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Kontynuując rozpoczęty w  roku 2013 cykl naukowych dyskusji w  zakresie „Bezpie-

czeństwa ekonomicznego obrotu gospodarczego”, obecnie chcielibyśmy przybliżyć 

i  uszczegółowić to wielopłaszczyznowe zjawisko, tym razem sięgając do ekonomii 

rozwoju poszukującej odmiennych koncepcji rozwojowych, w ramach integracji go-

spodarczej, działalności państwa i rynku. Ta subdyscyplina naukowa już dawno stała 

się na immanentnym elementem szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekonomicz-

nego obrotu gospodarczego, generując tym samym potrzebę nowych badań inter-

dyscyplinarnych. 

Na publikację składają się artykuły poświęcone tematyce ewolucji ekonomii roz-

woju w ramach podejść zarówno ekonomii pozytywnej, jak i ekonomii normatywnej 

skoncentrowanych na szansach i  zagrożeniach dalszego rozwoju Polski, ekonomii 

rozwoju w ujęciu Europy i świata, a także przedsiębiorczości i możliwości zarządzania 

rozwojem gospodarczym.

Tom podzielony jest na dwie części. Pierwsza z nich nosi tytuł: „Bezpieczeństwo, nie-

pewność i ryzyko w zarządzaniu rozwojem gospodarstw domowych, przedsiębiorstw 

oraz państwa”, druga natomiast zatytułowana została „Zarządzanie systemem podatko-

wym – benchmarking rozwoju vs. bariery rozwojowe przedsiębiorstw i państw”. 

Część pierwszą rozpoczyna artykuł Jerzego Tchórzewskiego i Dariusza Rucińskie-

go „Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej”. Autorzy prezentują w  nim wyniki 

analizy podstawowych wielkości Krajowego Systemu Elektroenergetycznego z punk-

tu widzenia bezpieczeństwa dostawy mocy i  energii elektrycznej ze źródeł wytwa-

rzania do odbiorców. Szczególną uwagę zwrócono na istniejący stan bezpieczeństwa 

dostaw energii elektrycznej i  możliwości dalszego zapewnienia bezpieczeństwa 

w czasie długim oraz w czasie krótkim.

W kolejnej publikacji – Ireny Jackiewicz i Mirosławy Tereszczuk –  „Bezpieczeństwo 

czy niebezpieczeństwo: w  poszukiwaniu modelu krajowego systemu kontroli bez-

pieczeństwa żywności” dokonano analizy ram prawnych i instytucjonalnych systemu 

bezpieczeństwa żywności w  Polsce w  przededniu reformy krajowych ram kontroli 

tego obszaru. Opracowane wnioski wskazują na szanse i ograniczenia działań refor-

matorskich, podejmowanych od ponad dekady.

Wstęp
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W  następnym artykule – Natalii Iwaszczuk, Bartosza Łamasza oraz Oleksandra 

Ivashchuka – zatytułowanym „Ryzyko wahań poziomu marż produktowych źródłem 

zagrożenia dla rozwoju ekonomicznego rafinerii” przedstawiono możliwości wyko-

rzystania wybranych strategii opcyjnych w sterowaniu poziomem marż rafineryjnych. 

Przedmiotem badań był rynek ropy naftowej i produktów rafineryjnych w okresie od 

stycznia do września 2016 r.

Piotr Siemiątkowski w  kolejnej publikacji „Interferencja zagrożeń zewnętrznego 

bezpieczeństwa finansowego państwa” prezentuje charakterystykę zewnętrznych za-

grożeń bezpieczeństwa finansowego państwa, opierając się na analizie kluczowych 

rachunków bilansu płatniczego na przykładzie polskiej gospodarki.

Opracowanie Stanisława Kaczyńskiego „Wpływ innowacyjności polskich przed-

siębiorstw na ich konkurencyjność” powstało z myślą o przedsiębiorcach. Celem jest 

przedstawienie tego, jak widzą oni innowacje, jakie przeszkody napotykają przy ich 

wprowadzaniu oraz jak to się przekłada na zmianę ich pozycji konkurencyjnej.

Z kolei opracowanie Iwony Piekunko-Mantiuk i Pawła Jamroza zatytułowane „Na-

rzędzia ograniczania ryzyka wykorzystywane na rynku forex przez nieprofesjonal-

nych traderów” wskazuje ryzyka związane z inwestowaniem na rynku forex, narzędzia 

zabezpieczające stosowane przez (nie)profesjonalnych traderów oraz finansowe kon-

sekwencje braku lub niewłaściwego zarządzania ryzykiem. 

Aleksandra Pieloch-Babiarz w opracowaniu: „Nabycie akcji własnych a bezpieczeń-

stwo finansowe publicznych spółek przemysłowych” identyfikuje i charakteryzuje finan-

sowe rezultaty realizacji nabycia akcji własnych w publicznych spółkach przemysłowych 

w latach 2001–2016. Cel opracowania został zrealizowany w drodze empirycznej wery-

fikacji hipotezy badawczej stanowiącej, że publiczne spółki przemysłowe są bezpieczne 

finansowo nie tylko przed, ale także po przeprowadzeniu wykupu akcji własnych.

Patrycja Chodnicka-Jaworska w opracowaniu „Wpływ ryzyka politycznego na cre-

dit rating banków europejskich” podejmuje się zbadania wpływu ryzyka politycznego 

na credit rating banków europejskich.

Sylwia Wojciechowska-Filipek oraz Kamil Kasprzak w artykule „Minimalizacja ryzy-

ka kredytowego poprzez wykorzystanie narzędzi do weryfikacji potencjalnych klien-

tów” diagnozują problematykę skali ryzyka kredytowego potencjalnych kredyto-

biorców, której skuteczność jest uzależniona od ilości przeanalizowanych informacji 

pochodzących z różnych źródeł, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Jan Krzysztof Solarz w opracowaniu „Bezpieczeństwo pośrednictwa finansowego” 

analizuje koncepcje bezpieczeństwa pośrednictwa finansowego. Opracowanie ak-

Sylwia Wojciechowska-Filipek, Jarosław Klepacki, Aleksandra Jackiewicz
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centuje miękkie elementy zarządzania bezpieczeństwem pośrednictwa finansowego. 

Na szczególną uwagę zasługują badania nad systemem motywowania do nieetycz-

nej sprzedaży kredytów hipotecznych. Nowym polem badań są sztuczna inteligen-

cja i płynna odpowiedzialność za doradztwo finansowe przy wykorzystaniu platform 

elektronicznych.

Z kolei opracowanie Henryka Wyrębka „Kultura organizacyjna a bezpieczeństwo 

funkcjonowania organizacji wirtualnej” ma na celu ukazanie związku kultury organi-

zacyjnej organizacji wirtualnej z bezpieczeństwem jej funkcjonowania.

Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek w  artykule „Rozwiązania prawno-organiza-

cyjne na rzecz współpracy w  systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym” 

wskazuje, że choć istnieją przesłanki i  podstawy współpracy międzyorganizacyjnej 

w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym, stosowane rozwiązania praw-

no-organizacyjne nie są wykorzystywane w pełnym zakresie. Istnieje potrzeba ziden-

tyfikowania oczekiwań poszczególnych jednostek w stosunku do zespolenia admini-

stracyjnego i komisji bezpieczeństwa i porządku oraz opracowania narzędzi i metod 

pozwalających na ich pełne wykorzystanie. 

Z kolei Gabriela Wronowska w opracowaniu „Zmiany na rynku pracy w aspekcie 

szans i zagrożeń dalszego rozwoju Polski – wybrane zagadnienia” wskazuje jako cel 

główny identyfikację i omówienie skutków wybranych zjawisk, które zaobserwowa-

no w ostatnich dwóch latach w Polsce oraz przedstawienie ich w aspekcie szans lub 

zagrożeń dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki. Wybór programu Rodzina 500 

plus został podyktowany zastosowanymi nowymi rozwiązaniami w  ramach polityki 

społecznej, natomiast w wypadku migracji obywateli Ukrainy do Polski skalą zjawiska 

w latach 2015 i 2016 oraz prognozami jego dalszego wzrostu.

Artykuł Małgorzaty Niklewicz-Pijaczyńskiej zatytułowany „Znaczenie wsparcia 

instytucjonalnego dla generowania innowacji przełomowych na przykładzie par-

ków technologicznych” ma na celu zbadanie, czy status lokatora parku technolo-

gicznego wpływa na aktywność wynalazczą przedsiębiorstw oraz w  jakiej części 

jest ona wynikiem kooperacji z  podmiotami pozostającymi w  strukturach parku. 

Dla jego realizacji wykorzystano metody charakterystyczne dla badań bibliome-

trycznych.

Tomasz Sosnowski oraz Anna Wawryszuk-Misztal w opracowaniu „The Use of Ear-

nings Forecast in the Building the Capital Strength of Polish IPOs” podejmują rozwa-

żania w zakresie znaczenia decyzji o publikacji prognozy zysków w prospekcie emi-

syjnym przygotowywanym w związku z pierwszą publiczną emisją akcji dla wartości 

Wstęp
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pozyskanego w ten sposób kapitału. Badania objęły 180 spółek, które przeprowadziły 

pierwsze emisje akcji na GPW w Warszawie w latach 2006–2015.

Bartosz Mickiewicz w publikacji „Functioning of Chosen Agrarian Organizational 

Units in Food Security” skupia się na przedstawieniu stanu ustawodawstwa europej-

skiego w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz charakteryzacji jednostek organiza-

cyjnych sprawujących kontrolę w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Opracowanie Anety Wysokińskiej-Senkus, Bartosza Młodkowskiego oraz Piotra 

Senkusa „The Process Approach to Achieve Economic Security through Small and Me-

dium Enterprises [SME] Development – the Idea for Nigeria”, kończąc pierwszą część 

zeszytu, stanowi głos w dyskusji będący zachętą dla rządu nigeryjskiego do budowa-

nia bezpieczeństwa ekonomicznego kraju poprzez rozwój małych i średnich przed-

siębiorstw z wykorzystaniem podejścia procesowego. Ponadto jest próbą określenia 

wyzwań związanych z  dynamicznie zmieniającym się środowiskiem, przed którymi 

stoją nigeryjski rząd i nigeryjski sektor MŚP. Autorzy próbowali również zidentyfiko-

wać dobre praktyki umożliwiające efektywny rozwój rodzinnych, samowystarczal-

nych MŚP, co może się przyczynić do wyeliminowania najważniejszych problemów 

Nigerii. Publikacja przedstawia koncepcję wykorzystania do powyższych celów kon-

cepcji zarządzania procesami biznesowymi.

Druga część zeszytu rozpoczyna się artykułem Beaty Rogowskiej-Rajdy oraz Toma-

sza Tratkiewicza zatytułowanym „Mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT 

w odniesieniu do usług budowlanych a finanse przedsiębiorstw”. Artykuł przedstawia 

zasady działania krajowego mechanizmu odwrotnego obciążenia, z uwzględnieniem 

przepisów dyrektywy 2006/112/WE. Zidentyfikowano w nim również warunki, na ja-

kich w Polsce tym mechanizmem objęto usługi budowlane oraz podjęto próbę przed-

stawienia ewentualnych skutków – korzyści i strat będących efektem takiego działa-

nia, zarówno dla budżetu państwa, jak i  finansów przedsiębiorstw, ze szczególnym 

uwzględnieniem budzącego największe obawy problemu płynności finansowej. 

Drugi artykuł w tej części to publikacja Pauliny Dębniak „Wybrane metody opty-

malizacji podatkowej w  sektorze MŚP w  Polsce”. Autorka omawia takie metody 

optymalizacji podatkowej jak wybór formy prawnej działalności oraz formy opodat-

kowania przedsiębiorstwa, wybór miejsca prowadzenia działalności, wybór najko-

rzystniejszej metody nabycia lub eksploatacji składnika majątku trwałego oraz wybór 

zasad rozliczeń dokonywanych z organami podatkowymi.

Kolejna publikacja – przygotowana przez Agnieszkę Sobiech i zatytułowana „Pod-

miotowość podatkowa a efektywność system podatkowego” – zawiera analizę wpły-

Sylwia Wojciechowska-Filipek, Jarosław Klepacki, Aleksandra Jackiewicz
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wu sposobu wyznaczenia podmiotowości podatkowej na efektywność fiskalną syste-

mu podatkowego.

W artykule Wiesława Czyżowicza i Viery Gafrikovej „Bezpieczeństwo ekonomicz-

ne i  ryzyko celne w przedsiębiorstwie działającym na międzynarodowym rynku to-

warowym” głównym celem jest przedstawienie wpływu przestrzegania regulacji 

celnych na bezpieczeństwo prawno-ekonomiczne przedsiębiorstwa działającego na 

międzynarodowym rynku towarowym. Opisano podstawowe obszary ryzyka celne-

go, najczęstsze przyczyny jego powstawania oraz proces zarządzania tym ryzykiem 

w przedsiębiorstwie. Omówiono również rolę statusu upoważnionego przedsiębior-

cy w minimalizacji ryzyka celnego.

Z kolei Jowita Świerczyńska w opracowaniu „The Contemporary Face of the Cu-

stoms System in the European Union” przeprowadza analizę ujęcia definicyjnego sys-

temu celnego a  także charakterystykę wymiaru prawno-organizacyjnego unijnego 

systemu celnego w  kontekście wyzwań związanych z  globalizacją, ze szczególnym 

uwzględnieniem roli administracji celnych państw członkowskich.

Ostatnia pozycja w  niniejszym zeszycie to opracowanie Ewy Lotko oraz Urszuli 

Zawadzkiej-Pąk  „Psychologiczne i etyczne aspekty w kształtowaniu motywacji podat-

kowej”. Za główny cel autorki postawiły sobie ustalenie psychologicznych i etycznych 

aspektów mających zarówno pozytywny, jak i  negatywny wpływ na kształtowanie 

motywacji podatkowej oraz zbadanie, jakimi wartościami kierują się podatnicy, po-

dejmując decyzję o płaceniu lub unikaniu płacenia należnych podatków.

Sylwia Wojciechowska-Filipek

Jarosław Klepacki

Aleksandra Jackiewicz
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Wprowadzenie

Aktualne problemy bezpieczeństwa mają już swoją teorię i praktykę, przy czym teo-

ria bezpieczeństwa jest syntezą różnych dyscyplin wiedzy, m.in. takich jak: teoria sys-

temów, cybernetyka, teoria niezawodności, diagnostyka, ergonomia, socjologia itp. 

* jerzy.tchorzewski@uph.edu.pl
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[Jaźwiński, Ważyńska-Fiok 1993, s.  13]. Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej 

do odbiorców końcowych w  Polsce jest definiowane jako niezawodność systemu 

elektroenergetycznego do zapewnienia wystarczalnego procesu wytwarzania, prze-

syłu i  rozdziału oraz odbioru energii elektrycznej w  toku normalnej i  niezawodnej 

pracy systemu elektroenergetycznego z jednoczesnym zapewnieniem zrównoważe-

nia dostaw energii elektrycznej z  zapotrzebowaniem na tę energię [Paska  2005, ss. 

7–10] lub bezpieczeństwo funkcjonalne pracy połączonego systemu elektroenerge-

tycznego oraz techniczne bezpieczeństwo urządzeń i obiektów składających się na 

połączony system elektroenergetyczny, a także bezpieczeństwo środowiska, na które 

te obiekty oddziaływają, obejmując sferę racjonalizacji pozyskiwania i  użytkowania 

energii oraz jej dostawy na rynki końcowe, w tym m.in. na rynek energii elektrycznej 

[Popczyk 2009, s. 33]. Pojęcie bezpieczeństwa elektroenergetycznego wynika z defi-

nicji bezpieczeństwa energetycznego zawartej w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54, poz. 348, ze zm.) jako stan gospodarki umożliwia-

jący pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa 

i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wyma-

gań ochrony środowiska. 

W Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej ustalono, że na Operatorze Sys-

temu Przesyłowego (OSP) spoczywa obowiązek bieżącego kontrolowania warunków 

pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) [IRiESP  2012]. W  szczegól-

nych wypadkach Operator Systemu Przesyłowego (OSP), którego funkcję pełnią Pol-

skie Sieci Elektroenergetyczne  SA, może stwierdzić zagrożenie bezpieczeństwa do-

staw energii elektrycznej i podać do publicznej wiadomości komunikat o wystąpieniu 

zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i podejmowanych w związku 

z tym działaniach. Nadzór nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w energię elektryczną 

oraz nadzór nad funkcjonowaniem KSE w zakresie określonym w ustawie z 10 kwiet-

nia 1997 r. Prawo energetyczne1 przypisano ministrowi gospodarki (MG), wykorzystu-

jąc w tym celu m.in. Urząd Regulacji Energetyki (URE) [PSE 2017; ARE 2013; URE 2008].

Problemy bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w warunkach zlinearyzo-

wanego rynku zostały nakreślone w pracy [Duda, Mikołajuk i in. 2014], w której zwró-

cono uwagę m.in. na znaczenie energii w gospodarce krajowej. Bardzo interesujący 

w tym względzie jest też raport końcowy opracowany na PWr. [Dołęga 2010], w któ-

rym zamieszczono wyniki analizy propozycji legislacyjnych o różnych poziomach wy-

muszających odpowiedzialność za bezpieczeństwo elektroenergetyczne. 

1 Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, tj.

Jerzy Tchórzewski, Dariusz Ruciński
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Bardzo szeroko problem bezpieczeństwa został omówiony w  pracy [Wilczyń-

ski 2016], w której pokazano wpływ czynników ekonomicznych, organizacyjnych oraz 

prawnych na bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju. W  tym względzie o  wie-

le bardziej skromny jest raport [ETO 2015], który ujął jedynie aspekty ekonomiczne 

i  prawne bezpieczeństwa rynku wewnętrznego UE. Problematyka bezpieczeństwa 

międzynarodowego w  bardzo przejrzysty sposób została pokazana w  pracy Żu-

krowskiej i Grącik [2006], w której zaprezentowano walory zarówno teoretyczne, jak 

i praktyczne. Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Polski zostało pokazane w pracy 

Zaporowskiego  [2007] na tle technologii wytwarzania energii elektrycznej w  elek-

trowniach systemowych oraz skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 

w elektrociepłowniach małej mocy. 

Także problematyka bezpieczeństwa systemów badana jest na UPH w Siedlcach. 

Warto wymienić m.in. pracę Tchórzewskiego [2009] dotyczącą oceny modeli rozwo-

ju systemu EE m.in. z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz pracę Tchórzewskiego 

[2013], w  której pokazano m.in. współczesne definicje bezpieczeństwa funkcjono-

wania systemu elektroenergetycznego. Rozwinięciem tych prac w zakresie bezpie-

czeństwa jest praca dotyczącą możliwości implementacyjnych modelu parametrycz-

nego bezpieczeństwa rozwoju Towarowej Giełdy Energii Elektrycznej [Tchórzewski, 

Marlęga 2015] oraz praca, w  której pokazano sposób modelowania neutralnego 

bezpiecznego rozwoju TGEE z wykorzystaniem notowań RDN [Tchórzewski, Ruciński 

2016].

Wreszcie warto podkreślić, że w polskiej debacie publicznej bezpieczeństwo ener-

getyczne, w tym elektroenergetyczne, jest obecne od początku odzyskiwania suwe-

renności [Kaczmarski 2010, s. 9], co za inspiracją m.in. Piotra Naimskiego doprowadzi-

ło do utworzenia w 2016 r. Ministerstwa Energii z przynajmniej kilkoma kluczowymi 

zadaniami w zakresie energetyki, to jest m.in.: ukończenie gazoportu w Świnoujściu, 

zbudowanie gazociągu do Danii, tzw. Balitic Pipe, oraz odtworzenie zdekapitalizowa-

nej energetyki węglowej z jednoczesnym inwestowaniem w rozwój czystych techno-

logii węglowych oraz zbudowanie elektrowni jądrowej [Naimski 2010, ss. 258–259].

Nie wyczerpując bogatej już literatury przedmiotu z zakresu bezpieczeństwa sys-

temów, warto jeszcze przytoczyć pracę pt. „Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu 

gospodarczego” wydaną przez Wydawnictwo Wolters Kluwer [Raczkowski 2014] do-

tyczącą różnych ujęć bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym, oraz ważną aktualnie 

pozycję pt. „Wyniki prac w zakresie wdrożenia rynku mocy w Polsce” [Poręba 2014].

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej
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Krajowy System Elektroenergetyczny

KSE jako system dostarczający energię elektryczną do odbiorców jest systemem zło-

żonym z takich podstawowych podsystemów jak: system wytwarzania mocy i ener-

gii elektrycznej (SWE), system przesyłu energii elektrycznej (PSE), system rozdziału 

energii elektrycznej (SRE) oraz system odbioru energii elektrycznej (SOE) [Tchórzew-

ski  2013]. Energia elektryczna jako towar oraz usługa przesyłu dostarczana jest ze 

źródeł wytwarzania do odbiorców przemysłowych i  indywidualnych w  sposób po-

wszechny i niezawodny [Paska 2005]. Źródłami energii elektrycznej w Polsce są elek-

trownie konwencjonalne (cieplne) na węgiel kamienny i  węgiel brunatny, głównie 

elektrownie cieplne, elektrociepłownie coraz częściej opalane gazem, hydroelektrow-

nie, elektrownie wiatrowe, słoneczne i inne źródła odnawialne. 

Przesył energii elektrycznej ze źródeł wytwarzania (najczęściej elektrowni kon-

wencjonalnych) do systemu odbioru możliwy jest dzięki rozległej sieci linii i  stacji 

elektroenergetycznych połączonych w  system zautomatyzowany [Statystyka Elek-

troenergetyki Polskiej 1980 2016; PSE 2017]. Przy przesyle energii elektrycznej, obok 

energii dostarczonej do odbiorców, występuje energia elektryczna stracona (tzw. 

straty) oraz energia elektryczna wykorzystywana na potrzeby własne. Jednym ze 

sposobów zmniejszenia strat energii elektrycznej jest regulacja polegająca na pod-

wyższaniu napięcia elektroenergetycznych linii przesyłowych, które w zależności od 

odległości przesyłu wynoszą w  Polsce: od 220 do 400  kV (tzw. najwyższe napięcia) 

– w wypadku przesyłania na duże odległości – oraz 110 kV (tzw. wysokie napięcie) – 

w  wypadku przesyłania na odległości nieprzekraczające kilkudziesięciu kilometrów 

(rola tzw. sieci okręgowej zwanej też tradycyjnie siecią systemową) oraz od 10 do 

30 kV, a nawet 60 kV (tzw. średnie napięcia), stosowane w lokalnych liniach rozdziel-

czych [ARE 2013; PSE 2017]. 

