprawca jest winny danego czynu w sytuacji, w której popełnie-
nie tego czynu akceptuje i psychologicznie go popiera, aczkolwiek nie on jest sprawcą tego czynu, jak też 
nie brał udziału w jego popełnieniu. Koncepcja ta prowadzi jednakże do znacznego rozszerzenia odpowie-
dzialności karnej za dany czyn, oderwanie jej właściwie od okoliczności związanych z samym popełnieniem 
czynu, stąd została zarzucona w nauce prawa karnego, będąc przedmiotem zainteresowania, co oczywiste, 
z punktu widzenia systemów autorytarnych, zainteresowanych w rozszerzaniu i nieoznaczoności penaliza-
cji za czyny przez te reżimy określane jako szczególnie dla nich wrogie.  
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się godzi4. Przestępstwo popełnione jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie chce jego 
popełnienia, ale popełnia je na skutek niezachowania reguł ostrożności wymaganych 
w stosunkach danego rodzaju, jeżeli popełnienie czynu zabronionego przewidywał 
lub mógł przewidzieć – stosownie do treści art. 9 kk. Z uwagi na tematykę artykułu – 
przedmiotem zainteresowania będą czyny, które mogą być popełnione tylko umyśl-
nie, a więc co najmniej w zamiarze ewentualnym w rozumieniu tu wskazanym.  
 
Rzetelność ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów  
prawa karnego skarbowego 
 
Jednym z podstawowych, obok obowiązku płacenia podatków, obowiązków fiskal-
nych przedsiębiorcy jest prowadzenie dokumentacji pozwalającej z jednej strony 
samemu przedsiębiorcy na wyliczenie należności publiczno-prawnych, w tym oczywi-
ście podatków, z drugiej zaś organom skarbowym na dokonanie kontroli prawidłowo-
ści dokonywanych wyliczeń [Kowalski 2014, ss. 103113, Kulesza 2001, ss. 2237]. 
Określenia, czym są księgi podatkowe i dokumenty w rozumieniu przepisów prawa 
karnego skarbowego, którego ewentualne naruszenie jest przedmiotem zaintereso-
wania autora, ustawodawca dokonał w przepisie art. 53§20 i §21 kodeksu karnego 
skarbowego. Wskazał, że dokument jest to każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik 
informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą 
w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej zna-
czenie prawne (§20) oraz, że (§ 21)  księgami są: 
1) księgi rachunkowe; 
2) podatkowa księga przychodów i rozchodów; 
3) ewidencja; 
4) rejestr; 
5) inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje 

ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej. 
 Stosownie do §22 księga nierzetelna to ta, która prowadzona jest niezgodnie ze 
stanem rzeczywistym. §23 za księgę wadliwą uznaje księgę prowadzoną niezgodnie 
z przepisem prawa. 

                                                            
4 W przypadku niektórych przestępstw przeciwko mieniu, w tym przywłaszczenia wskazywanego 

w dalszej części artykułu – dla jego popełnienia koniecznym jest istnienie specyficznej postaci zamiaru – 
cum animus rem sibi habendi, a więc chęci pozyskania rzeczy dla dysponowania nią jak właściciel. Podobnie 
zamiar bezpośredni modyfikowany dążeniem do osiągnięcia korzyści majątkowej musi mieć, dla możliwo-
ści przypisania mu odpowiedzialności karnej także sprawca oszustwa czy kradzieży.    
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 Przepisy kodeksu karnego skarbowego zawierają też przepisy karne dotyczące 
czynów, których celem była ingerencja w prawidłowość zapisów w tychże księgach 
[Grzegorczyk 2009]. Stosownie zatem do art. 60 i 61 kks: 
Art. 60. §1. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 

240 stawek dziennych. 
 §2. Kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje księgi w miejscu wykonywania dzia-

łalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika, jako jego siedziba, przedsta-
wicielstwo lub oddział, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachun-
kowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi  w miejscu określonym  
w umowie z biurem rachunkowym lub w miejscu wskazanym przez kierownika 
jednostki, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. 

 §3. Karze określonej w §2 podlega także ten podatnik lub płatnik, który nie zawia-
damia w terminie właściwego organu o prowadzeniu księgi przez doradcę podat-
kowego, lub inny podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg w jego imieniu i na 
jego rzecz. 

 §4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w §13 
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

Art. 61. §1. Kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek 
dziennych. 

 §2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w §1 
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

 §3. Karze określonej w §2 podlega także ten, kto wadliwie prowadzi księgę5. 
 Czyny te mogą być popełnione tylko umyślnie. Ich zamieszczenie w przepisach 
prawa karnego skarbowego, którego celem jest ochrona interesów fiskalnych pań-
stwa nie daje podstaw do uznania na ich gruncie za pokrzywdzonego poszczególne-
go przedsiębiorcy, ale wiążą się one z oceną tegoż pokrzywdzenia na gruncie przepi-
sów kodeksu karnego [Ogiński 2005].   

                                                            
5 Dalsze przepisy tego rozdziału kks penalizują zachowania związane z nieprawidłowościami w wysta-

wieniu poszczególnych dokumentów. I tak  - stosownie do art. 62 - kto wbrew obowiązkowi nie wystawia 
faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, 
podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Kto zaś fakturę lub rachunek, określone w §1, wystawia 
w sposób nierzetelny albo takim dokumentem posługuje się, podlega karze grzywny do 240 stawek dzien-
nych. §3. Karze określonej w §1 podlega także ten, kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje wystawionej 
lub otrzymanej faktury lub rachunku, bądź dowodu zakupu towarów. §4. Karze określonej w §1 podlega 
także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda 
dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży. 
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Kreatywna księgowość w rozumieniu norm prawa karnego  
– art. 303 kk 
 
 Zgodnie z art. 303 kk – kto wyrządza szkodę majątkową osobie fizycznej, prawnej 
albo jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nieprowadze-
nie dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetel-
ny lub niezgodny z prawdą, w szczególności niszcząc, usuwając, ukrywając, przerabia-
jąc dokumenty dotyczące tej działalności, podlega karze pozbawienia wolności do lat 
trzech (§1). Jeżeli sprawca przestępstwa wyrządza znaczną szkodę majątkową (ponad 
200 000 złotych) podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu 
(§2)6 [Sąd Najwyższy 2008]. Pojęcie kreatywnej księgowości związane jest z przestęp-
czością polegającą na doprowadzaniu poszczególnych podmiotów gospodarczych do 
strat z uwagi na podejmowanie przez te podmioty działań w oparciu o informacje 
dostępne, czy wynikające ze wskazanych źródeł – dokumentów. Samo sporządzanie 
dokumentacji, czy to w wykonaniu obowiązków wskazanych w przepisach prawa 
podatkowego czy rachunkowego7 [Sąd Najwyższy 2009], jest jednym z elementów 
prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzenie zaś tejże działalności, w wymia-
rze aksjologicznym, związane jest z zasadami uczciwości, wolnej konkurencji, a tym 
samym zakazu dezinformacji. Co oczywiste, przepisy prawa podatkowego czy ra-

                                                            
6 Stosownie do §4 – jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa z art. 303 kk 

wymaga wniosku pokrzywdzonego. We wskazanym stanowisku Sąd Najwyższy podkreślił, że ze względu na 
dobro prawne stanowiące przedmiot ochrony w art. 303 § 1 k.k. - podobnie jak we wszystkich normach zamiesz-
czonych w rozdziale XXXVI Kodeksu karnego - jakim są interesy majątkowe związane z obrotem gospodarczym, 
nie jest szkodą majątkową na gruncie tego przepisu "uszczerbek majątkowy doznany przez Skarb Państwa na 
skutek uszczuplenia podatkowego lub innego uchylenia się od daniny publicznej". Podkreślić należy również, 
że w prawie Skarb Państwa rozumiany jest, jako podmiot działający na płaszczyźnie dominium – własności 
(wtedy jednostki organizacyjne „państwowe”, takie jak np. przedsiębiorstwa państwowe są chronione na 
podstawie przepisu §1 będąc postrzeganymi, jako podmioty odrębne od Skarbu Państwa, rozumianego 
jako podmiot imperium (władzy, administracji). W tym ujęciu wskazać również należy, że cytowane w pod-
rozdziale poprzednim przepisy kodeksu karnego skarbowego mają zabezpieczać interesy prawne – fiskalne 
państwa.  

7 Stosownie do orzecznictwa sądowego przyjmuje się, że dokumentacją w rozumieniu przepisu art. 303 
kk jest ta dokumentacja, do której prowadzenia zobowiązuje akt prawny rangi ustawy, bo tylko taki może 
nakładać na obywatela obowiązki. Nie będzie zatem karalne z art. 303 kk prowadzenie w sposób tam opi-
sany innej dokumentacji, w tym chociażby w postaci prywatnych zapisków. Sąd Najwyższy podkreśla po-
wyższe w cytowanym orzeczeniu w sposób następujący - Zasada ustawowej określoności odpowiedzialności 
karnej nakazuje więc uznać, iż dokumentacja, działalności gospodarczej, o której mowa w art. 303 k.k., to do-
kumentacja, której obowiązek prowadzenia wynika z przepisu rangi ustawowej. Przedmiotem stypizowanych 
w tym przepisie zachowań nie mogą być prywatne zapiski, listy, spisy, rejestry sporządzone, co prawda w związ-
ku z prowadzoną działalnością, jednakże do sporządzenia, których podmiot gospodarczy nie został zobowiąza-
ny ustawowo. Podkreślić należy, iż w zależności od wyboru formy prawnej podmiotu prowadzącego działalność 
gospodarczą, a więc zorganizowania działalności oraz rodzaju prowadzonej działalności, prawo nakłada 
obowiązek prowadzenia innej dokumentacji działalności gospodarczej. 
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chunkowego nie nakazują podmiotom gospodarczym na rezygnowanie z tajemnicy 
gospodarczej i podawanie do publicznej informacji szczegółów zawieranych kontrak-
tów, kontrahentów, asortymentu itp., ale mają za zadanie chronić właśnie tę uczci-
wość obrotu poprzez upublicznianie informacji dotyczących sprawozdań finanso-
wych czy składanie w toku postępowań przetargowych odpowiednich zaświadczeń 
z urzędów skarbowych bądź dokumentacji dotyczącej sytuacji finansowej przy ubie-
ganiu się o pomoc publiczną. Informacje dostępne na rynku stanowią więc, w ramach 
pewnego modelu operacyjności racjonalnej podstawę podejmowania określonych 
działań gospodarczych. Poprzez prowadzenie kreatywnej księgowości, a zatem, pró-
bując zrelatywizować to pojęcie do semantyki prawno-karnej, poprzez prowadzenie 
dokumentacji w sposób uniemożliwiający poznanie rzeczywistości, w ramach czynno-
ści wykonawczych przytoczonych powyżej, w tym niszczenia, ukrywania dokumen-
tów, doprowadza się inne podmioty do właśnie mylnego wyobrażenia o rzeczywisto-
ści. Z tego punktu widzenia przepis art. 303 kk będzie mógł pozostawać w zbiegu 
z przepisem art. 286 kk8 penalizującym oszustwo, czyli działanie kierunkowe na do-
prowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenie mieniem. Dobrem 
prawnym chronionym art. 286 kk jest mienie, dobrem zaś prawnym chronionym 
przepisem art. 303 kk jest obrót gospodarczy.  
 
Przedmiot czynności wykonawczych w rozumieniu art. 303 kk 
– próba zakreślenia katalogu potencjalnych pokrzywdzonych 
 
Sprawca czynu z art. 303 kk, oczywiście w granicach swego zamiaru, przy wskazanym 
oparciu odpowiedzialności karnej na zasadzie winy, doprowadza podmiot do szkody 
wskutek określonych w tym przepisie działań związanych z dokumentacją gospodar-
czą. Co istotne z punktu widzenia przedmiotu ochrony – to jest obrotu gospodarcze-
go, pokrzywdzonym może być zarówno podmiot, dla którego sprawca pracuje czy 
świadczy usługi jak też inny podmiot, który w oparciu o zaufanie do dokumentacji 
przez ten podmiot wytwarzanej podjął działania przynoszące szkodę [Bojarski 2012, 
s 649–650; Gardocki, s. 353]. Taka sytuacja została wskazana w przytoczonym przykła-
dzie. Zauważamy, że sprawca, dążący do zamaskowania dokonywanego przez siebie 
przestępstwa zagarnięcia mienia pokrzywdzonego podmiotu, w sposób nieprawi-
dłowy prowadzi dokumentację. Ukrywa czy niszczy druki kp, kw, mistyfikując tym 

                                                            
8 Stosownie do art. 286 kk (§1) – odpowiedzialności karnej podlega ten, kto w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za 
pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania 
przedsiębranego działania.  
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samym rzeczywisty obraz działalności podmiotu go zatrudniającego. Przepis art. 303 
kk czyni karalnym działanie przynoszące szkodę. Tym samym kreatywna księgowość 
jest przestępstwem skutkowym – materialnym, w przeciwieństwie do wskazywanego 
przestępstwa i wykroczenia z art., odpowiednio – 61 §1 i 2 kodeksu karnego skarbo-
wego. Może być popełnione z zamiarem ewentualnym, z którym mielibyśmy do czy-
nienia w analizowanym przykładzie. Sprawca działa z zamiarem bezpośrednim 
w zakresie przywłaszczenia mienia. Wie, że dokonuje zaboru nienależących do niego 
walorów majątkowych i chce popełnienia tego czynu. Jednocześnie wie, że prowa-
dzenie dokumentacji w ten sposób jest naruszeniem przepisów prawa karnego skar-
bowego oraz wie, że może to prowadzić do wyrządzenia szkody tak pracodawcy, jak 
i podmiotom z nim kooperującym (a prowadzącym działalność gospodarczą). W od-
niesieniu do tejże ostatniej grupy podmiotów mechanizm powstania szkody wydaje 
się oczywisty – kooperant ogranicza współpracę poprzez niedoszacowanie wartości 
obrotu podmiotu gospodarczego, czy w skrajnej sytuacji zrywa współpracę ponosząc 
koszty umowne zerwania tej współpracy w obawie przed większymi kosztami w wy-
padku upadku firmy kooperującej. I odwrotnie – w sytuacji, w której podmiot koope-
rujący podnosiłby swą wartość w dokumentacji, „kreatywnie” przetwarzając rzeczywi-
stość, „szkodzące” decyzje gospodarcze związane byłyby ze zwiększonym kredytowa-
niem, nieadekwatnym zakresem współpracy itp. 
 W odniesieniu do pracodawcy – możliwość powstania szkody winna być rozważo-
na na dwóch płaszczyznach, które możemy określić, jako wewnętrzną i zewnętrzną. 
W wymiarze wewnętrznym – osoby zarządzające danym podmiotem podejmują de-
cyzje w oparciu o informacje zwrotne. Uwidaczniany w dokumentacji księgowej  
i podatkowej zakres sprzedaży jest informacją dotyczącą możliwości poszerzania 
działalności czy wręcz odwrotnie, jej ograniczania i redukcji kosztów. Tym samym 
podmiot gospodarczy może ponosić szkodę z powodu podjęcia określonych decyzji 
gospodarczych w oparciu o zaufanie do uzyskiwanych informacji. Na płaszczyźnie 
zewnętrznej – pokrzywdzony może ograniczać (ponosząc tego koszty analogicznie 
jak w sytuacji opisanej powyżej) zakres współpracy z innymi podmiotami czy koniecz-
ność zwiększania kosztów zabezpieczenia w toku ubiegania się o uzyskanie kontrak-
tów od innych firm itp. Odrębnym problemem pozostaje kwestia konsekwencji praw-
no-administracyjnych faktu nie uiszczenia podatków i innych należności publiczno-
prawnych.  
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Kreatywna księgowość a odpowiedzialność podatkowa 
przedsiębiorstwa 
 
W ramach rozważania skutków prawnych dopuszczenia się przez sprawcę, w naszym 
przypadku osobę X, czynu z art. 303 kk, wskazać należy na dług przedsiębiorstwa 
z uwagi na nieopłacenie należnych podatków wynikających ze sprzedaży towarów 
i usług. De facto wartość towarów wprowadzonych do obrotu i zaewidencjonowa-
nych (bo sprawca wystawiał stosowną dokumentację dla kontrahentów z tym, że jej 
nie ewidencjonował) jest wyższa niż wynikało to ze sporządzonej dokumentacji. Tym 
samym w momencie ujawnienia przestępstwa, w tym przypadku w jego aspekcie 
karno-skarbowym, powstaje problem istnienia kwot należnego podatku. Jednocze-
śnie we wskazanym aspekcie karno-skarbowym czyn osoby X jest czynem naruszają-
cym przepisy karne prawa skarbowego. Fakt zaś, że wskutek tego przestępstwa 
przedsiębiorstwo A jest zobowiązane do uiszczenia zaległego podatku wraz z należ-
nymi odsetkami jest okolicznością obiektywną. W tym zakresie przedsiębiorstwu A 
może przysługiwać w stosunku do sprawcy – osoby X, poza oczywiście żądaniem jej 
ukarania, prawo wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym w osobnym procesie 
cywilnym bądź w toczącym się postępowaniu karnym. Nie zmienia to jednakże faktu, 
że przedsiębiorstwo A jest podmiotem pokrzywdzonym przez osobę X, która swoim 
zachowaniem wyczerpała dyspozycję art. 61 ustawy – kodeks karny skarbowy, jak też 
przepisu art. 303 kk. Ten wymiar odpowiedzialności osoby X jest ściśle związany 
z płaszczyzną odpowiedzialności „wewnętrznej” naszkicowaną powyżej.   
 
Tytułem podsumowania 
 
Prowadzenie działalności gospodarczej jest niewątpliwie jednym z przejawów realiza-
cji wolności obywatelskiej. Zadaniem państwa jest z jednej strony zabezpieczenie 
zasad uczciwej konkurencji, z drugiej zaś dbanie o równy i sprawiedliwy rozdział 
obowiązków podatkowych. W zakresie obowiązków nakładanych przez państwo dla 
zapewnienia realizacji wskazanego postulatu, ustawodawstwo formułuje szereg wy-
magań prawnych, którym muszą sprostać podatnicy, w tym przedsiębiorcy. Jednym 
z tych wymogów jest wymóg prowadzenia ksiąg podatkowych. Jednocześnie umiesz-
czane w nich zapisy mogą być wykorzystane, obok popełnienia czynów przeciwko 
interesom fiskalnym państwa, do wyrządzania szkody podmiotom gospodarczym 
działającym w oparciu o dane tam zawarte. W zależności od układu okoliczności, 
sprawca wprowadzający nieprawdziwe zapisy do dokumentacji księgowej może dzia-
łać zarówno na szkodę przedsiębiorstwa go zatrudniającego, jak też na szkodę innych 



Rzetelność ksiąg podatkowych a kreatywna księgowość w praktyce gospodarczej MSP w… 
 
 

 
  141___

przedsiębiorców działających w otoczeniu gospodarczym swego pracodawcy. Wresz-
cie to przedsiębiorca, poprzez umieszczanie nieprawdziwych, nierzetelnych zapisów 
w księgach podatkowych może działać w ramach tzw. kreatywnej księgowości dla 
wyrządzenia szkody swym kooperantom. Wskazać należy, że wszechstronność regu-
lacji prawnych dotyczących ksiąg podatkowych i kreatywnej księgowości, poprzez 
zawartą w nich wieloaspektowość potencjalnych przestępnych zachowań i niezależ-
nie od pewnych nieścisłości terminologicznych9, zapewnia adekwatną ochronę 
przedsiębiorców, w tym działających w sektorze przedsiębiorstw małych i średnich.      
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Instrumenty optymalizacji podatkowej w podatku  
dochodowym związane z majątkiem trwałym  
w przedsiębiorstwach sektora MSP 
 
 
Income tax optimisation strategies regarding fixed assets in small 
and medium-sized enterprises 
 
Abstract: This article convinces that one of the key processes associated with the operation of 
small and medium companies should be tax planning, which aims to optimize income tax. The 
examples described in the article presenting the possibilities of income tax optimization related 
to fixed assets, which are applicable in small and medium enterprises. 
Examples presented in the article include the possibility of tax optimization in different periods 
of life of fixed assets in the company: beginning from way of purchase, depreciation, costs of 
usage and sales or liquidation. 
Keywords: tax optymalization, costs optymalization, tax planning, small and medium-sized 
enterprises. 
 
 

Wstęp 
 
W niniejszym artykule autorka stawia następujące tezy: 
1. Jednym z kluczowych procesów związanym z zarządzaniem firmą z sektora MSP 

powinno być planowanie podatkowe mające na celu optymalizację podatkową.  
2.  Dla przedsiębiorstw sektora MSP można wskazać szereg działań optymalizacyj-

nych, między innymi w zakresie majątku trwałego, których wdrożenie będzie ko-

                                                            
1 E-mail: biuro@josefwelt.pl 
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rzystne finansowo, a równocześnie nie będzie zbyt kosztowne. Dokonując bowiem 
jakichkolwiek działań należy brać pod uwagę koszty planowanych rozwiązań ro-
zumiane jako koszty ich opracowania i wdrożenia jak również koszty ich stosowa-
nia. Przy czym planowanie podatkowe powinno być uwzględniane w toku całego 
okresu życia środka trwałego w firmie – począwszy od zaplanowania najkorzyst-
niejszego tytułu prawnego stanowiącego podstawę użytkowania środka trwałego, 
poprzez zaplanowanie metod i stawek jego amortyzacji oraz ponoszenia kosztów 
związanych z jego eksploatacją, aż do momentu jego sprzedania lub wycofania 
z użytkowania. 

 Podjęcie tematu optymalizacji podatkowej dla firm sektora MSP zainspirowane 
zostało bieżącymi informacjami płynącymi z otaczającej nas rzeczywistości gospodar-
czej. Pomimo, że przedmiotem artykułu mają być rozwiązania dla podmiotów małych 
i średnich, przewrotnie na początku zwraca się uwagę, że w dobie globalizacji mię-
dzynarodowe koncerny unikają opodatkowania w sposób szczególnie agresywny, 
wykorzystując do tego liczne, skomplikowanie instrumenty finansowo-prawne. 
„Obecnie ocenia się, że holdingi międzynarodowe w Unii Europejskiej czynnie wyko-
rzystują ponad 600 instrumentów optymalizujących opodatkowanie. Został nawet 
wykreowany nowy nurt zwany high tax technology (wysoko zaawansowanie techno-
logie podatkowe), który jest ukierunkowany na budowanie agresywnych strategii 
podatkowych dla holdingów międzynarodowych w ten sposób, by osiągnąć optyma-
lizację podatkową bez zagrożenia wykrycia przez organy podatkowe” [Gajewski 2015, 
s. B3]. „Brak skutecznej walki z unikaniem CIT skutkuje tym, że holdingi, które dopusz-
czają się tego procederu, wykorzystują swoje oszczędności podatkowe do walki 
z konkurencją (np. poprzez zastosowanie cen dumpingowych)” [Gajewski 2015, s. 14]. 
Państwa członkowskie UE są bezsilne w walce z tym procederem, na razie nie wypra-
cowały żadnej wspólnej strategii, co więcej zaczynają konkurować między sobą pro-
ponując korzystne rozwiązania lokalne dla międzynarodowych holdingów, aby za-
chęcić je do zlokalizowania działalności i odprowadzania podatku na ich terenie, na-
wet, jeśli podatki te byłyby znacząco niższe od tych, które powinny być płacone. 
 Zgodnie z przykładowymi danymi opublikowanymi przez Annę Słojewską 
w dzienniku „Rzeczpospolita”: Spółka Fiat Finance and Trade zapłaciła w roku 2012 
w Luksemburgu 0,4 mln Euro podatku zamiast 20–30 mln Euro – zaniżając swoje zyski 
poprzez ustalenie modelu uśredniającego obliczenie dochodu od ogółu transakcji 
finansowych po zaniżonych wartościach bez wyliczenia dochodu na każdej transakcji 
osobno. Należąca do koncernu Starbucksa palarnia kawy Starbucks Manufacturing 
EMEA z siedzibą w Amsterdamie zapłaciła w Holandii 0,6 mln Euro podatku zamiast 
20–30 mln EURO – zaniżając swoje zyski na dwa sposoby: po pierwsze zawyżając cenę 
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ziarna kawy, po drugie wprowadzając do rozliczeń między spółkami w grupie fikcyjne 
opłaty za „hnow-how” palenia kawy. „Komisja Europejska wskazała, że porozumienie 
cenowe wydawane przez władze holederskie jest niezgodne z zasadą cen rynkowych. 
Dzięki porozumieniu SMBV uzyskała korzyść, która występuje co rok” [Rzymkowska 
2015, s. 24]. 
 Należy dodać, że „oba schematy postępowania były stosowane za wiedzą i zgodą 
władz podatkowych obu krajów” [Słojewska 2015, s. B2] w formie tzw. decyzji podat-
kowych. Co więcej po naliczeniu kwot zaległych podatków „Luksemburg już zapo-
wiedział, że będzie się odwoływał od decyzji” [Słojewska 2015, s. B2], gdyż nie chce 
aby spółki wpłaciły zaległe podatki, chce natomiast zachowania stosowanego do-
tychczas „modelu biznesowego”, gdyż model ten przyciąga dziesiątki koncernów  
i daje duże dochody. Autorka powołanego artykułu podaje informację, że „w wyniku 
prac międzynarodowego konsorcjum dziennikarzy doszło do ujawnienia tzw. Luxle-
aks, czyli informacji o 548 decyzjach podatkowych wydanych na rzecz ok 340 firm 
mających spółki w Luksemburgu, w tym tak znanych koncernów jak Amazon, Pepsi, 
Ikea czy Procter and Gamble” [Słojewska 2015, s. B2]. 
 Wobec powyższych informacji zasadne staje się stwierdzenie, że małe firmy muszą 
również podjąć działania mające na celu optymalizację podatkową. Oczywiście firmy 
z sektora MŚP nie dysponują takimi zasobami wiedzy i technologii, aby działania 
optymalizacyjne były równie szerokie, niemniej jednak powinny zrobić wszystko, aby 
w granicach prawa płacić jak najmniej podatków – nawiązując tym samym do pkt. V 
Deklaracji Praw Podatnika, Departamentu Skarbu USA która brzmi: „Jesteś odpowie-
dzialny wyłącznie za zapłatę podatku we właściwej wysokości obliczonej zgodnie 
z prawem – ani więcej, ani mniej”. 
 
Wprowadzenie do części merytorycznej 
 
 Racjonalne podejście do podatków wymaga planowania podatkowego. Plan po-
datkowy stanowi podstawowy krok zarządzania podatkami, którego celem jest opty-
malizacja podatkowa przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka podatkowego. 
„Podatki są składnikiem wielu elementów planu finansowego. Nierozerwalnie wiążą 
się one z przychodami, kosztami jak również przepływami gotówkowymi. Planowanie 
podatkowe w wąskim, klasycznym znaczeniu polega na prowadzeniu interesów ma-
jątkowych w sposób umożliwiający wykorzystanie dozwolonych prawnie możliwości 
minimalizacji obciążenia podatkowego” [Brzeziński 1996, s.10]. 
 Do typowych zagadnień rozważanych w ramach planowania podatkowego nale-
żą: wybór sposobu, według którego ma być dokonana transakcja, czy wybór formy 
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prawnej, w jakiej ma być prowadzona działalność, wybór możliwych do stosowania 
zasad rozliczeń podatkowych, wybór rozmiaru prowadzenia działalności, zarządzanie 
płynnością, zarządzanie stratami podatkowymi, opodatkowanie działań restruktury-
zacyjnych, przekształcenia, podziały, aporty itp. Na co dzień firmy, które wybrały już 
formę, w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza, jak również wybrały sposób 
opodatkowania i częstotliwość rozliczania podatków podejmują działania optymali-
zacyjne kształtując sposób przeprowadzenia transakcji oraz przyjmując odpowiednie 
zasady jej rozliczeń. 
 W polskim prawie podatkowym optymalizacja podatkowa nie została zdefiniowa-
na. Pod pojęciem optymalizacji w Wikipedii widnieje następująca definicja: „optymali-
zacja podatkowa oznacza podejmowanie działań zgodnych z regulacjami prawnymi, 
w ramach, których przedsiębiorstwo wykorzystuje dostępne środki do obniżenia ob-
ciążenia podatkowego, które powstałoby bez ich zastosowania” [pl.wikipedia.org – 
hasło „optymalizacja podatkowa”  pobrano 14.11.2015]. Według słownika wyrazów 
obcych definicja optymalizacji brzmi następująco: „poszukiwanie za pomocą metod 
matematycznych najlepszego, ze względu na wybrane kryterium, rozwiązania danego 
zagadnienia gospodarczego, przy uwzględnieniu określonych ograniczeń” [sjp.pwn.pl 
– hasło „optymalizacja” – pobrano 14.11.2015]. Należy zwrócić uwagę, że podatki są 
dla podatników takimi samymi ciężarami, związanymi z prowadzoną działalnością, jak 
inne koszty. Zatem ich ograniczanie powoduje maksymalizację zysku, który może być 
następnie skonsumowany lub zainwestowany. Naturalne zatem jest podejmowanie 
działań mających na celu minimalizację obciążenia podatkowego. Działania te mogą 
przybierać dwojaką formę:  
 formę działań optymalizacyjnych  stanowiących legalne i zgodne z prawem dą-

żenie do zminimalizowania obciążeń podatkowych nakładanych przez państwo. 
W ramach tych działań występują następujące instrumenty: oszczędzanie podat-
kowe, planowanie podatkowe oraz unikanie opodatkowania; lub  

 formę działań niezgodnych z prawem takich jak: uchylanie się od opodatkowania 
czy też obejście prawa podatkowego. 

 Optymalizacja podatkowa mieści się w tej pierwszej kategorii i wiąże się ze zgod-
nym z prawem działaniem w celu uniknięcia opodatkowania, tzn. w celu legalnego 
kształtowania obciążenia podatkowego. W praktyce optymalizacją podatkową jest 
nazywany wybór takiej formy oraz struktury planowanej transakcji w ramach i grani-
cach obowiązującego prawa podatkowego, aby w konsekwencji zmniejszyć poziom 
obciążeń podatkowych. Nie ma w polskim prawie podatkowym normy prawnej, która 
nakazywałaby podatnikom kształtowanie swojej sytuacji prawnej w sposób skutkują-
cy maksymalizacją obciążenia podatkowego. 
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 Pomimo, że powyższe analizy wydawałoby się definiują zagadnienie w sposób 
niekwestionowalny, to w nauce prawa podatkowego oraz w praktyce orzeczniczej 
nieustannie toczy się debata na temat legalności planowania podatkowego prowa-
dzącego do zmniejszenia obciążeń podatkowych. Na uwagę zasługują poglądy zgod-
nie, z którymi niewykorzystanie możliwości związanych z optymalizacją podatkową 
stanowi nieracjonalne działanie, które może być oceniane nawet, jako działalność na 
szkodę organizacji. Na uwagę zasługuje stwierdzenie: „Nie ma żadnej podstawy 
prawnej, aby przyjąć masochistyczną zasadę, że strony powinny zawsze regulować 
swoje stosunki cywilnoprawne w sposób najbardziej dla fiskusa korzystny” [prof. 
Z. Radwański, Glosa do wyroku NSA z 11.11.1999 r., OZ Białystok SA/Bk 289/99, OSP 
2000, nr 9, poz. 135a]. 
 Wybór najłagodniejszej drogi opodatkowania, jako przejaw racjonalnego zacho-
wania się podatnika, wielokrotnie potwierdzały w swych wyrokach sądy administra-
cyjne: 
1) W wyroku NSA z 10.07.1996 r., SA/Ka 124/95 [Monitor Podatkowy, 1997 nr 8, 

s. 239243] stwierdzono, że „żaden przepis prawa podatkowego ani orzecznic-
two, ani też doktryna prawa nie zabraniają podatnikowi wyboru takiego rozwiąza-
nia, zgodnego z prawem i rzeczywistością, które byłoby dla niego – przy podej-
mowaniu decyzji gospodarczych – bardziej korzystne na gruncie prawa podatko-
wego. Wybór drogi najłagodniej opodatkowanej jest wolnym wyborem każdego 
podatnika i nie może podlegać kontroli organów podatkowych”. 

2) W wyroku NSA z 21.01.2002 r., IS.A/Gd771/01 [Doradztwo Podatkowe, 2003 nr 2 
s.  64‐67] podkreślono, że „istotą działalności gospodarczej jest maksymalizacja 
zysku, a nie zobowiązań podatkowych. Nie istnieje obowiązek działań prowadzą-
cych do zmniejszania dochodów z tego powodu, że byłoby to korzystniejsze dla 
budżetu państwa z punktu widzenia wpływów podatkowych”. 

3) W prawomocnym wyroku WSA w Warszawie z 30.03.2004 r., III SA/Wa 1195/05 
[Publikacja LEX nr 181010] stwierdzono, że „jeśli obowiązujący porządek prawny 
stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia 
zamierzonego celu gospodarczego, z których każda będzie miała inny wymiar po-
datkowy, to wybór najkorzystniejszego rozwiązania nie może być traktowany, jako 
obejście prawa. Z żadnej normy prawnej nie można bowiem wyprowadzić zasady 
nakładającej na podatnika obowiązek działania dla powstania zobowiązania po-
datkowego w najwyższej możliwej wysokości” [Orzeczenia powołane za Krzysz‐
tof Radzikowski 2010, s.18]. 

 Pomimo, że sądy administracyjne wydały też przeciwne wyroki, w myśl których 
podatnik powinien płacić podatki w „należytej wysokości” rozumianej jako wysokości 
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subiektywnie odpowiadającej fiskusowi – to trudno je traktować poważnie, choć po-
winny być inspiracją do oceny ryzyk związanych z projektowanymi rozwiązaniami 
optymalizacyjnymi. Racjonalnie zagadnienie ocenił na łamach dziennika „Rzeczpo-
spolita” sędzia NSA Krzysztof Winiarski, według którego „Nie każdą formę aktywności 
podatnika, której skutkiem jest ograniczenie obowiązku podatkowego należy dyskwa-
lifikować. Problem raczej wiąże się z koniecznością ustalenia granicy, na jakiej kończą 
się normalne w obrocie gospodarczym działania podatnika mające na celu racjonali-
zację jego kosztów, od działań, nazwijmy to oszukańczych. Czyli takich, w których 
podatnik dopuszcza się obejścia albo też nadużycia prawa. Nie można przecież na 
podatniku wymuszać zachowań, które zawsze uwzględniać będą interes podatnika” 
[Winiarski 2015, s. C4]. Według sędziego „w praktyce obejście prawa polega najczę-
ściej na formalnym ukształtowaniu treści czynności prawnej w taki sposób, że wywo-
łuje ona korzystne skutki podatkowe, podczas gdy w rzeczywistości czynność ta ma 
zupełnie inny charakter prawny, a osiągnięte z niej skutki gospodarcze podlegają, co 
do zasady opodatkowaniu”. W ocenie sędziego „prawo wyboru drogi najmniej opo-
datkowanej musi kończyć się tam, gdzie podatnik – powodowany wyłącznie wolą 
uzyskania korzyści podatkowej – podejmie działania sztuczne, niemające zupełnie 
racji gospodarczych” [Winiarski 2015, s. C4].  
 Planowanie podatkowe w zakresie środków trwałych powinno obejmować cały 
okres życia środka trwałego w firmie – począwszy od zaplanowania najkorzystniejsze-
go tytułu prawnego stanowiącego podstawę użytkowania środka trwałego, poprzez 
zaplanowanie metod i stawek jego amortyzacji oraz ponoszenia kosztów związanych 
z jego eksploatacją aż do momentu jego sprzedania lub wycofania z użytkowania. Na 
każdym etapie użytkowania środka trwałego w firmie podatnik dysponuje szeregiem 
instrumentów, których właściwe zaplanowanie może obniżyć ciężary podatkowe. 
 
Przykłady praktyczne 
 
Jeśli optymalizacja podatkowa zostanie zdefiniowana, jako wybór formy, względnie 
struktury planowanej transakcji w ramach i granicach obowiązującego prawa podat-
kowego, ukierunkowany na zmniejszenie poziomu obciążeń podatkowych – to poni-
żej przedstawione przykłady pokażą, że planowanie podatkowe może zaowocować 
optymalizacją podatkową w zakresie rozliczeń majątku trwałego dla MSP, bez jedno-
czesnego ponoszenia wysokich nakładów związanych z ich zaplanowaniem i wdroże-
niem. „Pojęcie optymalizacji podatkowej można rozumieć, jako wybór takiej formy 
oraz struktury planowanej transakcji w ramach i granicach obowiązującego prawa 
podatkowego, aby zmniejszyć poziom obciążeń podatkowych. Jeżeli obowiązujący 
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porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji 
do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda będzie miała inny 
wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowo rozwiązania nie może 
być traktowany, jako obejście prawa” [Jamroży, Kudert 2007, s. 22]. 
 Poniżej zostanie udowodnione, że warto znać zasadnicze możliwości kształtowa-
nia obciążeń podatkowych i wykorzystywać je w praktyce w możliwie największym 
stopniu, aby osiągać cele przedsiębiorstwa i budować przewagę konkurencyjną na 
każdym etapie użytkowania środka trwałego.  
 Przykład 1. W pierwszym przykładzie zobrazowana zostanie możliwość planowa-
nia optymalizacyjnego na etapie podejmowania decyzji o tytule prawnym stanowią-
cym podstawę użytkowania środka trwałego. Podmiot zdecydował o nabyciu samo-
chodu osobowego do działalności gospodarczej. Podmiot rozważa zakup lub skorzy-
stanie z transakcji leasingu operacyjnego.  
 W przypadku zakupu samochodu osobowego – miałby zastosowanie przepis art. 
16 ust 1 pkt 4 ograniczający koszt podatkowy z tytułu zużycia samochodu osobowe-
go, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 
euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy 
Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania. Ponadto samochód musiałby 
być w tej ograniczonej wysokości zaliczany do kosztów podatkowych przez okres 5 lat 
(stawka 20% z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych ujętych w załączniku 1 do 
updop). 
 W przypadku nabycia samochodu w drodze leasingu operacyjnego podatnik bę-
dzie miał: 
 możliwość odniesienia w koszty podatkowe całej ceny nabycia samochodu, a nie 

kwoty limitowanej do równowartości 20.000 EURO; 
 możliwość przyspieszenia odniesienia w koszty wydatków na nabycie pojazdu do 

24 miesięcy z 60 miesięcy (w przypadku amortyzacji); 
 możliwość odniesienia w koszty w dacie nabycia znaczącej części wartości samo-

chodu. 
 Wobec powyższych uwarunkowań spółka rozważa zawarcie umowy leasingu ope-
racyjnego samochodu osobowego. Aby spełnić wymogi zawarte w art. 17b ust 1 
updop umowa leasingu ma zostać zawarta na czas oznaczony stanowiący, co naj-
mniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, a suma opłat leasingowych netto ma 
stanowić, co najmniej wartość początkową samochodu. Powstaje pytanie: czy te 
ograniczenia dotyczące limitów dla samochodu osobowego mają zastosowanie do 
samochodu nabytego w ramach umowy leasingu operacyjnego? 
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 Aby dokonać analizy tego zagadnienia należy powołać przepis art.16a ust. 1 pkt 2 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym zaliczany jest 
do środków trwałych podatnika, jeżeli stanowi jego własność lub współwłasność, 
został przez niego nabyty lub wytworzony we własnym zakresie, jest kompletny 
i zdatny do użytku w dniu przyjęcia go do używania, okres jego używania jest dłuższy 
niż rok oraz podatnik wykorzystuje go na potrzeby związane z prowadzoną działalno-
ścią gospodarczą lub oddaje do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub 
umowy określonej w art. 17a pkt 1 ustawy.  
 Z powyższego wynika, iż aby dany samochód osobowy (jako środek transportu) 
stanowił środek trwały musi on być m. in. własnością podatnika. Wyjątki od tej zasady 
wprowadza art. 16a ust. 2 pkt 3 updop, zgodnie z którym amortyzacji podlegają rów-
nież, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania 
składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności 
podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działal-
nością na podstawie umowy określonej w art. 17a pkt 1, zawartej z właścicielem lub 
współwłaścicielami tych składników  jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpi-
sów amortyzacyjnych dokonuje korzystający  zwane także środkami trwałymi. 
Z analizy powyższych zapisów ustawy wynika, że aby samochód osobowy stanowił 
środek trwały musi on być własnością podatnika, lub musi być objęty umową leasingu 
finansowego. 
 „Mając na uwadze powyższe, w przypadku leasingu operacyjnego dotyczącego 
samochodu osobowego, użytkownik (leasingobiorca) nie zalicza tego samochodu do 
środków trwałych oraz nie dokonuje od niego odpisów amortyzacyjnych. Zaliczeniu 
do kosztów uzyskania przychodów podlegają opłaty leasingowe regulowane 
w związku z zawartą umową. W związku z tym, przepis będący przedmiotem niniej-
szej interpretacji nie znajdzie zastosowania w rozpatrywanej sprawie. … Zatem, jeżeli 
Spółka ma zamiar zawrzeć podatkową umowę leasingu spełniającą warunki określone 
w art. 17b ust. 1 omawianej ustawy, to opłaty ustalone w tej umowie, ponoszone 
przez Nią w podstawowym okresie umowy z tytułu używania samochodu osobowe-
go, stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki (leasingobiorcy) bez ograniczeń 
wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 4.  
 Reasumując, w przypadku nabycia samochodu osobowego na podstawie umowy 
leasingu operacyjnego przepis art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych nie ma zastosowania” [www.epodatnik.pl]2. 
 Powyższej wykazane zostało, że już sama forma prawna nabycia samochodu 
wpływa na możliwość odniesienia w koszty podatkowe części ceny nabycia, lub cało-
                                                            

2 Interpretacja dnia 14,08.2013 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu ILPB4/423-176/13-5/DS. 
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ści, a zatem uzasadnia konieczność uwzględnienia planowania podatkowego na eta-
pie podejmowania decyzji o formie użytkowania środka trwałego. Zagadnienie po-
wyższe opisuje również Tomasz Krzywan, który potwierdza, że limit amortyzacji stosu-
je się do umów leasingu, ale wyłącznie finansowego [Publikacja LEX nr 576666]. 
Z podobną oceną zagadnienia spotykamy się na forum Gazety Podatkowej 
[www.forum.gofin.pl nr 784100, Gazeta Podatkowa nr 13 z dnia 13.02.2014]. 

 W opisanej sytuacji – decyzja o podpisaniu umowy leasingu operacyjnego wpływa 
nie tylko na zniesienie limitu kwoty, która może być odniesiona w koszty podatkowe, 
ale również na skrócenie czasu, w którym cena zakupu może być ujęta w kosztach 
podatkowych. Przy zastosowaniu leasingu samochodu osobowego do kosztów po-
datkowych zaliczane zostają bowiem płacone raty leasingowe netto. Oznacza to, że 
przy umowie leasingu samochód zostanie zaliczony do kosztów przez okres trwania 
umowy – czyli minimalnie w okresie stanowiącym 40% normatywnego okresu amor-
tyzacji. Co więcej przy rozłożeniu umownych rat leasingowych w taki sposób, że 
pierwsza opłata – najczęściej nazywana opłatą wstępną będzie stanowiła np. 40% 
wartości samochodu – podatnik może zaliczyć aż 40% samochodu osobowego do 
kosztów podatkowych już w pierwszym miesiącu jego używania. Oczywiście w pew-
nym okresie czasu organy podatkowe kwestionowały takie postępowanie argumen-
tując, że zgodnie z art. 15 ust 4  „koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpo-
średnio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty 
te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka 
ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty 
uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą” [Ustawa 
z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych]3, zatem opłata 
wstępna jako opłata niezwiązana bezpośrednio z przychodami – jest kosztem po-
średnim, który powinien być ujęty do kosztów podatkowych w czasie rozliczania 
umowy. Taka interpretacja przepisu jest już nieaktualna. Obecnie w sprawie opłaty 
wstępnej sądy posługują się inną argumentacją: „poniesiony koszt niewątpliwie ma 
charakter kosztu pośredniego i dotyczył opłat wstępnych wynikających z tytułu za-
wartych umów leasingu. Opłaty te warunkowały możliwość zawarcia umowy leasingu 
oraz wydania przedmiotu leasingu. Miały więc one charakter samoistny, nieprzypisa-
ny do poszczególnych rat leasingowych. W takim przypadku w płaszczyźnie podat-
kowej wstępne opłaty ..., powinny zostać zaliczone do kosztów jednorazowo, bez 
konieczności rozliczania ich w czasie. Dotyczyły bowiem one nie tyle samego trwania 
usługi leasingu, lecz w ogóle prawa do skorzystania z niego, skoro od ich uiszczenia 

                                                            
3 Tekst jednolity: Dz.U.2014.861 z późniejszymi zmianami. 
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uzależnione jest zawarcie umowy. Z zasady to właśnie od tej opłaty zależy, czy do 
leasingu w ogóle dojdzie (por. wyroki NSA z: 18.02.2014 r., II FSK 483/12; 19.01.2011 r., 
II FSK 1546/09; 17.05.2011 r., II FSK 59/10; wyrok WSA w Warszawie z 8.08. 2008 r., III 
SA/Wa 221/08)” [orzeczenia.nsa.gov.pl, Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim 
z 7.08.2014, I SA/Go 397/14]. 
 Powyższe stanowisko zostało również podzielone przez NSA w wyroku II FSK 
2906/11 zgonie, z którym: „wstępna opłata leasingowa ma charakter samoistny i bez-
zwrotny względem rat leasingowych uiszczanych w okresie trwania umowy. W rezul-
tacie należy ją wiązać nie tyle z całą umową rozumianą w wymiarze czasowym, co 
z momentem jej zawarcia (wyrok z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 2120/11). 
Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 czerwca 2013 r. (sygn. 
akt II FSK 1981/11), "dotyczy ona bowiem nie tyle samego trwania usługi leasingu, 
lecz w ogóle prawa do skorzystania z niego, skoro od jej uiszczenia uzależnione jest 
zawarcie umowy i wydanie przedmiotu leasingu". Jest to zatem opłata jednorazowa 
o odmiennym charakterze aniżeli raty leasingowe – dlatego należy zaliczyć ją do kosz-
tów uzyskania przychodów jednorazowo, tak jak uczyniła to Spółka, a nie proporcjo-
nalnie do okresu trwania umowy leasingu” [orzeczenia.nsa.gov.pl, Wyrok NSA 
z 17.12.2013, II FSK 2906/11]. 
 Podobnie zagadnienie ocenił NSA w wyroku II FSK 1981/11 „w płaszczyźnie podat-
kowej wstępna opłata leasingowa powinna zostać zaliczona do kosztów jednorazo-
wo, bez konieczności rozliczania jej w czasie. Dotyczy ona nie tyle samego trwania 
usługi leasingu, lecz w ogóle prawa do skorzystania z niego, skoro od jej uiszczenia 
uzależnione jest zawarcie umowy i wydanie przedmiotu leasingu (por. wyroki NSA: 
z dnia 19 stycznia 2011 r. sygn. akt II FSK 1546/09, z dnia 17 maja 2011 r. sygn. akt II 
FSK 59/10, z dnia 26 kwietnia 2013 r. sygn. akt II FSK 1764/11)” [orzeczenia.nsa.gov.pl, 
Wyrok NSA z 07.06.2013,II FSK 1981/11]. 
 Również w wyroku NSA  I SA/GL 576/11: „jeżeli w umowie leasingu nie określono, 
iż opłata inicjalna jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez okres jej trwania 
(takiego elementu w stanie faktycznym nie wskazano), to należy ją uznać za koszt 
jednorazowy, w momencie poniesienia” [orzeczenia.nsa.gov.pl,  Wyrok  NSA 

z 18.02.2014, I SA/GI 576/11]. 
 Podsumowując w opisanej sytuacji wykazane zostało, że już na etapie podejmo-
wania decyzji o sposobie użytkowania środka trwałego powinno zostać uwzględnio-
ne planowanie podatkowe. 
 Przykład 2. Drugi przykład również dotyczy konieczności planowania podatko-
wego na etapie podejmowania decyzji o zakupach. Przedmiotem analizy jest nastę-
pujący stan faktyczny: podatnik zgromadził środki finansowe i postanowił kupić grunt, 
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na którym planuje wybudować zakład produkcyjny. Podatnik zastanawia się czy kupić 
grunt niezabudowany czy działkę zabudowaną starym budynkiem. Podatnik uważa, 
że planowany przez niego zakład produkcyjny musi zostać wybudowany według 
indywidualnego projektu dostosowanego do specyficznych potrzeb prowadzonej 
działalności gospodarczej – zatem zakup działki z naniesieniami będzie skutkował 
dodatkowymi kosztami w postaci konieczności rozbiórki istniejących budynków. Ana-
liza przeprowadzona przez podatnika jest właściwa tylko pozornie, gdyż zakup gruntu 
z używanymi budynkami – nawet przy założeniu, że będą one w całości przebudowa-
ne jest zasadne jeśli weźmiemy pod uwagę możliwość zastosowania przyspieszonej 
amortyzacji. Zgodnie z przepisem art. 16j ust 1 pkt 3 i 4 podatnicy mogą indywidual-
nie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, 
po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika z tym, że okres 
amortyzacji nie może być krótszy niż: 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które 
upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do 
ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej 
przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat dla bu-
dynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek 
amortyzacyjnych wynosi 2,5% oraz 10 lat – dla budynków mieszkalnych. Przy czym 
budynki inne niż niemieszkalne uznaje się za: używane, jeżeli podatnik udowodni, że 
przed ich nabyciem były wykorzystywane, co najmniej przez okres 6 miesięcy, lub 
ulepszone, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez po-
datnika na ich ulepszenie stanowiły, co najmniej 30% wartości początkowej. 
 W analizowanym przypadku podatnik powinien zastanowić się czy może korzyst-
niej byłoby kupić grunt z naniesieniem, pomimo dodatkowych kosztów związanych 
z wyburzeniem, aby była możliwość skrócenia amortyzacji podatkowej z 40 do 10 lat. 
Ten przykład potwierdza konieczność planowania optymalizacji podatkowej już na 
etapie zakupu. Przy podjęciu decyzji o zakupie działki bez naniesień wybudowany 
budynek nie będzie mógł skorzystać z amortyzacji przyspieszonej. 
 Podobnie w innej sytuacji – zakupu nowych lokali wybudowanych przez develo-
pera. Zdarzenie, które będzie zanalizowane dotyczy zakupu przez podatnika nowych 
mieszkań od developera z przeznaczeniem ich na wynajem. Podatnik ponosi nakłady 
na urządzenie mieszkań w taki sposób, aby nadawały się do wynajęcia. Podatnik po-
winien bardzo dokładnie monitorować ponoszone na urządzenie mieszkań wydatki, 
gdyż z analizy może okazać się, że opłaca się mu wydać dodatkową kwotę na ulep-
szenie (urządzenie) mieszkania, gdyż po pierwsze – lokal uzyska wyższy standard, a po 
drugie – jeśli wydatki na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej – będzie 
mógł być amortyzowany w okresie 10 lat zamiast 40. Sytuacja taka jest opisana także 
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w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie IPPB5/4510-
374/15-2/MW. W interpretacji tej można przeczytać: „wobec powyższego opisu należy 
stwierdzić, że w stosunku do zakupionych lokali mieszkalnych wyjątki, co do okresu 
amortyzacji dokonane przez ustawodawcę w cytowanym wyżej art. 16j ust. 1 pkt 3 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będą miały zastosowania. 
Ponadto należy wskazać, że niniejsze lokale zostaną po raz pierwszy wprowadzone do 
ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki. Jedno-
cześnie przed tym wprowadzeniem nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości 
początkowej lokali. Zatem gdy kwoty ulepszeń przekroczą 30% wartości początko-
wych lokali, Spółka jest uprawniona do stosowania indywidualnej stawki amortyza-
cyjnej dla zakupionych lokali mieszkalnych przez okres nie krótszy niż 10 lat. W konse-
kwencji Spółka będzie mogła zastosować 10% stawkę amortyzacji dla niniejszych 
lokali” [www.epodatnik.pl]. 
 Podsumowując  czasami paradoksalnie opłacalne jest poniesienie dodatkowych 
wydatków, jeśli spowodują one przekroczenie limitu 30%, aby możliwe było zastoso-
wanie amortyzacji w krótszym czasie. Powyżej opisane przykłady potwierdzają ko-
nieczność uwzględnienia planowania podatkowego na etapie decyzji o wyborze 
przedmiotu zakupu (działka z naniesieniem, czy bez) oraz planowanego poziomu 
wydatków na modernizację. 
 Poniżej zostanie omówiona możliwość planowania podatkowego związana 
z okresem użytkowania środka trwałego w jednostce – czyli planowanie amortyzacji 
i kosztów użytkowania. 
 Przykład 3. Poniżej zaprezentowana zostanie optymalizacja podatkowa polegają-
ca na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych już w trakcie 
budowy budynku. Analiza dotyczy następujących stanów faktycznych: 
 Podatnik był w trakcie budowy budynku usługowego z częścią mieszkalną. 