Podnoszenie napięcia dla celów przesyłu, a następnie obniżania do poziomu, na 

którym możliwe jest stosowanie elektrycznych urządzeń powszechnego użytku zbu-

dowanego na napięcia 220/230 lub 380/400 V związane jest z korzystaniem z syste-

mowych stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, stacji rozdzielczych wy-

sokiego napięcia oraz stacji transformatorowych, które dokonują zamiany średnich 

napięć (w  sieciach rozdzielczych) na napięcia odbioru 230/400 V [Malko, Pospolita 

i  in. 1983]. Ze względu na praktycznie niewielkie możliwości magazynowania ener-

gii elektrycznej w każdym momencie działania systemu EE energia elektryczna wy-

twarzana w elektrowniach musi być równa energii elektrycznej zużywanej przez od-

Jerzy Tchórzewski, Dariusz Ruciński
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biorców, co stawia bardzo wysokie wymagania na szacowanie zapotrzebowania na 

moc i energię elektryczną oraz na elastyczność funkcjonowania systemu KSE i  jego 

poszczególnych podsystemów, a dalej urządzeń [Paska 2005]. Elastyczność, o której 

mowa, dotyczy zwłaszcza możliwości stosunkowo szybkiej zmiany kierunków i ilości 

przesyłanej energii elektrycznej, co jest możliwe dzięki nadmiarowym połączeniom 

pomiędzy elektrowniami, stacjami elektroenergetycznymi oraz grupami odbiorców 

energii. Wymienione połączenia zapewnia system sieci linii elektroenergetycznych, 

które pracują na różnych poziomach napięć, przy czym im sieć elektroenergetyczna 

jest bardziej rozbudowana, a  linie elektroenergetyczne bardziej nowoczesne, tym 

większa szansa na niezawodną dostawę energii elektrycznej do każdego odbiorcy 

[Popczyk 2008; PSE 2017]. 

Właścicielem i gospodarzem elektroenergetycznej sieci przesyłowej najwyższych 

napięć w Polsce jest system PSE SA – operator, który realizuje zadania jako OSP, opie-

rając się na sieci przesyłowej najwyższych napięć. Według stanu na 31 grudnia 2015 r. 

tworzyły ją: 257 linii o łącznej długości 14 069 km, w tym: jedna linia o napięciu 750 kV 

o długości 114 km, 89  linii o napięciu 400 kV o  łącznej długości 5 984 km, 167  linii 

o  napięciu 220  kV o  łącznej długości 7  971 km oraz 106 stacji najwyższych napięć 

(NN). Ponadto występuje w pewnym sensie rezerwowe podmorskie połączenie o na-

pięciu 450 kV Polski ze Szwecją o długości 254 km, z czego 127 km należy do PSE SA 

[Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 1980–2016; Rocznik Statystyczny 1980–2016; 

PSE 2017]. Stanowi ono awaryjne źródło zaopatrzenia. 

Wybrane wielkości KSE

Dane techniczne systemu KSE ewoluują wraz ze zgłaszanymi potrzebami w zakresie 

popytu i podaży na tym specyficznym rynku. Średnioroczne wartości wielkości mocy 

osiągalnej, mocy dyspozycyjnej, obciążenia, rezerwy mocy, remontów kapitalnych 

i średnich, remontów awaryjnych oraz pozostałych ubytków mocy w elektrowniach 

krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2007–2016 za-

mieszczono na kolejnych rysunkach. 

W latach 2007–2016 zapotrzebowanie na moc wzrosło z 21 341 MW w 2007 r. do 

22 832 MW w 2016 r. (rys. 8) [Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2007–2016, GUS 

2007–2016; ARE 2013; PSE 2017]. 

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej
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Rysunek 1. Przebieg zmian mocy osiągalnej KSE w latach 2007–2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z lat 2007–2016 [PSE 2017]. 

Dynamika zmian mocy osiągalnej wskazuje na powolny trend wzrostowy. 

Rysunek 2. Przebieg zmian obciążenia KSE w latach 2007–2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z lat 2007-2016: [PSE, 2017].

Przebieg zmian obciążenia KSE wykazuje pewną fluktuację dynamiki, co oznacza 

przeplatanie się jej spadków i wzrostu. 

Rysunek 3. Przebieg zmian rezerwy mocy w KSE w latach 2007–2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z lat 2007-2016: [PSE, 2017]. 

Jerzy Tchórzewski, Dariusz Ruciński
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Rezerwy mocy pozostają na zrównoważonym poziomie, co obejmuje wahania 

mocy w zakresie 4000–6000 MW. 

Rysunek 4. Przebieg zmian ubytków mocy spowodowanych remontami kapitalny-
mi i średnimi KSE w latach 2007–2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z lat 2007–2016: [PSE, 2017].

Rysunek 5. Przebieg zmian ubytków mocy spowodowanych remontami awaryjny-
mi w KSE w latach 2007–2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z lat 2007–2016 [PSE, 2017]. 

Rysunek 6. Przebieg zmian pozostałych ubytków mocy w KSE w latach 2007–2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PSE Operator. 

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej
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Rysunek 7. Przebieg zmian mocy dyspozycyjnej KSE w latach 2007–2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gromadzonych przez PSE SA [PSE 2017]. 

Rysunek 8. Przebieg zapotrzebowania na moc w latach 2007–2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gromadzonych PSE S.A. [PSE, 2017].

Na uwagę zasługuje fakt, że Polska bezpieczeństwo dostaw opiera głównie na 

swoich zasobach węgla kamiennego oraz brunatnego, co w  2016  r. dotyczyło aż 

81,51%  energii elektrycznej pozyskiwanej z  elektrowni zawodowych opartych na 

wymienionych źródłach energii. Na pozostałe 18,49% zużywanej energii elektrycznej 

składała się produkcja pochodząca z: elektrowni wiatrowych i innych źródeł OZE, któ-

re dostarczyły do KSE 7,24% energii elektrycznej, elektrownie przemysłowe, które do-

starczyły 6,23% energii elektrycznej, elektrownie zawodowe gazowe, które dostarczy-

ły 3,55% energii elektrycznej oraz elektrownie zawodowe wodne (hydroelektrownie), 

które dostarczyły 1,47% energii elektrycznej. Kształtowanie się w  latach 1990–2016 

salda wymiany energii elektrycznej z  zagranicą zamieszczono na rysunku 9. Można 

zauważyć zdecydowaną przewagę eksportu nad importem energii elektrycznej, poza 

okresem lat 2014–2016, kiedy import energii elektrycznej był wyższy niż eksport. 

Warto zauważyć, że poza niewielkim spadkiem średniej rocznej częstotliwości w la-

tach 1980–1986 w pozostałym okresie była ona w zasadzie stała, bliska 50 Hz. 

Ważnym elementem polityki bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię w Polsce jest 

również dywersyfikacja dostaw, która prowadzi do zmniejszenia udziału dostaw z Rosji. 

Jerzy Tchórzewski, Dariusz Ruciński
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Rysunek 9. Przebieg zmian salda wymiany z zagranicą KSE w latach 2007-2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gromadzonych przez PSE SA [PSE 2017]. 

Rysunek 10. Przebieg zmian średniej rocznej częstotliwości KSE w  latach 1980–
2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gromadzonych przez PSE SA [PSE, 2017].

Bezpieczeństwo dostawy energii elektrycznej w Polsce

Z  analizy przeprowadzonej przez ministerstwo gospodarki podczas badania zapo-

trzebowania do 2050  r. wynika m.in., że istnieją możliwości pokrycia zapotrzebo-

wania na moc i energię elektryczną w KSE w latach 2015–2030 [MG 2008; MG 2012]. 

Przewidywany poziom zapotrzebowania na moc szczytową wyznaczono na podsta-

wie analizy relacji historycznych zachodzących pomiędzy zapotrzebowaniem na moc 

a krajowym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Ocena możliwości pokrycia 

zapotrzebowania na moc została przeprowadzona dla dwóch charakterystycznych 

okresów: szczytu zimowego i szczytu letniego, natomiast ocena możliwości pokrycia 

zapotrzebowania na energię elektryczną została przeprowadzona dla okresów rocz-

nych. W  obu analizach przyjęto, że zapotrzebowanie szczytowe zimowe przypada 

w miesiącu styczniu, natomiast zapotrzebowanie szczytowe letnie – w miesiącu lipcu. 

Bilans mocy oraz bilans energii elektrycznej sporządzono dla horyzontu czasowego 

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej
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określonego w  art.  15b ustawy PE dla scenariusza opartego na założeniu, że jedy-

nymi nowymi jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi (JWCD), które 

występują w  bilansie KSE w  analizowanym okresie, są jednostki wytwórcze będące 

w chwili obecnej w budowie bądź te, dla których decyzja o budowie została już pod-

jęta i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. Wspomniany 

scenariusz uwzględnia możliwość wykorzystania zestawu podstawowych środków 

zaradczych będących w dyspozycji Operatora Sieci Przesyłowej (OSP), służących do 

poprawy bilansu mocy w  systemie. Prognoza wykonana została z  wykorzystaniem 

ścieżki wzrostu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, charakteryzujące się 

wysokim tempem wzrostu harmonogramu ubytków mocy wytwórczych w systemie, 

opracowanym na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych przez PSE SA 

w grudniu 2014  r. oraz na podstawie prognozy mocy osiągalnej w poszczególnych 

grupach źródeł wytwórczych [PSE 2017]. Przewidywaną moc dyspozycyjną w  KSE 

oraz scenariusze zapotrzebowania na moc w latach 2008–2013 zamieszczono na ry-

sunku 11.

Jerzy Tchórzewski, Dariusz Ruciński
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Bezpieczeństwo dostaw w ocenie Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego

Problematyka bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej została ostatnio ocenio-

na pozytywnie także przez Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) w sprawozda-

niu specjalnym wydanym w wyniku przeprowadzonego audytu. Zauważono w nim 

m.in., że dotychczas występujące obawy krajów członkowskich dotyczyły przede 

wszystkim zagrożenia bezpieczeństwa związanego z brakiem niezależności zasilania 

z autonomicznych źródeł zewnętrznych, niepewną sytuacją polityczną w państwach 

dostarczających surowce oraz w państwach tranzytu energii elektrycznej. 

Ponadto zwrócono uwagę na sytuację transformacji systemowej Europejskie-

go Systemu Elektroenergetycznego (ESE), w  tym m.in. na zmiany struktury popytu, 

w tym na wykorzystywanie na coraz szerszą skalę odnawialnych źródeł energii [ETO 

2015].

Unia Europejska przyjęła szereg przepisów w  celu wsparcia rozwoju wewnętrz-

nego rynku energii elektrycznej, który jako struktura prawna, infrastrukturalna i or-

ganizacyjna powinien umożliwiać swobodny przepływ m.in. energii elektrycznej na 

obszarze wszystkich krajów UE oraz zapewnić jej międzynarodową wymianę. W tzw. 

trzecim pakiecie energetycznym ustalono powstanie wewnętrznego rynku energii 

elektrycznej do 2014 r., stąd m.in. z budżetu UE na infrastrukturę energetyczną prze-

kazano 3,7 mld euro w latach 2007–2013, a na lata 2014–2020 przewidziano możli-

wość pozyskania dodatkowych środków finansowych w wysokości ok. 7,4 mld euro. 

Niemniej infrastruktura energetyczna na terenie UE nie jest jeszcze w wystarcza-

jącym stopniu przygotowana do obsługi w pełni zintegrowanego m.in. rynku energii 

elektrycznej, stąd do 2014 r. nie osiągnięto postawionego celu polegającego na za-

pewnieniu faktycznego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i dywersyfikacji 

źródeł energii elektrycznej. Co więcej, okazało się, że wsparcie finansowe z budżetu 

UE rozwoju infrastruktury energetycznej było niewystarczające, aby pobudzić rozwój 

wewnętrznego rynku energii elektrycznej i zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii 

elektrycznej do odbiorców.

Zauważono też, że podstawowe problemy dotyczą nadal potrzeby określenia ram 

prawnych UE sprzyjających rozwojowi m.in. wewnętrznego rynku energii elektrycz-

nej i transformacji systemowej rynków energii elektrycznej ukształtowanych w pań-

stwach członkowskich, stąd Trybunał wydał tzw. zasadnicze zalecenia. Obejmują 

m.in.: 
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•	 ukończenie oceny aktualnego stanu wdrażania rynku wewnętrznego, 

•	 zapewnienie funkcjonowania niezależnych urzędów regulacji energii i mocy 

w krajach członkowskich oraz wyposażenia Agencji ds. Współpracy Organów 

Regulacji Energetyki (ACER) w odpowiednie instrumenty pozyskiwania wie-

dzy o stanie rozwoju urzędów regulacyjnych, 

•	 promowanie rozwoju mechanizmów handlu m.in. poprzez wspieranie two-

rzenia i rozwoju giełd energii elektrycznej, 

•	 zatwierdzenie przejrzystych kodeksów pracy sieci elektroenergetycznej 

w celu zachęcenia m.in. ACER do popierania ich wcześniejszego wprowadze-

nia w ramach regionalnych inicjatyw,

•	 rozważenie ustanowienia celów dotyczących elektroenergetycznych połą-

czeń międzysystemowych z uwzględnieniem potrzeb rynkowych, a nie stałej 

krajowej zdolności produkcyjnej. 

W  chwili obecnej infrastruktura elektroenergetyczna w  państwach członkow-

skich UE jest finansowana przede wszystkim przez operatorów systemów przesy-

łowych poprzez system opłat taryfowych dla odbiorców energii elektrycznej, przy 

czym operatorzy systemów przesyłowych także uczestniczą w  finansowaniu inwe-

stycji w  infrastrukturę elektroenergetyczną, co w  chwili obecnej stanowi ok. 20% 

całkowitych kosztów wymaganej inwestycji (np. w latach 2005–2009 operatorzy sys-

temów przesyłowych zainwestowali m.in. ok. 5,8 mld euro w infrastrukturę elektro-

energetyczną). 

Zauważono ponadto, że w tylko latach 2007–2012 Europejski Bank Inwestycyjny 

(EBI) udzielił pożyczek w wysokości 29,4 mld euro na inwestycje w obszarze moder-

nizacji i  rozwoju europejskich sieci energii elektrycznej i  gazu. Także infrastruktura 

energetyczna stanowiła jeden z priorytetów nowo utworzonego Europejskiego Fun-

duszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który obejmował kapitał pochodzą-

cy z budżetu UE oraz EBI w celu uruchomienia inwestycji publicznych i prywatnych 

o wartości co najmniej 315 mld euro w całej Europie. W porównaniu z inwestycjami 

własnymi operatorów systemów przesyłowych oraz funduszami udostępnianymi za 

pośrednictwem EBI i EFIS budżet UE zapewnia stosunkowo niewielkie finansowanie 

inwestycji w infrastrukturę energetyczną, gdyż z budżetu UE na infrastrukturę ener-

getyczną przekazano tylko ok. 3,7 mld euro w latach 2007–2013, i przewiduje się, że 

w latach 2014–2020 zostaną dodatkowo przekazane środki w wysokości ok. 7,4 mld 

euro (tab. 1).

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej
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Tabela 1. Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. 
„Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii poprzez rozwój wewnętrznego ryn-
ku energii – konieczność podjęcia dalszych działań” 

Źródło: [ETO 2015].

Bezpieczeństwo dostaw w ocenie NIK

W marcu 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) także przedłożyła Informację o wyni-

kach kontroli przeprowadzonej pt. „Zapewnienie mocy wytwórczych w elektroener-

getyce konwencjonalnej”, którą objęto lata 2009–2014 w zakresie bieżącej dostawy 

energii elektrycznej, oceniając, że wystąpił poziom zabezpieczenia dostaw ade-

kwatny do zapotrzebowania [NIK 2015]. Moc obecnie funkcjonujących źródeł wy-

twórczych zainstalowanych w KSE wynosi ok. 38 GW, przy maksymalnym zapotrze-

bowaniu ok. 28 GW, a więc występują rezerwy mocy zapewniające bezpieczeństwo 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Przewiduje się przy tym, że zapo-

trzebowanie na moc będzie wzrastało do poziomu ok. 40 GW w 2035 r. i 41–42 GW 

w kolejnych 15 latach, przy czym zakłada się także wzrost zapotrzebowania na ener-

gię elektryczną z ok. 159 TWh w 2015 r. do 230 TWh w 2030 r. Zauważono m.in., że 

pozyskiwanie energii elektrycznej po 2035 r. będzie możliwe tylko z nowych bloków 

elektroenergetycznych, przy czym w  latach 2020–2035 zakłada się likwidację blo-

ków elektroenergetycznych z  lat 70. Możliwa jest budowa nowych źródeł o  mocy 

10,5 GW, za ok. 54 mld zł, a także modernizacji istniejących źródeł, co wymaga łącz-

nie dodatkowych nakładów finansowych w wysokości ok. 12 mld zł. Przewiduje się 

ponadto dostawę energii elektrycznej z  elektrowni jądrowej już od 2025  r., co NIK 

oceniła jako założenie wysoce ryzykowane, tym bardziej że poprzednio wyznaczo-
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nym rokiem docelowym rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej z elektrowni ją-

drowej był rok 2020.

W  długim czasie na bezpieczeństwo energetyczne negatywny wpływ ma fakt 

niewystarczających instrumentów systemowych, za których pomocą organy pań-

stwa mogą oddziaływać na zachowania wytwórców energii elektrycznej. W  latach 

2010–2014 polski system wytwórczy zrezygnował z  budowy 10 nowych jednostek 

wytwarzających energię elektryczną, m.in. z powodu – jak oceniła NIK – zbyt dużego 

ryzyka regulacyjnego i cenowego, przy czym w analizowanym okresie minister go-

spodarki, prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz spółka Polskie Sieci Elektroenerge-

tyczne prawidłowo monitorowali dostawy energii elektrycznej, analizowali plany wy-

twórców i oceniali bezpieczeństwo dostaw. Zdiagnozowano m.in, że istnieje ryzyko 

występowania okresowych niedoborów rezerw mocy w szczytach zapotrzebowania 

w latach 2015–2018, przy czym w PSE podjęto w tym zakresie wystarczające działania 

zaradcze dotyczące ograniczenia ryzyka wystąpienia okresowych niedoborów mocy 

w krótkim czasie.

W informacji podkreślono, że minister gospodarki nie opracował w wymaganym 

terminie, wynikającym z art. 15 ust. 2 Prawa energetycznego, który upłynął w listopa-

dzie 2013 r., polityki energetycznej Polski oraz sprawozdania z realizacji polityki ener-

getycznej Polski za rok 2013, przedkładanego Radzie Ministrów, co spowodowane 

było m.in. wydłużeniem horyzontu planowania strategicznego do roku 2050. 

Brak aktualnej polityki energetycznej Polski wywołuje niepewność podmiotów 

wytwarzających energię elektryczną przy podejmowaniu strategicznych decyzji in-

westycyjnych. W określonym czasie nie została także sporządzona informacja z wy-

konania w 2013 r. obowiązującej wówczas polityki energetycznej. Zwrócono ponadto 

uwagę na fakt, że przygotowywany od ponad czterech lat projekt ustawy o koryta-

rzach przesyłowych nie został jeszcze uzgodniony i  zatwierdzony, a  projekt ustawy 

o  odnawialnych źródłach energii został przekazany do Sejmu dopiero w  połowie 

2014 r., czyli dopiero po czterech latach od rozpoczęcia prac przygotowawczych. 

Wnioski końcowe 

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych jest jednym 

z najważniejszych problemów rozwoju suwerennej i  stabilnej Polski. O bezpieczeń-

stwie dostaw energii elektrycznej powinna decydować wystarczalność krajowych 

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej
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źródeł mocy i energii elektrycznej oraz niezawodność pracy Krajowego Systemu Elek-

troenergetycznego. Zapewnienie wystarczalności krajowej produkcji mocy i energii 

elektrycznej wymaga przede wszystkim zmian legislacyjnych, w tym zwłaszcza zmia-

ny prawa energetycznego. W zakresie zmian organizacyjnych ważnym wydarzeniem 

było m.in. utworzenie Urzędu Regulacji Energetyki oraz ostatnio Ministerstwa Energii. 

Obok rozwoju rynku energii elektrycznej w sensie produktu i usługi przesyłu ważny 

jest rozwój systemu wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, a także 

sposobu poboru mocy i energii elektrycznej przez odbiorców, w tym zwłaszcza roz-

wój inwestycji kapitałochłonnych. Jeśli chodzi o dalszy wzrost poziomu bezpieczeń-

stwa dostaw energii elektrycznej, to występuje potrzeba zwiększenia nadzoru nad 

organami odpowiedzialnymi za rozwój KSE, tak aby strategiczne dokumenty progra-

mowe, legislacyjne i sprawozdawcze dotyczące elektroenergetyki były przygotowa-

ne terminowo. Ze względu na planowany znaczący udział w bilansie KSE po 2025 r. 

energii pochodzącej z elektrowni jądrowej oraz ryzyka związanego z terminową re-

alizacją Programu polskiej energetyki jądrowej powinien zostać opracowany harmo-

nogram nadzoru nad terminową realizacją tego Programu, a w wypadku zagrożenia 

niedotrzymania terminów uruchamiać automatycznie mechanizmy dostawy energii 

elektrycznej do KSE z  alternatywnych źródeł energii elektrycznej. Należy też konty-

nuować działania w celu wspomagania podejmowania inwestycji zapewnianiających 

dostawę energii elektrycznej na poziomie wynikającym z zapotrzebowania zarówno 

w krótkim, jak i w długim czasie. 
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Wstęp

Kwestie dotyczące bezpieczeństwa żywności wynikają nie tylko z  zanieczyszczenia 

żywności związkami chemicznymi, patogenami żywności i  skażeniami powstałymi 

w  wyniku procesów przetwórczych żywności, lecz także z  procederów fałszowania 

żywności przez producentów w celu zwiększenia zysków ze sprzedaży. Zanieczysz-

czenie żywności może nastąpić na każdym etapie procesu „od pola do stołu” i może 

wynikać z  zanieczyszczenia środowiska (wody, gleby i  powietrza). Skażenie bądź 
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zanieczyszczenie żywności w  większości wypadków jest wynikiem nieświadomych 

lub przypadkowych działań. Jednakże coraz częściej podnosi się kwestie dotyczące 

zamierzonych działań jednego z uczestników łańcucha rolno-żywnościowego lub in-

nych podmiotów w celu zafałszowania żywności czy też wyeliminowania konkurencji 

z rynku żywności, a także działań mających podłoże polityczne czy religijne i prowa-

dzących w skrajnych wypadkach do aktów terrorystycznych, tzw. terroryzmu żywno-

ściowego [Dzwolak 2009, ss. 43–45].