W trakcie realizacji inwestycji uzyskał decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego pozwolenia na użytkowanie pomieszczeń użytkowych zlokalizowa-
nych na parterze, bez zakończenia realizacji całej inwestycji i bez odbioru końco-
wego. Należy dodać, że w budynku nie wyodrębniono żadnych lokali będących 
przedmiotem odrębnej własności.  

 Podatnik rozpoczął budowę centrum konferencyjnego z zespołem odnowy biolo-
gicznej z basenem. Z powodów finansowych podatnik zakończył prace budowla-
ne wyłącznie części centrum konferencyjnego, które oddał do użytkowania po 
uzyskaniu decyzji PINB o pozwoleniu na użytkowanie tej części. 

 W obydwu analizowanych przypadkach podatnicy chcieli rozpocząć amortyzację 
podatkową części inwestycji, pomimo braku wykonania wszystkich robót budowla-
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nych objętych pozwoleniem na budowę. Z analizy zapisów art.16a ust 1 ustawy 
o pdop  i art. 22a ust 1 ustawy  pdof  wynika, że „amortyzacji podlegają, … stanowiące 
własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakre-
sie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki 
oraz lokale będące odrębną własnością, … o przewidywanym okresie używania dłuż-
szym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną 
przez niego działalnością gospodarczą …zwane środkami trwałymi” [Ustawa z dnia 15 
lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych; Ustawa z dnia 26  lipca 1991 

o podatku dochodowym od osób fizycznych]. Na uwagę zasługuje stwierdzenie „kom-
pletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania”. Zatem kluczowa dla roz-
strzygnięcia problemu podatkowego jest odpowiedź na pytanie: czy oddana do użyt-
ku część budynku/inwestycji spełnia warunek uznania go za kompletny i zdatny do 
użytkowania? 
 Ustawy podatkowe nie dają odpowiedzi na pytanie, jakie środek trwały musi speł-
niać warunki, aby można było uznać, że jest on kompletny i zdatny do użytku. Zgod-
nie z definicją słownikową: „kompletny to stanowiący komplet, niemający braków, 
obejmujący całość z danego zakresu; całkowity, zupełny” [Słownik języka polskiego, 
1981, tom  I, s 978], zdatny zaś to „nadający się do czegoś; odpowiedni, stosowny, 
przydatny” [Słownik języka polskiego, 1981, tom III, s 989]. 
 Pomocą w rozstrzygnięciu zagadnienia stało się orzecznictwo sądowe. W ocenie 
sądu  - Wyrok NSA z 8.05.2014r., II FSK 1274/12 „pojęcie kompletne i zdatne do użytku 
nie ma charakteru obiektywnego, lecz subiektywny, a więc zależny od wielu czynni-
ków, w tym od rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności, charakteru środka 
trwałego, jego technicznych parametrów i możliwości uzyskiwania przychodów, jako 
elementu niezbędnego do uznania określonego wydatku za koszt podatkowy” i dalej: 
„O tym, czy budynek jest kompletny i zdatny do użytku decydują właściwe organy, 
które na podstawie art. 59 ustawy z 7.07.1994 r. PrBud [(Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 
1623 ze zm.] wydają decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budow-
lanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli … W sprawie PINB wydał pozwo-
lenie na użytkowanie budynku, czyli stwierdził, że jest on kompletny i zdatny do użyt-
ku. Zawarcie w decyzji pewnych ograniczeń w użytkowaniu budynku tj. dopuszczenie 
tylko parteru, nie oznacza, że nie jest on kompletny i zdatny do użytku” [Monitor 

Podatkowy 2014, nr 7, s. 3437]. 
 Również w wyroku NSA z 23.04.2015 r., II FSK 541/13 potwierdził, że „zdatność do 
użytku i kompletność powinna być oceniana z punktu widzenia przydatności danego 
środka trwałego w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Zatem 
gdy dany budynek może być użytkowany w działalności gospodarczej podatnika 
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przed zakończeniem jego budowy, to należy uznać, iż może on stanowić środek trwa-
ły, a co za tym idzie podlegać amortyzacji. Ponadto jak zaznaczył NSA, nie można 
kwestionować kompletności środka trwałego w przypadku, gdy uprawnione do tego 
organy administracji architektoniczno-budowlanej wydały pozwolenie na użytkowa-
nie części obiektu przed zakończeniem jego budowy” [Monitor Podatkowy 2015, nr 8, 
s. 23]. 
 Podsumowując analizowany przykład prezentuje – optymalizację polegającą na 
możliwości ujęcia do kosztów podatkowych amortyzacji dotyczącej części zrealizo-
wanej inwestycji – przy założeniu, że może ona być użytkowana w danym stanie za-
awansowania budowy do działalności gospodarczej i podatnik uzyska pozwolenie na 
użytkowanie danej części. 
 Przykład 4. W kolejnej części omówiona zostanie konieczność odpowiedzialnego 
zaplanowania stawki podatkowej w kontekście ograniczeń możliwości powrotu do 
wcześniej stosowanych stawek. Przedmiotem analizy są następujące sytuacje: 
 Sytuacja pierwsza, w której podatnik kupił na potrzeby prowadzonej działalności 

gospodarczej używany budynek spełniający wszystkie kryteria ustawowe do za-
stosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej – 10% opisanej w art. 16j ustawy 
o pdop. Zarząd spółki podjął decyzję o dokonywaniu amortyzacji przez okres 10 
lat, niemniej jednak w wyniku pomyłki księgowego w księgach rozpoczęto amor-
tyzację opisanego budynku według stawki 2,5% (40 lat). Po ujawnieniu błędu – 
spółka rozważała, czy może dokonać korekty polegającej na przywróceniu indywi-
dualnej stawki amortyzacyjnej przedmiotowego środka trwałego. 

 Sytuacja druga, w której podatnik zastosował dobrowolnie stawkę 2,5% dla uży-
wanego budynku, a następnie analizując osiągnięte w danym roku podatkowym 
wyniki chciał skorygować / podwyższyć zastosowaną stawkę, uznając, że budynek 
wypełnia kryteria ustawy podatkowej, uznając że zmiana stawki z tabelarycznej na 
indywidualną jest zmianą stawki, a nie metody amortyzacji. 

 Niestety w obydwu analizowanych stanach faktycznych korekta/zmiana stawki 
z 2,5% na 10% nie była możliwa, także w drodze korekty naliczeń, pomimo, że budyn-
ki spełniały kryteria do użycia w stosunku do nich stawki 10% w dacie przyjęcia ich do 
użytkowania. 
 W pierwszym z analizowanych przypadków, w wyroku NSA w Warszawie z dnia 
21.04.2015 r., II FSK 454/13 stwierdził: „Zgodnie z art. 16h ust. 2 updop podatnicy, co 
do zasady, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonych w art. 16i16k 
updop dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; 
wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania środka trwałego. Oznacza 
to, że podatnik po rozpoczęciu amortyzacji danego środka trwałego nie może już 
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zmienić wybranej przez siebie metody amortyzacji oraz że wyboru metody amortyza-
cji środka trwałego dokonuje się przed rozpoczęciem amortyzacji. Przez metody 
amortyzacji, o których mowa w art. 16i16j updop rozumie się: 
 metodę dokonywania odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu stawek amor-

tyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiących za-
łącznik nr 1 do ustawy (art. 16i updop); 

 metodę dokonywania odpisów przy zastosowaniu stawek ustalonych indywidual-
nie przez podatnika, dopuszczaną tylko dla używanych lub ulepszonych środków 
trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika (art. 16j 
updop); 

 metodę mieszaną, degresywno-liniową odnoszącą się do amortyzacji maszyn 
i urządzeń oraz środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych, a więc 
nie mającej w rozpoznawanej sprawie zastosowania (art. 16k updop)” [Publikacja 
LEX nr 1665362]. 

 Zdaniem sądu zmiana z 2,5% na 10% nie jest zmianą stawki, ale metody amortyza-
cji. „NSA wyjaśnił, że wprawdzie przepisy o amortyzacji podatkowej nie określają bez-
pośrednio norm dotyczących korekty tych odpisów, ale taka korekta jest prawnie 
możliwa. Może ona nastąpić wówczas, gdy podatnik nieprawidłowo ustali wysokość 
odpisów amortyzacyjnych, a tym samym kosztów uzyskania przychodów, przez nie-
właściwe ustalenie wartości początkowej środka trwałego, zastosowanie złej stawki, 
ale tylko w przypadku stosowania stawek określonych w wykazie, stanowiących za-
łącznik nr 1 do updop, czy też omyłce technicznej przy obliczaniu odpisów bądź w 
terminach rozpoczęcia i zakończenia. … Korekta stawki z ustawowej na indywidualną 
jest natomiast prawnie niedopuszczalna” [Kaczorowska 2015, s. 51]. 
 W drugiej sytuacji w wyroku WSA w Gliwicach z dnia 5.12.2014 r. I SA/Gl 643/14 
również zakwestionował sytuację zmiany stawki z tabelarycznej na indywidualną. 
W uzasadnieniu sąd wyjaśnił, że w pomimo braku ustawowej definicji pojęcia „meto-
da amortyzacji”, z zapisów ustawowych wynikają trzy metody ich dokonywania: 
1)  „przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amor-

tyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 updop  podwyższo-
nych przy zastosowaniu współczynników określonych w art. 16i ust. 2 albo obni-
żonych, zgodnie z art. 16i ust. 2 pkt 5; 

2)  przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych ustalonych indywidualnie dla używa-
nych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewi-
dencji danego podatnika; 

3)  przy zastosowaniu metody degresywnej, określonej w art. 16k lub metody "prefe-
rencyjnej"  określonej dla fabrycznie nowych środków trwałych, zaliczonych do 
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grup 36 Klasyfikacji, jednakże tylko w pierwszym roku podatkowym, w którym 
środki te zostały wprowadzone do ewidencji  zgodnie z art. 16k ust. 4” [Publika‐
cja LEX nr 1648747]. 

 W dalszej części uzasadnienia sąd wskazał, że amortyzacja jest prawem a nie obo-
wiązkiem podatnika, który może dokonać wyboru metody amortyzacji po wprowa-
dzeniu środka trwałego do ewidencji zgodnie z art. 16h ust 2 updop. Przy czym usta-
wa nie obliguje podatnika do deklarowania wybranej metody przed organami skar-
bowymi. Przez dokonanie wyboru sąd uznaje zastosowanie konkretnej metody. 
 Powyższe przykłady prezentują jak można wpływać na wysokość kosztów podat-
kowych, w konsekwencji na wysokość podatku i jak ważną rolę w firmie powinno 
mieć planowanie podatkowe, gdyż niektóre decyzje, pozornie techniczne/księgowe, 
znacząco wpływają na płacony podatek i są niemożliwe do skorygowania.  
 Przykład 5. Dotychczas omówione przykłady miały na celu prezentację wielu 
możliwości planowania obciążeń podatkowych w oparciu o przyjmowane metody 
amortyzacji. W tej części zaprezentowane zostanie ograniczenie, którego nieznajo-
mość stanowi pułapkę podczas planowania zmian w amortyzacji. Będące przedmio-
tem analizy zagadnienie dotyczy możliwości zmian stawki amortyzacji dla WNIP.  
 Spółka rozważała możliwość obniżenia rocznych stawek amortyzacyjnych dla 
WNIP, a następnie ich ponownego podwyższenia do dowolnego poziomu, nie wyż-
szego jednak niż wynikający z rocznych stawek amortyzacyjnych wynikających 
z ustawy. Niestety z analizy przepisów podatkowych wynika, że nie ma możliwości 
obniżania stawek amortyzacyjnych w zakresie WNIP. W myśl bowiem art. 16m ust 3 
ustawy opdop „podatnicy ustalają stawki amortyzacyjne dla poszczególnych wartości 
niematerialnych i prawnych na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokony-
wania odpisów amortyzacyjnych" [Ustawa z dnia 15  lutego 1992 o podatku dochodo‐
wym od osób prawnych], jak również „podatnicy są zobowiązani ustalić okres amorty-
zacji wartości niematerialnych i prawnych przed rozpoczęciem odpisów amortyzacyj-
nych i nie mają możliwości jego wydłużenia w trakcie używania” [www.epodatnik.pl]4. 
 Taka sama ocena zagadnienia była dokonana przez Podkarpacki Urząd Skarbowy 
w Rzeszowie: „spółka nie może wydłużyć okresu amortyzacji wartości niematerialnych 
i prawnych mimo nowych uwarunkowań rynkowych, bowiem z treści zapisu art. 16m 
ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, iż podatnicy ustala-
ją stawki amortyzacyjne dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych na 
cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych. 
Oznacza to, że raz ustalonych stawek nie można zmieniać” [www.mf.gov.pl]5 oraz 

                                                            
4 Pismo z dnia 15.01.2014r. Izby Skarbowej w Bydgoszczy  ITPPB3/432-497c/13/MK. 
5 Pismo z dnia 12.09.2006r. Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie PUS.I/423/56/06. 
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Urząd w Siemianowicach Śląskich, który na podstawie przepisów opodf stwierdził: 
„jednakże art. 22i ust. 5 reguluje, że zmiana stawki może być dokonana począwszy od 
miesiąca, w którym środki te w wprowadzono do ewidencji, albo od pierwszego mie-
siąca każdego następnego roku podatkowego, co oznacza, że w trakcie roku podat-
kowego nie ma możliwości zmiany stawek, a przyjętą stawkę należy stosować przez 
dany rok podatkowy. Jak wynika z ww. przepisów możliwość podwyższania i obniża-
nia stawek amortyzacyjnych dotyczy wyłącznie środków trwałych - nie ma zastoso-
wania do wartości niematerialnych i prawnych” [www.epodatnik.pl]6. 
 Przykład 6. Z powyższych prezentacji wynika restrykcyjne podejście sądów zwią-
zane z koniecznością podjęcia często nieodwracalnych decyzji w zakresie zasad amor-
tyzacji w momencie przyjęcia środka trwałego do użytkowania.  
Poniżej przedstawiony zostanie przykład działania umożliwiającego odsunięcie 
w czasie decyzji o amortyzacji, jeśli spółka nie dysponuje pełnymi danymi umożliwia-
jącymi jej podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej amortyzacji. Takie działanie również 
stanowi element planowana podatkowego. 
 W opisanej sytuacji, podatnik nabył budynek nienadający się do użytkowania 
z zamiarem jego odsprzedaży, dlatego wprowadził go do ewidencji zapasów, jako 
towar. Niemniej jednak ze względu na zły stan techniczny budynku – podatnik nie 
zdołał zrealizować swojego zamiaru sprzedaży. Podjął decyzję o dokonaniu general-
nego remontu / modernizacji budynku uznając, że zły stan techniczny jest barierą 
w znalezieniu nabywcy. Ponoszone nakłady przewyższyły 30% ceny zakupu i odno-
szone były przez podatnika na podwyższenie wartości zapasu. Wraz z ceną nabycia 
miały stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży nieruchomości. 
Niestety dekoniunktura na rynku nieruchomości skłoniła podatnika do kolejnej wery-
fikacji planów dotyczących nieruchomości – podatnik podjął decyzję o przekwalifiko-
waniu budynku na środki trwałe i jego wynajmie.  
 Biorąc pod uwagę warunki określone w art. 16j ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 2, od któ-
rych spełnienia uwarunkowana jest możliwość zastosowania stawki amortyzacji in-
dywidualnej tj.:  
 konieczności wprowadzenia do ewidencji po raz pierwszy; 
 okres amortyzacji nie mógł być krótszy niż 10 lat; 
 podatnik udowodni, że przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione 

przez podatnika na ulepszenie stanowiły, co najmniej 30% wartości początkowej. 
 Podatnik miał wątpliwość, co oznacza termin „wprowadzenie do ewidencji”. Anali-
zowany budynek był już od dłuższego czasu w ewidencji księgowej, a nakłady dodat-

                                                            
6 Pismo z dnia 21.07.2006 r. Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śląskich PDPF-415/14/4111/P/i/15/AK/06. 
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kowe ponoszone były po wprowadzeniu do tej ewidencji. W omawianej sytuacji 
istotna z punktu widzenia analizy optymalizacyjnej może być możliwość zastosowa-
nia indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynku mieszkalnego po zmianie jego 
przeznaczenia z towaru na środek trwały. Jak już wcześniej było opisane stawka amor-
tyzacji indywidualnej może być przyjęta tylko raz, w momencie przyjęcia budynku do 
ewidencji. Powstaje zatem pytanie – czy jeśli budynek został pierwotnie zaklasyfiko-
wany i przyjęty do ewidencji jako towar, gdyż podatnik planował jego sprzedaż, to czy 
może przy uwzględnieniu późniejszej weryfikacji swoich planów rozpocząć jego 
amortyzację stawką 10%? 
 Zgodnie z interpretacją podatkową Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 
16.05.2014 r., ITPB3/432-79c/PS „wprowadzenie do ewidencji” stanowi ewidencję 
środków trwałych [www.mofnet.gov.pl].  Przykład ukazuje, jak można wpływać na 
możliwość podwyższania stawek amortyzacyjnych – dokonując odpowiednich zabie-
gów księgowych, które umożliwiają odsunięcie decyzji o amortyzacji na późniejszy 
okres. 
 Przykład 7. Podobnie – optymalizację podatkową bazującą na doborze stawek 
amortyzacyjnych można zastosować w przypadku firm korzystających z ulgi w podat-
ku dochodowym na podstawie działalności produkcyjnej w całości lub części prowa-
dzonej na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Najogólniej opisując – część 
dochodu spółki wypracowanego na terenie strefy ekonomicznej korzysta ze zwolnie-
nia z podatku dochodowego w okresie objętym zwolnieniem. Zatem z punktu widze-
nia optymalizacji podatkowej wskazane byłoby takie kształtowanie dochodu podat-
kowego, aby w okresie obowiązywania zwolnienia był on wykazywany jak największy. 
Jedną z możliwości maksymalizacji dochodu jest minimalizacja kosztów – w tym np. 
minimalizacja amortyzacji. Minimalizacja kosztów amortyzacji biorącej udział w kalku-
lacji dochodu zwolnionego powoduje również, że w okresie późniejszym, gdy dochód 
nie korzysta już ze zwolnienia – można ująć wyższe koszty amortyzacji – czyli obniżyć 
dochód opodatkowany.  
 W planowanym rozwiązaniu należy odpowiedzieć na dwa pytania:  
 Jaka jest maksymalna granica obniżenia stawek podatkowych?  
 Czy można obniżać amortyzację dla dowolnie wybranych środków trwałych? Czy 

urządzenia o tej samej charakterystyce używane w procesie produkcyjnym na te-
renie strefy i poza nią mogą być w tym samym czasie objęte różnymi stawkami 
amortyzacyjnymi? 

 W interpretacji IPPB5/423-856/14-4/KS wydanej w dniu 27.11.2014 r. przez Izbę 
Skarbową w Warszawie kwestia wątpliwości zostały wyjaśnione w następujący spo-
sób: „Podatnicy mogą stosować stawki amortyzacyjne w przedziale mieszczącym się 
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pomiędzy stawkami określonymi w Wykazie, stanowiącymi górną ich granicę a warto-
ścią ustaloną na najniższym poziomie, nawet równą 0%. Przepis art. 16i ust. 5 ustawy 
nie wprowadza ograniczeń w zakresie modyfikowania, tak zwiększenia, jak i zmniej-
szania, uprzednio obniżonej stawki amortyzacyjnej, jednakże górna wartość stawki 
amortyzacyjnej nie może przekroczyć wartości stawki wynikającej z Wykazu. Mając na 
uwadze powyższe, Spółka może dokonać dowolnego obniżenia lub podwyższenia 
wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych do poziomu nie wyższego niż wynika 
to z Wykazu stawek amortyzacyjnych, także w odniesieniu do niektórych/wybranych 
środków trwałych. Zmiana wysokości stawek może być dokonana od pierwszego 
miesiąca każdego roku podatkowego, nie później jednak niż w momencie dokonania 
pierwszego w danym roku podatkowym odpisu amortyzacyjnego” [www.mf.gov.pl]7. 
 W powołanej interpretacji wnioskowane jest, że nie ma jakiegokolwiek limitu, do 
którego można obniżyć stawki amortyzacyjne, co pozwala na dowolne ustalenie ich 
poziomu – także do 0%. Powyższe stanowisko zostało również zaprezentowane m.in. 
w interpretacji: 
 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9.03.2009 r. (IPPB5/423-266/08-2/DG), 

z 25.02.2009 r. (IPPB5/423-263/08-2/IŚ) oraz 10.02.2014 r. (IPPB3/423-957/13-2/MS1);  
 Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21.02.2008 r. (ILPB3/423-265/07-3/EK), 

z 11.07.2008 r. (ILPB3/423-226/08-2/EK), z 11.12.2008 r. (ILPB3/423-585/08-2/KS), 
z 24.05.2013 r. (ILPB4/423-54/13-2/ŁM) oraz z 24.06.2013 r. (ILPB4/423-99/13-2/DS.); 

 Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18.11.2008 r. (ITPB3/423-495/08/AW), 
z 9.05.2008 r. (ITPB3/423-125/08/AW), z 8.07.2008 r. (ITPB3/423-286/08/AW), 
z 2.10.2009 r. (ITPB3/423-372/09/MK), z 5.01.2010 r. (ITPB3/423-593/09/MK), a tak-
że z 10.09.2013r. (ITPB3/423-261b/13/MK) Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 
z 9.01.2012 r. (IPTPB3/423-263/11-4/PM). 

 Podsumowując – także w tym przykładzie zostało wykazane, że podatnik ma wiele 
możliwości optymalizowania obciążeń podatkowych – bazując na skutecznym pla-
nowaniu. 
 Przykład 8. Dotychczas zaprezentowane zostały działania optymalizacyjne zwią-
zane z rozpoczęciem użytkowania i amortyzacją majątku trwałego. Poniżej przedsta-
wione zostanie działanie optymalizacyjne związane z kosztami eksploatacyjnymi 
(w tym kosztami części zamiennych). Analiza niniejszego zagadnienia wiąże się poję-
cie tzw. „zarachowania kosztu” zdefiniowanego w ustawie o rachunkowości i ustawie 
podatkowej. 

                                                            
7 Pismo z dnia 27.11.2014 Izby skarbowej w Warszawie IPPB5/423-856/14-4/KS. 
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 Analiza dotyczy następującej sytuacji: spółka nabywa znaczące wartościowo części 
zamienne, które mają być użyte w przypadku awarii ich odpowiedników w urządze-
niach technicznych – na czas naprawy uszkodzonych części lub na stałe. Wydatek 
poniesiony na ich nabycie ma charakter definitywny. W opisanej sytuacji poniesiony 
wydatek na nabycie części zdecydowanie ma związek z zabezpieczeniem źródeł przy-
chodów. Niemniej jednak spółka w dacie zakupu nie potrafi przewidzieć, kiedy zaku-
pione części zostaną wykorzystane. Dla celów rachunkowości spółka stosuje MSSF-y  
 zatem taką znaczącą część zamienną ujmuje jako środek trwały i amortyzuje równo-
legle do urządzenia głównego – co jest zgodne z MSR 16. Podatkowo powstaje pyta-
nie  w jaki sposób spółka powinna ująć wydatek w czasie: 
 w dacie nabycia? 
 równolegle do naliczanej w księgach amortyzacji – bo w taki sposób spółka „zara-

chowuje koszt” związany z tym składnikiem? 
 w dacie likwidacji urządzenia głównego – bo wtedy już wiadomo, że część za-

mienna staje się nieprzydatna? 
 czy może należy rozróżnić sposób ujęcia podatkowego w zależności czy części są 

montowane na stałe czy czasowo? 
 Zgodnie z wyrokiem NSA ujętym w wyroku z dnia 21.01.2015 r. II FSK 338/13 sąd 
potwierdził, że rozróżnienie na części montowane na stałe i czasowo jest bez znacze-
nia dla rozpoznania kosztów podatkowych. Co więcej potwierdził również, że „dyspo-
nowanie przez spółkę zapasem części pozwala na przywrócenie funkcjonalności w jak 
najkrótszym czasie. W związku z tym już samo posiadanie zapasów części zamiennych 
minimalizuje ryzyko związane z działalnością operatora. Dlatego wydatek na nabycie 
tych części powinien być już w momencie przyjęcia ich na magazyn uznany za defini-
tywnie poniesiony i mający na celu zachowanie albo zabezpieczenie źródeł przycho-
dów” [Nowosielski 2015, s. 4-5]. 
 Ten wyrok niesie daleko idące konsekwencje w kontekście rozważań związanych 
z optymalizacją, gdyż potwierdza, że aby ująć koszty akceptowane przez prawo ra-
chunkowe nie muszą być one ujęte, jako koszty dla celów rachunkowych. „Przepis 
art.15 ust 4e pdop stanowi o „ujęciu kosztu”, a nie „ujęciu jako koszt” [Nowosielski 
2015, s. 45]. 
 Powołany powyżej wyrok jest potwierdzeniem wcześniejszego rozstrzygnięcia 
sądu w podobnej sprawie zaprezentowanego w wyroku NSA z 20.07.2011 r., FSK 
414/10. Opisany wyrok był rozstrzygnięciem możliwości zaliczenia do kosztów podat-
kowych wydatków operatora sieci komórkowej na części zamienne. W myśl wyroku 
dniem powstania kosztu podatkowego jest dzień ujęcia kosztu w księgach rachunko-
wych w ogóle, a nie dzień ujęcia kosztu rachunkowego. 



Instrumenty optymalizacji podatkowej w podatku dochodowym związane z majątkiem trwałym… 
 
 

 
 

163___

 Opisane powyżej rozstrzygnięcia NSA mają kluczowe znaczenie dla optymalizacji 
podatkowej. Potwierdzają, że działania optymalizacji podatkowej – mające na celu 
obniżenie podstawy do opodatkowania nie kolidują planami zarządów dążących do 
wykazywania jak najlepszych wyników w sprawozdawczości finansowej.  
 Przykład 9. Ostatnim przykładem działań w zakresie optymalizacji podatkowej 
dotyczących majątku trwałego jest umiejętne zaplanowanie amortyzacji samochodu 
osobowego w kontekście przyszłych planów jego sprzedaży. Poniżej zobrazowane 
zostanie, że późniejsze działania związane z pozbyciem się środka trwałego po okresie 
jego użytkowania powinny być uwzględniane przy planowaniu podatkowym. 
 Przykład dotyczy zakupu samochodu osobowego w ramach prowadzonej działal-
ności gospodarczej o wartości przekraczającej 20.000 EUR przeliczonej na PLN według 
kursu średniego EUR ogłaszanego przez NBP w dniu przekazania samochodu do uży-
wania. W związku z ograniczeniem przewidzianym w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 4 
updop odpisy amortyzacyjne, w części ustalonej od wartości początkowej samocho-
dów przewyższającej równowartość w PLN kwoty 20.000,00 EUR, nie mogą być uzna-
wane koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów. Spółka mając na uwadze dal-
sze plany sprzedaży samochodu po dwóch latach użytkowania podjęła decyzję 
o obniżeniu stawek amortyzacyjnych dla samochodów z uwzględnieniem terminów 
opisanych w art. 16i ust 5 updop. Spółka obniżyła stawki amortyzacyjne do 0,01%, aby 
w przypadku zbycia tych samochodów być uprawnioną do zaliczenia do kosztów 
podatkowych transakcji zbycia całej niezamortyzowanej części (z pominięciem limitu 
20.000 EUR).Wątpliwość spółki budziły następujące kwestie: czy jest minimalny po-
ziom, do którego mogą być obniżone stawki amortyzacyjne oraz czy obniżenie musi 
dotyczyć wszystkich środków trwałych z danej grupy, gdyż w przepisie nie znajdziemy 
żadnych warunków określających ani minimalnego poziomu, do którego mogłyby 
zostać obniżone stawki amortyzacji podatkowej, ani wskazania czy obniżanie stawek 
amortyzacyjnych powinno dotyczyć wszystkich środków trwałych zakwalifikowanych 
do danej grupy środków trwałych, czy też może dotyczyć tylko dowolnie wybranych 
przez podatnika środków trwałych. 
 Omawianą sytuację opisuje Interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 
3.03.2015 r. ILPB4/423-563/14-2/MC. Dyrektor Izby Skarbowej w uzasadnieniu przy-
pomniał, że w wersji ustawy podatkowej obowiązującej do końca 2002 roku takie 
ograniczenie występowało. Przepis ten został zmieniony, a wprowadzaną zmianę 
Ministerstwo Finansów skomentowało: „wprowadzono też możliwość zmniejszenia 
stawek amortyzacyjnych z Wykazu w dowolnej wysokości oraz w wybranym przez 
podatnika momencie. Taka zmiana podyktowana była koniecznością dostosowania 
ustaw podatkowych do rozwiązań przyjętych w ustawie o rachunkowości oraz stwo-
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rzenia mocniejszego instrumentu polityki podatkowej prowadzonej przez podatni-
ków" [www.mf.gov.pl]8. Dalej w interpretacji zostało wyjaśnione: „w odpowiedzi na 
pytanie "Rzeczpospolitej" udzielonej w dniu 15 lipca 2003 r. (opublikowanej w „Do-
brej Firmie" w dniu 24 lipca 2003 r.) Ministerstwo Finansów potwierdziło możliwość 
obniżenia stawki do dowolnej wysokości, a nawet wskazało, że podatnik ma prawo do 
zastosowania maksymalnie obniżonej stawki i w konsekwencji niedokonywania odpi-
sów amortyzacyjnych. Należy również zaznaczyć, że ustawodawca nie przewiduje 
jakichkolwiek ograniczeń w zakresie kategorii środków trwałych w odniesieniu, do 
których podatnikom przysługuje prawo do obniżenia stawek amortyzacji podatko-
wej” [www.mf.gov.pl]9. 
 Zaprezentowane powyżej stanowisko znajduje potwierdzenie również w innych 
w interpretacjach prawa podatkowego  przykładowo: 
 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20.01.2014 r. (sygn. IPPB3/423-969/13-

2/MS1), 
 Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 11.02.2013 r. (sygn. ITPB3/423-

717a/12/AW), 
 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7.12.2010 r. (sygn. IPPB5/423-

630/10-5/AS), 
 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13.07.2009 r. (sygn. IPPB3/423-

203/09-4/JG), 
 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23.02.2009 r. (sygn. IPPB5/423-

234/08-2/MŚ). 
 W interpretacji znajduje się również wyjaśnienie drugiej wątpliwości, a mianowi-
cie: „cała kwota poniesiona na nabycie samochodu osobowego (pomniejszona 
o odpisy amortyzacyjne dokonane do dnia jego odpłatnego zbycia) stanowić będzie 
koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia tego składnika majątku. 
Przy czym, jak wynika z art. 16h ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. dokonując pomniejszenia wy-
datków na nabycie samochodu osobowego o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne 
bierze się pod uwagę łączną kwotę tych odpisów, tj. również tę część, która zgodnie 
z art. 16 ust. 1 nie stanowi kosztów uzyskania przychodu" [www.mf.gov.pl]10. 
 Powyższe stanowisko zostało również zaprezentowane m.in. w interpretacji: 
 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4.08.2014 r. (sygn. IPPB3/423-

560/14-2/EŻ), 

                                                            
8 Pismo z dnia 3.03.2015r. Izby Skarbowej w Poznaniu ILPB4/423-563/14-2/MC. 
9 Pismo z dnia 3.03.2015r. Izby Skarbowej w Poznaniu ILPB4/423-563/14-2/MC. 
10 Pismo z dnia 3.03.2015r. Izby Skarbowej w Poznaniu ILPB4/423-563/14-2/MC. 
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 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24.05.2012 r. (sygn. IPPB3/423-
110/12-2/JD),  

 Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 15.07.2011 r. (sygn. IPTPB3/423-32/11-4/MF), 
 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21.02..2011 r. (sygn. IBPBI/2/423-

1676/10/CzP), 
 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7.12.2010 r. (sygn. IPPB5/423-

630/10-7/AS). 
 W powyższym przykładzie została zaprezentowana możliwość wpływania na kosz-
ty podatkowe poprzez odpowiedni plan odpisów amortyzacyjnych w okresie użytko-
wania środka trwałego w kontekście planów jego sprzedaży. 
  
Podsumowanie 
 
Omawiane zagadnienia uzasadniają tezę, że wcześniejsze zaplanowanie transakcji 
przynosi korzystne efekty podatkowe / finansowe i jest w zasięgu finansowym i orga-
nizacyjnym MŚP. Analizowane przykłady mają na celu pomoc w obniżaniu kosztów za 
pomocą legalnego obniżenia obciążeń podatkowych. 
 Należy podkreślić, że „uchylanie się od płacenia podatków to działanie nielegalne, 
działanie na szkodę Skarbu Państwa, tym samym jest to rodzaj przestępstwa, za które 
jest przewidziana odpowiedzialność karna, przejawiająca się głównie fałszowaniem 
dokumentów, ksiąg lub wyników finansowych. … Optymalizacja podatkowa polega 
natomiast na planowaniu i wdrożeniu działań, zmierzających do zwiększenia wyniku 
netto przedsiębiorstwa przez minimalizację obciążeń podatkowych, przy wykorzysta-
niu dozwolonych prawem norm. Istotą tak pojętej optymalizacji jest zgodność działa-
nia podatnika z obowiązującym prawem oraz związanie organów podatkowych skut-
kami takich czynności” [Żabska 2013, s. 260].  
 Podsumowując podatnicy, którzy podejmą legalne działania optymalizacyjne 
zachowują się racjonalnie. Postuluje się, aby firmy z zakresu sektora MŚP podejmowa-
ły działania optymalizacyjne, które pozwolą im sprostać wymogom konkurencji. Pla-
nowanie i wdrażanie działań optymalizacyjnych dostosowanych do poziomu ich ak-
tywności jest dla nich dostępne finansowo. „Do podatków nie wystarczy umysł ma-
tematyka; tutaj potrzebny jest filozof …” – już Albert Einstein prosto i trafne ujął zło-
żoność kwestii podatkowych. Myślenie o podatkach powinno towarzyszyć planowa-
niu codziennej aktywności przedsiębiorców. 
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Niejasność przepisów prawa podatkowego a praktyka  
organów podatkowych i skarbowych 
 
 
The ambiguity of tax law provisions, and the practice of tax  
and treasury authorities 
 
Abstract: The following study presents practical applications of the ambiguity of tax law provi-
sions in the practice of tax and treasury authorities. The practice is very often quite incompre-
hensible both for entrepreneurs and long-time practitioners, who systematically cope with tax 
law and its complexities. According to the author, the reasons of the ambiguities of tax law are:  
poor legislation, dynamic changes in socioeconomic relations, lack of tax policy and a scientific 
back-up, the fact that the legal regulations are unintelligible even for the professionals, lack of 
harmonization with other areas of law (e.g. with balance sheet law), different meanings of 
terms in different acts e.g. the term “business activity”, too many changes of tax law within  
a fiscal year and inconsistent interpretations. The provisions of tax law ought to be: compre-
hensible, coherent, precise and simple in the practical application. The analysis of the reference 
books constituted the research method.  
Keywords: VAT, tax risk, tax audit.  

 
Wprowadzenie 
 
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na przedsiębiorcy spoczywa 
obowiązek znajomości przepisów prawa podatkowego. Przejawia się to konieczno-
ścią dostosowania działań do brzmienia ustawy, a także właściwego jej wykonywania 
w procesie ustalania stanu faktycznego. Podatnik musi się dostosować do obowiązu-

                                                            
1 E-mail: to-ps@wp.pl 
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jącego prawa. Na podatnika nałożony jest obowiązek właściwej analizy obecnej sytu-
acji prawno-podatkowej, jak również prawidłowego obliczenia i zapłacenia podatku. 
Podatnik musi ocenić, czy w danej sytuacji ma prawo do skorzystania z ulgi podatko-
wej, czy może takiego prawa nie ma. Organy podatkowe dokonują jedynie następczej 
prawidłowości dokonanego rozliczenia podatkowego. Na podatniku spoczywa bar-
dzo wiele obowiązków, aby w efekcie wykonywanych czynności gospodarczych nie 
okazało się, że jest oszustem podatkowym. W gąszczu obowiązujących przepisów, 
rozporządzeń, ustaw czy orzecznictwa, przedsiębiorca (podatnik) został postawiony 
przed bardzo trudnym zadaniem, a mianowicie prawidłowego stosowania przepisów 
podatkowych. Nie stwarzałoby to problemu, gdyby przepisy podatkowe były zrozu-
miałe i precyzyjne dla każdego podatnika. 
 Należałoby się zastanowić skąd wynika niejasność przepisów prawa podatkowego 
i w jaki sposób do tego zagadnienia odnoszą się organy podatkowe, jak i skarbowe. 
Brak przejrzystości stosowania aktów prawnych w prawie podatkowym, w znacznym 
stopniu pogarsza sytuację podatników, którzy dokonują samoobliczania podatku. 
Organy podatkowe mogą kontrolować prawidłowość obliczenia podatku, jak również 
wywiązywania się przez podatników z obowiązków ustawowych. Niekiedy na tym 
etapie powstają wątpliwości, co do prawidłowości stosowania przepisów podatko-
wych. Organ podatkowy powinien ustalić stan faktyczny.  
 W Ordynacji podatkowej wskazane jest, że to organ podatkowy ma obowiązek 
wykazać, że podatnik nie wywiązał się z nałożonych na niego obowiązków związa-
nych z prawidłowym samoobliczeniem podatku (art. 21 & 3 Ordynacji podatkowej). 
Z ustawy wynika również domniemanie prawidłowości rozliczenia podatkowego, czyli 
zgodność stanu faktycznego z twierdzeniami podatnika. Prawidłowość dokonanej 
przez podatnika interpretacji prawa podatkowego, które zastosował w danej sytuacji, 
czyli prawidłowość zastosowania przepisu podatkowego. Niekorzystna dla podatnika 
decyzja organu podatkowego musi znaleźć swoje uzasadnienie czy to w protokole 
kontroli, czy w decyzji podatkowej. W tej sytuacji można stwierdzić, iż wątpliwości 
powstające w trakcie postępowania podatkowego oraz w toku wykładni norm prawa 
podatkowego powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika. Można sobie postawić 
pytanie, z jakich przyczyn wynika niejasność przepisów prawa podatkowego.  
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Problematyka rozliczeń podatkowych przy transakcjach 
wewnątrzwspólnotowych w odniesieniu do niejednolitego 
stosowania prawa podatkowego  
 
Ustawa o podatku od towarów i usług w zakresie obrotu unijnego zawiera zagadnie-
nia budzące wiele wątpliwości, w szczególności zastosowania ich w praktyce. Wątpli-
wości można dostrzec głównie w obszarach, gdzie występują rozbieżności pomiędzy 
interpretacjami Ministra Finansów a orzecznictwem Sądów Administracyjnych czy 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.   
 Znaczącym problemem są transakcje wewnątrzwspólnotowe w odniesieniu do 
uregulowań dyrektywy unijnej. Z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej należało 
dostosować polskie ustawy do uregulowań dyrektywy unijnej. W tym zakresie można 
zauważyć wiele niedoprecyzowanych przepisów podatkowych. W takich sytuacjach 
bardzo trudno odnieść się do właściwego przepisu, szczególnie, gdy jest on różnie 
rozumiany przez podatników w konfrontacji z organami podatkowymi. Wiele nieja-
sności prawnych można zauważyć przy transakcjach unijnych. Do sformułowania 
„transakcje wewnątrzwspólnotowe” wielokrotnie odwołuje się prawo unijne jak rów-
nież polski ustawodawca – są to transakcje w zakresie obrotu towarowego dokony-
wane między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.  
 Aby dogłębnie zrozumieć pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, należy 
odwołać się do uregulowań zawartych w dyrektywie unijnej 2006/112, a dokładniej do 
artykułu 138 ust. 1, gdzie określono, iż „...Państwa członkowskie zwalniają dostawy to-
warów wysyłanych lub transportowanych do miejsca przeznaczenia znajdującego się 
poza terytorium danego państwa, ale na terytorium wspólnoty, przez sprzedawcę, przez 
nabywcę lub na ich rzecz, dokonane dla innego podatnika lub osoby prawnej niebędą-
cej podatnikiem działających w takim charakterze w państwie członkowskim innym niż 
państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów”. Zwolnieniu (0% stawka VAT 
w Polsce) podlega dostawa towarów ruchomych zarówno odpłatna jak i nieodpłatna 
dostawa towarów, które są wysyłane lub transportowane do miejsca przeznaczenia 
znajdującego się poza terytorium danego państwa, ale na terytorium Unii Europejskiej. 
Pierwszym i podstawowym kryterium WDT jest dokonanie dostawy towarów rozumia-
nej, jako „przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel” (art. 14 ust. 1 
dyrektywy 2006/112). TSUE w wyroku z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie C-320/88 Ship-
ping and Forwarding Enterprise Safe BV, ECR (1990) I-285, stanął na stanowisku, że 
uznanie danej dostawy lub danego nabycia za czynności wewnątrzwspólnotowe, musi 
być dokonywane na podstawie elementów obiektywnych, takich jak fizyczne prze-
mieszczenie towarów pomiędzy państwami członkowskimi. 
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 Należy zauważyć, iż w dyrektywie nie zawarto regulacji, które wskazywałyby, jakie 
dowody należy okazać, aby uzyskać zwolnienie dla wewnątrzwspólnotowych dostaw 
towarów. Prawodawca unijny wymaga od ustawodawcy krajowego, aby wdrożył takie 
regulacje, które zapewnią prawidłowe i proste stosowanie zwolnień przez podmioty 
dokonujące WDT. Ponadto na ustawodawcy krajowym spoczywa obowiązek stworze-
nia takiego mechanizmu, który będzie zapobiegał oszustwom podatkowym w tym 
zakresie (Art. 131 dyrektywy 2006/112). W świetle orzecznictwa trybunału sprawiedli-
wości, środki stosowane przez poszczególne państwa członkowskie powinny być 
właściwe, konieczne oraz współmierne do realizacji określonego celu. Państwo człon-
kowskie zobowiązane jest do wybrania takiego rozwiązania, aby było ono jak naj-
mniej uciążliwe dla przedsiębiorców. Państwa członkowskie mogą nałożyć inne obo-
wiązki, jakie uznają za niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru VAT i zapo-
bieganiu oszustwom podatkowym (art. 273 dyrektywy 2006/112), pod warunkiem 
równego traktowania transakcji krajowych i transakcji dokonywanych między pań-
stwami członkowskimi przez podatników oraz pod warunkiem, że obowiązki te, nie 
będą prowadzić do powstania formalności związanych z przekraczaniem granic. Za-
uważyć można, że regulacje ustawy o VAT od samego początku są bardzo drobia-
zgowe i rozbudowane, co przeczy postulatom dyrektywy unijnej, dotyczącej prawi-
dłowego i prostego zastosowania zwolnień. W odniesieniu do art. 42 ustawy od towa-
rów i usług, można mieć odczucie zbyt wielu wymogów formalnych względem mery-
torycznych w zakresie udokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów 
w celu zastosowania stawki 0% VAT. 
 Zastosowanie 0% VAT przy dostawie wewnątrzunijnej jest prawem podatnika 
a nie przywilejem. Wyjątkiem od tej zasady jest zastosowanie stawki właściwej dla 
dostawy krajowej, w przypadku, gdy nie zostaną spełnione przesłanki merytoryczne 
dla tej transakcji, czyli nie zostaną skutecznie udowodnione. W zakresie tych czynno-
ści dochodzi do wielu oszustw podatkowych, tzw. karuzele podatkowe, co uzasadnia 
stawianie wysokich wymagań w odniesieniu do udokumentowania tych transakcji. 
Z uwagi na brak granic celnych wewnątrz unii europejskiej, system transakcji we-
wnątrzwspólnotowych jest szczególnie narażony na oszustwa podatkowe. Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swym orzecznictwie wielokrotnie podkreślał, że 
zwalczanie oszustw podatkowych, unikania opodatkowania i nadużyć, jest celem 
uznanym i wspieranym przez dyrektywę. Trybunał wskazywał również, że to do do-
stawcy towarów należy przedstawienie dowodów, że zostały spełnione warunki dla 
zastosowania właściwego przepisu w celu zapewnienia prawidłowego i prostego 
stosowania zwolnień i zapobiegania wszelkim oszustwom, unikaniu opodatkowania 
lub nadużyciom. Kwestia dowodów, jakie powinien przedłożyć polski podatnik, aby 
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skutecznie zakwalifikować dostawę, jako WDT, nie tylko w Polsce budzi duże wątpli-
wości. Zagadnienie to było również przedmiotem kontrowersji w Niemczech. W roz-
porządzeniu wykonawczym do niemieckiej ustawy o podatku obrotowym wskazano, 
jako dokument niezbędny do zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej, po-
twierdzenie odbioru towaru przez nabywcę w kraju jego przeznaczenia. Ostatecznie 
niemieckie władze podatkowe wycofały się z tego pomysłu.  
 Można odnieść wrażenie, że oszuści podatkowi właśnie wykorzystują te tzw. słabe 
punkty ustawy, znajdując zakres niejasności prawnych, co również ma negatywne 
skutki w zakresie praktyki stosowanej przez organy podatkowe.  
 
Praktyka organów podatkowych i skarbowych podczas 
czynności kontrolnych przedsiębiorcy – rozważania zaistniałe 
w praktyce 
 
Prowadzenie działalności gospodarczej łączy się nierozerwalnie z możliwością prze-
prowadzenia kontroli w firmie przez właściwe instytucje. Jest to naturalna kolej rze-
czy, a w szczególności, gdy występujemy do urzędu skarbowego z wnioskiem o zwrot 
nadpłaconego podatku od towarów i usług. W konfrontacji z zaistniałą sytuacją 
przedsiębiorca jest zaskoczony odmiennym rozumieniem przepisów podatkowych 
przez organa podatkowe i skarbowe.    
 Przykład 12. Firma jednoosobowa „Alfa” prowadzi działalność gospodarczą 
w zakresie handlu hurtowego kosmetykami i elektroniką. Działalność gospodarcza 
prowadzona jest od 2011 roku. W miesiącu październiku 2014 roku przedsiębiorca 
dokonał zakupu znacznej ilości iPhonów od dostawcy z Polski korzystając z pełnego 
odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług. W tym samym miesiącu dokonał 
sprzedaży nabytych iPhonów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. 
Dokonując transakcji sprzedaży skorzystał z możliwości zastosowania 0% stawki po-
datku VAT, w tym celu dopełnił wszelkich formalności zgodnie z ustawą o podatku od 
towarów i usług. W wyniku zaistniałych czynności gospodarczych podatnik w sporzą-
dzonej deklaracji VAT–7 za miesiąc październik 2014 roku wykazał nadwyżkę podatku 
należnego nad naliczonym w wysokości 178.000,00 zł do zwrotu na rachunek banko-
wy w terminie 60 dni. Oczywiście podatnik spodziewał się wizyty pracowników apara-
tu skarbowego. W następstwie dokonanych czynności w dniu 13 stycznia 2015 roku 
podatnik otrzymał upoważnienie do przeprowadzenia kontroli odnośnie zasadności 
zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów 

                                                            
2 Opracowanie własne. 
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o podatku od towarów i usług [art. 282c&1 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej]. Kontrolę 
przeprowadzono w dniach od 13.01.2015 r. do 15.10.2015 r., zaś liczba dni kontroli 
wyniosła 12 (przy czym wyjaśniono, że pozostały czas wyłączono na podstawie art. 
139 & 4 ustawy Ordynacja podatkowa oraz art. 80 ust. 4 ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej z uwagi na faktyczny czas prowadzenia czynności kontrolnych, 
czas związany z gromadzeniem materiału dowodowego). Po tak długim okresie wy-
czekiwania w protokole kontroli podatkowej kontrolujący wykazali, iż powyższe usta-
lenia wskazują na fakt, że przedmiotowa dostawa winna być opodatkowana stawką 
23% zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.  
 W zaistniałej sytuacji nasuwa się pytanie, jak rozumieć przepisy podatkowe, aby 
prawidłowo je stosować w praktyce. Praktyka jednak pokazuje, że dość zrozumiałe 
przepisy prawa podatkowego, w trakcie czynności kontrolnych, już nie są tak przejrzy-
ste, co ma ogromny wpływ na podejmowanie dalszych decyzji na gruncie prowadze-
nia przedsiębiorczości i rozwoju biznesu. 
 W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych dokonano przesłuchania kontro-
lowanego w charakterze strony. W toku przesłuchania kontrolowanemu zadano na-
stępujące pytania:  
 W jaki sposób nawiązał kontakt z firmą ze Słowacji, której sprzedał towar w ramach 

transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?  
 W jakim języku kontrahenci się porozumiewali? 
 W jaki sposób doszło do współpracy? 
 W jaki sposób dostarczono fakturę sprzedaży? 
 Czy nabywca oglądał towar osobiście? 
 Czy towary były zafoliowane? 
 Czy kilka sztuk towaru zostało rozfoliowanych? 
 Czy na opakowaniu był hologram firmy Apple? 
 Po czym stwierdzono, że pudełka nie były puste skoro ich nie rozfoliowano? Czy 

na pewno w pudełkach znajdowały się telefony? 
 W jakich kolorach były oznaczenia w magazynie? 
 Właściciel firmy „Alfa” bardzo skrupulatnie przygotowywał się do przeprowadze-
nia tej transakcji gospodarczej. Posiadał dokumenty firmowe i rejestracyjne firmy ze 
Słowacji. Doszło do spotkania z prezesem firmy słowackiej w trakcie przeprowadzania 
transakcji, zaś szczegóły transakcji ustalane były za pośrednictwem telefonów i maili. 
 W celu zweryfikowania prawidłowości i rzetelności przeprowadzonej transakcji 
wystosowano do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wniosek o przeprowa-
dzenie kontroli podatkowej u kontrahenta polskiego, od którego właściciel firmy 
„Alfa” nabył te towary (standardowa procedura). Ponadto w toku trwającej kontroli, 
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w ramach wymiany informacji na podstawie art. 7, 15, 16 i 25-27 Rozporządzenia Rady 
Unii Europejskiej nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy 
administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej 
wystąpiono do słowackich służb podatkowych z wnioskiem SCAC o kontrolę u kon-
trahenta ze Słowacji. Na udokumentowanie prawdziwości przeprowadzonych trans-
akcji właściciel firmy „Alfa” przedstawił wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie 
prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak również do zastosowania stawki 0% 
przy dostawie towarów na rzecz unijnego odbiorcy.  
 Kompletna dokumentacja zawierała: 
 na udokumentowanie zakupu: fakturę zakupu od polskiego dostawcy z nalicze-

niem 23% podatku VAT wraz ze specyfikacją magazynową oraz numerami IMEI te-
lefonów, dowody zapłaty za otrzymany towar na podstawie wyciągów banko-
wych, zamówienie złożone drogą mailową oraz prowadzoną w tym temacie kore-
spondencję, potwierdzenie magazynowania towarów;  

 na udokumentowanie sprzedaży: fakturę sprzedaży dla odbiorcy słowackiego 
uznaną, jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z zastosowaniem 0% po-
datku VAT, specyfikację wysyłkową potwierdzoną podpisem i pieczęcią odbiorcy 
oraz potwierdzeniem odebrania towaru przez kontrahenta słowackiego, potwier-
dzenie otrzymania zapłaty za sprzedany towar w walucie wystawienia faktury na 
podstawie wyciągu bankowego, potwierdzenie przekazania towarów firmie trans-
portowej wynajętej przez firmę słowacką oraz dyspozycja przekazania towarów 
firmie słowackiej (potwierdzone podpisem i pieczęcią firmy słowackiej, że towar 
odebrano), korespondencję mailową, czyli ofertę sprzedaży oraz odpowiedź na 
ofertę. Strona słowacka przekazała drogą mailową dokument CMR potwierdzający 
wywóz towaru do Wielkiej Brytanii oraz dokumenty rejestracyjne tej firmy. Okaza-
no również wydruk z dnia dokonania transakcji potwierdzający, iż nabywca jak 
i dostawca są zarejestrowani w systemie VIES, jako podatnicy unijni. 