Niezależnie od tego, czy zagrożenie występuje w krajach rozwiniętych, czy rozwi-

jających się, niezapewnienie bezpieczeństwa żywności powoduje ciąg zdarzeń, które 

wpływają na jakość życia człowieka, a tym samym na rozwój danego kraju. Zapewnie-

nie bezpieczeństwa żywnościowego zależy od wielu czynników, w tym od zapewnie-

nia jakości zdrowotnej produktów żywnościowych, czyli bezpieczeństwa żywności 

[Hanning, O’Bryan, Crandall, Ricke 2012, s. 9]. Występowanie substancji niepożąda-

nych w produktach rolno-spożywczych może stanowić zagrożenie dla zdrowia kon-

sumentów. Konieczne jest więc rozpoznanie obszarów zagrożeń w  całym łańcuchu 

rolno-żywnościowym.

Celem artykułu jest analiza ram prawnych i  instytucjonalnych systemu bezpie-

czeństwa żywności w  Polsce w  przededniu reformy krajowych ram kontroli tego 

obszaru. Opracowane wnioski wskazują na szanse i ograniczenia działań reformator-

skich, podejmowanych od ponad dekady. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza 

poświęcona jest kwestiom definicyjnym oraz analizie uregulowań prawnych, druga 

stanowi przegląd dotychczasowych prób reformy instytucji odpowiedzialnych za bez-

pieczeństwo żywności, ze szczególnym uwzględnieniem reformy przygotowywanej 

od 2016 r., której celem jest integracja inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

żywności w całym procesie „od pola do stołu”. Cezurą czasową analizy jest przyjęcie 

dwóch projektów ustaw reformujących system przez Radę Ministrów w maju 2017 r.

Bezpieczeństwo żywności. Kwestie definicyjne

W  odniesieniu do żywności w  terminologii międzynarodowej funkcjonują dwa po-

jęcia: bezpieczeństwo żywnościowe (food security) i bezpieczeństwo żywności (food 

safety). Pierwszy termin oznacza zapewnienie żywności każdemu obywatelowi i jest 

stanem pożądanym w każdym kraju, bez względu na ustrój polityczny i warunki spo-

łeczno-gospodarcze, a  jego przeciwieństwem są głód, niedożywienie i bieda. Drugi 
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termin dotyczy natomiast zapewnienia, że konsumowana żywność nie zawiera sub-

stancji szkodliwych lub zawiera je w ilościach nie stanowiących zagrożenia dla zdro-

wia człowieka. 

Według „The World’s Largest Online Science Dictionary” bezpieczeństwo żywno-

ści to: „ochrona konsumentów przed szkodami oraz niekorzystnymi następstwami 

zdrowotnymi wywołanymi konsumpcją lub kontaktem z  zepsutą, zafałszowaną lub 

źle przechowywaną żywnością” [2015]. Jednak definicja ta, mimo że znajduje się 

w największym słowniku online i korzystają z niej miliony ludzi, nie jest powszech-

nie akceptowana. Poglądy w sprawie bezpieczeństwa żywności często kształtowały 

i kształtują się pod wpływem chwilowej potrzeby przeciwdziałania określonemu zja-

wisku czy wyeksponowaniu danego ryzyka. Nierzadko zatem spotykamy próby defi-

niowania bezpiecznej żywności w sposób schematyczny czy uproszczony [Kowalczyk 

2016, s.  73]. Według Komisji Europejskiej (KE), bezpieczeństwo żywności obejmuje 

warunki i  praktyki, które gwarantują jakość żywności, zapobiegając zanieczyszcze-

niu oraz chorobom przenoszonym przez żywność. Oznacza to konieczność ochrony 

łańcucha dostaw żywności [Dani 2016, ss. 155–160] przed zanieczyszczeniem mikro-

biologicznym, chemicznym oraz materialnym, jakie mogą występować na wszystkich 

etapach produkcji żywności: upraw, zbiorów, przetwórstwa, transportu, dystrybucji 

i przechowywania. Bezpieczeństwo żywności jest zatem zagadnieniem niejednorod-

nym i wielodyscyplinarnym, które dotyczy nie tylko produktów żywnościowych, lecz 

także metod ich produkcji [Komisja Europejska 2008, s. 54]. Ujęcie to w centrum za-

interesowania stawia jakość żywności oraz konieczność jej ochrony przed ryzykiem 

zewnętrznym.

W literaturze przedmiotu i w powszechnym użyciu nie istnieje jedna powszech-

nie akceptowana definicja bezpieczeństwa żywności. Jest to nie tylko konsekwencja 

złożoności samego problemu, lecz także tego, że termin „bezpieczna żywność” ma 

dla różnych odbiorców inne znaczenie, a tym samym inną wartość [Kowalczyk 2016, 

ss.  90–91]. Dla rolników bezpieczeństwo żywności oznacza potrzebę zachowania 

równowagi pomiędzy praktykami produkcyjnymi oraz związanym z  nimi stosowa-

niem chemii rolnej oraz leków weterynaryjnych u  zwierząt a  koniecznością maksy-

malizacji efektów ekonomicznych gospodarstw rolnych. Z kolei przemysł spożywczy 

traktuje bezpieczeństwo żywności jako konsekwencję zagrożeń chemicznych, fizycz-

nych i mikrobiologicznych. Natomiast przedstawiciele dystrybucji i handlu definiują 

bezpieczeństwo żywności przez pryzmat oczekiwań konsumentów oraz organów 

kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa żywności. 
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Dla konsumentów bezpieczeństwo żywności to bezpieczna żywność, tj.: przygoto-

wana prawidłowo w czystych i sanitarnych warunkach z użyciem odkażonych i czystych 

naczyń oraz przyrządów, zdatna do spożycia zarówno po ugotowaniu, jak i  surowa, 

zawierająca witaminy i substancje mineralne, lecz wolna od pozostałości pestycydów, 

a także zanieczyszczeń [Kowalczyk 2016, s. 91]. Dla każdego uczestnika łańcucha żyw-

nościowego bezpieczeństwo żywności może oznaczać coś innego, lecz może zaistnieć 

tylko przy wspólnym działaniu wszystkich ogniw łańcucha żywnościowego. 

Zgodnie z ustawową definicją powszechnie używaną w prawodawstwie polskim 

[Dz.U. 2010, poz. 914] bezpieczeństwo żywności to ogół warunków, które musza być 

spełnione, i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji 

i obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka. Docelowo bezpie-

czeństwo żywności gwarantuje więc jej nieszkodliwość dla konsumentów, o  ile jest 

odpowiednio przechowywana, przygotowana do spożycia i konsumowana w odpo-

wiednich ilościach. Z  kolei bezpieczna żywność to taka, która nie zawiera toksycz-

nych substancji chemicznych, mikroorganizmów i innych czynników szkodliwych lub 

zawiera je w  ilościach niestanowiących zagrożenia dla zdrowia człowieka [Gawęcki, 

Krejpcio 2014, s. 54]. 

Bezpieczeństwo żywności obejmuje wszystkie elementy łańcucha żywnościo-

wego, w  tym produkcję pierwotną, przechowywanie i  przewóz surowców pocho-

dzących z gospodarstwa rolnego do przetwórstwa i drobnego handlu detalicznego, 

przetwórstwo, transport produktów spożywczych do hurtowni i z hurtowni do punk-

tów sprzedaży detalicznej (sklepów spożywczych, restauracji, cateringu). Łańcuchem 

dostaw żywności nazywamy połączenie procesów, operacji i  podmiotów, służące 

przekształceniu surowców żywnościowych w gotowy produkt, który trafia na talerz. 

Łańcuch dostaw zaczyna się od producenta żywności, przechodzi przez różne etapy 

(przetwórstwo, dystrybucję, handel) i  kończy się na konsumpcji [Dani 2016, s.  XIV]. 

To właśnie od konsumentów zależy jego zrównoważony rozwój ekonomiczny. Kon-

sumenci, kupując produkty, zapewniają środki niezbędne do utrzymania wszystkich 

wcześniejszych ogniw. Bezpieczeństwo żywności odnosi się do wymogów, według 

których produkt musi być „wolny” od zagrożeń z dopuszczalnym ryzykiem. Zagroże-

nia można zdefiniować jako potencjalne źródło niebezpieczeństwa. Ryzyko można 

zaś opisać jako miarę prawdopodobieństwa i stopnia zagrożenia dla zdrowia człowie-

ka [Luning, Marcelis, Jongen 2005, s. 37]. 

Bezpieczeństwo żywności, inaczej zwane jakością zdrowotną żywności, jest nie-

negocjowaną składową jakości żywności. Żywność wprowadzana do obrotu w Polsce 
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musi spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności ujęte w ramach pra-

wa żywnościowego Unii Europejskiej (rozporządzeń UE oraz zaimplementowanych 

dyrektyw UE do krajowych aktów prawnych). Ponadto do obrotu dopuszcza się żyw-

ność, która nie stanowi zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka. 

Ramy prawne

Fundamentami prawa żywnościowego wśród regulacji prawnych Unii Europejskiej, 

w szczególności w zakresie urzędowej kontroli żywności, są:

•	 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 

stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościo-

wego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz usta-

nawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz. WE L 31 

z 01.02.2002, s. 1, z poźn.zm.);

•	 Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004 r. w  sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w  celu 

sprawdzenia zgodności z  prawem paszowym i  żywnościowym oraz regu-

łami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.Urz. UE L 191 

z 30.04.2004, s. 1);

•	 Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe wymagania dotyczące organiza-

cji urzędowej kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych 

do spożycia przez ludzi (Dz.Urz. UE L 139 z  30.04.2004, s. 206) [Szymaniak 

2009, s.198].

Wymienione akty prawne stanowią ramy i wyznaczają kierunki rozwoju wspólno-

towego prawa żywnościowego. Przepisy tych aktów określane są w literaturze przed-

miotu jako regulacje zintegrowanego podejścia [Wojciechowski 2006, s. 67]. Ich ogól-

ne postanowienia wypełniane są przez regulacje odnoszące się do poszczególnych 

branż, a także pojedynczych artykułów spożywczych czy ich grup.

Należy podkreślić, że prawem żywnościowym są przepisy ustawowe, wykonaw-

cze i administracyjne regulujące sprawy żywności w ogólności, a ich bezpieczeństwo 

w szczególności, zarówno na poziomie UE, jak i na poziomie krajowym (art. 3 pkt. 1 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002). Definicja ta obejmuje wszystkie etapy produkcji, 

przetwórstwa i dystrybucji żywności oraz paszy produkowanej dla zwierząt hodow-
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lanych. Jest to bardzo szeroka definicja obejmująca znaczną część ustawodawstwa 

wspólnotowego [Szymaniak 2009, s. 58].  

W  Polsce podstawowym aktem prawnym z  zakresu prawa żywnościowego jest 

ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia [Dz.U. 2015, 

poz. 594]. Zgodnie z  tą ustawą bezpieczeństwo żywności jest rozumiane jako ogół 

warunków, które muszą być spełnione, a w szczególności: 

1. stosowanych substancji dodatkowych i aromatów,

2. poziomów substancji zanieczyszczających,

3. pozostałości pestycydów,

4. warunków napromieniania żywności,

5. cech organoleptycznych i działań, które muszą być podejmowane na wszyst-

kich etapach produkcji lub obrotu żywnością w  celu zapewnienia zdrowia 

i życia człowieka. 

Pierwsza część definicji dotyczy warunków, czyli czynników, od których zależy 

bezpieczeństwo żywności, a druga – działań, a wśród nich instrumentów (środków, 

metod i zasad działania).  

Do najważniejszych instrumentów bezpieczeństwa żywności należą:

•	 Dobra Praktyka Higieniczna (GHP), Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP), 

a w rolnictwie – Dobra Praktyka Rolnicza (GAP),

•	 Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP),

•	 Zasada Identyfikowalności, pozwalająca na wycofanie z obrotu środka spo-

żywczego stanowiącego ryzyko dla zdrowia ludzi oraz pasz zagrażających 

zdrowiu zwierząt, a tym samym zdrowiu ludzi.

Wymienione instrumenty muszą być obowiązkowo stosowane przez podmioty 

działające w  łańcuchu żywnościowym. Wyjątek stanowią dostawy bezpośrednie do 

konsumenta finalnego, produkcja żywności tradycyjnej oraz produkcja żywności 

przez małe firmy (nie muszą wprowadzać systemu HACCP).

Wprowadzenie w życie rozporządzenia (WE) nr 178/2002 oraz szeregu innych 

rozporządzeń wzmocniło ochronę konsumentów przed niebezpiecznymi produk-

tami żywnościowymi, tj. zagrażającymi zdrowiu, a  nawet życiu człowieka. Stwo-

rzono spójny system gwarantujący bezpieczeństwo produktów żywnościowych 

w  całym łańcuchu żywnościowym „od pola do stołu”. Art.  14 wymienionego roz-

porządzenia odnosi się do wymagań w zakresie bezpieczeństwa żywności. Żaden 

niebezpieczny środek nie może być wprowadzony na rynek. Natomiast art. 3 ust. 9 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002 głosi, że konsument nabywający żywność nara-
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żony jest jednak na ryzyko w obszarze bezpieczeństwa żywności. W prawie żywno-

ściowym ryzyko oznacza niebezpieczeństwo zaistnienia negatywnych skutków dla 

zdrowia oraz ich dotkliwość w  następstwie zagrożenia. Zagrożenia zaś powstają 

m.in. na skutek: 

•	 niedostatecznej higieny na etapie produkcji i dystrybucji żywności, co przy-

czynia się do skażeń mikrobiologicznych produktów żywnościowych (np. 

rzeźnie, targowiska);

•	 nadmiernych w stosunku do dopuszczalnych norm skażeń chemicznych su-

rowców rolnych i żywności;

•	 pozostałości pestycydów;

•	 substancji dodawanych do żywności, stosowanych w  zbyt wysokich daw-

kach w porównaniu z najwyższym dopuszczalnym poziomem, np. w celu za-

fałszowania żywności, poprawy jej cech organoleptycznych;

•	 sprzedaży żywności przeterminowanej, a także „odnawianej”,

•	 sprzedaży żywności zawierającej GMO, chociaż znakowanie wyklucza obec-

ność takich składników;

•	 nieprawidłowego sposobu przechowywania pasz i żywności;

•	 braku dostatecznej wiedzy konsumentów, aby ocenić produkt żywnościowy 

pod względem zagrożenia bezpieczeństwa żywności;

•	 nieprawidłowego oznakowania żywności (np. brak oznakowania składników 

alergizujących);

•	 mniejszej intensywności działań organów urzędowej kontroli żywności [Gul-

bicka 2014, s. 63].

Bezpieczeństwo żywności, bez którego nie może być mowy o prawidłowym ży-

wieniu, stanowi minimum wymogów, których spełnienia oczekuje konsument, a któ-

rym producent musi sprostać. Zapewnieniu tego bezpieczeństwa służą różnego 

rodzaju służby i  instytucje tworzące i egzekwujące przepisy prawa żywnościowego, 

a także systemy zarządzania. Istotnym ogniwem systemu bezpieczeństwa żywności 

jest urzędowa kontrola żywności. 

Instytucje urzędowej kontroli żywności

System kontroli urzędowych nad całym łańcuchem żywnościowym to system: oceny, 

zarządzania ryzykiem, kontroli, audytów, działań prewencyjnych i  reagowania kry-

Bezpieczeństwo czy niebezpieczeństwo:  
w poszukiwaniu modelu krajowego systemu kontroli bezpieczeństwa żywności



40

zysowego urzędowych organów nadzoru. Nadzór i  kontrolę nad bezpieczeństwem 

żywności w całym łańcuchu rolno-żywnościowym sprawują:

•	 Inspekcja Weterynaryjna,

•	 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

•	 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,

•	 Państwowa Inspekcja Sanitarna,

•	 Inspekcja Handlowa,

•	 Inspekcja Ochrony Środowiska.

Koordynacja i  współpraca wymienionych inspekcji oraz organów Państwowej 

Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Transportu Drogowego, jednostek samorządu 

terytorialnego prowadzona jest na podstawie umów i  porozumień, jakie organy te 

mogą zawierać między sobą. 

System instytucjonalny bezpieczeństwa żywności funkcjonujący po reformie ad-

ministracyjnej z roku 1998 oparty został na dwóch filarach: administracji zespolonej 

i  administracji niezespolonej [Chmaj 2012, ss.  155–203]. Zgodnie z  ustawą o  woje-

wodzie i  administracji rządowej w  województwie wojewoda jako zwierzchnik ad-

ministracji zespolonej: kieruje jej działalnością, koordynuje ją i kontroluje, zapewnia 

warunki jej skutecznego działania, jednocześnie ponosząc odpowiedzialność za re-

zultaty jej działania.

Część kompetencji i zadań realizują inspekcje bezpieczeństwa żywności działają-

ce pod zwierzchnictwem wojewody, w tym wojewódzkie inspektoraty: ochrony ro-

ślin i nasiennictwa, weterynarii, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz 

inspekcji handlowej, część natomiast inspekcje podlegające organom centralnym, 

w tym ministrowi zdrowia (inspekcja sanitarna). 

Niektóre inspekcje mają trójstopniową strukturę na poziomie: centralnym, woje-

wódzkim oraz powiatowym, część – na szczeblu centralnym i wojewódzkim, pozosta-

łe – na szczeblu centralnym i granicznym. W związku z tym, że struktura urzędowej 

kontroli żywności rozdzielona została między różne instytucje, kontrola ta jest frag-

mentaryczna. Żadna z instytucji nie obejmuje całościowo swym działaniem łańcucha 

rolno-żywnościowego. Brak jest holistycznego podejścia do problemu bezpieczeń-

stwa żywności. Polski model bezpieczeństwa żywności to typowy model rozproszo-

ny. Nie istnieje jedna instytucja wiodąca, a każda z wymienionych ma określony za-

kres wyłącznych kompetencji, które w pewnych wypadkach nakładają się na siebie, 

pozostawiając pewne obszary nieprzypisane do żadnej z nich. 

Irena Jackiewicz, Mirosława Tereszczuk



41

Otwieranie okna na zmiany instytucjonalne

Rozproszony model realizujący zasady: dekoncentracji i decentralizacji kompetencji  

wytworzył potrzebę integracji służb bezpieczeństwa żywności. Potrzeba integracji 

inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności w całym procesie „od pola 

do stołu” była artykułowana latami. Już w 2003 r. na konferencji zorganizowanej przez 

dwie senackie komisje –  rolnictwa i  rozwoju wsi oraz obrony narodowej i  bezpie-

czeństwa publicznego – w  oficjalnym stanowisku stwierdzono, że warunkiem nie-

zbędnym dla realizacji strategicznych celów w zakresie bezpieczeństwa żywności jest 

„[…] pełna integracja działań służb odpowiedzialnych za zapewnienie i utrzymanie 

bezpieczeństwa oraz wszystkich służb inspekcyjnych i nadzorujących produkcję i ob-

rót żywnością poprzez centra zarządzania kryzysowego […] oraz szersze wykorzy-

stanie organizacji producentów i handlowców żywności do wypracowania systemu 

kontroli nad zapewnieniem bezpieczeństwa żywności na przestrzeni całego łańcucha 

żywnościowego, rozpoczynając od produkcji pierwotnej, a kończąc na jej dystrybucji 

i sprzedaży detalicznej” [Jakość i bezpieczeństwo 2003, s. 92–93].

Za Wojciechowskim, ekspertem Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, warto 

przyjąć, że „[…] problemy z wyznaczeniem granic kompetencyjnych wynikają z przy-

jętych kryteriów ich podziału, które obejmują dziś charakter wymagań (bezpieczeń-

stwo oraz jakość żywności), rodzaj produktów (pochodzenie roślinne lub zwierzęce) 

oraz etap łańcucha żywnościowego (produkcja i sprzedaż detaliczna). Trudno wska-

zać jasną granicę pomiędzy bezpieczeństwem a jakością (określone naruszenie wpły-

wa zarówno na zdrowie, jak i interes ekonomiczny konsumenta), produktem pocho-

dzenia zwierzęcego i  roślinnego (problem produktów wieloskładnikowych) czy też 

pomiędzy produkcją i obrotem (sprzedaż może być prowadzona w miejscu produkcji, 

a obróbka produktów w miejscu sprzedaży)” [Wojciechowski 2016].

Argumenty dokumentujące słabe strony status quo, przemawiające za zmianami 

w  systemie kontroli bezpieczeństwa żywności, zawierają wnioski pokontrolne Naj-

wyższej Izby Kontroli. Spośród pięciu obszarów podlegających kontroli od stycznia 

2013 do czerwca 2015 r. najsłabiej wypadła prawidłowość i skuteczność współpracy 

pomiędzy inspekcjami [Informacja 2016, ss. 8–9]. 

Kolejne podejścia do kwestii zmiany układu instytucjonalnego organów zajmują-

cych się bezpieczeństwem żywności zaowocowało projektami aktów prawnych w la-

tach 2006, 2015 oraz 2016. W 2016 r. powrócono do koncepcji z 2006 r. zakładającej 

integrację systemu kontroli poprzez jego pionizację. Projekty reform związane były 
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z  koncepcją osłabiania konstrukcji podwójnego zespolenia inspekcji wojewódzkich 

działających w terenie pod zwierzchnictwem wojewody, a jednocześnie realizujących 

zadania i  kompetencje organu centralnego. Konstrukcja zespolenia – jak słusznie 

podkreśla A. Gołuch – „[…] ulegała i  ulega swoistemu falowaniu, polegającemu na 

stopniowym zwiększaniu podporządkowania służb, straży i inspekcji terenowemu or-

ganowi administracji rządowej, by następnie, gdy po pewnym czasie konstrukcja ze-

spolenia ulegnie erozji, ponownie wyodrębniać na zasadzie specjalizacji wymienione 

służby, straże inspekcje, znowu podporządkowując je organom centralnym” [Gołuch 

2013, s. 209]. 

Opisaną tendencję najpełniej odzwierciedlają prace nad reformą inspekcji bez-

pieczeństwa żywności prowadzone od lipca 2016 r. Ich organizatorem i wnioskodaw-

cą projektów ustaw był minister rolnictwa i rozwoju wsi.  Model, którego wdrożenie 

zaplanowano na 2018 r., ewoluuje. Pierwotna wersja zakładała integrację i wzmocnie-

nie systemu nadzoru i kontroli poprzez jego pionizację i podporządkowanie jednemu 

organowi. Zmiana ta polegać miała na połączeniu inspekcji żywnościowych w jedną 

instytucję, podległą ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Konsekwencją przy-

jęcia takiego modelu byłoby odzespolenie inspekcji działających pod zwierzchnic-

twem wojewody, czyli recentralizacja wybranych obszarów. Jednocześnie inne zada-

nia nadzorcze i kontrolne obszaru bezpieczeństwa żywności, podległe np. ministrowi 

zdrowia, trafiłyby również pod nadzór ministra właściwego do spraw rolnictwa. Pro-

ponowany model z jednej strony konsoliduje inspekcje odpowiedzialne za kontrolę 

i nadzór nad bezpieczeństwem żywności, a z drugiej strony nie wzmacnia, ale wręcz 

przeciwnie – osłabia integrację działań nadzorczych i kontrolnych w terenie, w wo-

jewództwie. W  konsekwencji może utrudnić współdziałanie wszystkich jednostek 

organizacyjnych administracji rządowej i  samorządowej działających na obszarze 

województwa. Argumenty wskazujące na osłabienie pozycji ustrojowej wojewody 

i utrudnianie kierowania zespoloną administracją rządową podlegającą zwierzchnic-

twu wojewody zadecydowały o zmianie wypracowanego modelu reformy [Protokół 

rozbieżności 2017, ss. 14–16]. W wyniku uzgodnień międzyresortowych, trwających 

kilkanaście miesięcy, finalna wersja reformy systemu kontroli bezpieczeństwa żyw-

ności – przyjęta przez Radę Ministrów w maju 2017 r. – zakłada integrację inspekcji, 

ale bez ich odzespolenia. Wojewoda pozostaje odpowiedzialny – zgonie z przyjętym 

modelem – za funkcjonowanie służb na poziomie województwa. 

Projekty ustaw zakładają organizację Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żyw-

ności oraz utworzenie organów tej inspekcji na poziomie centralnym (Główny Inspek-
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tor Bezpieczeństwa Żywności), wojewódzkim (wojewódzki inspektor bezpieczeństwa 

żywności) i  powiatowym (powiatowy inspektor bezpieczeństwa żywności). Miejsce 

trzech instytucji centralnych, w  tym: Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i  Na-

siennictwa, Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Głównego Inspektoratu Jako-

ści Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych utworzony byłby Główny Inspektorat 

Bezpieczeństwa Żywności. Konsolidacja inspekcji zostanie przeprowadzona również 

na poziomie województwa oraz powiatu. Pozostaną inspektoraty graniczne. Nowy 

model urzędowej kontroli porządkuje struktury odpowiedzialne za nadzór i kontro-

lę bezpieczeństwa żywności, pozostawiając dualizm i podwójne podporządkowanie 

inspekcji. 

Zakończenie

Misją całego systemu bezpieczeństwa żywności jest ochrona i  poprawa zdrowia 

publicznego przez zapewnienie bezpiecznej i  zdrowej żywności w  całym procesie 

„od pola do stołu”. System bezpieczeństwa żywności może sprawnie funkcjonować 

wyłącznie przy zgodnym i  wspólnym działaniu wszystkich interesariuszy. Inspekcje 

odpowiedzialne za kontrolę i  nadzór bezpieczeństwa żywności są w  przebudowie, 

a  kierunki zmian wytyczają zarówno krajowi eksperci, jak i  doświadczenia europej-

skie. Okno dla zmian instytucjonalnych całego systemu zostało otwarte. Zasadnicze 

pytania, jakie wytyczą dalsze prace badawcze w tym obszarze dotyczą kwestii, w ja-

kim zakresie planowane zmiany krajowych ram kontroli wpłyną na sprawność funk-

cjonowania systemu, a w konsekwencji na poziom bezpieczeństwa żywności i popra-

wę zdrowia publicznego. Czy wypracowany model będzie służył świadczeniu lepszej 

jakości usług dla interesariuszy, w tym podmiotów kontrolowanych oraz podmiotów 

korzystających z wyników kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności? Na tak posta-

wione pytania odpowie analiza skutków wdrażanej reformy integrującej podmioty 

odpowiedzialne za kontrolę jakości i bezpieczeństwa żywności w całym procesie „od 

pola do stołu”. 
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Wstęp

Bezpieczeństwo energetyczne każdego kraju można rozpatrywać w kilku aspektach. 

Jednym z nich jest bezpieczeństwo związane z zapewnieniem dostaw paliw silniko-

wych, umożliwiające sprawne i stabilne funkcjonowanie większości gałęzi gospodarki 
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krajowej. Ten obszar działalności gospodarczej wiąże się bezpośrednio z działalnością 

gospodarczą realizowaną przez przedsiębiorstwa sektora rafineryjnego i  to właśnie 

im została poświęcona zasadnicza część niniejszego opracowania.

Z perspektywy zadań realizowanych przez menedżerów rafinerii za najważniejsze 

z  nich należy uznać dążenie do wytworzenia wiązki produktów, możliwie najlepiej 

dostosowanej do potrzeb rynków, na których owe produkty są sprzedawane. Jedno-

cześnie przedsiębiorstwa te podejmują działania pozwalające na ograniczanie kosz-

tów związanych z  realizacją procesów przetwarzania ropy naftowej. Jeżeli rafineria 

nie posiada wystarczających zasobów własnych tego surowca, to głównym składni-

kiem tych kosztów staje się zakup ropy, który realizowany jest najczęściej na zasadzie 

umów długoterminowych [Fattouh 2008, s.  20]. Umowy te zawierane są zwykle na 

okres od roku do kilku lat i na ich podstawie producent zobowiązuje się dostarczać 

do rafinerii określoną ilość surowca w  serii dostaw. Ceny sprzedawanego gatunku 

ropy ustalane są w odniesieniu do aktualnej (dla momentu dostawy) ceny rynkowej 

tego surowca, za którą uważa się wartości najważniejszych światowych benchmar-

ków ropy, tzn. ropę Brent i ropę WTI. 

Rynek ropy naftowej jest jednak bardzo wrażliwy na oddziaływanie czynni-

ków o dość zróżnicowanym źródle pochodzenia, co często przekłada się na wysoką 

zmienność wartości tego surowca. Tak znaczne wahania powodują, że rafinerie nie 

są w stanie przewidzieć wielkości kosztów poniesionych z tytułu zakupu ropy nawet 

w najbliższej przyszłości. W rezultacie omawiane zakłady produkcyjne nie cieszą się 

zbyt dużym zainteresowaniem inwestorów, którzy często uznają je za kosztochłonne 

przedsiębiorstwa dające niską stopę zwrotu [Herrmann, Dunphy, Copus 2013, s. 163]. 

Dodatkowym problemem dla rafinerii jest to, że ceny wytwarzanych przez nie pro-

duktów mają charakter rynkowy. Oznacza to, że rafinerie nie mogą dowolnie podnosić 

ich cen, gdyż nie znalazłyby na nie nabywców. Inaczej mówiąc, to rynek ustala ceny 

produktów określonego rodzaju, a  rafinerie muszą się do tego dostosowywać. Stan 

ten może być dla omawianych przedsiębiorstw szczególnie niebezpieczny w momen-

cie, gdy ceny wytwarzanych produktów przestają podążać za trendem cen ropy nafto-

wej. Notowania oleju napędowego czy benzyny są oczywiście powiązane z wartościa-

mi surowca wykorzystywanego do ich wytwarzania. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy 

gwałtowne zmiany ceny ropy nie przekładają się od razu na notowania produktów ra-

fineryjnych. W skrajnych wypadkach może dojść do tego, że całkowita wartość wytwo-

rzonej przez rafinerię wiązki produktów ukształtuje się poniżej kosztów poniesionych 

z  tytułu zakupu ropy w  danym okresie. Takie stany silnie wpływają na pogorszenie 
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rentowności przedsiębiorstw omawianego sektora, a jeżeli zdarzają się zbyt często, to 

mogą doprowadzić nawet do utraty płynności finansowej i ich likwidacji. 

Zarządzający rafineriami zlokalizowanymi na terenie krajów rozwiniętych (w tym 

państw UE) coraz częściej podkreślają również chęć realizowania działań w  duchu 

„rozwoju zrównoważonego i trwałego” (sustainable development). Definicja tego po-

jęcia ukształtowała się stosunkowo niedawno, bo w  latach 80. i  90. ubiegłego wie-

ku. Koncepcja zrównoważonego rozwoju ewoluowała w kolejnych dziesięcioleciach, 

a obecnie zakłada integrację działań społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. 

Oznacza zatem realizację najważniejszych działań społeczno-ekonomicznych w spo-

sób niewpływający na środowisko, w którym funkcjonują obecne i przyszłe pokolenia 

(por. [Rokicka, Woźniak 2016, ss. 10–13]). Koncepcja ta jest niewątpliwie godna po-

chwały, a w odniesieniu do ropy naftowej daje nadzieje na bardziej efektywne gospo-

darowanie jej zasobami, które przecież nie są niewyczerpane. Należy jednak zdawać 

sobie sprawę, że wiązać się musi ze znacznymi kosztami, które bezpośrednio przekła-

dają się na rentowność przedsiębiorstw dążących do przestrzegania zasad zrówno-

ważonego rozwoju. 

Wydaje się zatem, że menedżerowie rafinerii, chcąc realizować rozwój na wielu 

płaszczyznach działalności, muszą zwracać szczególną uwagę przede wszystkim na 

rozwój ekonomiczny, bez którego sektor rafineryjny może się okazać mało atrakcyj-

ny dla inwestorów. Stwierdzenie to odnosi się zwłaszcza do rafinerii europejskich, na 

które narzucane są rygorystyczne normy dotyczące ochrony środowiska, co z  kolei 

rzutuje na poziom ich konkurencyjności. Dlatego niezbędne jest podejmowanie dzia-

łań, które umożliwią utrzymanie poziomu rentowności tych przedsiębiorstw na ak-

ceptowalnym poziomie. Kierując się tym przekonaniem, autorzy artykułu za główny 

cel postawili sobie pokazanie możliwości wykorzystania wybranych narzędzi rynku 

terminowego w sterowaniu poziomem marż rafineryjnych. Marże – których precyzyj-

ną definicję podano w dalszej części opracowania – stanowią bowiem wartościową 

informację na temat poziomu rentowności rafinerii w danym momencie, stąd decyzja 

o wykorzystaniu tego wskaźnika. Bez utrzymywania ich na odpowiednim poziomie 

nie ma również mowy o rozwoju ekonomicznym rafinerii. Opcje z kolei, jako niesy-

metryczne instrumenty pochodne, należy uznać za narzędzia dające szanse na sku-

teczne zarządzanie różnymi rodzajami ryzyka rynkowego. Jednym z nich jest właśnie 

ryzyko zmiany ceny surowców (np. ropy) i otrzymywanych z nich produktów (np. ole-

ju napędowego czy benzyny), którego wpływ odbija się zwłaszcza na poziomie marż 

rafineryjnych.
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Interpretacja i znaczenie terminu marża rafineryjna 

Dokonując przeglądu literatury poświęconej sektorowi rafineryjnemu, łatwo zauwa-

żyć, że używanie sformułowania „marża rafineryjna” jest mało precyzyjne. W rzeczy-

wistości istnieją bowiem dwa podstawowe rodzaje marż, a zalicza się do nich: marżę 

rafineryjną netto (net refining margin) i marżę rafineryjną brutto (gross refining mar-

gin). Pierwszą z nich interpretuje się jako różnicę wartości uzysków z przerobu jed-

nej baryłki ropy naftowej i kosztów operacyjnych poniesionych przez rafinerię z  ty-

tułu jej wytworzenia. Drugi z wymienionych rodzajów marży to także różnica między 

wartością końcowych produktów a kosztami poniesionymi z tytułu ich wytworzenia 

(w przeliczeniu na jedną baryłkę), ale w skład kosztów wchodzi wyłącznie cena zuży-

tej w produkcji ropy naftowej [Lopez, Hoyos, Uribe, Chaparro 2012, s. 987]. W rezulta-

cie marża rafineryjna brutto będzie zawsze wyższa od marży netto, gdyż nie uwzględ-

nia się w niej pozostałych kosztów operacyjnych. 

Marża rafineryjna brutto jest wskaźnikiem, który podaje precyzyjną informację na 

temat opłacalności wytwarzania konkretnych rodzajów produktów ropopochodnych 

w  danym momencie. Należy także zaznaczyć, że każda rafineria ma indywidualny 

sposób jej ustalania, który dostosowuje do własnego profilu produkcyjnego oraz ro-

dzaju przerabianej ropy. W rezultacie tworzy się nowe pojęcie określane jako modelo-

wa marża rafineryjna. Przykładowo polski koncern naftowy PKN Orlen przy obliczaniu 

poziomu tej marży bierze pod uwagę wyłącznie ceny benzyny, oleju napędowego, 

a także ciężkiego oleju opałowego. Za koszt surowca przyjmuje natomiast cenę ryn-

kową jednej baryłki ropy naftowej Brent, ustalaną w odniesieniu do miesiąca dostawy 

(por. rys. 1). 

Rysunek 1. Formuła obliczania modelowej marży rafineryjnej w PKN Orlen

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [PKN Orlen 2016].
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Modelową marżę rafineryjną należy zatem uznać za szczególny rodzaj marży rafi-

neryjnej brutto, gdyż w jej kosztach uwzględnia się jedynie cenę ropy naftowej. Dość 

często rafinerie przy obliczaniu wartości tego wskaźnika biorą pod uwagę gatunek 

surowca, który jest przez nie najczęściej przerabiany. Tak jest m.in. w wypadku Gru-

py LOTOS – koncern ten, w porównaniu z PKN Orlen, zastępuje w modelowej marży 

cenę ropy Brent wartością ropy Ural1 poprzez doliczenie do niej wartości dyferencjału 

Ural-Brent2 [Lotos 2016]. 

Indywidualny charakter modelowej marży rafineryjnej powoduje jednak, że nie 

pozwala ona na precyzyjne porównanie rentowności rafinerii z różnych krajów. Dla-

tego w sektorze naftowym funkcjonuje jeszcze jeden wskaźnik, którego wartość jest 

silnie związana z ceną przetwarzanej ropy i otrzymywanych z niej produktów. Okre-

ślany jest on jako marża produktowa (crack spread) i  – w  przeciwieństwie do mo-

delowej marży – nie odnosi się do specyficznego charakteru profili produkcyjnych 

konkretnych rafinerii, przez co ma postać bardziej uniwersalną. Najczęściej spotykaną 

odmianą tego wskaźnika jest tzw. marża produktowa 3/2/1 (crack spread 3/2/1), a jej 

wartość, oznaczoną jako MP(321), wyznacza się w  następujący sposób [Herrmann, 

Dunphy, Copus 2013, s. 182]:

         (1)

Konstrukcja marży produktowej 3/2/1 opiera się na założeniu, że z trzech baryłek 

ropy naftowej można otrzymać dwie baryłki benzyny i  jedną baryłkę oleju napędo-

wego. Oczywiście istnieją też inne odmiany tego wskaźnika (np. crack spread 6/3/2/1), 

w których wykorzystuje się inne proporcje oraz zmienia się rodzaje produktów. W dal-

szej części opracowania posłużono się jednak marżą 3/2/1, a za ceny ropy i produk-

tów pojawiające się we wzorze (1) przyjęto notowania pochodzące z  nowojorskiej 

giełdy surowcowo-energetycznej NYMEX (New York Mercantile Exchange), używając 

następujących wartości:

•	 Cena benzyny = Notowania RBOB Gasoline Future Contract (w dolarach za ba-

ryłkę);

•	 Cena ON = Notowania Heating Oil Future Contract (w dolarach za baryłkę);

1  Ural to mieszanka ropy rosyjskiej, która jest dostarczana do polskich rafinerii na zasadzie umów długoter-
minowych zawieranych z rosyjskimi koncernami naftowymi.

2  Dyferencjał Ural-Brent to różnica pomiędzy ceną ropy Ural a ceną benchmarkowego gatunku Brent wyra-
żona w dolarach na jedną baryłkę.
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•	 Cena ropy naftowej = Notowania Crude Oil (WTI) Futures Contact (w dolarach 

za baryłkę).

Wykres 1. Poziom marży produktowej (prawa oś) i ceny ropy WTI (lewa oś) w dola-
rach za baryłkę w okresie od stycznia 2013 r. do września 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Energy Information Administration 2016]. 

Na wykresie 1 zaprezentowano poziom marży produktowej 3/2/1 oraz ceny ropy 

WTI w kolejnych miesiącach od stycznia roku 2013 do września roku 2016. Jak łatwo 

zauważyć, obie te wartości nie zawsze podążały w zgodnym kierunku, a tym bardziej 

zależność między nimi nie miała charakteru liniowego. Dla badanego okresu współ-

czynnik korelacji liniowej Pearsona wyniósł dla nich ok. 0,36. Wartość ta oznacza 

dodatnią, ale nie bardzo silną zależność między cenami ropy i wartościami tak zdefi-

niowanej marży. Te słabsze powiązania należy tłumaczyć tym, że nieco inne czynniki 

kształtują ceny ropy oraz produktów z  niej otrzymywanych. Paliwa należy bowiem 

uznać za jednorodne produkty, które na całym świecie muszą spełniać określone nor-

my jakościowe. Odchylenia między wartościami tych samych produktów wytwarza-

nych w różnych częściach świata wynikają zatem wyłącznie z kosztów ich transportu 

i składowania. Tego samego nie można powiedzieć o ropie naftowej. Na świecie ist-

nieje bowiem wiele gatunków omawianego surowca, które różnią się zarówno wła-

ściwościami fizycznymi, jak i chemicznymi. W rezultacie ceny poszczególnych rodza-

jów ropy naftowej mogą się znacznie od siebie różnić. 

Inne są również zastosowania ropy naftowej i otrzymywanych z niej produktów. 

Ropa – oprócz tego, że stanowi przedmiot obrotu w  transakcjach między koncer-

nami naftowymi – stanowi dla inwestorów alternatywną formę lokowania wolnych 
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środków pieniężnych. Paliwa znajdują z kolei zastosowania w różnych gałęziach prze-

mysłu. Co więcej, inne jest także przeznaczenie poszczególnych produktów rafineryj-

nych. Na przykład benzynę, oprócz niepodważalnej roli, jaką odgrywa w  transpor-

cie, wykorzystuje się także w licznych procesach petrochemicznych. Olej napędowy 

to z kolei główne źródło energii w transporcie ciężkim. Paliw tych nie można zatem 

uznać za idealne substytuty. W rezultacie odchylenia pomiędzy ich cenami mogą ule-

gać znacznym zmianom w czasie. 

Sterowanie ryzykiem zmiany ceny ropy naftowej za 
pomocą strategii opcyjnych typu spread

Jak zaznaczono we wstępie, celem niniejszego artykułu jest pokazanie możliwości 

wykorzystania wybranych opcyjnych strategii hedgingowych w  sterowaniu pozio-

mem marż rafineryjnych – a właściwie marż produktowych. Przed przedstawieniem 

i interpretacją rezultatów koniecznie jest jednak przybliżenie podstawowych zagad-

nień związanych zarówno z samymi opcjami, jak i wybranymi strategiami z użyciem 

tych instrumentów pochodnych.

Przez opcje towarowe należy rozumieć umowy terminowe, w których jedna ze 

stron – określana jako nabywca – otrzymuje prawo do kupna (w  wypadku opcji 

kupna) bądź sprzedaży (w wypadku opcji sprzedaży) określonej ilości towaru po 

cenie ustalonej w  dniu zawierania kontraktu. Druga strona, tzw. wystawca opcji, 

zobowiązuje się towar w  przyszłości sprzedać (opcja kupna) bądź kupić (opcja 

sprzedaży). W wypadku kontraktów opcyjnych zawieranych w stylu europejskim3 

prawo nabywcy oznacza, że w dniu wygaśnięcia opcji będzie on mógł podjąć de-

cyzję, czy opcja będzie wykonana, czy wygaśnie bez realizacji. W  zamian za taki 

przywilej musi jednak zapłacić wystawcy opcji tzw. premię opcyjną. Sposób usta-

lania tej premii jest dość złożonym procesem, który stanowi przedmiot dyskusji 

naukowej od kilkudziesięciu lat. Obecnie najczęściej stosowanym modelem wyce-

ny opcji towarowych jest model Blacka [Black 1976, ss.  167–171], który pozwala 

ustalić jednostkową premię opcyjną dla opcji o europejskim stylu wykonania. Mo-

3  Opcja europejska to rodzaj opcji, która może zostać rozliczona wyłącznie w dniu jej wygaśnięcia. Alter-
natywę dla tego typu opcji stanowi tzw. opcja amerykańska, dająca nabywcy prawo do jej wykonania 
w dowolnym dniu jej aktywności. Należy jednak zaznaczyć, że opcje amerykańskie są zawsze droższe od 
opcji europejskich. 
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del ten wykorzystywany jest również przy ustalaniu wartości premii opcyjnych na 

największych światowych giełdach surowcowo-energetycznych, w tym na giełdzie 

NYMEX. 

Spośród szerokiej gamy zabezpieczeń opartych na opcjach towarowych, które 

mogą być wykorzystywane przez menedżerów rafinerii, szczególną uwagę zwraca-

ją strategie typu spread. Ich nazwa, która w dosłownym tłumaczeniu oznacza „roz-

piętość”, bezpośrednio nawiązuje do sposobu konstruowania tych strategii. Opiera-

ją się one bowiem na opcjach, które różnią się pewnymi parametrami rynkowymi. 

Jeżeli różnica ta dotyczy zarówno cen realizacji opcji, jak i ich terminów wykonania, 

strategie określane są mianem diagonal spread. Jeśli natomiast opcje różnią się tyl-

ko terminem realizacji (np. wykorzystane zostaną opcje 1-miesięczne i 2-miesięcz-

ne), to strategia nosi nazwę horizontal spread. Przedmiot badań autorów tego opra-

cowania stanowią jednak dwie strategie zaliczane do grupy zabezpieczeń o nazwie 

vertical spread. Ich konstrukcja polega na tym, że wykorzystuje się opcje tego same-

go rodzaju (tzn. albo opcje kupna, albo opcje sprzedaży), które różnią się między 

sobą jedynie cenami realizacji. Pozostałe parametry rynkowe opcji (m.in. termin ich 

wykonania) pozostają natomiast niezmienione. 