 W związku z wyjaśnieniami strony słowackiej, iż na jej zlecenie firma transportowa 
przemieściła towary bezpośrednio z Polski do Wielkiej Brytanii – Polski urząd skarbo-
wy stanął na stanowisku, iż zakupione telefony nie są połączone z dalszą odsprzedażą 
w Słowacji, są one dostarczone w ramach transakcji trójstronnej do innego państwa 
członkowskiego (GB), o czym właściciel firmy „Alfa” uzyskał wiedzę dopiero podczas 
czynności kontrolnych. Z analizy zgromadzonego w toku materiału oraz informacji 
uzyskanej od słowackich służb podatkowych wynika (wg. urzędu polskiego), że opisa-
na transakcja sprzedaży nie stanowi wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.  
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług „przez wewnątrz-
wspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wy-
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wóz z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium 
państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju”. W opinii urzędników kontrolo-
wany nie dokonał wywozu towaru. Transakcja sprzedaży została zakończona na tery-
torium kraju przekazaniem towarów w magazynie w Polsce kontrahentowi słowac-
kiemu. Dyspozycja wywozu towaru, wskazanie odbiorcy, zlecenie przewozu było 
działaniem podjętym i przeprowadzonym przez firmę słowacką, w którym kontrolo-
wany nie brał udziału i nie miał na nie żadnego wpływu. W tym miejscu ujawnia nam 
się niejasność przepisów prawa podatkowego, nad którymi toczy się cały spór. 
 Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów pod-
lega opodatkowaniu według stawki 0% pod warunkiem, że: 
 obydwie strony transakcji są zgłoszone na potrzeby transakcji VAT-UE, przed nu-

merem identyfikacji podatkowej musi znajdować się dwuliterowy kod państwa 
europejskiego; 

 podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres 
rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji księgowej dowody, że towary bę-
dące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostały wywiezione 
z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkow-
skiego innego niż Polska. 

 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż w świetle art. 13 ust. 1 ustawy warun-
kiem koniecznym realizacji dostawy wewnątrzwspólnotowej jest faktyczne prze-
mieszczenie towaru z terytorium jednego kraju państwa członkowskiego na teryto-
rium innego państwa członkowskiego (wyrok NSA w Warszawie z dnia 9 marca 2001 r. 
I FSK 502/10).  
 W zakresie przedmiotowej transakcji podatnik Polski posiada dokument CMR po-
twierdzający wywóz towaru poza granice Polski, jednakże jest to dokument potwier-
dzający wywóz towaru przez firmę słowacką z terytorium Polski na terytorium Wielkiej 
Brytanii – przewozu dokonała polska firma transportowa na zlecenie firmy ze Słowacji. 
Polska firma Alfa nie miała wiedzy, że uczestniczy w transakcji trójstronnej, poprzez 
brak informacji, komu firma ze Słowacji odsprzeda towar. O fakcie, że słowacka firma 
odsprzedała towar brytyjskiej firmie, a miejscem dostawy była Wielka Brytania, kon-
trolowany dowiedział się dopiero z otrzymanej kopii dokumentu CMR. 
 W konsekwencji organ kontrolny zawarł w protokole kontroli „powyższe ustalenia 
wskazują na fakt, że przedmiotowa dostawa winna być opodatkowana stawką 23% 
zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług”.  
 Urząd nie uznał za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów sprzedaży przez 
polskiego podatnika nabywcy z siedzibą na terytorium Republiki Słowacji. W związku 
z taką decyzją urzędu, kontrolowany złożył zastrzeżenia do protokołu kontroli. Organ 
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podatkowy, co do zasady w sposób wyczerpujący zebrał materiał dowodowy w spra-
wie. Zdaniem kontrolującego nie została spełniona jedna z przesłanek transakcji we-
wnątrzwspólnotowej, to jest, nie doszło do przemieszczenia towaru z terytorium jed-
nego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego. Za 
takim rozumowaniem ma przemawiać fakt dysponowania jedynie dokumentem CMR 
potwierdzającym wywóz towaru przez kontrahenta słowackiego z Polski do Wielkiej 
Brytanii. Należy zauważyć, że klient ze Słowacji nie ujawniał zamiaru dalszej odsprze-
daży towaru do innego państwa członkowskiego. Tym samym kontrolowany nie miał 
prawa, ani możliwości rozpoznania tej transakcji w inny sposób, jak tylko, jako dosta-
wę wewnątrzwspólnotową. 
  Należy odnieść się do art. 13 ust. 1 ustawy o VAT, gdzie zgodnie z treścią tego 
przepisu przez WDT, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów 
z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa 
członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 28. Przepis ust. 1 
stosuje się między innymi pod warunkiem, że nabywca towarów jest podatnikiem 
podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrz-
wspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju.  
 Analizując stan faktyczny sprawy do normy prawnej wynikającej z art. 13 ustawy 
o VAT nie pozostawia wątpliwości, że kontrolowany podatnik dokonał WDT na rzecz 
podmiotu słowackiego. Dostawa towaru oznacza także przeniesienie prawa do dys-
ponowania rzeczą jak właściciel, nawet jeżeli nie dochodzi do przeniesienia własności 
rzeczy w sensie cywilnoprawnym. W wyroku z dnia 5 kwietnia 2011 roku, sygn. akt I 
FSK 640/10 Naczelny Sąd Administracyjny wyraził pogląd, że aby uznać transakcję za 
dostawę wewnątrzwspólnotową wywóz towaru nie musi być bezpośrednim następ-
stwem dostawy, lecz wywóz musi być dokonany w wykonaniu dostawy. Fakt nabycia 
towaru przez kontrahenta zagranicznego, pozostawienie go w posiadaniu sprzedaw-
cy, a następnie wywóz tego towaru do innego kraju członkowskiego, niż kraj siedziby 
tego kontrahenta, nie oznacza, że wywóz nie następuje w wykonaniu dostawy tego 
właśnie towaru. Jeśli towar jest przedmiotem dwóch następujących po sobie dostaw 
między różnymi podatnikami, działającymi w takim charakterze, ale jednocześnie 
tylko jednego transportu wewnątrzwspólnotowego, ustalenie czynności, której należy 
przypisać transport, to jest pierwszej, czy drugiej dostawy, następuje w świetle cało-
ściowej oceny wszystkich okoliczności sprawy w celu ustalenia, która z tych dostaw 
spełnia wszystkie przesłanki związane z dostawą wewnątrzwspólnotową. Okoliczność, 
że towar nie został przetransportowany na adres pierwszego nabywcy nie wyklucza, 
że transport wykonano w ramach pierwszej dostawy. W zakresie, w jakim zastosowa-
nie stawki 0% do dostawy wewnątrzwspólnotowej jest uzależnione od przesłanki 
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zakończenia transportu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie 
dostawy, adres, pod którym zakończono transport nie ma znaczenia.     
 Firma słowacka nabyła prawo do rozporządzania towarem jak właściciel na teryto-
rium państwa członkowskiego pierwszej dostawy (Polska), to jest z chwilą odebrania 
go z magazynu, okazania identyfikatora NIP dla celów transakcji unijnych nadany 
przez Republikę Słowacji, transport powinien być przypisany tej pierwszej dostawie. 
Dzieje się tak, dlatego, że prawo do rozporządzania towarem jak właściciel zostało 
przeniesione na nabywcę w Wielkiej Brytanii dopiero z chwilą odebrania towaru 
z magazynu w Anglii. 
 Przesłanki skorzystania ze stawki 0% przy dostawie wewnątrzwspólnotowej uregu-
lowane w ustawie o podatku od towarów i usług zostały spełnione przez polskiego 
podatnika bezspornie. 
 W uchwale NSA z 11 października 2010 roku (sygn. akt. I FPS 1/10) wskazano, iż 
w świetle art. 42 ust. 1, 3 i 11 ustawy o VAT dla zastosowania 0% stawki, przy we-
wnątrzwspólnotowej dostawie towarów wystarczającym jest, aby podatnik posiadał 
jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione doku-
mentami wskazanymi w art. 42 ust. 1 ustawy lub innymi dowodami w formie doku-
mentów, o których mowa w art. 180 & 1 Ordynacji Podatkowej, o ile łącznie potwier-
dzają fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem wewnątrz-
wspólnotowej dostawy do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa człon-
kowskiego innym niż terytorium kraju.           
 Celem sformułowania określonych przez państwo członkowskie wymogów for-
malnych dla skorzystania ze zwolnienia dostawy wewnątrzwspólnotowej od podatku, 
jest udowodnienie przez podatnika, że spełnił on warunki merytoryczne takiej dosta-
wy, głównie w zakresie wywozu do innego państwa członkowskiego, lecz ich niespeł-
nienie w całości, gdy okoliczność ta zostanie jednak wykazana innymi dowodami, nie 
można uniemożliwić stosowania tego zwolnienia (w Polsce stawka 0%). Przepisy te, 
bowiem należy stosować z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, tak, aby nie 
podważały neutralności VAT, co należy mieć na uwadze przy prowspólnej wykładni 
ustanowionych w tym zakresie przepisów krajowych [Dyrektywa unijna 2006/112/WE 
art. 138, art. 131 i art. 273]. Należy zauważyć, że żaden z przepisów ustawy o podatku 
od towarów i usług nie wymaga, aby wywóz towaru do innego kraju członkowskiego 
był dokonany bezpośrednio przez podatnika, czy też na jego zlecenie. Nie jest również 
przesłanką wyłączającą zastosowanie stawki uprzywilejowanej dokonanie wywozu na 
zlecenie kontrahenta z innego kraju członkowskiego, w tym także do kraju członkow-
skiego innego niż kraj tego kontrahenta. 
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 Według mojej opinii transakcja ta powinna być potraktowana jak dostawa we-
wnątrzwspólnotowa, uprawniająca do zastosowania stawki 0% VAT. 
 
Destrukcyjne działania organów kontrolnych  
na kontynuowanie działalności gospodarczej 
 
W odniesieniu do przykładu 1 organ kontroli w protokole wskazał, iż kontrolę prze-
prowadzono w dniach od 13.01.2015 r. do 15.10.2015 r., zaś liczba dni kontroli wynio-
sła 12 (przy czy wyjaśniono, że, pozostały czas wyłączono na podstawie art. 139 & 4 
ustawy Ordynacja podatkowa oraz art. 80 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności go-
spodarczej z uwagi na faktyczny czas prowadzenia czynności kontrolnych, czas zwią-
zany z gromadzeniem materiału dowodowego). Przedsiębiorca w dniu 24 stycznia 
2015 roku, powinien otrzymać zwrot należnego podatku VAT. Jednak w wyniku czyn-
ności kontrolnych podatnik ma wstrzymane znaczne środki finansowe, które zamie-
rzał przeznaczyć na dalszy rozwój firmy.  
 

Schemat: przebieg kontroli podatkowej w odniesieniu do przykładu 1. 

13-01-2015 Rozpoczęcie kontroli podatkowej  

31-01-2015 
 

Urząd Skarbowy informuje o przedłużeniu kontroli do 31-07-2015 (oczekuje 
na wyniki kontroli krzyżowej) 

31-07-2015 
 

Urząd Skarbowy informuje o przedłużeniu kontroli do 30-10-2015 (oczekuje 
na odpowiedź dotyczące wniosków wysłanych na kontrole krzyżowe 

28-08-2015 
 

Ponaglenie przez podatnika na niezałatwienie sprawy przez Naczelnika 
Urzędu Skarbowego w terminie wskazanym w upoważnieniu do kontroli 
• Ponaglenie do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednikiem Naczelnika U.S. 
• Wniesienie o wyznaczenie jak najszybszego terminu załatwienia sprawy 
przez Naczelnika U.S. 
• Wniesienie o wyjaśnienie przez organ drugiej instancji, czym w rzeczywi-
stości spowodowana była zwłoka w zakończeniu kontroli  

15-10-2015 Protokół kontroli podatkowej 

27-10-2015 Złożono do Naczelnika U.S. zastrzeżenia do protokołu kontroli 

Co dalej???  C.d.n. ...... 

Opracowanie własne. 
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 Przedsiębiorca znalazł się w bardzo trudnej sytuacji w związku z sentencją zawartą 
w protokole kontroli. Podatnik uważa, że dopełnił wszelkich formalności i spełnił 
wszystkie wymogi zgodnie z ustawą. Jednak organ kontroli ma inne przekonanie co 
do przeprowadzonej transakcji gospodarczej wykonanej przez przedsiębiorcę. 
Zastanawiające jest co miało wpływ na decyzję urzędu skarbowego jaką zawarto 
w protokole kontroli. Na podstawie mojej praktyki jak i obserwacji, wyrażam pogląd, 
że dotychczas urzędy nie kwestionowały zastosowania przepisu ustawy odnośnie 
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Czyżby wydana decyzja miała związek 
z listem ostrzegawczym wydanym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo 
Gospodarki, w którym informują o zagrożeniu oszustwami w zakresie podatku VAT, 
zidentyfikowanym w obrocie elektroniką z dnia 25-08-2014 r. List ten skierowany był 
do wszystkich podatników VAT, dokonujących obrotu towarami z branży 
elektronicznej. List miał charakter wyłącznie informacyjny, co oznacza, że nie jest 
źródłem praw i obowiązków. 
 Ministerstwo Finansów w toku analiz zwróciło uwagę, że rynek produktów 
elektronicznych w szczególności telefonów komórkowych, tabletów, konsoli do gier 
itp., jest obszarem szczególnie narażonym na wyłudzanie nienależnego zwrotu VAT. 
Zwrócono uwagę, że uczciwi przedsiębiorcy mogą nieświadomie stać się 
uczestnikami procederu oszustwa i zachęcono ich do zachowania szczególnej 
ostrożności i staranności przy podejmowaniu decyzji handlowych. Minister w liście 
tym informuje przedsiębiorców o istniejącym ryzyku, a także prosi o wzmożoną 
ostrożność. Zwrócono również uwagę, że przepisy prawa podatkowego przewidują 
wyłączenie lub ograniczenie w odliczaniu podatku VAT naliczonego przy nabyciu 
towarów, w przypadku uczestniczenia w procederze oszustwa. Opisany został 
mechanizm oszustwa gdzie przedmiotem obrotu są towary nabyte w ramach 
transakcji dostawy wewnątrzwspólnotowej itd. W liście ostrzegawczym ministerstwo 
wskazało charakterystyczne, najczęściej powtarzające się cechy transakcji wykorzy-
stywanych w procederze oszustwa (pojedyncze cechy z poniższego wykazu nie mu-
szą automatycznie stanowić przejawu oszustwa) m. in.: 
 dostawcą jest nowo powstała firma (w okresie 20122014), a jej właścicielem lub 

reprezentantem jest osoba młoda lub w wieku 5060 lat bez doświadczenia 
w branży, często obcokrajowiec (pochodzący z krajów trzecich, spoza UE), z któ-
rym utrudniony lub niemożliwy jest bezpośredni kontakt; 

 częsta zmiana siedziby bez zgłoszenia jej nowego adresu do urzędu skarbowego 
i organu rejestrowego; 

 podmiot, szczególnie przy dużej skali działalności, zgłasza siedzibę firmy pod ad-
resem, pod którym brak jest oznak prowadzenia działalności gospodarczej (tzw. 
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„wirtualne biuro") lub w wynajętym lokalu mieszkalnym, nie posiada zaplecza tech-
nicznego niezbędnego do prowadzenia tego rodzaju działalności;  

 dostawcy i odbiorcy w łańcuchu dostaw często zmieniają się bez żadnego ekono-
micznego uzasadnienia (pojawiają się nowe firmy, ponownie uruchamiane są 
przedsiębiorstwa po zmianach udziałowców);  

 nieuzasadniona, duża liczba podmiotów biorących udział w obrocie (w normal-
nych warunkach rynek dąży do wyeliminowania zbędnych pośredników w obro-
cie, by uzyskać jak najwyższą marżę, natomiast w oszustwie podatkowym łańcuch 
obrotu jest nienaturalnie długi);  

 oferta cenowa określająca rabat większy niż ok. 200 złotych/1000 litrów od ceny 
rafineryjnej, wynikającej z istniejącego mechanizmu kształtowania cen w obrocie 
paliwami;  

 oferowanie paliwa bez biokomponentów (np. olej napędowy B0);  
 paliwa oferowane są wyłącznie z dostawą do odbiorcy lub oferowany jest zwrot 

kosztów transportu przy odbiorze własnym (z uwagi na brak infrastruktury i środ-
ków transportu) lub miejscem odbioru zamówionego paliwa przez nabywcę jest 
miejsce inne niż siedziba bądź stałe miejsce prowadzenia działalności gospodar-
czej sprzedawcy,  

 zachodzi bardzo szybka wymiana handlowa – natychmiastowa odsprzedaż towaru 
do kolejnych podmiotów;  

 stosunkowo krótkie terminy płatności, biorąc pod uwagę rozmiar transakcji;  
 zapłata za towar następuje na rachunek innego niż sprzedawca podmiotu gospo-

darczego lub na rachunek w krajach trzecich. 
 Czy  wytyczne wskazane przez ministerstwo nakierowane było do podatników, czy 
aby utożsamiać przedsiębiorców prowadzących dzialalność gospodarczą w tym 
zakresie z typowymi oszustami podatkowymi. W tej sytuacji kontrolowany 
przedsiębiorca zastanawia się co dalej. W jaki sposób postąpić. Oczywistym jest, że 
temat kontroli nie obejdzie się bez sprawy sądowej. Następnie przyblokowane środki 
finansowe nie pozwalają na dalsze czynności związane z rozwojem własnej firmy. Jest 
to czynnik niewątpliwie destrukcyjny na dalsze działania przedsiębiorcy. Praktyka 
organów podatkowych i skarbowych często ma taki efekt, że przedsiębiorcy zamykają 
działalność gospodarczą, likwidują miejsca pracy i nie generują dochodów. Drugą 
opcją przedsiębiorcy (coraz częściej stosowaną) jest przeniesienie biznesu w inny 
obszar (na terenie Polski bądź na terenie Unii Europejskiej). Coraz częściej spotykaną 
praktyką, jest przenoszenie biznesu do innych krajów unii europejskiej, gdzie prawo 
podatkowe jest bardziej przychylne dla przedsiębiorcy,gdzie przedsiębiorca jest 
traktowany jak partner, zaś wewnętrze przepisy pozwalają na szybszy rozwój biznesu, 
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ustawy podatkowe nie są w tak dużym stopniu niejasne. Logika przemawia za tym, 
aby wspierać przedsiębiorców w ich działaniach, a nie utrudniać im funcjonowanie 
w już i tak trudnym otoczeniu prawno–podatkowym jakim są obowiązujące przepisy 
w Polsce. Brak jednoznaczności przepisów podatkowych utrudnia planowanie 
przedsięwzięć gospodarczych, może też narazić podatnika na negatywne 
konsekwencje. Taka sytuacja kłóci się z zasadą praworządnosci określoną w art. 2 
Konstytucji RP.     
 
Problematyczne zagadnienia przepisów podatkowych  
a odniesienie zastosowań w praktyce 
 
Należy się zastanowić, dlaczego przepisy prawa podatkowego są tak niejasne dla 
podatnika. W ocenie autora jest to wynikiem: 
  niskiego poziomu legislacji, 
  dynamicznej zmiany stosunków społeczno-gospodarczych, 
  brak polityki podatkowej oraz zaplecza naukowego, 
  regulacje nie są czytelne nawet dla profesjonalistów, 
  brak harmonizacji z innymi gałęziami prawa (np. prawem bilansowym), 
  odmienne znaczenie pojęciowe, na gruncie różnych ustaw, 
  zbyt wiele zmian podatkowych w trakcie roku podatkowego, 
  niejednolita wykładnia. 
Przepisy  podatkowe  powinny  być:  zrozumiałe,  spójne,  precyzyjne  i  proste 

w zastosowaniu praktycznym. 

 Wprowadzane zmiany w ustawach podatkowych argumentowane są zapobiega-
niem nadużyć podatkowych. Zmiany te, to głównie rozwiązania mające na celu 
zwiększenie skuteczności walki z oszustami podatkowymi. Minister Finansów podkre-
śla, że zmian oczekiwali uczciwi przedsiębiorcy doświadczający nieuczciwej konku-
rencji ze strony podmiotów uczestniczących w procederze wyłudzeń podatkowych 
[Broszura MF „Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2013 r.]. 
 
Niejasność przepisów prawa podatkowego na korzyść,  
czy niekorzyść przedsiębiorcy? Dylemat w odniesieniu do 
znowelizowanych przepisów Ordynacji podatkowej 
 
Wprowadzone przez ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 zmiany w Ordynacji podatkowej, 
które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, zakładają wprowadzenie zasady 
interpretowania wątpliwości, co do przepisów prawnych na korzyść podatnika. 
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Z założenia przepisy podatkowe powinny być zrozumiałe i spójne. Natomiast system 
podatkowy powinien stwarzać jak najlepsze warunki dla pewności obrotu gospo-
darczego oraz konkurencyjności przedsiębiorstw. System podatkowy powinien być 
zrozumiały zarówno dla osób prowadzących działalność gospodarczą jak i nieprowa-
dzący takiej działalności.   
 „Podstawowym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które zracjonalizują 
i uproszczą procedury podatkowe, co powinno ułatwić kontakty podatników z orga-
nami podatkowymi oraz zapewnić efektywniejszy pobór podatków” – można wyczy-
tać w komunikacie kancelarii prezydenta. W znowelizowanej ustawie wprowadzono 
art. 2a który brzmi następująco „niedające się usunąć wątpliwości, co do treści przepi-
sów prawa podatkowego, rozstrzyga się na korzyść podatnika”. Jest to zasada in dubio 
pro tributario, która powinna stać się jedną z zasad ogólnych polskiego systemu po-
datkowego. W ordynacji podatkowej są już zawarte zasady: 
 zasada praworządności – oznacza, iż organy podatkowe działają na podstawie 

przepisów prawa (art. 120 o.p.); 
 zasada budzenia zaufania (art. 121 & 1 o.p.); 
 zasada prawdy obiektywnej – oznacza, że w toku postępowania podatkowego 

organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego 
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podat-
kowym (art. 122 o.p.).  

 Często praktyka pokazuje, iż obowiązuje również zasada nieufności do podatnika, 
a czasami domniemania nieprawdziwości jego twierdzeń, jak również rozstrzyganie 
wątpliwości faktycznych i prawnych na niekorzyść podatnika, zasada in dubio pro fisco. 
Najczęściej można ten sposób zauważyć przy sprawach o nieujawnionych źródłach 
przychodów. W wyniku powszechnej praktyki organów podatkowych, nastąpiło prze-
rzucenie obowiązku dowodzenia na podatnika. Jeżeli podatnik podejmuje się przed-
stawienia dowodów, to często prezentowane przez niego dowody są oceniane, jako 
niewiarygodne. Obowiązek ustalenia wszelkich okoliczności faktycznych istotnych dla 
rozstrzygnięcia sprawy obciąża organ podatkowy zgodnie z art. 122 Ordynacji podat-
kowej. Jeżeli zatem organ podatkowy nie przeprowadzi właściwego postępowania 
dowodowego, to niedopuszczalne jest określenie, że to podatnik nie udowodnił oko-
liczności faktycznych istotnych dla sprawy. 
 Wprowadzenie ustawą nakazu rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść podat-
nika ma za zadanie zwiększyć ochronę jego praw w zakresie wykładni prawa. W ten spo-
sób ograniczyć negatywne skutki nieprecyzyjnego formułowania przepisów podatko-
wych. W ocenie ustawodawcy, w sytuacji, gdy po zastosowaniu metod wykładni przepi-
sów (wykładni językowej), przepis prawa podatkowego nadal budzi wątpliwości, to nieda-
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jące się usunąć wątpliwości interpretacyjne należy rozstrzygać na korzyść podatnika. Jeżeli 
przepisy ustawy czy innego aktu prawnego prowadzą do wniosków sprzecznych czy nie-
jednoznacznych, to wówczas właściwy jest wybór takiego znaczenia, które jest korzystne 
dla podatnika, czyli gwarantuje ochronę jego praw. W założeniu nowelizacji należałoby 
kierować się interpretacją najkorzystniejszą z punktu widzenia podatnika.  
 Przepisy prawa podatkowego powinny być sformułowane precyzyjnie. W praktyce 
niestety tak nie jest, ryzyko popełnienia błędu w rozliczeniach fiskalnych obciąża po-
datnika. Błąd może doprowadzić do poważnych konsekwencji zarówno finansowych 
jak i karno-skarbowych. 
 Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika nie może prowadzić do unikania 
zapłaty podatku. Zasada rozstrzygania na korzyść podatnika (in dubio pro tributario) 
obowiązywać ma w trakcie kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego prowa-
dzonego przez organy kontroli skarbowej, jak również w postępowaniach podatko-
wych oraz w toku udzielania interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. 
 Warto zwrócić uwagę na aspekt, iż „niedające się usunąć wątpliwości” dotyczą 
treści przepisów prawa materialnego np. czy dany wydatek zaliczyć do kosztów uzy-
skania przychodu. Jak również prawa procesowego, czyli uprawnienia strony w po-
stępowaniu dowodowym. Rozstrzyganie na korzyść podatnika odnosi się tylko do 
wątpliwości, co do stanu prawnego, a nie stanu faktycznego sprawy. Na gruncie 
ogólnego prawa administracyjnego również postuluje się wprowadzenie rozstrzyga-
nia wątpliwości prawnych na korzyść strony. Na ten moment zasada ta nie odnosi się 
wprost do sądów administracyjnych, gdyż sądy nie działają na podstawie Ordynacji 
podatkowej. Również sądy administracyjne nie prowadzą postępowań w stosunku do 
podatników, a jedynie badają legalność działań administracji, w tym administracji 
sądowej. Stosowanie tej zasady przez sądy administracyjne podlegałyby jej kontroli 
np. podczas wnoszenia skargi na decyzję podatkową. 
 W zakresie postępowania dowodowego zasada ta nakazuje organom podatko-
wym zebrania pełnego materiału dowodowego, którego braki nie mogą być rozstrzy-
gane na niekorzyść podatnika. Zasada ta zakazuje również oceny dowodów na nieko-
rzyść podatnika, jeśli nie istnieją ku temu podstawy wynikające z innych dowodów. 
Na ten moment trudno stwierdzić, w jakim stopniu będzie stosowana ta zasada. Czy 
na pewno podatnicy skorzystają na tej zmianie? 
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Podsumowanie 
 
Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowany wywiązuje się z obo-
wiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Byłoby to działaniem do-
brze przyjętym przez przedsiębiorców, jednak w wyniku niejasności przepisów po-
datkowych przedsiębiorcy mają duże wątpliwości czy właściwie zastosowali dany 
przepis i czy właściwie wywiązali się ze swych obowiązków względem fiskusa. Uwa-
żam, że przejrzystość zastosowania przepisu prawa podatkowego powinna wyraźnie 
wynikać z ustawy, a nie być przedmiotem interpretacji. Wiele przepisów z uwagi na 
niejasność jest rozpatrywana przez różne organy kontrolne w odmienny sposób. Ten 
sposób postępowania powoduje w znacznym stopniu ograniczenie rozwoju przed-
siębiorczości w Polsce.  
 Przewlekłe procedury utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej, a nawet 
przyczyniają się do upadku firm. W wyniku przedłużających się kontroli (głównie 
zwrot podatku VAT) firma traci płynność finansową, nie jest w stanie regulować zo-
bowiązań, banki wypowiadają umowy kredytowe, dochodzi do redukcji etatów, brak 
możliwości rozwoju gospodarczego, w najgorszym przypadku bankructwo. Minister-
stwo Finansów powinno zająć w tej sprawie jasne stanowisko i powstrzymywać od 
tych praktyk podległe sobie służby. Należy oczywiście dążyć do wyeliminowania 
oszustów podatkowych, lecz nie można tego robić metodami, które zagrażają funk-
cjonowaniu uczciwych przedsiębiorców. Rankingi w zakresie warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej przeprowadzone przez organizacje międzynarodowe wy-
kazały, iż w tzw. „Łatwości prowadzenia działalności gospodarczej” Banku Światowe-
go (Raport Doing Business 2015) Polska lokuje się na miejscu 32 wśród 189 krajów. 
Wszystko wskazuje na to, że system podatkowy potrzebuje wielu zmian. 
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Financial liquidity and payment gridlocks in small and medium-
sized enterprises  in relation to the changes of legal provisions 
 
Abstract: An act which put the enterprises under obligation to correct tax deductible expenses 
in case of overdue invoices, was in force in Poland between 2013 and 2015. 
One of the aims of such regulations was a considerable limitation of payment gridlocks and the 
improvement of financial liquidity of enterprises. The implemented changes proved to be 
favourable only for the State Treasury. The repercussions of these changes were felt mainly by 
small and medium-sized enterprises, where the implementation of additional technical solu-
tions increased the business costs. The article, based on the analysis of financial liquidity and 
payment gridlocks, pointed out that the intended aim of the regulations was not achieved. 
Waiving the obligation to correct tax deductible expenses in 2016 was fully justifiable. 
Keywords: financial solvency, payment gridlock, small and medium-sized enterprises. 
 
Wstęp  
 
Od 1 stycznia 2013 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o reduk-
cji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Ustawa ta między innymi 
znowelizowała ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o po-
datku dochodowym od osób prawnych wprowadzając rozwiązanie polegające na 
obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nie-
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uregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu. Jednym z celów, 
które przyświecały nowelizacji przepisów miało być wydatne ograniczenie zatorów 
płatniczych w gospodarce i poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorców, zwłaszcza 
płynności finansowej. Po trzech latach, z początkiem 2016 r., regulacje dotyczące 
obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nie-
uregulowania płatności zostały usunięte z ustaw o podatkach dochodowych.  
 Celem opracowania jest ocena poziomu płynności finansowej i zatorów płatniczych 
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w okresie obowiązywania Ustawy o re-
dukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Połączenie płynności fi-
nansowej i zatorów płatniczych wydaje się być w pełni uzasadnione. Płynność finanso-
wa najogólniej rzecz ujmując to zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowa-
nia zobowiązań krótkoterminowych. Z kolei zator płatniczy definiuje się, jako sytuację 
powstałą wskutek skumulowania (nagromadzenia) się zadłużeń i przechodzenia ich na 
kolejnych powiązanych ze sobą kontrahentów. Jeżeli pojawiają się zatory płatnicze, to 
niewątpliwie istnieje niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej. 
 
Płynność finansowa i zatory płatnicze – aspekty teoretyczne 
 
Kategoria płynności finansowej od wielu lat stanowi przedmiot zainteresowania za-
równo teoretyków, jak i analityków gospodarczych, albowiem obok rentowności trak-
towana jest, jako podstawowy wyróżnik oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 
W potocznym ujęciu płynność finansowa rozumiana jest, jako wypłacalność, zdolność 
do terminowego regulowania zobowiązań. Jednak w literaturze finansowej spotyka 
się różne podejścia do definiowania płynności finansowej. I tak przykładowo D. Wędz-
ki [2003, s. 33] wyróżnia płynność w aspekcie majątkowym oraz płynność w aspekcie 
majątkowo-kapitałowym. Natomiast W. Gabrusewicz [2005, 253] wskazuje na nastę-
pujące aspekty płynności: płynność płatniczą, strukturalną oraz potencjalną. Z punktu 
widzenia możliwości pomiaru można mówić o statycznym pojęciu płynności finanso-
wej i dynamicznym pojęciu płynności finansowej [Kusak 2006, s. 10].  
 Nie wnikając w szczegółową interpretację przytoczonych klasyfikacji ograniczymy 
się do podania definicji płynności finansowej istotnej z punktu widzenia niniejszego 
opracowania, a więc związków płynności finansowej z zatorami płatniczymi: „… jest 
to zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów wszelkiego rodzaju towarów 
im usług wtedy, gdy są one potrzebne do zaspokojenia potrzeb produkcyjnych, oraz 
dolność do regulowania jego wszelkich zobowiązań finansowych w pełnej wysokości 
i w obowiązujących terminach” [Wojciechowska 2001, s. 14]. W określeniu tym od-
dzielnie wyeksponowano „zdolność dokonywania zakupów” oraz „zdolność do regu-
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lowania zobowiązań”, co ma szczególne znaczenie w odniesieniu do małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Przy założeniu, że wszystkich zakupów firma dokonywałaby na 
zasadach kredytu kupieckiego wystarczyłoby ujęcie samej zdolności do regulowania 
zobowiązań. W małych i średnich przedsiębiorstwach często bywa jednak, że dokonu-
je się zakupów także na zasadzie natychmiastowej zapłaty. W takich sytuacjach posia-
dane przez przedsiębiorstwo płynne aktywa determinują w sposób bezpośredni 
zdolność do dokonywania zakupów i jednocześnie regulowania wszelkiego rodzaju 
zobowiązań finansowych.  
 Definicja określająca płynność finansową, jako zdolność do dokonywania zakupów 
wtedy, gdy są potrzebne i zdolność do regulowania zobowiązań pieniężnych w obo-
wiązujących terminach odnosi się do płynności finansowej w ujęciu krótkookreso-
wym. W kontekście relacji między płynnością finansową i zatorami płatniczymi istotne 
jest także rozpatrywanie płynności w ujęciu długookresowym określanej także jako 
równowaga dochodowa [Rzepnikowska, Śnieżek 1995, s. 22; Michalski 2005, s. 43]. 
Występuje ona wtedy gdy przychody pieniężne przedsiębiorstwa zasadniczo przewyż-
szają jego łączne wymagania pieniężne tzn. nie musi być spełniony warunek posiadania 
środków pieniężnych na „każde zawołanie”. Przedsiębiorstwo może więc wykazywać się 
równowagą dochodową i równocześnie nie posiadać krótkookresowej płynności finan-
sowej – taka sytuacja może prowadzić do tworzenia zatorów płatniczych.  
 Zator płatniczy oznacza sytuację powstałą wskutek skumulowania (nagromadze-
nia) się zadłużeń i przechodzenia ich na kolejnych powiązanych ze sobą kontrahen-
tów. O ile płynność finansowa jest rozpatrywana w odniesieniu do pojedynczego 
konkretnego przedsiębiorstwa, to zatory płatnicze dotyczą grupy przedsiębiorstw 
będących w stosunku do siebie kontrahentami. Zator płatniczy pojawia się zazwyczaj, 
kiedy jeden ze zleceniodawców lub nabywców nie pokrywa zobowiązań powstałych 
w związku z wykonaną usługą lub zakupionym towarem wobec swego zleceniobiorcy 
(wykonawcy usługi) lub sprzedawcy towaru. Powstałe w ten sposób zadłużenie, jeśli 
utrzymuje się dłuższy czas (a w szczególności wówczas, gdy wykonawca lub sprze-
dawca jest niewielkim przedsiębiorcą charakteryzującym się ograniczonymi własnymi 
zasobami finansowymi), powoduje powstanie u wykonawcy (sprzedawcy) kłopotów 
z utrzymaniem płynności finansowej. Skutkuje to czasem opóźnieniami lub w skraj-
nych przypadkach wstrzymywaniem regulowania należności przez tego wykonawcę 
(sprzedawcę) swoim kontrahentom i w rezultacie de facto przeniesieniem części 
pierwotnego zobowiązania na kolejnego kontrahenta; w rezultacie proces ten może 
rozprzestrzeniać się na następnych i jeszcze następnych uczestników obrotu gospo-
darczego, powodując kolejne zatory płatnicze. Skutki zatorów płatniczych dotykają, 
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więc również firmy dobrze pracujące, które tracą płynność z winy swoich odbiorców. 
Powstaje łańcuch wzajemnych zaległości płatniczych. 
 Pierwotnym źródłem zatorów płatniczych i trudności w zachowaniu płynności 
finansowej obok nieterminowego regulowania płatności może być również ponosze-
nie strat, w wyniku czego przedsiębiorstwo nie reguluje płatności a nawet realizuje 
strategię „kredytowania się kosztem innych”. Natomiast najbardziej drastyczną kon-
sekwencją może być upadłość przedsiębiorstwa (rysunek 1).  
 
Rysunek 1. Relacje: płynność finansowa – zatory płatnicze - upadłość 

 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
 W prawnym ujęciu upadłość jest to instytucja prawna utworzona w celu przerwa-
nia sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie poprzez wyeliminowanie go z otoczenia 
rynkowego. Z ekonomicznego punktu widzenia upadłość utożsamia się z brakiem 
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 niemożliwość zapłaty  
kontrahentom i pracow-
nikom na czas 

Bankructwo/Upadłość 



Płynność finansowa i zatory płatnicze w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na…  
 
 

 
 

191____

spłaty zobowiązań połączonym z brakiem perspektyw poprawy sytuacji ekonomicz-
nej podmiotu [Grzegorzewska 2010, s. 255–256]. Należy tu wyraźnie podkreślić, że 
brak spłat zobowiązań musi być spowodowany brakiem możliwości ich spłacenia, nie 
zaś opieszałością dłużnika czy niestarannym prowadzeniem księgowości [Nahotko 
2003, s. 43]. W celu wyeksponowania różnic w prawnym i ekonomicznym pojęciu 
upadłości dla płaszczyzny ekonomicznej używa się zwyczajowo terminu bankructwo.  
 
Tabela 1. Fazy upadku przedsiębiorstwa 

Ujęcie Altmana i Hotchikissa Ujęcie Skoworek-Mielczarek i Leszczyńskiego 

Niewydolność – sytuacja, gdy rentowność 
firmy ulega pogorszeniu na tle innych firm 

Pierwsze symptomy trudności finanso-
wych – brak efektywnego zarządzania zaso-
bami i spadek przychodów ze sprzedaży 
i rentowności 

Niewypłacalność – sytuacja, gdy pojawiają 
się trudności w spłacie zobowiązań i nastę-
puje utrata płynności finansowej  

Utrata płynności finansowej – trudności 
w dotrzymywaniu terminów płatności 

Zaprzestanie obsługi zobowiązań – 
sytuacja, gdy firma przestaje terminowo 
regulować zobowiązania i może zostać 
postawiona w stan upadłości w sensie 
prawnym  

Niewypłacalność – utrata zdolności płatni-
czej, niebezpieczeństwo bankructwa 

Upadłość – upadłość w sensie prawnym 
Upadłość – upadłość w sensie prawnym, 
niekoniecznie jednak kończąca działalność 
podmiotu 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Altman, Hotchikiss 2007; Skowronek-Mielczarek, Leszczyński 

2007]. 

 

 Relacje między płynnością finansową i upadłością w kontekście zatorów płatni-
czych w literaturze niekiedy przedstawia się w układzie faz kryzysu i upadku przedsię-
biorstwa. W tabeli 1 zaprezentowano dwa przykładowe podejścia do tego problemu: 
E.I. Altmana i E. Hotchikissa oraz A. Skowronek-Mielczarek i Z. Leszczyńskiego. Na 
początku pojawiają się pierwsze symptomy sygnalizujące zagrożenie, jakim może być 
zachwianie w utrzymywaniu płynności finansowej na stałym poziomie. Obserwujemy 
zmniejszanie przychodów ze sprzedaży, czego skutkiem jest spadek zysku. Redukcja 
przychodów poniżej progu rentowności wprowadza przedsiębiorstwo w obszar stra-
ty. Utrzymywanie się takiej sytuacji przez dłuższy okres powoduje zmniejszenie war-
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tości kapitału własnego oraz wartości generowanego strumienia przepływów pie-
niężnych. Trudności płatnicze powodują zatory płatnicze, co wydłuża okres regulo-
wania zobowiązań. Narastanie zobowiązań doprowadza do sytuacji, gdy przekraczają 
one wartość kapitałów własnych, a w dalszej kolejności wartość aktywów, firma staje 
się niewypłacalna, utrata zdolności wprowadza ją w fazę upadłości, prowadzącą do 
likwidacji. 
 

Płynność finansowa i zatory płatnicze – regulacje prawne 
 
W Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 1324 została opublikowana Ustawa z dnia 16 listo-
pada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Ustawa 
ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Wymieniona ustawa znowelizowała Usta-
wę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 361, z późn. zm. – art. 24d) oraz Ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku do-
chodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397, z późn. zm. – art. 15b) 
wprowadzając rozwiązanie polegające na obowiązku dokonywania korekty kosztów 
uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub 
innego dokumentu. W myśl tej ustawy zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów 
powinno nastąpić, jeżeli: 
 zobowiązanie nie zostało uregulowane w terminie 30 dni od daty upływu terminu 

płatności;  
 gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – w ciągu 90 dni od daty zaliczenia 

wydatku do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie zostało ono uregulowane 
w tym terminie. 

 W myśl przyjętych wówczas założeń mechanizm tzw. korekty kosztów określony 
w nowelizacji ustaw podatkowych miał przyczyniać się do likwidacji zatorów płatni-
czych i poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorców, a zwłaszcza poprawy płynności 
finansowej. Rzeczywistość okazała się jednak inna. Obowiązki nałożone na podatni-
ków stały się niewspółmiernie uciążliwe, a czasem ich wykonanie było wręcz niemoż-
liwe. W wielu firmach, zwłaszcza produkcyjnych, systemy finansowo-księgowe nie 
przewidywały możliwości wygenerowania informacji o zapłatach za faktury dotyczące 
surowców, które zostały najpierw przekazane do produkcji a następnie sprzedane 
tworząc koszt jednostkowy wyprodukowanego towaru zaliczany do kosztów uzyska-
nia przychodów. Musiały one zaopatrzyć się w odpowiednie systemy informatyczne, 
które pozwoliłyby na prawidłowe stosowanie nowych regulacji. Negatywne skutki 
wprowadzenia ustawy w szczególności odczuły małe firmy oraz przedsiębiorcy indy-
widualni, ponieważ wzrosły koszty obsługi księgowej. Paradoksalnie więc, ustawa 
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o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce przyczyniła się do ich 
wzrostu, a jednocześnie nie wpłynęła na likwidację zatorów płatniczych, co zostanie 
wykazanie w empirycznej części artykułu. Należy także podkreślić, że regulacje do-
tknęły tylko polskich przedsiębiorców – nie musiały bowiem ich respektować firmy 
zagraniczne. 
 Na nowelizacji ustaw podatkowych skorzystał natomiast fiskus, ponieważ do bu-
dżetu państwa zaczęło trafiać więcej pieniędzy z podatków dochodowych. Skoro 
podatnik nie uregulował swoich zobowiązań w określonym terminie, był obowiązany 
do zmniejszenia kosztów o „niezapłacone faktury”, a w efekcie rósł jego dochód i na-
leżny od niego podatek. Niestety ustawodawca nie pokusił się o wprowadzenie takich 
regulacji po stronie przychodów sprzedawcy. Koszty nabywcy powinny być korygowa-
ne „na minus”, zaś przychody sprzedawcy pozostawały na niezmienionym poziomie. 
 Po blisko trzech latach obowiązywania Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o reduk-
cji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce ministerstwo dokonało ana-
lizy jej skutków finansowych. Okazało się, że na powrocie do stanu obowiązującego 
przed 2013 r. przedsiębiorstwa zaoszczędziłyby rocznie na wydatkach związanych 
z przygotowywaniem korekt kosztów w granicach 226-410 mln zł, co przekłada się na 
około 23 tysiące nowych etatów, które mogłyby być utworzone w sektorze prywat-
nym za uzyskaną kwotę. Uszczerbek budżetu państwa oszacowano na 2549 mln zł 
rocznie, więc dziesięciokrotnie mniej niż korzyści przedsiębiorstw. Należy przy tym 
pamiętać, że korekty kosztów mają głównie charakter tymczasowy. Wyłączenie z kosz-
tów uzyskania przychodów trwa jedynie do momentu zapłaty na przeterminowaną 
fakturę [Samborska 2015]. 
 W Dzienniku Ustaw z 18 sierpnia 2015 r., pod poz. 1197, opublikowana została 
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy  Ordynacja podatkowa oraz nie-
których innych ustaw, mocą której z dniem 01 stycznia 2016 r. uchylone zostały prze-
pisy art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 24d ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych. W uzasadnieniu do ustawy z sierpnia 
2015 r. uchylającej ten obowiązek ustawodawca przyznał się do pomyłki. Sam wska-
zał, że „rozwiązanie to nie spełniło swojej funkcji”. Nie tylko nie doprowadziło do li-
kwidacji zatorów płatniczych, ale też wiązało się z „dodatkowymi obowiązkami o cha-
rakterze instrumentalnym, generując dodatkowe koszty dla przedsiębiorców”, co 
potwierdza przedstawiona wyżej analiza. 
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Statystyczna analiza płynności finansowej w sektorze MSP  
w latach 2012–2015 
 
Wykorzystując informacje Głównego Urzędu Statystycznego dokonano oceny kształ-
towania się płynności finansowej w okresie obowiązywania Ustawy z dnia 16 listopa-
da 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. W tym 
celu posłużono się dwoma powszechnie stosowanymi miernikami poziomu płynności 
finansowej, a mianowicie wskaźnikiem bieżącej płynności finansowej (relacja akty-
wów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych) oraz wskaźnikiem przyspie-
szonej płynności finansowej (relacja aktywów obrotowych z wyłączeniem zapasów 
oraz rozliczeń międzyokresowych czynnych do zobowiązań krótkoterminowych – tzw. 
„wskaźnik szybki”). Sektor MSP przedstawiono na tle ogółu przedsiębiorstw w gospo-
darce o zatrudnieniu przekraczających 9 osób a w ramach sektora MSP wydzielono 
małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa. Dodatkowo wyeksponowano 
podstawowe działy gospodarki narodowej: przetwórstwo przemysłowe, budownic-
two oraz handel z podziałem na detaliczny i hurtowy. Stosowne informacje zamiesz-
czono w tabelach 2 i 3.  
 Na podstawie przedstawionych informacji sformułować można następujące wnioski:  
1. Poziom płynności finansowej w polskich przedsiębiorstwach jest relatywnie wysoki; 
2. W analizowanym okresie poziom płynności finansowej wykazuje tendencję wzro-

stową, ale niezbyt znaczącą; 
3. Płynność finansowa w przedsiębiorstwach małych i średnich jest wyższa na tle 

ogółu przedsiębiorstw; 
4. Wzrost płynności finansowej w małych przedsiębiorstwach jest relatywnie wyższy 

niż w przedsiębiorstwach średnich; 
5. Jedynie w przedsiębiorstwach przemysłowych odnotowano wzrost poziomu 

wskaźników płynności we wszystkich objętych analizą przekrojach, w średnich 
przedsiębiorstwach budowlanych oraz w małych hurtowniach handlowych po-
ziom płynności finansowej uległ obniżeniu. 

 Zaobserwowane tendencje nie pozwalają zatem jednoznacznie stwierdzić, że 
w okresie obowiązywania ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych 
obciążeń administracyjnych w gospodarce wyraźnie uległa poprawie płynność finan-
sowa przedsiębiorstw, a zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. 
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Tabela 2. Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach  
w latach 20122015 

Małe  
przedsiębiorstwa 

Średnie  
przedsiębiorstwa 

Lata 
Przedsiębiorstwa 

ogółem (10–49  
zatrudnionych) 

(50249  
zatrudnionych) 

Bieżąca płynność finansowa 

2012 1,433 1.426 1,496 

2013 1,462 1,622 1,531 

2014 1,492 1,587 1,532 

I p. 2015 1,488 1,595 1,565 

„Przyspieszona” płynność finansowa 

2012 0,973 0,972 1,004 

2013 1,004 1,124 1,029 

2014 1,020 1,092 1,033 

I p. 2015 1,025 1,096 1,066 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych, GUS, Warsza-

wa (2013–2015).  

 
Tabela 3. Płynność finansowa w podstawowych dziedzinach gospodarki 

Bieżąca płynność 
finansowa 

„Przyspieszona” płynność 
finansowa Wyszczególnienie 

p. małe p. średnie p. małe p. średnie 

2013 1,556  1,608  1,058  1,041  Przetwórstwo 

przemysłowe  I p. 2015 1,686  1,628  1,158  1,065  

2013 1,699  1,782  1,153  1,072  
Budownictwo  

I p. 2015 1,767  1,659  1,168  1,024  

2013 1,685  1,517  1,075  0,945  
Handel hurtowy  

I p. 2015 1,598  1,538  1,023  1,007  

2013 1,435  1,173  0,789  0,624  
Handel detaliczny  

I p. 2015 1,477  1,217  0,785  0,573  

Źródło: Jak przy tabeli 2. 

 
 Konkluzja ta jest tym bardziej uzasadniona, że w analizowanym okresie obserwowa-
no przejściową poprawę ogólnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodar-
czej, co potwierdza kształtowanie się makroekonomicznych wskaźników ekonomicz-
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nych. Dodatkowym elementem analizy płynności było rozpatrzenie relacji między na-
leżnościami i zobowiązaniami przedsiębiorstw w tytułu dostaw i usług (tabela 4).  
 
Tabela 4. Relacja należności do zobowiązań (z tytułu dostaw i usług 

Należności / zobowiązania 
Wyszczególnienie 

P. ogółem P. małe P. średnie 

2013 1,014 1,114 1,119 Gospodarka naro-
dowa ogółem I p. 2015 1,086 1,103 1,172 

2013 1,086 1,168 1,262 Przetwórstwo 
przemysłowe I p. 2015 1,198 1,233 1,135 

2013 1,023 1,236 1,140 
Budownictwo 

I p. 2015 1,133 1,195 1,034 

2013 1,033 1,135 1,076 
Handel hurtowy 

I p. 2015 1,035 1,087 1,153 

2013 0,298 0,565 1,076 
Handel detaliczny 

I p. 2015 0,272 0,590 1,153 

Źródło: Jak przy tabeli 2. 

 
 Zmiany poziomu tej relacji nie są znaczące a jednocześnie kierunki zmian nie są 
jednoznaczne. Przykładowo w przedsiębiorstwach małych w skali całej gospodarki 
odnotowano tendencję malejącą, natomiast w przedsiębiorstwach średnich wzro-
stową. W przedsiębiorstwach przemysłowych jest natomiast odwrotnie, z kolei w bu-
downictwie zarówno w małych, jak i średnich przedsiębiorstwach obserwujemy spa-
dek, a w handlu hurtowym wzrost. Jest to kolejny argument przemawiający za tym, że 
zmiany uregulowań prawnych nie miały istotnego wpływu na kształtowanie się po-
ziomu płynności finansowej przedsiębiorstw. 
 