Strategiami typu vertical spread, cieszącymi się dużym uznaniem wśród zarzą-

dzających różnymi rodzajami ryzyka rynkowego, są: spread byka i  spread niedź-

wiedzia. Ich konstrukcja polega na zajęciu dwóch przeciwstawnych pozycji (dłu-

giej – dającej prawo do podejmowania decyzji o  realizacji kontraktu – i  krótkiej 

– wiążącej się z koniecznością realizacji powstałego zobowiązania) w kontraktach 

opcyjnych różniących się ceną realizacji. W  zależności od tego, czy wymienione 

spready opierają się na opcji kupna, czy na opcji sprzedaży, można mówić o  ich 

czterech rodzajach. Przyjmując, że cena K1 (cena realizacji pierwszej opcji) jest niż-

sza od K2 (ceny realizacji drugiej opcji), skład poszczególnych strategii prezentuje 

się następująco: 

•	 Spread byka z opcjami kupna – zajęcie długiej pozycji w opcji kupna z ceną 

realizacji równą K1 i krótkiej pozycji w opcji kupna z ceną realizacji K2.

•	 Spread byka z opcjami sprzedaży – zajęcie długiej pozycji w opcji sprzeda-

ży z ceną realizacji równą K1 i krótkiej pozycji w opcji sprzedaży z ceną reali-

zacji K2.

•	 Spread niedźwiedzia z  opcjami kupna – zajęcie krótkiej pozycji w  opcji 

kupna z ceną realizacji równą K1 i długiej pozycji w opcji kupna z ceną reali-

zacji K2.
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•	 Spread niedźwiedzia z opcjami sprzedaży – zajęcie krótkiej pozycji w opcji 

sprzedaży z ceną realizacji równą K1 i długiej pozycji w opcji sprzedaży z ceną 

realizacji K2.

Ponieważ ceny opcji kupna i sprzedaży połączone są stałą zależnością określaną 

jako parytet kupna-sprzedaży, dla końcowego wyniku w poszczególnych strategiach 

nie ma znaczenia, czy w ich konstrukcji wykorzysta się opcje kupna, czy opcje sprze-

daży [Hull 2012, ss.  238–241]. Dlatego w  dalszej części opracowania posłużono się 

jedynie określeniami: „spread byka” i „spread niedźwiedzia”, a osiągane w nich wyniki 

ustalano wyłącznie na podstawie wartości opcji kupna. 

W  konstrukcji wymienionych strategii można wykorzystać opcje, których cena 

wykonania zostaje ustalona na poziomie wartości towaru z dnia zawierania umowy. 

Tego typu kontrakty określane są jako opcje ATM (At The Money). Z racji tego, że za-

równo w spreadzie byka, jak i w spreadzie niedźwiedzia konieczne jest użycie opcji 

o  różnych cenach wykonania, w  dalszej części pracy posłużono się także opcjami, 

których cena wykonania znajdowała się nieco poniżej (o 2%; ATM – 2%) lub powyżej 

(o 2%; ATM + 2%) ceny instrumentu bazowego z dnia zawierania umowy. Przykłado-

we profile tych strategii zaprezentowano na wykresach 2 i 3. Wyniki w nich osiągane 

wyznaczano przy użyciu następujących wzorów 

WByk =         (2)

WNiedźwiedź =        (3)

gdzie:

WByk – wyniki osiągnięte w strategiach typu spread byka;

WNiedźwiedź – wyniki osiągnięte w strategiach typu spread niedźwiedzia;

ƒt – cena (futures) ropy naftowej w momencie        ;

T – termin wykonania opcji;

K1, K2 – ceny wykonania opcji, K1<K2;

c(K1),c(K2) – wartość towarowych opcji (kupna) z cenami wykonania wynoszącymi 

odpowiednio  K1 i K2.

W obliczeniach wykonanych w celu stworzenia wykresów 2 i 3 wykorzystano war-

tości miesięcznych opcji (kupna) wystawionych na cenę jednej baryłki ropy WTI, któ-

rych termin dostawy przypadł na styczeń 2016 r. Notowania tych kontraktów pocho-
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dzą z giełdy NYMEX, na której – jak już wspomniano – do ich wyceny wykorzystuje się 

model Blacka dla opcji towarowych4.

Wykres 2. Profile strategii typu spread byka z różnymi cenami wykonania opcji

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 2 przedstawia sposób kształtowania się wyników w trzech przykładowych 

strategiach typu spread byka. Ich profil sugeruje, że powinno się je wykorzystywać 

w sytuacji, gdy przewidywane są przyszłe wzrosty ceny instrumentu bazowego (np. 

ropy naftowej). Maksymalne straty i zyski możliwe do odnotowania w każdej ze stra-

tegii są ściśle związane z  tym, jakich opcji użyto do ich konstrukcji. Jeżeli podmiot 

zabezpieczający swoją pozycję jest przekonany o  tym, że cena ropy w  przyszłości 

ukształtuje się znacznie powyżej jej aktualnej wartości na rynku spot, to powinien 

maksymalizować różnicę pomiędzy ceną wykonania opcji wystawianej i opcji naby-

wanej. Takie rozwiązanie pozwoli mu osiągnąć lepszy wynik w stosowanej strategii 

– o ile sprawdzą się jego przewidywania co do przyszłych cen surowca. Zależność ta 

jest prawdziwa także w  zaprezentowanych przykładach, gdzie najskuteczniejszym 

rozwiązaniem przy wzrostach cen ropy okazała się strategia ATM – 2% (pozycja długa) 

i ATM + 2% (pozycja krótka). Jeżeli jednak wartość surowca spadłaby, to taki rodzaj 

zabezpieczenia wiązałby się z największymi stratami. Przy wyborze strategii istotne są 

zatem nie tylko przewidywania co do przyszłych kierunków zmian ceny instrumentu 

bazowego, ale także tzw. apetyt na ryzyko, tzn. indywidualne nastawienie podmiotu 

4  Precyzując: w wypadku opcji towarowych wystawianych na ropę i produkty rafineryjne należałoby 
używać określenia „opcje na futures”. Opcje te są bowiem rozliczane według ceny futures surowca bądź 
produktów z niego otrzymywanych, która przypisana jest do konkretnego miesiąca dostawy. 
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wobec podejmowania ryzyka, które wyznaczone jest maksymalnymi kosztami, jakie 

może on ponieść. 

Wykres 3. Profile strategii typu spread niedźwiedzia z różnymi cenami wykonania opcji

Źródło: Opracowanie własne.

Strategie typu spread niedźwiedzia (por. wykres 3) pozwalają natomiast na zabez-

pieczanie się przed spadkami ceny instrumentu bazowego. Podobnie jak w wypadku 

spreadu byka, także i tutaj ważna jest relacja (odległość) pomiędzy cenami wykona-

nia opcji nabywanej i opcji wystawianej. Im różnica pomiędzy tymi wartościami jest 

większa, tym większy jest maksymalny zysk, jaki można osiągnąć w stosowanej stra-

tegii – stąd najlepszy wynik przy spadkach cen ropy naftowej daje spread niedźwie-

dzia oparty na opcjach ATM – 2% (pozycja krótka) i ATM + 2% (pozycja długa). Jeżeli 

natomiast dla podmiotu ważniejsze jest ograniczanie kosztów związanych z otwar-

ciem pozycji w kontraktach opcyjnych, powinien wybierać opcje, które nieznacznie 

różnią się cenami realizacji. 

Te przykłady odnosiły się wyłącznie do zabezpieczania cen ropy naftowej i poka-

zywały efekty zastosowania wybranych strategii opcyjnych w zależności od tego, jak 

ukształtowała się wartość tego surowca w  dniu wygaśnięcia opcji. W  dalszej części 

opracowania zbadano natomiast możliwości sterowania poziomem marż produkto-

wych przez wykorzystanie spreadu byka i spreadu niedźwiedzia. 
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Zabezpieczanie poziomu marż produktowych – rezultaty

W celu zbadania skuteczności omówionych strategii w zabezpieczaniu poziomu marż 

produktowych, wykorzystano notowania ceny ropy WTI (Crude Oil Futures Contact), 

benzyny (RBOB Gasoline Future Contract) i oleju napędowego (Heating Oil Future Con-

tract), a także ceny opcji (premie opcyjne) pochodzące z giełdy NYMEX. Za marżę, któ-

ra stanowiła przedmiot zabezpieczenia, przyjęto marżę produktową 3/2/1, obliczaną 

zgodnie ze wzorem (1). 

W zabezpieczeniach poziomu marż wykorzystano wyłącznie strategie oparte na 

ropie WTI. Analizy przeprowadzone przez autorów artykułu (oparte obliczeniami) 

objęły pierwsze dziewięć miesięcy 2016  r. (od stycznia do września). Wartości marż 

produktowych w pozycji niezabezpieczonej i pozycjach zabezpieczonych (tzn. wyko-

rzystujących strategie typu spread byka lub spread niedźwiedzia) umieszczono w ta-

beli 1. W tabeli 2 znalazły się natomiast procentowe zmiany ceny ropy naftowej w po-

szczególnych miesiącach oraz różnice pomiędzy poziomem marż zabezpieczonych 

i niezabezpieczonych.

Analizując wyniki osiągnięte w  poszczególnych strategiach, łatwo zauważyć, że 

ich skuteczność jest ściśle powiązana z  trendem, który panował na rynku ropy naf-

towej w kolejnych miesiącach 2016 r. Pierwsze trzy kwartały tego roku to dość gwał-

towne ruchy cen surowca w  jedną bądź w  drugą stronę. W  dostawach na styczeń 

i luty cena ropy WTI odnotowała znaczne, bo ponad 10-proc. spadki, w konsekwencji 

czego lepszą strategią w tym okresie okazał się spread niedźwiedzia. Zdecydowanie 

korzystniejsze wyniki osiągnięto (zgodnie z przewidywaniami) przy spreadzie niedź-

wiedzia opartym na opcjach ATM – 2% i ATM + 2%. Gdy jednak w kolejnych miesią-

cach (marzec–kwiecień) doszło do odwrócenia trendu, ten rodzaj strategii wiązał się 

z największymi stratami. W dalszej części roku spready niedźwiedzia dały pozytywne 

rezultaty także w maju, lipcu i sierpniu, poprawiając poziom marży produktowej od 

0,5 do 1,1 dolara na baryłce.

Strategię typu spread byka należało z  kolei wykorzystać w  zabezpieczaniu po-

ziomu marż w  marcu, kwietniu, czerwcu i  wrześniu, kiedy to ceny dostawy ropy 

na wymienione miesiące odnotowały wyraźne wzrosty. Podobnie jak w  spreadzie 

byka najlepsze rezultaty dawał spread niedźwiedzia składający się z opcji ATM – 2% 

i ATM + 2%, który jednak wiązał się również z największymi stratami w pozostałych 

miesiącach. 

Natalia Iwaszczuk, Bartosz Łamasz, Oleksandr Ivashchuk
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W zestawieniu sześciu strategii (trzy spready byka i trzy spready niedźwiedzia) 

za najskuteczniejszy w  analizowanym okresie należy uznać spread niedźwiedzia 

wykorzystujący opcje ATM – 2% i ATM + 2%. Rozwiązanie to pozwalało poprawić 

marżę produktową w miesiącach spadków ceny ropy naftowej o mniej więcej do-

lara na baryłce. Średnia arytmetyczna korzyść ze stosowania tej strategii w pierw-

szych dziewięciu miesiącach 2016 r. wyniosła natomiast 0,2 dolara na baryłce i była 

przede wszystkim konsekwencją dominującego trendu spadkowego. Można tak-

że przypuszczać, że aby jeszcze bardziej poprawić poziom marży produktowej, 

należałoby użyć w  konstrukcji spreadu niedźwiedzia opcji z  cenami wykonania 

znajdującymi się znacznie dalej od ceny realizacji opcji ATM (np. opcje ATM – 5% 

i ATM + 5%).

Podsumowanie

Przedstawione wyniki potwierdzają, że nie jest dobrym rozwiązaniem stosowanie 

jednego typu strategii przez dłuższy okres – zwłaszcza w sytuacji częstych zmian kie-

runków ceny ropy naftowej. W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. na rynku ropy 

naftowej dominował trend spadkowy – dlatego skuteczniejsze okazały się strategie 

typu spread niedźwiedzia. Jeżeli jednak ceny ropy przez dłuższy okres by rosły, to ta-

kie zabezpieczenie wiązałoby się ze stratami dla przedsiębiorstwa, które podejmuje 

próbę sterowania poziomem marż produktowych.

Wybór strategii przez menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem 

zmiany ceny ropy i  produktów rafineryjnych powinien być zatem poparty dokład-

ną analizą rynków tych towarów. Jeżeli dostępne informacje tworzą wyraźny sygnał 

co do przyszłych kierunków zmian cen, to warto oprzeć zabezpieczenie na opcjach, 

których ceny wykonania różnią się dość znacznie (np. o  10 czy nawet o  20%). Jeśli 

natomiast taki sygnał jest trudny do odczytania, to wówczas można spróbować za-

bezpieczeń opartych na innych niż przeanalizowane strategiach – zwłaszcza tych, 

które pozwalają czerpać korzyści zarówno przy znacznych wzrostach, jak i znacznych 

spadkach wartości surowców i produktów. 

Ważnym zagadnieniem wydaje się również możliwość zabezpieczania marż pro-

duktowych w rafineriach przez użycie strategii opartych zarówno na cenach ropy naf-

towej, jak i wartości produktów rafineryjnych (benzyny i oleju napędowego). Prawi-

dłowe dobranie zabezpieczenia w każdym przypadku z pewnością dawałoby szansę 

Ryzyko wahań poziomu marż produktowych źródłem zagrożenia dla rozwoju ekonomicznego rafinerii
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znacznej poprawy poziomu marż, co przełożyłoby się na wyraźną poprawę rentow-

ności wspomnianych przedsiębiorstw. Problem ten będzie stanowił dalszy przedmiot 

badań naukowych autorów niniejszego artykułu.
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Wstęp 

Ostatnie dekady przyniosły niespotykany dotychczas wzrost dynamiki zdarzeń na 

arenie międzynarodowej. Dotyczy to zarówno wydarzeń politycznych, społecznych, 

jak i – przede wszystkim – ekonomicznych. Współczesny świat stoi w obliczu global-

nej rzeczywistości. Działania i pomyślność jednych podmiotów są ściśle uzależnione 

od postępowania innych. Żadna gospodarka nie może już być w pełni autarkiczna. 

Wszystkie państwa (włączając najbardziej zamknięte reżimy takie jak Korea Północna) 

prowadzą intensywną międzynarodową wymianę towarów. Jeszcze bardziej inten-

sywnym strumieniem przepływają zasoby: kapitał i praca. 

Za tym wszystkim płyną nieskończone zasoby gotówki. Duża ich część jest ode-

rwana od realnych czynników produkcji. Mamy dzisiaj do czynienia z daleko posunię-

tą finansyzacją gospodarki. Wzrost znaczenia instytucji finansowych i  przejmowanie 
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przez nie wiodącej roli w życiu polityczno-gospodarczym sprawiają, że sektor ten za-

czyna dominować w  globalnej rzeczywistości. Rola pieniądza w  gospodarce została 

głęboko wypaczona. Wynaleziony pierwotnie w celu usprawnienia wymiany towarów 

pieniądz sam stał się towarem. Dzisiaj powszechnie handluje się pieniędzmi. Globalne 

platformy informatyczne (np. Forex), do których dostęp może uzyskać praktycznie każ-

dy, mają za zadanie ułatwić i usprawnić proces zawierania transakcji kupna-sprzedaży 

walut, dokonywanych w celach czysto spekulacyjnych. Dokładając do tego niezliczo-

ne przepływy pieniędzy w ramach korporacji transnarodowych, w relacji filia–centrala 

oraz w ramach sieci rynków kapitałowych okazuje się, że przez rynki finansowe w cią-

gu tygodnia (niektórzy mówią, że w ciągu dwóch dni) przepływa więcej pieniędzy niż 

wynosi roczna wartość światowego eksportu towarów.

Wszystkie te cechy współczesnego, globalnego rynku finansowego generują sze-

reg zagrożeń dla bezpieczeństwa gospodarek poszczególnych państw. Sprawiają, 

że wszystkie struktury państwowe narażone są na szereg istotnych zagrożeń ekono-

micznych, w szczególności finansowych, których źródło znajduje się w ich zewnętrz-

nym otoczeniu. Dodatkowo większość kanałów, którymi rozprzestrzeniają się powyż-

sze zagrożenia, pozostaje poza jakimkolwiek wpływem lokalnych decydentów. 

Celem artykułu jest charakterystyka zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa 

finansowego państwa. Autor dokona tego na przykładzie polskiej gospodarki, 

opierając się na analizie zmian jej bilansu płatniczego. Bilans ten jest bowiem kom-

pleksowym zestawieniem transakcji dokonywanych pomiędzy rezydentami jednej 

gospodarki a  podmiotami zagranicznymi. Jest zatem odzwierciedleniem strumieni 

przepływów finansowych w skali międzynarodowej. Wskazuje na poziom zewnętrz-

nej równowagi gospodarki. Stan jego poszczególnych rachunków oraz zależności 

pomiędzy nimi uwypuklają potencjalne źródła i skalę zewnętrznych zagrożeń finan-

sowych dla gospodarki.

Istota zewnętrznego bezpieczeństwa finansowego 
państwa

Bezpieczeństwo finansowe państwa jest składową jego bezpieczeństwa ekonomicz-

nego. To zaś jest pochodną stanu ustroju politycznego i  gospodarczego, bowiem 

sposób uregulowania przez polityków zasad funkcjonowania podmiotów gospodar-

czych oraz wzajemnych relacji pomiędzy nimi a  instytucjami państwowymi, a także 

Piotr Siemiątkowski
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zasad relacji międzynarodowych wpływa na poziom bezpieczeństwa ekonomiczne-

go państwa.

Bezpieczeństwo ekonomiczne oznacza zatem taki stan ustroju politycznego i bę-

dącego jego następstwem systemu gospodarczego, który zapewnia swobodę prowa-

dzenia działalności podmiotom gospodarczym, stabilizację warunków makroekono-

micznych prowadzenia tej działalności, względnie niskie obciążenia biurokratyczne 

i podatkowe, na tyle uregulowane stosunki wymiany międzynarodowej, aby zapew-

nić porównywalne warunki konkurencji oraz udział w międzynarodowych sojuszach 

zwiększających względną odporność na negatywne oddziaływanie otoczenia ze-

wnętrznego [Siemiątkowski 2017].

Bezpieczeństwo finansowe jest kluczową determinantą bezpieczeństwa ekono-

micznego państwa. Ze wszystkich strumieni przepływu czynników produkcji to właś-

nie pieniądz i  jego substytuty odgrywają kluczową rolę we współczesnej, globalnej 

gospodarce. Jak wszystkie rodzaje (obszary) bezpieczeństwa, tak i ten można rozpa-

trywać w ujęciu wewnętrznym i zewnętrznym. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zewnętrzne bezpieczeństwo finan-

sowe państwa. Oznacza ono taki poziom rozwoju gospodarki i międzynarodowych 

relacji ekonomicznych, który zapewnia stabilność finansową podstawowych jedno-

stek (gospodarstw domowych i  przedsiębiorstw), systemu finansowego, instytucji 

państwowych wobec potencjalnych zawirowań na globalnym rynku, skutkujących 

odpływem zewnętrznych strumieni finansowania, oraz wzrostem kosztów obsługi za-

dłużenia [Siemiątkowski 2015]. 

Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe Polski w latach 
2004–2015

Poszukiwanie zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego państwa po-

winna rozpoczynać analiza bilansu płatniczego. Jest to podstawowe opracowanie 

statystyczne, zawierające informacje o zewnętrznej pozycji płatniczej państwa wzglę-

dem zagranicy. Bilans płatniczy stanowi zestawienie transakcji zawieranych pomię-

dzy rezydentami jednej gospodarki a podmiotami zagranicznymi (nierezydentami)1. 

1  Rezydentem jest osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju, osoba prawna mająca siedzibę 
w kraju, oraz znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez 
nierezydentów.
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Stanowi zatem nieocenione źródło wiedzy na temat strumieni napływu i  wypływu 

pieniędzy z danej gospodarki. 

Kluczową składową bilansu płatniczego jest rachunek bieżący. Księgowane są 

na nim transakcje związane z  bieżącą obsługą działalności gospodarczej przedsię-

biorstw oraz transfery jednostronne (nazywane w  metodologii bilansu płatniczego 

dochodami wtórnymi).

Rysunek 1. Saldo rachunku bieżącego w Polsce w latach 2004–2015 (w mld dol.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Rachunek bieżący w  polskim bilansie płatniczym w  latach 2004–2015 wyka-

zywał dwie wyraźne tendencje (zob. rys.  1). W  pierwszej części badanego okresu 

(2004–2008) widoczny był silny trend spadkowy. Oznacza to, że stan rachunku bie-

żącego się pogarszał (więcej pieniędzy wypływało z gospodarki niż do niej napły-

wało). Po roku 2008 następuje wyraźny trend do poprawy sytuacji w omawianym 

zakresie. Na koniec badanego okresu rachunek bieżący był prawie zrównoważony. 

Zanotowano na nim najniższy w latach 2004–2015 deficyt w wysokości niespełna 

3 mld dol.

Mimo wszystko należy zauważyć, że w całym poddanym analizie okresie rachu-

nek bieżący był deficytowy. Za taki stan rzeczy odpowiadało kilka przyczyn. Przede 

wszystkim był to deficyt w bilansie handlowym (głównej składowej rachunku obro-

tów bieżących). W większości lat przedstawionych na rysunku 2 bilans ten był silnie 

ujemny (zob. rys. 2).
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Rysunek 2. Struktura polskiego bilansu handlowego w latach 2004–2015 (w mld 
dol.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Widoczne jest również znaczące ograniczenie międzynarodowej wymiany han-

dlowej (zarówno po stronie eksportu, jak i importu) po 2008 r. Jest to zapewne efekt 

rozprzestrzenienia się w gospodarce światowej kryzysu finansowego. Po roku 2009 

widoczny jest delikatny trend wzrostowy w zakresie wymiany handlowej polskiej go-

spodarki z zagranicą. Przeważnie rósł zarówno eksport, jak i import. W 2013 r. bilans 

handlowy był nawet bliski zrównoważenia. Oficjalnie import przewyższył eksport za-

ledwie o mniej więcej 400 mln dol. To, co nie udało się od 1989 r., dokonało się w roku 

2015. Polska gospodarka po raz pierwszy od początku tzw. transformacji ustrojowej 

według oficjalnych danych osiągnęła nadwyżkę handlową. 