Analiza płynności i zatorów płatniczych w świetle raportów 
analityków finansowych 
 
Badaniem sytuacji finansowej małych i średnich przedsiębiorstw zajmują się między 
innymi firma Bibby Financial Services, która dwukrotnie w roku sporządza raporty, 
w którym publikuje tzw. BIBBY MŚP INDEX oraz firma BIGInfoMonitorposługująca się 
tzw. Indeksem Zatorów Płatniczych BIG i również, co najmniej dwukrotnie w roku 
publikuje raporty podając między innymi wartość tego indeksu.  
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 Bibby MŚP Index jest wzorowany na sprawdzonym i cenionym przez światowych 
inwestorów indeksie określanym, jako Indeks Managerów ds. Zakupów (tzw. PMI). 
Konstrukcję Bibby MŚP Index oparto na założeniu, że o kondycji każdego przedsię-
biorstwa, a w szczególności firm małych i średnich, stanowi kilka obszarów takich jak: 
sprzedaż (zamówienia), inwestycje, zatrudnienie, płynność finansowa oraz poziom 
zadłużenia firmy. Indeks Bibby MŚP Index przyjmuje wartości powyżej lub poniżej 50 
punktów: 
 50 pkt. to prognoza (zapowiedź) poprawy kondycji firm 
 < 50 pkt. to prognoza kryzysu, na skutek pogarszającej się kondycji firm. 
 Wartość indeksu ocenia się na podstawie wywiadów z menedżerami firm oddziel-
nie dla poszczególnych sektorów gospodarki a następnie określa się jego poziom dla 
całego sektora MSP.  
 Rolę szczególną w Bibby MSP Index przypisano aspektowi finansowania. Uznano 
bowiem, że płynność finansowa i zbilansowane zewnętrzne finansowanie (poziom 
zadłużania) pełnią funkcję w małych i średnich firmach dużo poważniejszą, niż w kor-
poracjach, relatywnie mniej narażonych na zapaść spowodowaną raptowną utratą 
płynności czy nadmiernym wzrostem zadłużenia. W przypadku MSP utratę płynności 
finansowej i wiarygodności dla banku może spowodować jedna zła transakcja, czy 
dwóch niesolidnych klientów. Ryzyko gwałtownej utraty równowagi finansowej jest 
w tym wypadku również funkcją skali prowadzonej działalności. Dlatego waga, jaką 
nadano w Bibby MSP Index roli finansowania, jest większa, niż w innych znanych i pro-
wadzonych pomiarach wśród MSP. Płynności finansowej przypisuje się wagę 25%, 
natomiast zadłużeniu 20%.Największą wagę (30%) posiada jednak sprzedaż, co 
z punktu widzenia utrzymania się firmy na rynku wydaje się sprawą oczywistą.  
 Na rysunku 2 przedstawiono poziom kształtowania się indeksu Bibby MSP w latach 
2011–2015. Wyraźnie jest widoczny wpływ makroekonomicznych uwarunkowań 
prowadzenia działalności gospodarczej. Najniższy poziom (poniżej 50 pkt.) wystąpił w 
drugiej połowie 2012 r., następnie aż do kwietnia 2014 r. obserwowano tendencję 
rosnącą i od tego czasu ulega on wahaniom.  
 Aspekt płynności finansowej z uwzględnieniem najważniejszych działów gospo-
darki narodowej został przedstawiony w tabeli 5. Od września 2012 r. do kwietnia 
2014 r. obserwujemy znaczącą poprawę w ocenie menedżerów dotyczącą kształto-
wania się płynności finansowej, zwłaszcza w budownictwie i handlu, gdzie cząstkowy 
poziom indeksu był w 2012 r. bardzo niski. Natomiast drugiej połowie 2014 r. sytuacja 
uległa nieznacznemu wprawdzie, ale pogorszeniu. Znajdują zatem potwierdzenie 
konkluzje sformułowane na podstawie analizy danych statystycznych. 
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Rysunek 2. Poziom Bibby MSP Index w latach 2011–2015 
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Źródło: Bibby MŚP Index. Raport z badania sektora MSP. Bibby Financial Services, Warszawa. 

 
 Indeks Zatorów Płatniczych BIG pokazuje, na ile dotkliwe dla firm są opóźnienia 
w zapłacie za sprzedane produkty i usług. Wartość indeksu może wahać się w prze-
dziale od minus 100 pkt. do 100 pkt. Im wyższy poziom tym mniejsze kłopoty przed-
siębiorstw z zatorami płatniczymi. Obliczany jest on na podstawie wywiadów z przed-
stawicielami przedsiębiorstw, które przyjmują m. in. płatności z odroczonym termi-
nem i mają, co najmniej dwóch odbiorców. 
 

Tabela 5. Płynność finansowa jako element Bibby MSP Index w podstawowych działach 
gospodarki w latach 20122015 

Produkcja Budownictwo Handel Okres 
badania 

Indeks 
ogółem indeks PF indeks PF indeks PF 

IX. 2012  41,0 40,8  10,4  38,4  8,4  37,9  7,4  

IV. 2013  51,7 54,8  13,9  56,1  14,2  50,6  13,4  

IV. 2014  59,3 62,7  15,7  58,7  14,9  55,6  15,8  

 X. 2014  53,0 51,8  13,3  44,9  12,5  52,4  13,1  

IV. 2015  58,0 56,2  13,9  58,4  14,5  63,4  14,6  

Źródło: Jak przy rysunku 2. 

 
 Badanie obejmuje łącznie 600 mikro, małych i średnich firm – warunkiem udziału 
w badaniu jest konieczność wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności. 
Próba badawcza składa się z około 300 mikrofirm (zatrudniających do 9 pracowni-
ków), 200 firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników i 100 firm zatrudniających 
od 50 do 249 pracowników.  
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 Na rysunku 3 przedstawiono kształtowanie się Indeksu Zatorów Płatniczych BIG. 
Tendencje w zasadzie pokrywają się z tendencjami obserwowanymi w przypadku 
Bibby MSP Index. Najkorzystniejsza sytuacja wystąpiła w 2014 r., w roku 2015 odno-
towano spadek jego poziomu. W obu przypadkach stwierdza się pogorszenie sytuacji, 
mimo że dynamika PKB charakteryzująca makroekonomiczną kondycję gospodarki 
narodowej ustabilizowała się. Oznacza to, że wśród menedżerów firm reprezentują-
cych sektor MSP panuje jednak pesymizm. 
 
Rysunek 3. Kształtowanie się Indeksu Zatorów Płatniczych BIG w latach 20122015 
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Źródło: Indeks Zatorów Płatniczych. Raport BIG, Listopad 2015. Warszawa. 

 

 Ważnym wyróżnikiem analizy zatorów płatniczych jest terminowość regulowania 
płatności. W tabeli 6 przedstawiono rozkład terminów wywiązywania się kontrahen-
tów z płatności zobowiązań. W porównaniu do 2008 roku odsetek płatności regulo-
wanych w terminie po 2010 r. uległ pogorszeniu. W szczególności dotyczy to 2012 r., 
kiedy to jedynie, co czwarta faktura opłacana była w terminie, a w co dziesiątej opóź-
nienie w płatności przekraczało 90 dni. Sytuacja zaczęła się zmieniać w kolejnych 
latach i w 2014 r. osiągnięto poziom zbliżony do sytuacji w 2008 roku. Trudno jest 
jednak oceniać na tej podstawie, że wpływ na to miało wprowadzenie obowiązku 
dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów zgodnie z ustawą z 16 listopada 
2012 r. Ponieważ dane zawarte w tabeli 6 odnoszą się do całego sektora przedsiębior-
stwa, ich uzupełnienie stanowią informacje zamieszczone w kolejnej tabeli, obrazują-
cej rozkład terminów regulowania zobowiązań według wielkości przedsiębiorstw 
(tabela 7). Dodatkowo porównano Polskę na tle międzynarodowym. 
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Tabela 6.  Terminowość płatności zobowiązań w Polsce w latach 2008–2014 (%) 

Opóźnienie płatności w dniach 
Lata 

Płatność  
w terminie poniżej 30 30-60 60-90 90-120 powyżej 90 

2008 47,0 40,1 3,3 2,4 1,6 5,6 

2011 34,5 49,8 2,9 2,0 2,2 8,6 

2012 23,7 57,8 3,6 2,4 2,4 10,1 

2013 30,5 53,5 3,1 2,1 2,1 8,7 

2014 44,3 42,2 2,3 1,6 1,9 7,7 

Źródło; Raport Barometr płatności na świecie 2015, Bisnode D&B Polska, Warszawa. 

 

 Pod względem terminowości płatności zobowiązań polskie przedsiębiorstwa zde-
cydowanie ustępują od średniej światowej i dotyczy to wszystkich grup przedsię-
biorstw. Największe dysproporcje pod tym względem odnoszą się do mikroprzedsię-
biorstw, gdzie różnica w odsetku płatności regulowanych w terminie wynosi aż 36,6 
punktów procentowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na bardzo wysoki odsetek 
opóźnienia płatności zobowiązań przekraczających 90 dni. W polskich mikroprzedsię-
biorstwach wynosi on aż 8,4%, gdy tymczasem średnia światowa to 0,6%. Jako ko-
rzystny należy uznać fakt, że pod względem płatności regulowanych w terminie mi-
kro- małe i średnie przedsiębiorstwa prezentują się korzystniej niż duże firmy. Pokry-
wa się to zresztą z tendencją obserwowaną w świecie.  
 
Tabela 7. Terminowość płatności zobowiązań w Polsce i na świecie w 2014 r. w podziale 
na wielkość firm 

Opóźnienie płatności w dniach 
Firmy 

Płatność 
w terminie poniżej 30 30-60 60-90 90-120 powyżej 90 

Mikro 43,5 41,0 2,8 2,0 2,3 8,4 

Małe 46,0 41,0 2,2 1,3 1,7 7,8 

Średnie 45,8 45,5 1,4 0,6 1,1 5,6 

Duże 

Polska 

39,1 56,0 0,7 0,4 0,4 3,1 

Mikro 80,1 15,9 2,1 0,9 0,4 0,6 

Małe 79,5 17,9 1,3 0,6 0,3 0,4 

Średnie 72,5 24,8 1,3 0,7 0,3 0,4 

Duże 

Świat 

60,2 37,0 1.6 0,4 0,5 0,3 

Źródło: Jak przy tabeli 6 
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 Uzupełnieniem informacji tabelarycznych są wykresy obrazujące odsetek płatności 
terminowych oraz płatności opóźnionych o więcej niż 90 dni w Polsce na tle wybra-
nych krajów europejskich. Niestety kraj nasz należy do grupy państw wyraźnie odbie-
gających od średniej europejskiej w sensie negatywnym.  
 
Rysunek 4.  Odsetek płatności terminowych w wybranych krajach europejskich 
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Źródło: Raport Barometr płatności na świecie 2015, Bisnode D&B Polska, Warszawa. 

 

Rysunek 5. Odsetek płatności opóźnionych o ponad 90 dni w wybranych  
krajach europejskich 
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Źródło: Jak przy rysunku 4. 
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Zakończenie 
 
Na podstawie przedstawionej analizy należy stwierdzić, że przepisy nakładające na 
podatników obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieure-
gulowania w terminie zobowiązania nie przyczyniły się w stopniu zadawalającym do 
zmniejszenia zatorów płatniczych. Dystans dzielący Polskę od średniej dla Unii Euro-
pejskiej w dalszym ciągu jest dość znaczny zwłaszcza, jeżeli chodzi o terminy płatno-
ści przekraczające 90 dni oraz przedsiębiorstwa małe i średnie nie mówiąc już o mikro-
filmach. Obowiązki nałożone na podatników były niewspółmiernie uciążliwe, a cza-
sem ich wykonanie jest wręcz niemożliwe. W wielu firmach produkcyjnych systemy 
finansowo-księgowe nie przewidywały możliwości wygenerowania informacji o za-
płatach za faktury dotyczące surowców, które zostały najpierw przekazane do pro-
dukcji a następnie sprzedane tworząc koszt jednostkowy wyprodukowanego towaru 
zaliczany do kosztów uzyskania przychodów. Szacunki podane w uzasadnieniu do 
zaniechania korekt wskazywały, że koszty obciążające przedsiębiorców były ponad 
dziesięciokrotnie wyższe od korzyści, jakie osiągał budżet państwa. W uzupełnieniu 
należy dodać, że obowiązujące przepisy obejmowały swym zakresem nie tylko bieżą-
ce zakupy towarów czy usług mających chronić interesy uczciwych (zwłaszcza drob-
nych) sprzedawców, ale także umowy leasingu finansowego, a nawet sprzedaż ratal-
ną czy ubezpieczenia. Uchylenie niefortunnego przepisu było w pełni uzasadnione. 
Przepisy faktycznie nie przyczyniły się do likwidacji zatorów płatniczych, a przysporzy-
ły wiele dodatkowych obowiązków działom finansowo-księgowym przedsiębiorstw. 
Dobrze więc, że ustawodawca w końcu do zauważył. Szkoda tylko, że koszty nietra-
fionego działania ponieśli podatnicy.  
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Ordynacja podatkowa  kierunek zmian dla biznesu 
 
 
Tax Ordinance; the direction of changes in business 
 
The article discusses the changes to Tax Ordinance between 2015 and 2018 which arose from 
The Large Amendment and the need for changes in this field. Undoubtedly, there is a dominant 
public opinion that it is necessary to introduce new legislation based on doctrine, judicial deci-
sions and tax law practices. The article presents the analysis of main institutions of Tax Ordi-
nance, which have been positively welcomed by business activities and the solution of a ques-
tionable necessity (in dubio pro tributario rule). The article also presents significant and mean-
ingful bills of regulations aiming at tightening up the tax system in terms of so called tax avoid-
ance clause, which is to increase the safety of budgetary receipts and consequently the safety 
of business trading. 
Keywords: Tax Ordinance, taxable person, interpretations, amendments, tax avoidance clause. 

 
Wprowadzenie 
 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm. zwana dalej Ordynacją podat-
kową) jest podstawowym aktem prawnym z zakresu stosowania prawa podatkowego 
zawierającym normy zarówno formalnoprawne (proceduralne) jak i materialnopraw-
ne. Ustawa ta, zwana konstytucją podatnika, określa zasady funkcjonowania systemu 
podatkowego, zasady działania organów państwa i relacji organów państwa do pod-
miotów (stron postępowania) wskazanych w tej ustawie. Co do zasady Ordynacja 
podatkowa powinna równoważyć prawa podatników i organów państwa i być gwa-
rantem oraz podstawą możliwości ich realizowania. 

                                                            
1 E-mail: janusz.ziolkowski@lfbc.pl 
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 Przedmiotem regulacji są zobowiązania podatkowe, informacje podatkowe, po-
stępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i czynności sprawdzające oraz tajemnica 
skarbowa [Ustawa, 1997, art. 2]. Przepisów ordynacji podatkowej, jak zauważa Barto-
siewicz [2006, s. 35], nie stosuje się do świadczeń pieniężnych wynikających ze sto-
sunków cywilnoprawnych oraz do opłat za usługi, do których stosuje się przepisy 
o cenach. Wyłączenie to jest konsekwencją faktu, że Ordynacja podatkowa reguluje 
wyłącznie publicznoprawne stosunki zobowiązaniowe, czyli takie, w których władza 
publiczna występuje, jako ich podmiot. Nie ma natomiast zastosowania do zobowią-
zań o charakterze prywatnoprawnym.  
 Intencją normodawcy było stworzenie regulacji prawnych obejmujących swym 
zasięgiem wszystkie ustawy materialnego prawa podatkowego, wyodrębnionego 
w znacznym zakresie z prawa finansów publicznych oraz określenie, z pewnymi wy-
jątkami, odrębnych od kodeksu postępowania administracyjnego [Ustawa, 1960] 
(jako postępowania administracyjnego szczególnego) procedur podatkowych, z wy-
jątkami wskazanymi w k.p.a.  
 Pomimo słusznych założeń o konieczności uchwalenia takiego aktu prawnego 
Ordynacja podatkowa już na etapie prac legislacyjnych spotkała się z daleko idącą 
krytyką ze strony nauki i praktyki. Zasadność tej krytyki w większości została w pełni 
potwierdzona w trakcie jej stosowania. Od czasu wejścia w życie w 1997 roku Ordyna-
cja podatkowa była wielokrotnie nowelizowana, w tym dwukrotnie w zakresie nader 
istotnym wskazującym na zmiany o znaczeniu wręcz fundamentalnym. Pomimo tych 
zabiegów, w ocenie głównie środowiska naukowego i praktyków, nowelizacje nie 
przyniosły oczekiwanych efektów dla tego aktu prawnego o takiej randze i znaczeniu. 
Niedoskonałość i niespełnianie swych podstawowych założeń Ordynacji podatkowej 
często jest podkreślana w literaturze przedmiotu. Jak stwierdza Dzwonkowski [2014, 
Przedmowa] Ordynacja podatkowa z 1997 r. jest niewłaściwie zbudowana i niewła-
ściwie interpretowana. Grupuje przepisy w sposób, który utrudnia identyfikację cha-
rakteru prawnego poszczególnych instytucji prawnych. Instytucje te są unormowane 
autonomicznie, nie prezentując ciągu zdarzeń oraz uprawnień i obowiązków, które 
składają się na proces realizacji zobowiązania. (-) W obecnej postaci Ordynacja podat-
kowa jest szaradą, której elementy znajdują się – ponadto – w innych licznych aktach 
prawnych. W Ordynacji nie ma jasnego podziału na prawo materialne i procedu-
ry podatkowe.  
 Wg autora artykułu zmiany Ordynacji na lata 20152018, pomimo ich obszerności 
(blisko 200 zmian tylko w ramach tzw. „Dużej noweli”) [Ustawa, 2015] nie są dla bizne-
su tak rewolucyjne i przyjazne jak je pierwotnie przedstawiano i należy odnieść się do 
tych zmian z dużą rezerwą i ze sceptyzmem.    
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 Omawiane w niniejszym opracowaniu zmiany nie przywołują wszystkich nowych 
unormowań i ich wpływu na biznes, a skupiają się na zagadnieniach, które z założenia 
były określane, jako najbardziej ważkie z punktu widzenia biznesu i zainteresowania 
w przestrzeni publicznej, tj. zasady in dubio pro tributario, klauzuli obejścia oraz zasad 
interpretacji indywidualnych. 
 Dla potrzeb opracowania przyjęto, iż pod pojęciem biznesu rozumiemy 
przedsiębiorczość i działalność w każdej formie prawnej podlegającej podmiotowo-
przedmiotowym regulacjom przepisów Ordynacji podatkowej. 
 
Zmiany Ordynacji podatkowej w latach 20152018 
 
Stworzenie nowego aktu prawnego będącego swoistą konstytucją podatnika jest 
niezbędne, ale nie jest to zadanie łatwe. Niemniej, reagując na potrzebę zmian celem 
dostosowania do wymogów bieżących prawa podatkowego, ustawodawca w wyniku 
nowelizacji nieustannie wprowadza konieczne zmiany. Jak wynika z rządowego uza-
sadnienia do projektu celem zmian Ordynacji podatkowej była konieczność głębokiej 
przebudowy instytucji już unormowanych w przepisach oraz wprowadzenie całkowi-
cie nowych rozwiązań jak również implementacji regulacji prawa wspólnotowego, tj. 
art. 8 Dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy 
administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG, 
które mają usprawnić komunikację pomiędzy podatnikami a organami, zaś podsta-
wowym celem nowelizacji Ordynacji podatkowej jest stworzenie ram prawnych, które 
zracjonalizują i uproszczą procedury podatkowe.  
 Z punktu widzenia biznesu należy uznać jak najbardziej za zasadne postulaty 
przemawiające za wprowadzeniem zmian mających na celu usprawnienie funkcjo-
nowania mechanizmów podatkowych i usunięcie wątpliwości interpretacyjnych. 
Zmiany te były konieczne, na co wskazuje analiza wniosków doktryny i orzecznictwa 
sądów administracyjnych oraz uwag i postulatów zgłaszanych przez Ministerstwo 
Finansów jak również organizacje i samorządy branżowe. Nowelizacja z założenia nie 
miała charakteru doraźnego, wynikającego z bieżących potrzeb budżetu (z wyjątkiem 
zmian wynikających z potrzeby uszczelnienia systemu podatkowego), a zapropono-
wane rozwiązania miały mieć w dużej mierze przemyślany, systemowy charakter. 
Wiele z tych zmian zasługuje na aprobatę, co nie oznacza jednak, iż przyjęte zmiany 
należy w pełni zaakceptować. Treść wielu nowych przepisów budzi wątpliwości, co do 
możliwości ich zastosowania (zasada in dubio pro tributario), a niekiedy nawet głęboki 
sprzeciw (kształt założeń regulacji tzw. klauzuli obejścia). 
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 Zgodnie z założeniami projektodawców nowelizacja obejmuje dwie zasadnicze 
grupy nowości: zmiany upraszczające i unowocześniające procedury podatkowe oraz 
zmiany uszczelniające system podatkowy. Zmiany upraszczające i unowocześniające, 
w założeniu ustawodawcy, w znakomitej większości miały być korzystne dla biznesu 
(podatników). Do zmian tych zaliczyć możemy: 
1) kompleksową regulację kwestii pełnomocnictw; 
2) informatyzację sprawdzania ksiąg podatkowych; 
3) ujednolicenie właściwości miejscowej urzędów skarbowych dla przedsiębiorców; 
4) obniżenie o połowę stawka odsetek za zwłokę przy korektach deklaracji podatko-

wych; 
5) unowocześnienie doręczania pism urzędu (w ramach e-administracji); 
6) wprowadzenie możliwości zapłaty podatku w imieniu podatnika; 
7) wprowadzenie możliwości zapłaty podatku w urzędach skarbowych i urzędach 

celnych kartą płatniczą; 
8) otwarcie Rejestru Zastawów Skarbowych; 
9) brak odsetek w przypadku konieczności zwrotu nadpłaty lub zwrotu podatku 

w wyniku błędu organu podatkowego; 
10) zmiany usprawniające i uelastyczniające system wydawania interpretacji przepi-

sów prawa podatkowego ogólnych oraz indywidualnych. 
 W zakresie uszczelnienia systemu podatkowego (co zostanie uzupełnione instytu-
cją klauzuli obejścia) wprowadzono: 
1) podwyższenie stawki odsetek za zwłokę przy znacznych zaległościach w VAT, 

akcyzie i cłach; 
2) elastyczność właściwości miejscowej urzędu; 
3) przejęcie przez urząd kontroli skarbowej postępowania prowadzonego przez 

urząd skarbowy, gdy zajdzie taka potrzeba prodeceduralna; 
4) wprowadzenie jednolitego formatu elektronicznego (tzw. jednolity plik kontrol-

ny), w którym podatnicy będą przekazywali organom kontrolującym raporty 
z ksiąg podatkowych i dowody księgowe. 

 Z punktu widzenia relacji biznes-fiskus wprowadzone zmiany mają charakter: 
 techniczny (e-administracja), 
 merytoryczny, 
 zabezpieczający interesy stron, 
 gwarancyjny w zakresie stosowania prawa, 
 racjonalizacji procedur podatkowych, 
 uproszczenia procedur. 
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Najważniejsze instytucje Ordynacji podatkowej 
 
Zasada in dubio pro tributario 

Zasada in dubio pro tributario została expressis verbis wyrażona w Ordynacji podatko-
wej (Ustawa 1997, art. 2a), który stanowi, iż Niedające się usunąć wątpliwości, co do 
treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. 
 Współcześnie ochrona praw podatnika postrzegana jest bardzo szeroko i wywodzi 
się z konstytucyjnych praw i wolności jednostki oraz całokształtu norm prawa krajo-
wego i międzynarodowwgo. Jak zauważa Mariański [2009, s. 251] zasadę ochrony 
praw podatnika wywodzi się z konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa 
prawnego oraz zasady ustawowej regulacji opodatkowania, a także z zasady wolności 
gospodarczej oraz ochrony własności, jak również z konstytucyjnej zasady określono-
ści norm prawa podatkowego. 
 W związku z wprowadzeniem do krajowego porządku prawnego z dniem 1 stycz-
nia 2016 roku tej zasady zachodzi uzasadnione pytanie czy mamy do czynienia z fak-
tycznym czy może jednak iluzorycznym wzmocnieniem ochrony praw podatników 
i pewności obrotu gospodarczego? 
 Zasadność i konieczność wprowadzenia tej zasady, jako przepisu prawa, budzi 
poważne zastrzeżenia z uwagi na stosowanie tej zasady w porządku prawnym sprzed 
nowelizacji, pomimo formalnego braku jej unormowania w przepisach prawa. Takie 
stanowisko, tj. konieczność stosowania tej zasady w porządku prawnym bez formal-
nego jej ujęcia w przepisach prawa potwierdził Trybunał Konstytucyjny w swym wy-
roku (sygn. akt SK 18/09), w którym stwierdził, iż: „zasada ta ma podstawę konstytu-
cyjną, co pozwala na przyjęcie reguły postępowania, według której w wypadku nie-
usuwalnej wieloznaczności przepisu prawa, należy wyprowadzić z niego normę, która 
uwzględnia interes podatnika, gdyż niejasne przepisy nie mogą być interpretowane 
na jego niekorzyść”.  
 Również w dorobku judykatury nie występowały wątpliwości, co do stosowania 
zasady in dubio pro tributario  pomimo braku usytuowania w normie prawnej. Wyni-
ka z tego, że zasada ta była od dawna respektowana i stosowana w porządku praw-
nym w znacznie szerszym zakresie niż przewiduje to obecny kształt art. 2a Ordynacji 
podatkowej2. 