Osobnym – jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa ekonomicznego państwa 

niezwykle istotnym – tematem jest kwestia wiarygodności danych na temat między-

narodowych przepływów towarów i  usług. Eksperci coraz głośniej mówią, że dane 

statystyczne dotyczące polskiego eksportu są przeszacowane, a znaczna jego część 

ma charakter fikcyjny. Sytuacja taka spowodowana jest ogromną skalą wyłudzeń 

m.in. podatku VAT od czysto fikcyjnych transakcji [Ćwikowski 2016, s. 151]. 

 Jeśli takie przypuszczenia by się potwierdziły, zamiast nadwyżki w bilansie handlo-

wym zanotowalibyśmy deficyt, a cały rachunek bieżący również znalazłby się w głę-

bokim deficycie.

Kolejną przyczyną deficytu na rachunku bieżącym w  Polsce było ujemne saldo 

dochodów pierwotnych. Saldo to było w całym badanym okresie silnie ujemne. Ana-

liza szerszego (nieuwzględnionego w  niniejszym opracowaniu) szeregu czasowego 

wskazuje, że wyraźne pogorzenie omawianego salda nastąpiło po wstąpieniu Polski 

do Unii Europejskiej, czyli po roku 2004. W przedstawionym na rys. 3 okresie 2004–

2015 widoczny jest silny trend spadkowy oznaczający pogarszanie się omawianego 
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salda. Trend ten wyhamował nieco w latach 2011–2015, mimo to jednak saldo docho-

dów pierwotnych na koniec badanego okresu zamknęło się deficytem na poziomie 

poniżej 16 mld dol.

Rysunek 3. Saldo dochodów pierwotnych w polskim bilansie płatniczym w latach 
2004–2015 (w mld dol.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Obserwowane od lat ujemne saldo dochodów pierwotnych w  polskim bilan-

sie płatniczym jest efektem otwarcia gospodarki na kapitał zagraniczny. Inwestorzy 

bezpośredni po latach lokowania kapitału w  ostatniej dekadzie zaczęli inkasować 

większe zyski. Zatrudniają również wielu zagranicznych pracowników, coraz hojniej 

ich wynagradzając. Z  uwagi na rozwój gospodarki i  względnie dobrą koniunkturę 

korzystają również inwestorzy portfelowi, inkasując zyski powiązane ze wzrostem 

przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia jest rosnące zadłużenie, którego obsługa również 

generuje odpowiednie wypływy kapitału na badanym rachunku. 

W praktyce znaczącą część tego salda może stanowić również efekt tzw. luki po-

datkowej w CIT. Zagraniczne koncerny rezydujące w Polsce, wykorzystując możliwo-

ści tzw. optymalizacji podatkowej, transferują zyski za granicę, nie płacąc przy tym 

podatków [Ratajczak 2017]. Biorąc pod uwagę szacunki dotyczące wielkości tej luki 

(rzędu 46  mld  zł za sam tylko 2016 r.), ujawnia się kolejne potencjalne zewnętrzne 

zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. 

Drugim rachunkiem bilansu płatniczego według wytycznych MFW jest rachu-

nek kapitałowy. Zapisywane są na nim transfery własności aktywów rzeczowych, 

z  wyraźnym przeznaczeniem na finansowanie środków trwałych oraz umorzenie 

długu przez kredytodawcę, a  także transfery środków związanych z nabyciem lub 

sprzedażą aktywów niefinansowych i  nieprodukowanych. W  wypadku Polski zna-

czącą część napływu na rachunek kapitałowy stanowią środki z funduszy UE, prze-
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znaczone na finansowanie dróg, budynków użyteczności publicznej, pozostałej in-

frastruktury itp.

Rysunek 4. Zmiany na rachunku kapitałowym w polskim bilansie płatniczym w la-
tach 2004–2015 (w mld dol.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP.

W przeciwieństwie do rachunku bieżącego rachunek kapitałowy w latach 2004–

2015 był dodatni (nadwyżka) i dodatkowo prawie w całym powyższym okresie wy-

kazywał trend rosnący (zob. rys.  4). Takie kształtowanie się omawianego salda po-

twierdza, że Polska jest beneficjentem netto funduszy unijnych. Dodatkowo należy 

stwierdzić, że dodatnie saldo rachunku kapitałowego niejako finansowało deficyt na 

rachunku bieżącym. 

W pierwszych trzech latach po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej saldo na 

rachunku kapitałowym nie było zbyt duże (zob. rys. 4). Zamykało się kwotą mniej 

więcej 2  mld  dol. Począwszy od roku 2007, zauważalne jest jednak silne ożywie-

nie w tym zakresie. Nadwyżka na omawianym rachunku się podwoiła. W kolejnych 

latach, aż do roku 2014, rachunek kapitałowy zamykał się coraz większym saldem 

(w 2014 r. ponad 13 mld dol.). W ostatnim roku badanego okresu – 2015 – nastą-

piło nieznaczne pogorszenie stanu powyższego rachunku. Częściowo jest to sku-

tek zmiany kursu dolara amerykańskiego (w  którym wyrażone są dane na rys.  4), 

a  częściowo efekt zmiany unijnej perspektywy budżetowej. Środki z  perspektywy 

2007–2013 skończyły napływać, natomiast projekty z  nowej (2014–2020) jeszcze 

się nie rozkręciły.

Bardzo ważnym z  perspektywy zewnętrznego bezpieczeństwa finansowego ra-

chunkiem bilansu płatniczego jest rachunek finansowy. Aktualnie według wytycz-

nych MFW księgowane są na nim przepływy związane z inwestycjami bezpośrednimi 

(BIZ), portfelowymi (ZIP), pozostałymi oraz utrzymaniem aktywów rezerwowych.
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Rysunek 5. Zmiany na rachunku finansowym w latach 2004–2015 (w mld dol.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Jak pokazują dane na rys. 5, saldo rachunku finansowego polskiego bilansu płat-

niczego było prawie w całym badanym okresie ujemne. Widoczne są przy tym dwie 

wyraźne tendencje. W  latach 2004–2008 saldo omawianego rachunku wykazywa-

ło wyraźny trend spadkowy. Deficyt na nim pogłębiał się z roku na rok, aż w 2008 r. 

osiągnął rekordowe rozmiary – ponad 40 mld dol. Następnie stopniowo następowa-

ła poprawa sytuacji w omawianym zakresie. W 2015 r. zanotowano nawet niewielką 

nadwyżkę na rachunku finansowym, rzędu około 1,5 mld dol. (zob. rys. 5). Za taki stan 

rachunku finansowego w polskim bilansie płatniczym odpowiedzialne były dwie za-

sadnicze jego składowe. Po pierwsze, praktycznie w całym badanym okresie (z wy-

jątkiem roku 2013) do Polski napływała znaczna liczba bezpośrednich inwestycji, 

a jednocześnie względnie niewielka była aktywność polskich podmiotów za granicą. 

Po drugie, do Polski napływała także znaczna liczba inwestycji portfelowych (zwłasz-

cza w latach 2009–2012), związanych w dużej mierze z zakupem polskich papierów 

skarbowych (czyli z finansowaniem zadłużenia publicznego). Zagrożenia wynikające 

z takiej struktury salda rachunku finansowego omówione zostaną w dalszej części ni-

niejszego opracowania.

Kluczową kwestią w ocenie zewnętrznego bezpieczeństwa finansowego państwa 

są nie tyle stany poszczególnych rachunków bilansu płatniczego, ile relacje pomiędzy 

nimi. Dla przykładu ta sama wysokość deficytu bilansu obrotów bieżących w jednej 

konfiguracji z  pozostałymi rachunkami bilansu płatniczego może zostać uznana za 

stosunkowo bezpieczną, w innej zaś będzie decydentom spędzała sen z oczu.

Najistotniejsze w ocenie zewnętrznego bezpieczeństwa finansowego będzie sal-

do rachunku bieżącego. Chociaż nie istnieje uniwersalna, progowa miara deficytu 

obrotów bieżących, pozwalająca stwierdzić, czy bilans jest, czy nie jest bezpieczny, 

wysoce ujemna wartość tego salda z  pewnością generuje ryzyko skokowej korek-
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ty nierównowagi, która może mieć wpływ na dynamikę realnego dochodu naro-

dowego. Istotne jest zatem źródło pokrycia wspomnianego deficytu. Jeżeli deficyt 

obrotów bieżących pokryty jest dodatnim saldem bezpośrednich inwestycji zagra-

nicznych, to sytuację można uznać za stosunkowo bezpieczną. BIZ stanowią bo-

wiem rodzaj aktywów międzynarodowych o  względnie trwałym charakterze i  dłu-

gim horyzoncie planowania. Wiążą się najczęściej z  koniecznością zaangażowania 

inwestora w  budowę infrastruktury, zatrudnienia pracowników czy negocjowania 

z  władzami zwolnień podatkowych. Istnieje zatem stosunkowo niewielkie niebez-

pieczeństwo nagłego wycofania się inwestora, a co za tym idzie – odpływu kapitału 

z gospodarki. 

Sytuacja wygląda mniej komfortowo, kiedy saldo inwestycji bezpośrednich nie 

pokrywa w całości lub nawet w dużej części deficytu obrotów bieżących. Wówczas 

deficyt ten powinien być pokryty dodatnim saldem zagranicznych inwestycji portfe-

lowych. Taki przypadek jest już znacznie mniej bezpieczny. ZIP stanowią bowiem sto-

sunkowo nietrwały rodzaj międzynarodowych aktywów. Inwestor pośredni bardzo 

łatwo może wycofać zaangażowane środki, powodując jednocześnie nagły odpływ 

kapitału z gospodarki. Jeżeli saldo inwestycji zagranicznych nie pokrywa deficytu na 

rachunku bieżącym, to może on w  ostateczności zostać pokryty dodatnim saldem 

rachunku kapitałowego. Ocena takiej sytuacji zależy w  szczególności od perspek-

tyw w zakresie napływu kapitału na tym rachunku. W polskim przypadku dotyczy to 

w szczególności kolejnych budżetów unijnych.

Jak pokazują dane w tabeli 1, sytuacja bilansu płatniczego w Polsce charakte-

ryzowała się ograniczoną stabilnością w  okresie 2004–2015. In minus wyróżniają 

się szczególnie lata 2008–2012, kiedy to stopa pokrycia deficytu bilansu obrotów 

bieżących dodatnim saldem bezpośrednich inwestycji zagranicznych wynosiła 

maksimum 50%, a  w  2008  r. wyniosła tylko 28%, co należy odczytać jako szcze-

gólnie niebezpieczne. Sytuacji w tym roku nie poprawiło sumowanie sald BIZ i ZIP, 

wskaźnik pokrycia deficytu obiema kategoriami wyniósł zaledwie 20% z uwagi na 

dezinwestycje na rachunku inwestycji portfelowych. Najwyższy wskaźnik pokrycia 

deficytu w rachunku bieżącym dodatnim saldem BIZ odnotowano w latach 2004–

2006 (około 80%) oraz w  latach 2014–2015 (niewielki deficyt), kiedy sytuacja na 

rachunku bieżącym, przynajmniej w statystykach, uległa poprawie (odpowiednio 

114% i 333%).
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Rozszerzenie wskaźnika pokrycia deficytu rachunku bieżącego o saldo zagranicz-

nych inwestycji portfelowych daje różne rezultaty. W większości wypadków pozytyw-

ne w tym sensie, że cały deficyt jest wówczas pokryty sumarycznym saldem BIZ i ZIP 

(lata: 2004–2005, 2009–2012). Występują jednak również sytuacje, gdzie wskaźnik 

pokrycia deficytu pogarsza się przy uwzględnieniu inwestycji portfelowych. Do takiej 

sytuacji doszło np. w latach 2006–2008, czy w roku 2014.

Istotnym wskaźnikiem (na co wskazano wyżej) jest pokrycie deficytu rachunku 

bieżącego saldem bilansu kapitałowego. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy 

saldo BIZ nie pokrywa całości (czy choćby większości) deficytu na rachunku bieżą-

cym. Wskaźnik ten pokazuje potencjalne zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa pol-

skiego bilansu płatniczego w sytuacji, gdyby nagle zmniejszył się strumień środków 

unijnych napływających do gospodarki (co niewątpliwie nastąpi w niedługim czasie). 

Jak pokazują dane w  tabeli  1, w  niektórych latach stopień pokrycia deficytu w  ra-

chunku bieżącym saldem bilansu kapitałowego jest zbliżony do wskaźnika pokrycia 

saldem BIZ lub nawet go przekracza. Na przykład w 2012 r. saldo bilansu kapitałowe-

go pokrywało wypływ gotówki z  rachunku bieżącego w 59%, podczas gdy napływ 

BIZ pokrywał go tylko w 33%. Co się stanie w wypadku, gdy szeroki strumień unijnych 

funduszy zostanie zahamowany? 

Rozwinięciem analizy bilansu płatniczego pod kątem zewnętrznych zagrożeń 

bezpieczeństwa finansowego państwa jest analiza wielkości zadłużenia zagraniczne-

go krajowych rezydentów. Dane dotyczące tego problemu są składowymi różnych ra-

chunków bilansu płatniczego, dlatego też warto je podsumować w jednym miejscu. 

Zadłużenie zagraniczne jest sumą zobowiązań finansowych krajowych dłużników 

wobec zagranicznych wierzycieli (rządów, banków, organizacji i  innych podmiotów 

gospodarczych), na które składają się kredyty i pożyczki oraz zobowiązania z tytułu 

wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych.

Głównym zagrożeniem bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, wynikającym 

z powiększającego się zadłużenia zagranicznego, jest uzależnienie finansowe gospo-

darki od podmiotów zewnętrznych. Sytuacja ta obniża autonomię krajowej polityki 

gospodarczej oraz rachunku ekonomicznego przedsiębiorstw i gospodarstw domo-

wych. Rosnące zagraniczne zobowiązania obniżają wiarygodność kredytową, utrud-

niają dostęp do kapitału i podnoszą jego koszt. Dłużnicy zostają obciążeni kosztami 

obsługi zadłużenia, co powoduje nieefektywną alokację dochodu (słabsze dofinanso-

wanie usług publicznych), obniża konsumpcję (niższy poziom zaspokojenia potrzeb 

społecznych) i inwestycje. Oznacza to zatem mniejszą chłonność gospodarki świato-
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wej i skutkuje jej wolniejszym tempem rozwoju [Dynus 2007], ograniczając poziom 

zamożności przyszłych pokoleń.

Zadłużenie zagraniczne Polski na koniec 2015  r. było znaczące. Bank Światowy 

oszacował je na 329 mld dol. Dało to 10. miejsce wśród państw rynków wschodzą-

cych i krajów rozwijających się. W ujęciu względnym oznacza to prawie 5,4 tys. dol. 

per capita oraz około 45%  PKB. Jeżeli porówna się polskie zadłużenie zagraniczne 

z  zadłużeniem wszystkich pozostałych dłużników na świecie, to okazuje się, że no-

minalnie polska gospodarka plasuje się na 31. miejscu. W ujęciu względnym daje to 

miejsce 44.

Dla przedstawienia pełniejszego obrazu zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa 

finansowego państwa pozostaje jeszcze poruszenie kwestii uwypuklenia problemu 

tzw. oficjalnych aktywów rezerwowych. Od pewnego czasu ich zmiany są księgowa-

ne na rachunku finansowym bilansu płatniczego. Wcześniej figurowały w  nim jako 

oddzielny rachunek. Aktywa rezerwowe to płynne zagraniczne aktywa kontrolowane 

przez władzę monetarną i służące do zaspokajania potrzeb w zakresie finansowania 

bilansu płatniczego, interweniowania w  kurs walutowy oraz wzmacniania zaufania 

do waluty i gospodarki krajowej stanowiącego o zdolności kredytowej jej podmiotów 

gospodarczych. Aktywa rezerwowe obejmują instrumenty takie jak: złoto monetar-

ne, papiery wartościowe, depozyty i  gotówkę, zasoby SDR-ów, pozycję rezerwową 

w MFW, derywaty finansowe, pozostałe roszczenia [IMF 2009, s. 113[.

Aktywa rezerwowe są od lat głównym zabezpieczeniem zewnętrznej wypłacalno-

ści gospodarki. Jednocześnie są także kluczowym elementem systemu bezpieczeń-

stwa finansowego państwa. Ich znaczenie poważnie wzrosło po ostatnim kryzysie 

finansowym. Doświadczenia z nim związane udowodniły dobitnie, że bieżące moni-

torowanie ekspozycji państwa na zewnętrzne ryzyka i odpowiednie dostosowanie do 

niej poziomu własnych rezerw jest bezwzględną koniecznością.

Na koniec 2016 r. wartość polskich oficjalnych aktywów rezerwowych oszacowa-

no na prawie 112  mld  dol., co daje sporo ponad 20% oficjalnego PKB. Ich wartość 

zaczęła rosnąć szczególnie intensywnie po roku 2007. Za taki stan rzeczy odpowia-

da zwiększony napływ funduszy z budżetu UE. Euro wymieniane przez Ministerstwo 

Finansów (MF) w NBP zasilało omawiane rezerwy i powodowało szybki ich przyrost 

(generując oczywiście coraz wyższe koszty absorbcji nadpłynności). W wyniku poro-

zumienia pomiędzy MF a NBP od maja 2011 r. euro z funduszy unijnych wymieniane 

jest na rynku międzybankowym. Jak widać na rysunku 6, spowodowało to znaczący 

spadek dynamiki przyrostów oficjalnych aktywów rezerwowych.
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Rysunek 6. Aktywa rezerwowe Polski w  latach 1998–2016 (w  mld dol., mld euro 
i jako % PKB)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i NBP.

Gros polskich aktywów rezerwowych inwestowanych jest w papiery wartościowe 

(72,7%). Znaczącą ich część stanowią również lokaty i gotówka w zagranicznych ban-

kach (21,8%). Mniejszy udział w rezerwach ogółem mają złoto oraz SDR-y.

Pomimo nominalnie imponujących rozmiarów polskich oficjalnych aktywów re-

zerwowych w  ujęciu globalnym nie są one już tak duże. W  rankingu największych 

posiadaczy rezerw Polska zajmuje 23. pozycję. Jej aktywa rezerwowe stanowią zale-

dwie 0,8% ogółu światowych zasobów rezerwowych. W rankingu państw UE daje to 

5. pozycję.

Zagrożenia związane z utrzymywaniem aktywów rezerwowych dotyczą adekwat-

ności ich poziomu. Należy przy tym podkreślić, że ustalenie odpowiedniego dla danej 

gospodarki poziomu rezerw jest niezwykle trudne. Nie ma bowiem uniwersalnej me-

tody, która dostarczyłaby wiarygodną informację, jaki powinien być poziom oficjal-

nych aktywów rezerwowych. 

Interferencja zagrożeń zewnętrznego bezpieczeństwa 
finansowego państwa

Opisane zagrożenia dla zewnętrznego bezpieczeństwa finansowego państwa są ze 

sobą ściśle powiązane i  silnie od siebie uzależnione. Poszczególne zagrożenia, któ-

rych efekty księgowane są na różnych rachunkach bilansu płatniczego, w  praktyce 

wykazują tendencję do wzajemnej interferencji. Zjawisko znane z  przyrody polega 

w tym wypadku na powstaniu nowego, silniejszego (wzmocnionego) rozkładu (zgod-
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nej z cyklem gospodarczym) amplitudy zagrożeń w wyniku nakładania się dwóch lub 

więcej niebezpieczeństw. Warunkiem trwałej interferencji zagrożeń jest ich korelacja. 

O taką w tym wypadku nietrudno. Gospodarka to bowiem gęsta sieć powiązań i rela-

cji pomiędzy różnymi podmiotami, instytucjami i procesami. Zazwyczaj jednostkowa 

zmiana jednych wielkości dzięki mnożnikom powoduje wielokrotnie większe zmiany 

innych parametrów ekonomicznych. 

W  skrajnie niekorzystnych warunkach, związanych z  układem relacji między-

narodowych, może nastąpić nałożenie się na siebie – interferencja – zewnętrznych 

zagrożeń finansowych. W  razie znacznego pogorszenia nastrojów na globalnym 

rynku finansowym (co nie jest wykluczone, a  jak twierdzi wielu analityków, to tyl-

ko kwestia czasu) polska gospodarka może doświadczyć spadku zaufania ze stro-

ny zagranicznych inwestorów. To również nie jest sytuacja niemożliwa, bowiem 

od wielu już lat jesteśmy przez zagranicznych graczy finansowych traktowani na 

równi z  tzw. gospodarkami wschodzącymi, tzn. obarczonymi zwiększonym ryzy-

kiem. W wypadku wystąpienia zawirowań na rynkach międzynarodowych inwesto-

rzy błyskawicznie zaczynają wycofywać płynny kapitał przede wszystkim właśnie 

z  tych rynków i  pozbywać się walut właśnie tych państw. Procesowi odpływu ka-

pitału w  tym układzie zapewne towarzyszyłoby pogorszenie bilansu handlowego 

w  wyniku pogorszenia międzynarodowej koniunktury, w  tym kondycji głównych 

partnerów handlowych. Oznacza to pogorszenie salda bilansu obrotów bieżących, 

czyli wzrost ryzyka zewnętrznego. Proces pogarszania salda obrotów bieżących po-

tęguje dodatkowo realizacja zysków przez międzynarodowe koncerny, powiązana 

z optymalizacją podatkową.

Wzrost międzynarodowego ryzyka ekonomicznego powoduje najczęściej rów-

nież zwiększenie ryzyka politycznego. I tak już napięta sytuacja w Unii Europejskiej, 

jak oceniają analitycy, w  każdej chwili może się jeszcze pogorszyć. Europa dwóch 

prędkości w praktyce staje się faktem. W obliczu opuszczenia struktur unijnych przez 

Wielką Brytanię, jednego z największy płatników netto wspólnego budżetu, faktem 

też staje się zmniejszenie środków dla największych beneficjentów takich jak Polska. 

Oznacza to drastyczne pogorszenie rachunku kapitałowego bilansu płatniczego oraz 

kolejny negatywny impuls na rachunku obrotów bieżących (część środków unijnych 

księgowana jest bowiem na rachunku dochodów wtórnych). 

Kolejne skutki takiego scenariusza nietrudno przewidzieć. Spadek wiarygodności 

zewnętrznej gospodarki spowodowałby wzrost obsługi zadłużenia publicznego i ze-

wnętrzne zagrożenia przeniosłyby się łatwo na grunt wewnętrzny. 