                                                            
2 Np. Wyrok NSA z dnia 22 lutego 2011 r. I FSK 223/10), z uzasadnienia którego wynika, że: zasada in du-

bio pro tributario, ugruntowana w procedurze podatkowej przez treść art. 121 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), nie tylko nakazuje przyjąć w procesie 
stosowania prawa korzystną dla podatnika wykładnię przepisów prawa (materialnego i procesowego), ale 
podobnie jak zasada in dubio pro reo w prawie karnym, odnosi się również do wątpliwości faktycznych. Tym 
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 Dorobek judykatury i doktryny spowodował, że już na etapie konsultacji i opinii 
projektu tego przepisu wprowadzenie zasady w tym kształcie spotkało się z konstruk-
tywną krytyką, m.in. Ministerstwa Finansów, Rzecznika Praw Obywatelskich, środowi-
ska naukowego czy Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego kierowanej przez prof. 
Bogumił Brzezińskiego, który konstatuje [2015, s. 21], że analiza treści przepisu art. 2a 
jednoznacznie wskazuje, że występują w nim niedookreślone pojęcia takie jak, „nieda-
jące się usunąć wątpliwości…”. Należy zatem sądzić, że organy podatkowe w kon-
kretnej sprawie „z ostrożności procesowej” mogą nie mieć takich wątpliwości, nawet 
wówczas gdy będzie je miał sam podatnik. Oznacza to, że tak jak to miało miejsce do 
końca 2015 r., zasada ta będzie stosowana głównie przez sądy administracyjne, 
a samo wejście analizowanego przepisu, wbrew intencjom prawodawcy, nie spowo-
duje żadnej rewolucji w prawie podatkowym. 
 Wprowadzona zasada in dubio pro tributatio odnosi się tylko do wątpliwości, co do 
treści przepisów prawa podatkowego. Nie dotyczy więc wątpliwości ws. stanu fak-
tycznego czy tego, jak do stanu faktycznego powinien zostać zastosowany dany 
przepis. Jest to znacząca różnica, ponieważ wszystkie wątpliwości pojawiające się 
w praktyce prawno-podatkowej odnoszą się do tego, jak zastosować przepisy do 
określonej sytuacji. Oczywiście w wielu przypadkach wątpliwości te wynikają z nie-
jednoznacznych przepisów. Ale są to zawsze wątpliwości dotyczące sposobu stoso-
wania przepisów. Nigdy nie dotyczą one samej treści przepisów. Zachodzi więc oba-
wa, że zasada ta będzie się odnosić jedynie do przypadków nieistniejących. 
 W praktyce pracownicy organów podatkowych w swych decyzjach nie znajdują 
żadnych niedających się usunąć wątpliwości, co do treści przepisów prawa podatko-
wego, wszystkie takie wątpliwości samodzielnie usuwają, dokonując odpowiedniej 
interpretacji, zazwyczaj na korzyść fiskusa (zgodnie z zasada pro fisco). Jak wynika 
z ekspertyzy Gomułowicza [Zeszyty Prawnicze, 2015 s. 3966]. Minister Finansów, 
rozpatrując kilkadziesiąt tysięcy spraw w ciągu roku, nigdy nie stwierdził, że ma wąt-
pliwość co do treści przepisu prawa podatkowego. 

Klauzula obejścia 

 W środowisku biznesu najwięcej, wydaje się całkowicie uzasadnionych, wątpliwo-
ści, krytyki i polemiki wywołuje od wielu lat próba wprowadzenia do Ordynacji podat-
kowej przepisów tzw. klauzuli obejścia. Równie głęboki sprzeciw budzi nadawanie 
pejoratywnego znaczenia celowym zabiegom optymalizacji podatkowej, którą pro-
jektodawcy usiłują przedstawić nie, jako element działań menedżerskich tylko niele-

                                                                                                                                                   
samym wszelkie wątpliwości związane z materiałem dowodowym oraz ustaleniami faktycznymi winny być 
interpretowane na rzecz podatników. 
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galnych działań będących zagrożeniem dla wpływów budżetowych i konieczności 
walki z takimi praktykami. Środowisko biznesowe nie neguje potrzeby wprowadzenia 
przepisów umożliwiających uszczelnienie systemu podatkowego z uwagi na skalę 
strat budżetowych, określanych rocznie na kilkadziesiąt miliardów PLN, zarówno 
w Polsce jak i innych krajach UE. Wprowadzone przepisy miałaby, z założenia, unie-
możliwić dokonywanie sztucznych i niemających uzasadnienia gospodarczego czyn-
ności za pomocą, których podatnik próbowałby ominąć przepisy i osiągnąć korzyści 
podatkowe – nie powinny jednak te regulacje obejmować optymalizacji podatkowej 
w ramach obowiązujących przepisów prawa, co będzie niestety bardzo trudno roz-
graniczyć. 
 Dotychczasowe doświadczenia Polski oraz innych krajów wskazują, że same umo-
wy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie wystarczają do efektywnego przeciw-
działania unikaniu opodatkowania. Standardem w innych, rozwiniętych gospodarczo 
krajach jest klauzula generalna przeciwko unikaniu opodatkowania albo rozwinięta 
linia orzecznictwa sądowego, zwalczająca nadużycia podatkowe. Na powagę zagro-
żeń wynikających z unikania opodatkowania zwróciła uwagę Komisja Europejska 
w swym Zaleceniu z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie agresywnego plano-
wania podatkowego (C(2012) 8806). Jednym z zalecanych przez tę Komisję rozwiązań, 
mających na celu przeciwdziałanie praktykom agresywnego planowania podatkowe-
go powodującego unikanie opodatkowania, jest przyjęcie przez państwa członkow-
skie ogólnej zasady dotyczącej zwalczania nadużyć podatkowych. 
 Niestety zachodzi uzasadniona obawa (jak miało to miejsce we wcześniejszych 
projektach rządowych), że normodawca wprowadzi wielu nowych definicji o skompli-
kowanej składni i dużej trudności interpretacyjnej składających się na klauzulę, co 
w konsekwencji może okazać się sprzeczne z jej istotą polegającą na ogólnej zasadzie 
zwalczania nadużyć podatkowych poprzez czytelne i jasne przepisy w tym zakresie 
zgodnie m.in. z treścią zalecenia Komisji Europejskiej. Rozbudowanie tej instytucji (jak 
w noweli z 2015 roku, z której usunięto te regulacje) spowoduje ogromne problemy 
z ich praktycznym stosowaniem, co w szczególności będzie godziło w jednostki małe, 
które w starciu z administracją podatkową nie będą miały do dyspozycji wyspecjali-
zowanych, ale i kosztownych firm doradczych, a z interpretacji projektu wynika, że 
ciężar udowodnienia niestosowania niedozwolonych klauzul będzie głównie spoczy-
wał na podatniku, a nie organach podatkowych. 
 W obecnych realiach gospodarczych jest to bardzo trudne i kontrowersyjne za-
gadnienie. W środowisku biznesu z pełną świadomością i zrozumieniem przyjmuje się 
konieczność uszczelnienia systemu podatkowego, m.in. poprzez wprowadzenie klau-
zuli obejścia, co w szerszej perspektywie może spowodować ochronę równości kon-
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kurencji gospodarczej i bezpieczeństwa finansowego państwa. Dominuje jednak cały 
czas obawa, czy wprowadzenie tej klauzuli nie spowoduje nadużywania prawa przez 
organy podatkowe. Obawy są uzasadnione, gdyż w 2003 roku do krajowego porząd-
ku prawnego wprowadzono klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, co zakoń-
czyło się stwierdzeniem przez Trybunał Konstytucyjny (wyrok z dnia 11 maja 2004 r., 
sygn.. akt K 4/03) niezgodności klauzuli z Konstytucją RP3. 
 W tej chwili trudno jest prognozować, jakie efekty może przynieść wprowadzenie 
klauzuli obejścia i jej funkcjonowanie w systemie prawa podatkowego, ale na pod-
stawie komentarzy środowiska naukowego oraz praktyki podatkowej należy spo-
dziewać się, że wprowadzenie tych regulacji przysporzy wiele sporów pomiędzy or-
ganami i podatnikami głównie na określeniu linii demarkacyjnej rozgraniczającej 
optymalizację podatkową od niedozwolonych klauzul obejścia, co może negatywnie 
przełożyć się na planowanie biznesowe z punktu widzenia ekonomiki i zasadności 
podejmowania starań celem osiągnięcia możliwie najwyższego zysku ekonomicznego 
jednostek gospodarczych.  

Interpretacje indywidualne 

 Jedną z ważniejszych i przydatnych zmian dla biznesu wynikających z nowelizacji 
Ordynacji podatkowej są zmiany w zakresie przepisów regulujących interpretacje indy-
widualne w wyniku, której Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wnio-
sek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów 
prawa podatkowego (interpretację indywidualną) [Ustawa, 1997, art. 14b §1].  
 Zasadniczym celem indywidualnej interpretacji prawa podatkowego jest zracjona-
lizowanie procesu jego stosowania, zwłaszcza zaś związanego z nim ryzyka obciążają-
cego podatnika wynikającego z możliwości innego interpretowania prawa w zakresie 
swoich praw i obowiązków niż organ podatkowy. Takie podejście wymaga stworzenia 
odpowiednich regulacji ich wydawania. Poszukiwanie takich rozwiązań widoczne jest 
nie tylko w Polsce, lecz także w innych państwach Unii Europejskiej, w których jednak 
zakres stosowania interpretacji indywidualnych jest znacznie mniejszy niż w Polsce 
[Adamski, 2016, s. 147 i nast.]. 
 Jedną z istotnych zmian nowej regulacji w zakresie interpretacji urzędowych jest 
wyraźne oddzielenie interpretacji indywidualnej od interpretacji ogólnej. Prawodaw-
ca przyjął prymat interpretacji ogólnej [Ustawa, 1997, art. 14b §6]. Zgodnie z treścią 
analizowanego przepisu w przypadku zbieżności wniosku o interpretację indywidual-

                                                            
3 W uzasadnieniu TK stwierdził, m.in., że: „jednym z elementów konstytucyjnej zasady zaufania jednost-

ki do państwa i stanowionego przez nie prawa jest norma zakazująca sankcjonowania takich zachowań 
jednostki, które są zgodne z obowiązującym prawem, a osiągnięcie celu podatkowego w tych granicach nie 
może być zakazane”. 
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ną z treścią interpretacji ogólnej, wydaje się postanowienie o zastosowaniu się do 
interpretacji ogólnej, bez konieczności wydawania interpretacji indywidualnej. Ta 
zmiana może przyczynić się do nadmiernego eksponowania poglądów pro fisco przez 
organ uprawniony do wydawania interpretacji indywidualnych, którym po noweliza-
cji będzie (od 1 lipca 2016 r.) będzie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. 
o administracji podatkowej [Dz. U. poz. 1269, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1513 i 2184] 
dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej w miejsce Ministra Finansów, który 
może jednak dokonywać zmian indywidualnych interpretacji dyrektora Biura Krajowej 
Informacji Podatkowej, jak również upoważnić go do wykonywania w jego imieniu 
określonych w Ordynacji czynności z tego zakresu [Kalinowski, Prejs 2015, s. 17]. 
 Co zasługuje na szczególne uznanie i pozytywny odbiór przez środowisko bizne-
sowe, wprowadzone zmiany w zakresie interpretacji indywidualnych stwarzają moż-
liwość wystąpienia o grupowe interpretacje indywidualne [Ustawa, 1997, art. 14r]. 
W praktyce zdarzało się, że stanowiska organów podatkowych w tych samych stanach 
faktycznych znacząco się różniły. Wprowadzone przepisy mają usunąć ten problem 
interpretacyjny poprzez możliwość wspólnego wystąpienia o interpretację indywidu-
alną podatnikom biorącym lub chcącym wziąć udział w tym samym przedsięwzięciu 
dotyczącym tego samego stanu faktycznego. 
 Kolejną pozytywną zmianą jest możliwość wystąpienie o interpretację indywidu-
alną przez podmioty zamawiające biorące udział w procedurze przetargowej [Ustawa, 
1997, art. 14s] w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pu-
blicznych [Ustawa, 2004]. Będzie to niewątpliwie bardzo korzystna zmiana, gdyż za-
pewni ona równe traktowanie podmiotów ubiegających się o zamówienia publiczne 
i bezpieczeństwo podmiotów realizujących projekty w ramach zamówień publicz-
nych. Pomimo tych pozytywów wprowadzenie tej regulacji budzi zastrzeżenie, co do 
jej prawidłowości. Jak zauważa Adamiak [2016, s. 179] treść przyjętych przepisów nie 
mieści się żadną miarą w zakresie regulacji przyjętej w Ordynacji, który pozostaje 
także w niezgodzie z podstawowymi zasadami wydawania „urzędowych” interpreta-
cji, biorąc pod uwagę, że zamawiający w rozumieniu przepisów ustawy o zamówie-
niach publicznych nie będzie się pytał o własną sytuację prawno-podatkową, ale 
o sytuację, często nieskonkretyzowanego w momencie składania wniosku podmiotu, 
który po rozstrzygnięciu przetargu, będzie realizował zamówienie publiczne. 
 Kolejną zmianą, będącą następstwem dorobku orzecznictwa, jest zakres przed-
miotowy interpretacji, który nie może obejmować przepisów regulujących właściwość 
oraz uprawnienia i obowiązki organów podatkowych oraz organów kontroli skarbo-
wej. Wynika to z jednolitego poglądu wyrażanego w judykaturze, że przedmiotem 
interpretacji indywidualnej mogą być tylko przepisy materialnego prawa podatkowe-
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go, które jednak czasami trudno w rodzimym prawie podatkowym jednoznacznie 
oddzielić od regulacji proceduralnych. Dlatego też należy przyznać wiele racji poglą-
dom krytykującym analizowaną regulacje prawną [Janicki, Morawski, 2015, s. 25]. 
 Poza zakresem nowelizacji, ale korespondującym ze zmianami oraz ważnym 
z punktu widzenia środowiska biznesowego jest dorobek judykatury w zakresie prze-
pisów prawa podatkowego, który potwierdza, że w zakresie przedmiotowym inter-
pretacji indywidualnej mieszczą się nie tylko przepisy prawa krajowego, lecz także 
przepisy unijne4.  
 
Podsumowanie 
 
Pełna i komplementarna ocena zmian wymaga ich weryfikacji przez praktykę podat-
kową. Zarówno wcześniej jak i obecnie niezbędny jest do tego odpowiedni czas, 
w jakim można będzie poddać te rozwiązania konfrontacji z przyjętymi przy ich two-
rzeniu założeniami, a także dokonać oceny słuszności samych założeń [Adamiak, 2003, 
Wstęp]. 
 Niemniej, i jest tu zgodność wszystkich uczestników stanowienia i stosowania 
Ordynacji podatkowej, należy zmienić system podatkowy. O pilnej potrzebie takiej 
zmiany nikogo nie trzeba przekonywać, w szczególności środowiska biznesowego. 
W wyniku nieudolnego i niewydajnego w swej racjonalności poboru podatków głów-
nymi ofiarami tych nieprawidłowości jest mały biznes oraz ogół społeczeństwa, które 
ponosi koszty społeczne i ekonomiczne nieszczelnego systemu podatkowego, z cze-
go korzystają grupy przestępcze oraz duże, transgraniczne organizacje oraz spółki 
o ogromnym kapitale doskonale odnajdujące się w absurdzie i nieścisłości przepisów 
podatkowych. Istnieją zarówno struktury przestępcze oraz legalnie działające, które 
poprzez podmioty lobbingowe oraz niejasne układy i powiązania sami wpływają na 
kształt przepisów prawa podatkowego sprzyjającego ich działaniom [Modzelewski, 
DGP 2015 i 2016].   
 Oczywiście są to fakty doskonale znane politykom, którzy stoją przed konicznością 
wprowadzenia zmian tego niekorzystnego stanu, głównie z uwagi na potrzeby bu-
dżetowe. W roku 2015 przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Dariusz Rosati, 
w czasie konferencji pt.: „Zmiany w ordynacji podatkowej. Poprawa jakości i uprosz-
czenia”, zorganizowanej przez sejmową Komisję Finansów Publicznych oraz Biuro 
Analiz Sejmowych stwierdził, że „Tematem obrad jest materia wrażliwa społecznie, 
politycznie i ekonomicznie, a przedmiotem skarg podatników jest zmienność i nie-

                                                            
4 Wyrok NSA z 11.3.2010 r. – I FSK 61/09, Jurysdykcja Podatkowa 2011, Nr 3, s. 251.  
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przejrzystość przepisów”. Konkluzją ustaleń konferencji było potwierdzenie niepew-
ności i niestabilności systemu podatkowego, co uderza w środowisko biznesu. Patrząc 
tylko z perspektywy bezpieczeństwa prowadzenia biznesu oraz zaufania do państwa 
w tym zakresie nasuwa się nieodparte wrażenie pilnego uregulowania nie tylko wielu 
zagadnień, których nie objęły uchwalone nowelizacje, a które będą obowiązywać 
w latach 20152017, ale wręcz konieczność wprowadzenia zmian systemowych. 
W doktrynie przeważa pogląd, iż zmiany te należy rozpocząć od stworzenia nowej kon-
stytucji podatnika odpowiadającej współczesnym potrzebom i wyzwaniom i w dalszej 
kolejności lub równolegle zmiany powinny objąć materialne prawo podatkowe.  
 W następstwie zgłaszanych postulatów zostały opracowane dwa niezależne od 
siebie projekty nowego aktu prawnego – Ordynacja podatkowa, tj. pierwszy z inicja-
tywy Rządu przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego pod kierun-
kiem prof. Leonarda Etela oraz drugi przez Biuro Analiz Sejmowych pod kierunkiem 
prof. Henryka Dzwonkowskiego. 
 Rządowemu projektowi przyświecają dwa cele. Pierwszy to zmiana społecznego 
przekonania, że „organy podatkowe są złe”  dlatego w założeniach zadbano o prawa 
podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi. Drugi cel, to zwiększenie efek-
tywności realizacji zobowiązań podatkowych. 
 Z obszernego uzasadnienia drugiego projektu [Dzwonkowski, Marusik 2015], wy-
nika, że obecnie konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej kodyfikacji ogólnego 
prawa podatkowego poprzez stworzenie nowego aktu prawnego wolnego od ułom-
ności obecnej ustawy, w szczególności w zakresie przyjętej systematyki aktu, koniecz-
ności skatalogowania praw i obowiązków podatników, które wyznaczają ich pozycję 
prawną oraz uregulowanie takich obszarów, jak zasady wykładni prawa podatkowe-
go. W świecie nauki występują również inne stanowiska, i tak np. Modzelewski [In-
for.pl, 2015] stwierdza, iż „W tej chwili potrzebna jest nie nowa Ordynacja podatkowa, 
ale odbudowa systemu podatkowego, która polepszyłaby katastrofalny stan docho-
dów budżetowych (-), dziś nowa Ordynacja podatkowa nie jest nam potrzebna” 
i którego zdaniem założenia ordynacji (noweli) nie wnoszą wiele nowego do obecne-
go stanu prawnego5.  
 

                                                            
5 Komentarz dla PAP, co do potrzeby zmian Ordynacji podatkowej.; http://wpolityce.pl/polityka/ 

268342-prof-modzelewski-krytycznie-o-nowej-ordynacji-podatkowej-i-alarmuje-mamy-dzis-katastrofalny-
stan-dochodow-budzetowych  - wejście z dnia 22.04.2016. 
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Słodki smak sukcesu  Zakłady Produkcji Cukierniczej 
VOBRO 
 
 
Zakłady Produkcji Cukierniczej VOBRO oraz Społeczna Akademia Nauk, oba podmioty 
zlokalizowane w mieście Brodnica w województwie kujawsko-pomorskim, od lat 
współpracują ze sobą w zakresie wymiany doświadczeń.  

 
 Firma VOBRO jest dla uczelni przykładem dobrze zorganizowanej nowoczesnej 
firmy rodzinnej z wyłącznie polskim kapitałem. Studenci uczelni mają kilkakrotnie 
w  roku możliwość wysłuchania wykładów pracowników firmy, podczas których pre-
zentowane są realne przykłady związane z różnymi obszarami funkcjonowania firmy: 
zarządzania liniami produkcyjnymi (obszar produkcji), zarządzania logistyką firmy 
(obszar logistyki), zarządzania marką (obszar marketingu) czy wreszcie pracy z pro-
duktami na półce sklepowej (obszar sprzedaży). Dla wielu studentów, którzy wiążą 
swoją przyszłość z pracą w firmie o charakterze FMCG (z angielskiego fast-moving 
consumer goods), czyli produkującą produkty szybkozbywalne, jest to często pierwsza 
możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej o przykłady praktycznego jej zastosowa-
nia. Szczególnie, że firma VOBRO ma się czym pochwalić.  
 Zakłady Produkcji Cukierniczej VOBRO założył w 1986 roku (a więc już 30 lat temu) 
młody i ambitny przedsiębiorca Pan Wojciech Wojenkowski. Od początku siedzibą 
firmy jest miasto Brodnica. Pierwszą obsadę zakładów tworzyło zaledwie osiem osób, 
a na ofertę składały się czekoladowe draże, ryż preparowany i cukierki. Pierwsza pro-
dukcja odbywała się w pomieszczeniach po wytwórni wód gazowanych. W miarę 
rozwoju firmy konieczna stała się jednak przeprowadzka pod obecny adres – na ulicę 
Podgórną. Za misję Vobro przyjęto utrzymanie i rozwój znakomitej tradycji polskich 
słodyczy, a następnie przekonanie do niej klientów w Polsce, Europie i na całym świe-
cie. Czas pokazał, że ta strategia odniosła właściwy skutek. Wykorzystując koniunkturę 
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po przemianach ustrojowych firma zaczęła rozwijać się, wprowadzając na rynek ko-
lejno pianki w czekoladzie, a w roku 1992 rewelacyjne praliny owocowe – „Wiśnia 
w czekoladzie”. Rok później zakład VOBRO opuszczało dziennie już 5 ton słodyczy 
w dwudziestu różnych rodzajach, a po kolejnych 12 miesiącach na sklepowe półki trafił 
pierwszy milion bombonierek ze znakiem „VOBRO”. W tym czasie asortyment firmy posze-
rzył się do 40 różnych pozycji, z których spora część trafiała na rynek wschodni. Odbiorca-
mi wyrobów z Brodnicy byli klienci z Rosji, Słowacji, Węgier i Czech. 
 Kolejne lata to okres intensywnych inwestycji zakładu, między innymi we włoskie 
linie do produkcji pralin i ciastek, oraz pierwsze wyróżnienia (dyplom uznania na mię-
dzynarodowych targach INTER-RES, statuetka w pierwszej edycji Agro Polska, Złota 
Kareta „Nowości” dla założyciela firmy Pana Wojciecha Wojenkowskiego za przedsię-
biorczość). Wiatr mocno zadął w żagle VOBRO i wkrótce posypały się kolejne nagrody 
(m.in. złoty medal Polagra podczas Międzynarodowych Targów w Poznaniu za zna-
komity produkt „Wiśnia w czekoladzie”). Wiek XXI firma przywitała tytułem Hit 2001 za 
„Słodkie owoce mórz południowych” i Hit Publiczności 2004 na targach Polagra Food 
za wszystkie wyroby. Zyskała także atest „Smak doskonały” dla rodziny produktów 
Frutti di Mare. Klienci już wiedzieli, że w sklepach warto pytać o łakocie ze znakiem 
VOBRO, a firma nie spoczywa na laurach.   
 Pod koniec pierwszej dekady nowego tysiąclecia w Brodnicy działała nowoczesna 
hala do produkcji bombonierek, a VOBRO postawiło na zintegrowany system zarzą-
dzania ERP i kolejne inwestycje w najnowszy sprzęt. W roku 2009 bombonierka Frutti 
di Mare trafiła do grona 10 najlepszych pralinek w Polsce. W 2013 Vobro zostało wy-
różnione w ogólnopolskich konkursach VIII edycji Gepardy Biznesu i I edycji Światowa 
Firma. Po raz pierwszy brodnicki zakład pojawił się też w gronie czterech tysięcy firm 
na prestiżowej wystawie Gulfood w Dubaju – największych targach żywności i napo-
jów na świecie. 

 
 Obecnie VOBRO szczyci się profesjonalną załogą złożoną z ponad 400 sprawdzo-
nych pracowników, a po 30 latach nieprzerwanej działalności wytwarza 100 rodzajów 
czekoladowych łakoci i 30 gatunków pysznych ciastek. Firma dysponuje własnym 
laboratorium badawczym i testowym, a najlepsze surowce do swoich wyrobów spro-
wadza m.in. ze Szwecji, Belgii, Słowacji, Włoch i Niemiec. Posiada system ISO 22000 
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oraz wypełnia standard IFS. Każdego roku słodkie bombonierki ze znakiem Vobro 
trafiają do rąk 12 milionów klientów w Polsce i w ponad 20 krajach na czterech konty-
nentach. Nad Wisłą marka VOBRO obecna jest już w więcej, niż co drugim sklepie 
spożywczym. Pod względem wartości sprzedaży pralin w handlu tradycyjnym produ-
cent z Brodnicy zajmuje piąte miejsce. Na rynku pralin bez pianek w czekoladzie jest 
silnym numerem czwartym. 

 
 Znaczący kapitał marki VOBRO tworzą głównie czekoladki produkowane w 29 
smakach i trzech różnych rodzajach nadzienia, praliny tworzone z czekolady białej, 
mlecznej i naturalnej, ciasteczka w siedmiu odrębnych kształtach oraz słodycze z cze-
kolady w 20 fantazyjnych wzorach. Według danych instytutu badań marketingowych 
AC Nielsen, marka brodnickiego zakładu jest w TOP 10 w Polsce pod względem ilo-
ściowym i wartości. Bombonierki Frutti di Mare należą zaś do grupy najmocniejszych 
brandów wśród pralin. Bogaty asortyment firmy tworzą również: pierwsza na polskim 
rynku galaretka owocowa z nadzieniem wzbogaconym witaminami (Frutini), seria 
ekskluzywnych bombonierek na okazje specjalne, takie jak Pierwsza Komunia, Dzień 
Matki czy Dzień Dziecka, a także czekoladowe batoniki o oryginalnych smakach: orzesz-
ków arachidowych (Michaś), orzecha kokosowego (Jamajka) czy chałwy (Halvi). Do portfo-
lio VOBRO należą także marki Delissimo, PrimaVera, Lovini, Fiorella czy Hazel Hills.  
 Firma wciąż inwestuje w zakład produkcyjny i stara się systematycznie powiększać 
swoje portfolio o produkty z coraz większej ilości segmentów słodyczy. Dlatego oferta 
VOBRO staje się z każdym rokiem coraz bardziej atrakcyjna i spełnia coraz więcej po-
trzeb konsumpcji wśród konsumentów słodyczy.  
 W celu utrzymania wysokiej jakości produkcji firma VOBRO zdecydowała się 
w swoim działaniu kierować tzw. siedmioma podstawami sukcesu w biznesie. Składają 
się na nie szacunek dla pracownika, jako największej wartości zakładu, i położenie 
dużego nacisku na kulturę organizacji. Dla Zarządu firmy i zespołu kierowniczego 
oczywiste jest, że do właściwego funkcjonowania firmy niezbędna jest zarówno fa-
chowa, solidna komunikacja wewnętrzna, jak i efektywna komunikacja na zewnątrz 
firmy, która zapewnia właściwe odczytanie potrzeb klientów i dbanie o dobry wizeru-
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nek marki VOBRO. Ważne jest również wskazanie liderów, którzy potrafią zmotywować 
załogę i wyznaczyć cele oraz strategiczna rola rekrutacji nowych kadr w procesie dal-
szego rozwoju firmy. 
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