Piotr Siemiątkowski



79

Tak zarysowany scenariusz oczywiście nie musi się spełnić. Faktem pozostaje jed-

nak znaczący wzrost międzynarodowego ryzyka politycznego i ekonomicznego, któ-

re połączone z dynamicznym rozwojem rynku finansowego generują bezwzględną 

konieczność intensywnego zabiegania o utrzymanie zewnętrznego bezpieczeństwa 

finansowego państwa czy ogółem jego bezpieczeństwa ekonomicznego. Zadaniem 

krajowej polityki gospodarczej jest w tej sytuacji bieżący monitoring finansowych za-

grożeń zewnętrznych i przeciwdziałanie wspomnianej ich interferencji. 

Podsumowanie

Rozwój globalnego rynku finansowego i  będący jego następstwem wzrost świato-

wych zasobów kapitału, dla którego właściciele ciągle poszukują intratnych lokat, 

powoduje, że gospodarki (szczególnie te rozwijające się) narażone są na coraz więk-

sze zewnętrzne zagrożenia finansowe. Utrzymanie określonego poziomu bezpie-

czeństwa ekonomicznego, a w szczególności finansowego, wymaga coraz większych 

wysiłków ze strony instytucji publicznych oraz jednostek komercyjnych w  zakresie 

zarządzania transakcjami międzynarodowymi. Wiele źródeł zagrożeń finansowych 

znajduje się bowiem w przestrzeni międzynarodowej czy wręcz globalnej i pozostaje 

poza całkowitą kontrolą krajowych ośrodków decyzyjnych.

Do tego dochodzi znaczący w  ostatnich latach wzrost ryzyka politycznego. 

W szczególności dotyczy to stosunków w ramach Unii Europejskiej, ale również sto-

sunków wewnętrznych. Brak stabilności w  stosunkach zarówno zewnętrznych, jak 

i wewnętrznych jest istotnym czynnikiem wzmacniającym proces interferencji zagro-

żeń bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.

Zjawisko interferencji jest szczególnie groźne w  razie wystąpienia niesprzyjają-

cych warunków zewnętrznych. Powtórka światowego kryzysu finansowego, w wyni-

ku pęknięcia takiej czy innej bańki spekulacyjnej, może spowodować istotne wzmoc-

nienie poszczególnych zagrożeń i  sprawić, że zewnętrzna nierównowaga płatnicza 

spowoduje istotne szkody w krajowym systemie gospodarczym.

Przedstawiona analiza jest zaledwie przyczynkiem do głębszego rozważenia zasy-

gnalizowanego w niej problemu. Wiele istotnych kwestii, jak choćby problem zmian 

kursu walutowego czy międzynarodowych spekulacji, nie zostało w  niej poruszo-

nych. Tym niemniej może ona stanowić punkt wyjścia do innowacyjnych analiz pozio-

mu bezpieczeństwa finansowego czy – ogółem – ekonomicznego państwa, których 
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podstawą będzie zjawisko interferencji zagrożeń. Oznacza to, że oddzielne badanie 

poszczególnych rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa państwa daje tylko cząstkowe 

informacje. Współcześnie konieczne jest prowadzenie badań nad oddziaływaniem na 

siebie poszczególnych zagrożeń, ich interferencją.

Piotr Siemiątkowski
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Abstract: In the 21st century companies need to innovate in order to develop. It is not 
just about product innovation, but also as a  broadly understood concept, that is also 
organizational, technological, process. Innovative actions that will streamline the business 
and make it more competitive than other industry players. One cannot grow by increasing 
market share with a low price, because the customer of the 21st century is also evolving, 
changing needs, changing pocket size, and hence requirements for product quality and 
service need to change.This article is intended for entrepreneurs as they see innovation, 
what obstacles they face when they are introduced, how they view this process, and how 
it translates into a competitive change.
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Wprowadzenie

Rozwój przedsiębiorstwa jest dziś podstawowym problemem spędzającym sen 

z  oczu wielu menadżerom i  właścicielom firm. Jest to problem szczególnie trudny, 

ponieważ prawie w każdej branży występuje silna konkurencja, która odbiera klien-

tów i  zmusza do działań niestandardowych, wyróżniających się na tle innych firm, 

nastawionych na nowoczesne technologie. Okres transformacji polskich przedsię-

biorstw w gospodarce rynkowej już dobiegł końca. Mimo że polskie przedsiębiorstwa 

funkcjonują w gospodarce rynkowej zaledwie od roku 1989, to okres ten wystarczył, 
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aby poznać zasady konkurowania, kształtowanie się popytu i podaży oraz zapoznać 

się z mechanizmami rynkowymi, które powodują, że jedne przedsiębiorstwa się roz-

wijają, a inne kończą działalność. Polska gospodarka na świecie nie jest już postrze-

gana jako rozwijająca się, ale jesteśmy uznawani za kraj rozwinięty, w którym przed-

siębiorstwa mogą skutecznie konkurować zarówno na rynkach europejskich, jak 

i światowych.

Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie pojęcia innowacji, konkurencyjności 

oraz zaprezentowanie wyników badań wśród przedsiębiorców z sektora MŚP w po-

wiecie łomżyńskim na tematy postrzegania innowacji i problemów z ich wdrażaniem. 

Badanie było prowadzone na podstawie ankiety, która zawierała kilka pytań odno-

śnie do innowacji w przedsiębiorstwie. Wyniki tych badań zostaną zaprezentowane 

w dalszej części artykułu. 

Innowacje są skutecznym działaniem w  zwiększaniu konkurencyjności przed-

siębiorstw oraz w jego rozwoju. Jednak występuje szereg problemów z ich wdraża-

niem, począwszy od braku zrozumienia całościowego tego pojęcia przez przedsię-

biorców z sektora MŚP, po trudności, jakie napotykają przy ich wdrażaniu. Zatem aby 

przejść do prezentacji wyników badań, najpierw należy wyjaśnić pojęcie innowacji 

w szerokim tego słowa znaczeniu oraz pojęcie konkurencyjności. Literatura z zakre-

su zarządzania dobrze wyjaśnia te pojęcia, jednak wielu właścicieli firm z  sektora 

MŚP nie potrafi znaleźć czasu na dokształcenie się w tym zakresie. Część właścicieli 

firm w sektorze MŚP nie ma wyższego wykształcenia, często prowadzi firmę pracu-

jąc razem z pracownikami, a bardzo rzadko zajmuje się obserwacją rynku i udziałem 

w szkoleniach z zarządzania. Zazwyczaj jeśli już uczestniczą w  jakichś szkoleniach, 

to są to szkolenia branżowe. Konkurowanie opierają głównie na strategiach niskich 

cen. Jednak klient z XXI w. jest bardziej wymagający i podejmuje decyzje o zakupie 

produktu nie tylko na podstawie ceny, lecz także szeregu parametrów zarówno tech-

nicznych, jak i jakościowych produktu czy usługi. Bardzo duże znaczenie mają rów-

nież walory użytkowe, a także estetyczne. Konkurowanie wyłącznie ceną i w Polsce, 

i na świecie przestaje już być skuteczne. Trzeba stawiać na innowacje, które są sku-

tecznym narzędziem konkurowania na rynku, przyczyniają się do rozwoju i  umac-

niania pozycji.
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Wyjaśnienie pojęcia innowacji

Pojęcie innowacji jest szeroko opisywane w  literaturze o  zarządzaniu. Teoretycznie 

każdy przedsiębiorca wie, o co chodzi, ale nie do końca, ponieważ większość przed-

siębiorców z sektora MŚP mocno zawęża znaczenie tego pojęcia, ograniczając się wy-

łącznie do innowacji produktowych. 

Każde przedsiębiorstwo, aby mogło się rozwijać efektywnie i  dynamicznie, po-

trzebuje nie tylko zmian, lecz także innowacji: nowoczesnych produktów, nowych 

technologii, nowych systemów organizacji i zarządzania, marketingu itd. [Penc 1999, 

s. 141]. Wszystko to może osiągać dzięki postawom przedsiębiorczym, przedsiębior-

czym pracownikom i ich otwartym umysłom. Działania innowacyjne podnoszą kon-

kurencyjność przedsiębiorstw. Poniżej przytoczono kilka definicji spotykanych w lite-

raturze:

1. Innowacja odnosi się do jakiegokolwiek dobra, usługi lub pomysłu, który 

jest postrzegany przez kogoś jako nowy. Pomysł może istnieć od dawna, ale 

stanowi innowacje dla osoby, która go postrzega jako nowy [Kotler 2009, 

s. 322].

2. Innowację należy rozumieć jako modyfikację wyrobu, usługi, procesu pro-

dukcyjnego lub technologii [Weber 1996, s. 468].

3. Pod pojęciem innowacji rozumiemy każdą świadomą, funkcjonalną, pozy-

tywną i  postępową zmianę materialnych i  niematerialnych elementów jed-

nostki organizacyjnej, tj. każdą zmianę sprzyjającą jej rozwojowi, wzrostowi 

oraz zwiększeniu efektywności [Perlaki 1983, s. 17].

Współcześnie powszechnie stosuje się definicję zaproponowaną przez OECD, któ-

ra rozróżnia cztery rodzaje innowacji wprowadzanych przez przedsiębiorstwa. Chodzi 

o tzw. metodologię Oslo [OECD 2005, ss. 49–55]. Określa ona innowacje jako zasto-

sowanie nowych lub znacznie udoskonalonych dóbr (towarów lub usług), procesów, 

metod marketingowych i organizacyjnych, zmian stosunków z otoczeniem lub orga-

nizacji pracy. Definicja ta wyróżnia kilka typów innowacji:

1. produktowe – wprowadzenie na rynek wyrobu lub usługi, które są nowe lub 

znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań,

2. procesowe – wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produk-

cji lub dostawy,

3. organizacyjne – wdrożenie nowych metod zarządzania firmą, co dotyczy 

zmian w organizacji miejsc pracy lub w stosunkach z otoczeniem,
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4. marketingowe – wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze 

znaczącymi zmianami w  projekcie/konstrukcji produktu, opakowaniu, dys-

trybucji, promocji bądź strategii cenowej.

Warunkiem uznania nowego rozwiązania za innowację jest jego komercjalizacja, 

a proces powstawania innowacji składa się z dwóch elementów: stworzenia nowej idei 

oraz jej wdrożenia przez komercjalizację [Carlino i Kerr 2014]. Innowacją jest więc w szcze-

gólności również zastosowanie rozwiązania nowego dla firmy, ale znanego na rynku.

Pojęciami pokrewnymi innowacji są: działalność innowacyjna, innowacyjna firma 

oraz innowacyjność. Działalność innowacyjna dotyczy działań naukowych, technicz-

nych, organizacyjnych, finansowych i  komercyjnych, które prowadzą do wdrażania 

innowacji. Za innowacyjną firmę uznaje się natomiast tę, która wdrożyła innowację 

w rozpatrywanym okresie [OECD 2005]. Innowacyjnością można natomiast określić, 

według metodologii Oslo, aktywność nakierowaną na wdrażanie innowacji, zarówno 

w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Innowacje są efektem nie tylko działań pojedynczych podmiotów, ale procesu 

zbiorowego uczenia się przy udziale intensywnych interakcji pomiędzy różnymi akto-

rami [Vinnova 2014]. W tej gałęzi literatury przedmiotu, która czerpie z ustaleń teorii 

rozwoju lokalnego, dominuje przekonanie, że akumulacja wiedzy, efekty uczenia się, 

powstawanie innowacji i ich dyfuzja zależą od różnorodnych czynników społecznych 

i ekonomicznych, często o charakterze lokalnym i sieciowym [Suorsa 2007]. W takim 

ujęciu innowacje nie są procesami indywidualnymi firm czy gospodarek, lecz efektem 

wspólnych działań i licznych interakcji podmiotów powiązanych relacjami formalny-

mi i nieformalnymi. W szerokim ujęciu innowacja i  innowacyjność oznaczają aktyw-

ność społeczną oraz ekonomiczną, której celem jest nowe wykorzystanie zasobów, 

nowe idee, nowy sposób działania i wprowadzania zmian, które polegają na zastąpie-

niu obecnego stanu rzeczy innym [Gomułka 1998].

Innowacyjność, mimo że jest związana przede wszystkim z  komercyjną aktyw-

nością sektora prywatnego, może również, za pomocą tzw. innowacji społecznych, 

zwiększać efektywność sektora publicznego i pomagać w rozwiązywaniu problemów 

takich jak wykluczenie społeczne i bezrobocie. Celem polityki wspomagania innowa-

cyjności nie musi zatem być tylko promowanie wzrostu gospodarczego uzyskiwane-

go dzięki wprowadzeniu nowych produktów, usług i procesów na rynek lub w orga-

nizacjach prywatnych bądź publicznych; może być nim także zwiększenie zdolności 

firm i podmiotów do uczenia się [Lundvall, Borras 1997] oraz dążenie do osiągnięcia 

innych efektów społecznych.
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Innowacyjność jest powiązana ze zdolnością do generowania i  wykorzystania 

wiedzy, kreatywnością oraz przedsiębiorczością. Wiedza stanowi zakumulowany za-

sób informacji, możliwy do wykorzystania i  zastosowania [Howells 2002]. Kreatyw-

ność prowadzi do tworzenia nowych idei i  rozwiązań, a  zależy m.in. od otoczenia 

społecznego oraz tego, na ile nowość (novelty) jest ceniona społecznie i ekonomicz-

nie. Istotne jest również to, w jakim stopniu akceptowalne jest kwestionowanie do-

tychczasowych rozwiązań, a popularne szukanie nowych oraz czy istnieje społeczne 

przyzwolenie na ponoszenie kosztów, jakie mogą się wiązać z błędami popełnianymi 

w tym procesie [Perry-Smith, Shalley 2003]. Wiedza, jej transfer i kreatywność są ze 

sobą blisko powiązane, ponieważ kreatywność opiera się na dotychczasowym do-

robku, doświadczeniu i umiejętnościach. Przedsiębiorczość oznacza natomiast m.in. 

identyfikację ocen i ocenę szans wprowadzenia nowych produktów i nowych usług, 

a także sposobów organizowania nowych rynków [Shane 2003].

Zatem innowacja bywa bardzo szeroko pojmowana przez różnych autorów, jest 

to pojęcie złożone i  wieloaspektowe. W  odniesieniu do biznesu pod tym pojęciem 

należy rozumieć działania o charakterze badawczym, technicznym, organizacyjnym, 

finansowym, szkoleniowym i handlowym, których celem jest opracowanie oraz wdro-

żenie nowych produktów i  procesów lub istotne ulepszenie już funkcjonujących. 

Innowacyjność dla przedsiębiorstw to dostęp do najnowocześniejszych technolo-

gii, najnowszej wiedzy oraz wzrost konkurencyjności i większe możliwości eksportu 

swoich wyrobów. W Polsce z badaniami nad nowymi produktami nie jest najlepiej. 

Przedstawia to tabela 1, która obrazuje, jak przedstawia się na początku XXI w. liczba 

patentów zgłaszanych do Urzędu Patentowego.

Tabela 1. Liczba zgłoszeń do polskiego Urzędu Patentowego 
1995 2000 2005 2006

Zgłoszone wynalazki krajowe 2595 2404 2028 2157
Udzielone patenty 1619 939 1054 1122
Zgłoszone wzory użytkowe 2119 1274 600 625
Udzielone prawa ochronne 922 680 829 869

Źródło: GUS.

Widzimy, że najmniej wynalazków zgłoszono w roku 2005. W 2006 r. pojawiła się 

tendencja wzrostowa, jednak jest to ciągle kropla w morzu potrzeb. W okresach do-

brej koniunktury gospodarczej przedsiębiorstwa uważają, że nie muszą konkurować 

i wydawać pieniędzy na badania nad nowymi wynalazkami, ponieważ rynek i tak jest 
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chłonny, więc wszystko zostanie sprzedane. Świadczą o tym dane na temat nakładów 

na badania i rozwój.

Tabela 2. Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce

1995 2000 2005 2006

Nakłady (w mln zł) 21332 4796 5575 6133

Relacja do PKB (w proc., ceny bieżące) 0,65 0,66 0,57 0,58

Zatrudnienie w R&D
83590 78925 76761

Brak 
danych

Źródło: GUS.

W  latach 90. XX  w. na nowe technologie wydawano więcej, ponieważ Polska 

przeszła do systemu gospodarki rynkowej. Wiek XXI przyniósł niestety spowolnienie 

działań innowacyjnych. Jednak w wypadku przedsiębiorstw małych i średnich takie 

postępowanie jest błędne, ponieważ innowacje i  przedsiębiorczość są najskutecz-

niejszym sposobem poprawy konkurencyjności na rynku. 

Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej sprawiło, że pojawiły się fundusze na 

rozwój i wzrost innowacyjności naszych firm. Większość innowacyjnych działań spro-

wadza się do zakupu nowoczesnych linii produkcyjnych, które zwiększają możliwości 

produkcyjne, zdecydowanie poprawiają jakość wyrobów, ale nie do końca przekłada-

ją się na innowacyjność. Bardzo mało firm, szczególnie z sektora MŚP, stawia na B+R, 

na innowacje organizacyjne, procesowe czy marketingowe.

Według syntetycznej oceny konkurencyjności – wynikającej z  rankingu Forum 

przedstawionego w ostatnim raporcie [GCR 2008–2009, s. 10] – Polska została sklasy-

fikowana na 53. miejscu wśród 134 krajów (o dwa miejsca niżej niż w roku poprzed-

nim), z oceną 4,28 pkt. (w skali od 1 do 7), za Włochami, Indiami, Rosją i Maltą. Inno-

wacyjność polskiej gospodarki uzyskała notę 3,2 pkt, czyli bardzo niską.

Liderami rynkowymi nie zostają outsiderzy, lecz przedsiębiorstwa innowacyjne, 

o  poglądach przedsiębiorczych na przyszłość, które mają sprecyzowane, jasno wy-

tyczone cele. Należy również bezwzględnie zwiększyć wydatki na badania i  rozwój 

nad nowoczesnymi rozwiązaniami, ponieważ w przeciwnym wypadku Polska stanie 

się krajem, w którym rozwój będzie się odbywał tylko na podstawie licencji i transferu 

wiedzy z zagranicy.
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Wyjaśnienie pojęcia konkurencyjności

Słowo konkurencja (competiton) wywodzi się z  łacińskiego wyrażenia cum petere, 

które oznacza wspólne poszukiwanie. Polskie słowo konkurencja jest również zwią-

zane z łacińskim concurrere, co można tłumaczyć jako „biec razem” [Kopaliński 1971, 

s. 401]. Zatem zarówno jedno, jak i drugie ujęcie łączy wspólne wykonywanie czynno-

ści. Jednak merytoryczny sens analizowanych pojęć sprowadza się do współzawod-

nictwa między rywalami. Takie jest też rozumienie zjawiska konkurencji w ekonomii 

i  naukach o  zarządzaniu. Występuje ono w  wielu dziedzinach życia społecznego, 

gospodarczego, politycznego, kulturalnego, artystycznego czy sportowego [Grupa 

Lizbońska 1996, ss. 13–14]. Ze względu na złożoność problemu w literaturze przed-

miotu termin ten jest definiowany wielorako i nastręcza wielu problemów. W niniej-

szym artykule stwierdzono, że najbardziej adekwatna jest następująca definicja: kon-

kurencją nazywamy zjawisko, którego uczestnicy rywalizują między sobą w dążeniu 

do analogicznych celów, co oznacza, że działania podejmowane przez jednych dla 

osiągania określonych celów utrudniają (a nawet uniemożliwiają) osiąganie takich sa-

mych celów przez innych [Stankiewicz 2002, s. 18]. 

Areną konkurencji jest przestrzeń, w której zachodzi zjawisko konkurencji między 

określonymi podmiotami [Day 1997, ss. 23–47]. 

Kryterium podmiotu konkurencji określa, kim są konkurujące między sobą rywa-

le. W tym wypadku możemy wyróżnić konkurencję między:

•	 blokami państw (coraz powszechniej spotykaną),

•	 gospodarkami narodowymi (np. o rynki zbytu lub inwestycje),

•	 firmami (najbardziej nas interesującą w tej pracy),

•	 jednostkami organizacyjnymi wewnątrz firmy (działami, dywizjami),

•	 poszczególnymi osobami w firmie [Stankiewicz 2002, s. 20].

Konkurencja między przedsiębiorstwami stanowi centrum naszych zaintereso-

wań, ponieważ to one stanowią główne źródło realnego gospodarowania i od ich za-

chowań w zdecydowanej mierze zależą stan, kierunki i  tempo rozwoju gospodarek 

narodowych i poziom życia ludzi. 

W literaturze przedmiotu definiowanie konkurencyjności występuje bardzo rzad-

ko. Jedną z najbardziej znanych i najlepiej oddających obraz jest definicja zapropo-

nowana na Światowym Forum Ekonomicznym w Lozannie w roku 1994, gdzie okre-

ślono ją jako „zdolność kraju lub przedsiębiorstwa do tworzenia większego bogactwa 

niż konkurenci na rynku świtowym” [The World Competitiveness Report 1994, s. 18]. 
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W  tym wypadku konkurencyjność jest pojęciem względnym i  oznacza tworzenie 

większego bogactwa niż konkurenci.

Przez międzynarodową konkurencyjność gospodarki Polski rozumiemy długofa-

lową zdolność otwartej na świat gospodarki rynkowej, będącej częścią jednolitego 

rynku europejskiego, do sprostania międzynarodowej konkurencji (na rynku krajo-

wym, unijnym oraz na rynkach trzecich), a także do szybkiej i skutecznej adaptacji do 

zmieniających się warunków zewnętrznych oraz utrzymywania wysokiego, trwałego 

wzrostu gospodarczego, prowadzącego do zmniejszania dystansu ekonomicznego, 

społecznego i  technologicznego do zaawansowanych gospodarczo krajów Europy 

i świata [Kotyński 2008, s. 86].

Inna często cytowana definicja konkurencyjności, przyjęta oficjalnie przez OECD, 

rozpatruje to zjawisko już w sposób bardziej neutralny, przy czym podmiotem kon-

kurencji jest cała gospodarka, a  przejawem jej konkurencyjności jest zdolność do 

wytwarzania dóbr i  usług, które w  warunkach wolnego i  rzetelnego handlu są ak-

ceptowane na rynku światowym, przy jednoczesnym wzroście dochodów realnych 

ludności w długim okresie [Gorynia 1998, s. 100]. Jednak w niniejszych rozważaniach 

ograniczono się do konkurencyjności przedsiębiorstw. W  związku z  tym bardziej 

adekwatna będzie inna definicja OECD, w  której świetle konkurencyjność oznacza 

zarówno zdolność firm, przemysłów, regionów, narodów lub ponadnarodowych 

ugrupowań do sprostania międzynarodowej konkurencji, jak i do zapewniania rela-

tywnie wysokiej stopy zwrotu do zastosowanych czynników produkcji i  relatywnie 

wysokiego zatrudnienia na trwałych podstawach [Industrial Structure Statistics, 1996, 

ss. 17–19]. 

Właśnie ta definicja w pełni obrazuje pogląd na konkurencyjność. To, w jaki spo-

sób przedsiębiorstwa radzą sobie na rynku, zależy już tylko od ich umiejętności i spo-

sobów wykorzystywania posiadanego potencjału wewnętrznego. Im większą konku-

rencyjnością odznacza się przedsiębiorstwo, tym łatwiej jest mu na rynku. Również 

firmy o wysokiej konkurencyjności są lepiej postrzegane przez potencjalnych inwe-

storów czy akcjonariuszy. Zatem podnoszenie konkurencyjności ma zasadnicze zna-

czenie dla przedsiębiorstwa i wpływa na jego sytuację rynkową, wizerunek zewnętrz-

ny oraz pozycję na rynku. Działania innowacyjne przedsiębiorstw mają ogromny 

wpływ na podnoszenie konkurencyjności. Jednak, żeby konkurencyjność rosła, musi 

nastąpić rozwój innowacji szeroko pojmowanych.
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Prezentacja wyników badań oraz analiza innowacyjności 
przedsiębiorstw

Wszystkie przedsiębiorstwa pragną rozwoju. Jednak nie zawsze wiedzą, jaką drogę 

tego rozwoju wybrać. Rozwój poprzez innowacje gwarantuje zajmowanie czołowych 

pozycji w sektorze. Polskie przedsiębiorstwa muszą stawić czoła zachodniej konku-

rencji i  wytwarzać produkty nie tylko najtańsze, lecz także innowacyjne. Najniższa 

cena nie jest już gwarantem sprzedaży produktów czy usług. Nie należy zawężać po-

jęcia innowacji do produktu, ale należy pamiętać o organizacji, marketingu, szeroko 

rozumianej sprzedaży, procesach zachodzących w firmach.

Autor prowadził badania ankietowe wśród stu przedsiębiorców z  sektora MŚP 

z regionu łomżyńskiego w latach 2013–2014. Ankiety były wypełniane w obecności 

ankietera, aby wytłumaczyć ewentualne niejasności. Wyniki badań były dość cieka-

we. Okazało się, że większość przedsiębiorców uważa innowacje za konieczne i po-

trzebne do rozwoju i podnoszenia konkurencyjności. Tylko nieliczni twierdzą, że żad-

ne innowacje nie są im potrzebne. Należy zaznaczyć, że większość przedsiębiorców 

z sektora MŚP ma wykształcenie średnie bądź zawodowe, ponieważ w regionie łom-

żyńskim są to głównie sklepy, małe zakłady usługowe lub drobne przedsiębiorstwa. 

Tyko zaledwie około 20% może się pochwalić wykształceniem wyższym. Zatem zna-

jomość pojęcia innowacji jest mocno zawężana, często tylko do innowacji produkto-

wych. W XXI w. jednak nie liczy się tylko to, jak wyprodukować. Główny nacisk kładzie 

się na sprzedaż, ponieważ występuje bardzo silna konkurencja, która dąży do sprze-

daży jak największej liczby swoich produktów czy jak najszerszego zakresu usług. 

Przedsiębiorcy z sektora MŚP potrzebują sporej edukacji w tym zakresie. Trzeba więc 

zwrócić szczególną uwagę na szkolenia, ale także na pomoc we wdrażaniu innowa-

cji oraz przedstawić wymierne korzyści, jakie przyniosą działania innowacyjne. Jedną 

z nich – i to zasadniczą – jest wzrost konkurencyjności, a także możliwość sprzedaży 

produktów i usług po wyższych cenach niż konkurencja.

Jako jedna z  głównych przeszkód we wdrażaniu innowacji była wymieniana ni-

ska zasobność portfela firm i brak możliwości finansowania. Rzeczywiście, innowacje 

są kosztowne, a szczególnie te produktowe, często wymagają zorganizowania w fir-

mach laboratoriów. I  tu pojawia się problem. Ciągle też współpraca pomiędzy fir-

mami z sektora MŚP a uczelniami wyższymi nie osiągnęła zadowalającego poziomu. 

Znacznie lepiej jest, jeśli chodzi o współpracy uczelni z dużymi przedsiębiorstwami, 

która pozostaje korzystna dla obu stron. Odpowiedzią na brak środków mogłoby być 
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skorzystanie z funduszy unijnych, lecz tu pojawia się problem wkładu własnego. Tyl-

ko nieliczne firmy w regionie łomżyńskim korzystają z funduszy unijnych na innowa-

cje. Większość firm z sektora MŚP, a szczególnie mikroprzedsiębiorców, przeraża też 

dokumentacja i sporządzenie wniosku o dofinansowanie, zwłaszcza, że to też kosz-

tuje, a nie ma pewności, że otrzyma się dofinansowanie. Zatem problem finansowy 

jest bardzo ważnym argumentem utrudniającym wdrażanie innowacji w  przedsię-

biorstwach. Brak pewności co do efektów działań innowacyjnych powoduje, że firmy 

w ogóle takich działań nie podejmują.

Kolejnym argumentem poruszanym przez niektórych ankietowanych był brak od-

powiedniej kadry. W firmach z sektora MŚP, szczególnie tych, które świadczą usługi, 

wymagane są szczególne umiejętności. Obecnie niestety prawie nie ma szkolnictwa 

zawodowego i to jest główną przyczyną braku kadr o odpowiednich kwalifikacjach. 

Również wyjazdy za granicę po otwarciu granic przez Unię Europejską zrobiły swo-

je. Skutecznie wdrażać innowacje muszą odpowiednio przygotowani ludzie, których 

niestety brakuje. Dlatego nie ma sensu kupować nowoczesnego sprzętu, którego nikt 

nie będzie potrafił obsłużyć. Na produkcji coraz częściej zaczynają pracować wysoko 

wykwalifikowani inżynierowie, ponieważ skomplikowanie nowoczesnych linii pro-

dukcyjnych oraz ich automatyzacja i  informatyzacja powodują, że gorzej wykształ-

cony pracownik nie jest w stanie takiej maszyny obsłużyć. Kreatywność i kompeten-

cje w wypadku pracowników z sektora MŚP to prawdziwa rzadkość. Należy również 

zwrócić uwagę na fakt, że wysoko kwalifikowaną kadrę trzeba odpowiednio wysoko 

wynagradzać, a to dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy nie wiedzą, jakie korzy-

ści może taki pracownik zapewnić ich firmie, koszt zbyt wysoki.

Ostatnie pytanie brzmiało: „Czy warto i trzeba wdrażać innowacje, bo to da suk-

ces rynkowy?”. Prawie wszyscy odpowiedzieli, że tak. Wynika z tego, że świadomość 

wśród właścicieli firm z sektora MŚP jest właściwa, ale wymienione problemy powo-

dują u nich obawy o skuteczność tego procesu. Niektórzy zwracali też uwagę, że in-

nowacje są im niepotrzebne, ponieważ nie zamierzają prowadzić ekspansji poza re-

gion łomżyński. To, co robią, wystarcza im na normalne życie, i nie zamierzają dalej 

inwestować. Dotyczyło to szczególnie małych firm usługowych. Jest to błędne poj-

mowanie problemu, ponieważ wiadomo, że jeśli ktoś się nie rozwija, to konkurenci 

w końcu go wyprzedzą, a on sam w niedalekiej przyszłości będzie zmuszony zamknąć 

działalność.

Wyników tutaj przytoczonych nie należy odnosić do całego sektora MŚP w Polsce, 

ponieważ region łomżyński jest regionem biednym, gdzie brakuje dużego przemysłu, 
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istnieje zaledwie kilka zakładów, które działają na światowych rynkach. Baza uczelni 

wyższych jest tworzona zaledwie od kilkunastu lat i  niewiele jest dobrych praktyk, 

które by pokazywały, jak odnieść sukces poprzez innowacje. Stwierdzono, że taka 

sytuacja – szczególnie w najbliższych latach – będzie ulegała zmianie i coraz więcej 

firm zacznie wdrażać innowacje. Jednak większość problemów, które tu poruszono, 

dotyka innych przedsiębiorców z sektora MŚP w Polsce. Widać to doskonale po tym, 

jak słabo Polska plasuje się w różnych rankingach innowacyjności i konkurencyjno-

ści gospodarek. Państwa, w których przedsiębiorstwa większą uwagę przywiązują do 

działań innowacyjnych, mają wyższą pozycję konkurencyjną niż nasze krajowe pro-

dukty i usługi, są na wyższym etapie rozwoju. Pod tym względem musimy gonić Eu-

ropę i świat, a uwagę należy zwrócić przede wszystkim na edukację przedsiębiorców 

z sektora MŚP. Wtedy znajdą się i pieniądze na finansowanie działań innowacyjnych.

Zakończenie

Przedstawione wyniki badań pokazują, że innowacja jest ważnym elementem w dzia-

łalności przedsiębiorstw z sektora MŚP, ale napotykają oni wiele problemów podczas 

realizacji procesu innowacji. Problemy te na dzień dzisiejszy jeszcze niektórych od-

straszają, ale są już prekursorzy, którzy z powodzeniem innowacje wdrażają i osiągają 

dobre wyniki, podnoszą swoją konkurencyjność i wchodzą z powodzeniem na rynki 

światowych gospodarek. Głównym problemem przedsiębiorstw z  regionu łomżyń-

skiego jest to, że są to w  znacznej mierze firmy handlowe, a  tu trudno wdrażać in-

nowacje. Łatwiej wdraża się innowacje w firmach produkcyjnych i usługowych. Re-

gion łomżyński jest regionem specyficznym, o dużym rozdrobnieniu przedsiębiorstw, 

szczególnie mikro- i małych firm. Przedsiębiorcy często żyją tu z dnia na dzień i nie 

myślą o  finansowaniu przyszłych innowacyjnych inwestycji. Sytuacja ta może się 

z czasem zmieni. 

Obecny rząd wdraża program Morawieckiego, który w znacznej mierze stawia na 

innowacyjną gospodarkę. To słuszna droga rozwoju przedsiębiorstw XXI w. Czas, aby 

polskie firmy i ich produkty nie kojarzyły się w świecie z tanim wyrobem, ale z inno-

wacyjnością i  najwyższym poziomem technologicznym, co przekłada się na wzrost 

pozycji konkurencyjnej. Zawsze może się znaleźć ktoś, kto wyprodukuje coś taniej, 

i wtedy produkty pozbawione znamion innowacyjności przegrają. Za przykład mogą 

posłużyć produkty sprzed kilku lat z rynku chińskiego, które były tanie, ale niskiej ja-
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kości. Dziś już chińskie produkty są coraz lepsze. Klient staje się bardziej świadomy, 

wie, czego chce i co kupuje. Cena zaczyna odgrywać mniejszą rolę, a na znaczeniu na-

biera jakość, marka, wygląd. Internet jest bazą informacji o produkcie, jego cechach 

użytkowych i cenach. Idziemy do sklepu często po już wybrany produkt, a sprzedaw-

ca ma za zadanie utwierdzić nas w przekonaniu, że dokonaliśmy właściwego wyboru.

Nakłady polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną w  roku 2013 wy-

niosły niecały procent [Eurostat 2014]. Przy tak małych nakładach na innowacje trud-

no mówić o konkurencyjności polskich produktów.

Ranking Innowacyjności krajów UE (Innovation Union Scoreboard) jest podstawo-

wym instrumentem stosowanym przez Komisję Europejską w ocenie innowacyjności 

krajów członkowskich. Wykorzystuje w  tym celu zestaw różnorodnych wskaźników 

obrazujących zarówno nakłady ponoszone na innowacje, jak i osiągnięte wyniki. Na 

ich podstawie powstaje sumaryczny wskaźnik innowacyjności. Przyjmuje on warto-

ści od 0 do 1, przy czym im wyższa jego wartość, tym wyższy poziom innowacyjno-

ści danego kraju. W raporcie z 2015 r. Polska, zajmująca 24. miejsce wśród krajów UE 

(czyli piątą pozycję od końca), jest klasyfikowana jako „umiarkowany innowator”. War-

te odnotowania jest to, że większość liderów innowacji osiąga jedne z najwyższych 

wyników we wszystkich lub niemal wszystkich wskaźnikach. Oznacza to, że kraje te 

stworzyły harmonijne i zrównoważone systemy wsparcia, organizacji i finansowania 

innowacji. 

Globalny Raport Konkurencyjności (Global Competitiveness Report), publikowany 

przez Światowe Forum Ekonomiczne, przedstawia zdolność poszczególnych państw 

do zapewnienia długookresowego wzrostu gospodarczego. Obecna koncepcja 

została opracowana w  2004  r. przez profesorów Michaela Portera i  Xaviera Sala-i-

-Martina. Globalny Raport Konkurencyjności 2015 obejmuje ocenę 144 gospodarek, 

opartą na ponad stu wskaźnikach podzielonych na 12 tzw. filarów konkurencyjności. 

Z perspektywy niniejszego raportu najbardziej istotny jest oczywiście filar „Innowa-

cyjność”. W edycji 2015–2016 badania Polska została sklasyfikowana na 64. miejscu 

na 140 gospodarek. Uwzględniając wskaźniki wchodzące w skład tego filaru, najni-

żej oceniono Polskę w obszarze skomplikowania procedur związanych z przetarga-

mi (91. miejsce) oraz wydatków firm na B+R. Relatywnie wysoko, bo na 40. miejscu, 

zostaliśmy sklasyfikowani w obszarze zgłoszeń patentowych [Raport Innowacyjno-

ści NBP 2016].

Reasumując, wpływ innowacyjności na wzrost gospodarczy okazuje się systema-

tycznie dodatni. Oczywiście siła tej zależności zależy od tego, w jaki sposób mierzymy 
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innowacyjność. Dość niska pozycja Polski w tego rodzaju rankingach oznacza, że ist-

nieje niewykorzystany potencjał dla dalszego rozwoju kraju. Jest wiele zmian związa-

nych z polityką wspierania innowacyjności, które – o ile zostaną dokonane – powinny 

korzystnie wpływać na nasz wzrost gospodarczy oraz poprawę konkurencyjności na-

szych firm na arenie międzynarodowej.

Zatem zdaniem autora polskie firmy muszą stawiać na innowacje, chcąc być 

konkurencyjnymi w XXI w. i skutecznie się rozwijać. Rozwój poprzez innowacje daje 

lepszą pozycję wyjściową w konkurowaniu z innymi graczami rynku. Zauważono, że 

najbardziej adekwatna jest następująca definicja charakteryzująca konkurencję: kon-

kurencją nazywamy zjawisko, którego uczestnicy rywalizują między sobą w dążeniu 

do analogicznych celów, co oznacza, że działania podejmowane przez jednych dla 

osiągania określonych celów utrudniają (a  nawet uniemożliwiają) osiąganie takich 

samych celów przez innych [Stankiewicz 2002, s.  18]. Czyli trzeba być czujnym na 

rynku, umiejętnie wdrażać innowacje, a wtedy wygra się z konkurencją bądź wręcz 

uniemożliwi się jej rozwój. 

Artykuł pokazuje, że problemy, jakie napotykają przedsiębiorcy z  sektora MŚP, 

zniechęcają ich do wprowadzania innowacji. Należy zatem albo całkowicie usunąć te 

wymieniane przeszkody, albo powoli je minimalizować, tak aby wdrażanie innowacji 

w przedsiębiorstwach sektora MŚP odbywało się z większą determinacją i na większą 

skalę. W innym wypadku Polska dalej będzie się znajdować na końcu rankingów in-

nowacyjności.

Wpływ innowacyjności polskich przedsiębiorstw na ich konkurencyjność
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Narzędzia ograniczania ryzyka wykorzystywane na 
rynku forex przez nieprofesjonalnych traderów1

Risk Reducing Tools Used by unprofessional Traders on the 
Forex Market

Abstract: Forex is one of the riskiest segments of the financial market. Until recently it was 
reserved solely for the biggest financial institutions. For the last two decades however it 
has also been available for individual (unprofessional) investors. Unfortunately, according 
to Polish and international statistics, a vast majority of (un)professional traders incur losses.
The aim of this paper is to indicate: the types of risks that are associated with investing 
on the forex market, tools utilized by unprofessional traders for risk hedging, and the 
consequences of inadequate risk management or complete lack thereof.
Key-words: forex, risk, investment efficiency, risk management

Wstęp

Z punktu widzenia inwestora rynek forex jest jednym z najbardziej ryzykownych i wy-

magających segmentów rynku finansowego. Jeszcze do niedawna był to rynek za-

rezerwowany dla największych instytucji finansowych. Globalizacja, rozwój nowych 

technologii i  rynku finansowego sprawiły, że już prawie od dwóch dekad forex jest 

dostępny także dla inwestorów indywidualnych (nieprofesjonalnych uczestników). 

1  Badania zostały zrealizowane w ramach pracy nr S/WZ/2/2017 i sfinansowane ze środków na naukę 
MNiSW.

*i.piekunko@pb.edu.pl
**p.jamroz@uwb.edu.pl



100

Pomimo natłoku źródeł informacji na temat rynku forex początkujący inwestor 

stoi przed dużym wyzwaniem. Dominująca większość współczesnej literatury odnosi 

się do rynku kapitałowego, natomiast tzw. bestsellery rynku forex, pisane przez prak-

tyków, koncentrują się na ich doświadczeniu i relacjach, bez zagłębiania się w pod-

stawy teoretyczne, których początkującym traderom często brakuje. Za mało uwagi 

zwraca się również na kwestie ryzyka i tzw. czyszczenie (zerowanie) kont forexowych. 

To w powiązaniu z szeregiem innych czynników powoduje, że dominująca większość 

nieprofesjonalnych traderów ponosi straty. Tylko od początku 2012  r. do połowy 

2016 r. łączne straty klientów polskich brokerów wyniosły ponad 2,1 mld zł. W 2015 r. 

średnia strata jednego klienta wyniosła 19,5 tys. zł, w pierwszym półroczu 2016 r. było 

to 14,8 tys. zł [NIK 2017, ss. 8, 30]. W całym 2016 r. aż 79,3% aktywnych klientów korzy-

stających z internetowych platform transakcyjnych rynku forex poniosło stratę. 

W związku z tym celem niniejszego opracowania jest wskazanie ryzyk związanych 

z inwestowaniem na rynku forex, narzędzi zabezpieczających stosowanych przez nie-

profesjonalnych traderów oraz finansowych konsekwencji braku lub niewłaściwego 

zarządzania ryzykiem. 

Historia zarządzania ryzykiem

Ryzyko występuje powszechnie w każdej aktywności ludzkiej, a także w działalności 

inwestycyjnej. W wypadku ryzyka finansowego można spotkać się z definicją, że jest 

to „dowolne zdarzenie lub działanie, które może niekorzystnie wpłynąć na zdolność 

organizacji do osiągania swoich celów i realizacji strategii” [McNeil i in. 2015, s. 3]. Po-

jęcie ryzyka jest szeroko rozpowszechnione w innych niż ekonomia dziedzinach, na 

przykład w polityce czy języku potocznym, co powoduje, że nie ma jednej definicji 

odzwierciedlającej wszystkie konteksty. Dynamiczne zmiany współczesnego otocze-

nia sprawiają, że należy aktywnie zarządzać ryzykiem, szczególnie w inwestycjach fi-

nansowych.

Zarządzanie ryzykiem zostało opisane jako jedno z  najważniejszych innowacji 

XX w., a część koncepcji jest wykorzystywana od dłuższego czasu w stosunku do in-

strumentów pochodnych. Narodziny klasycznej teorii finansów są na ogół wiązane 

z  opublikowaniem przełomowej pracy Louisa Bacheliera w  roku 1900 [zob. Bache-

lier 1964], w  której zaobserwował on m.in. że przeszłe, obecne i  przyszłe wydarze-

nia są odzwierciedlane w  cenie rynkowej oraz często pokazują niespodziewaną re-
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akcję zmian cen. Bachelier w swojej pracy po raz pierwszy zastosował ruchy Browna 

do analizy wahań aktywów finansowych [Dionne 2013, s. 6]. Od tego czasu problem 

zarządzania ryzykiem w naukach ekonomicznych nieustannie jest analizowany i roz-

wijany, a  skuteczność rozwiązań „świadczy o  postępie cywilizacyjnym i  wpływa na 

wzrost dobrobytu nowoczesnych społeczeństw” [Bochenek 2012, s.61].

W tabeli 1 zostały przedstawione istotne daty (kamienie milowe) w rozwoju zarzą-

dzania ryzykiem na rynkach światowych. 

Odnosząc się do tabeli 1, warto zwrócić uwagę na dwa stowarzyszenia, tj. Ame-

rykańskie Stowarzyszenie Ryzyka i Ubezpieczeń (American Risk and Insurance Asso-

ciation) oraz Amerykańskie Stowarzyszenie Finansów (American Finance Association, 

AFA). Pierwsze z nich powstało w 1932 r. i wydaje czasopismo „Journal of Risk”2, nato-

miast drugie – powstało w roku 1939, a jego celem jest badanie i promowanie wiedzy 

o finansach. Głównym czasopismem AFA jest „Journal of Finance”, które zostało po raz 

pierwszy opublikowane w roku 1946. Od tego czasu badania w dziedzinie finansów 

dotyczyły specyfiki ustalania cen, efektywności rynków finansowych oraz odkrywania 

zyskownych strategii inwestycyjnych, w tym prognozowania cen akcji. Dopiero w la-

tach 50. i 60. XX w. badacze tacy jak m.in.: Markowitz, Lintner, Treynor, Sharpe, Mos-

sin i  Fama inicjują fundamentalne badania dotyczące podejmowania decyzji finan-

sowych. Okres ten charakteryzuje się rewolucyjnymi jak na tamte czasy artykułami, 

dzięki którym ich autorzy otrzymają w  późniejszych latach Nagrody Banku Szwecji 

im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych [Dionne 2013, s. 7].

Wysoka zmienność rynków pod koniec lat 80. XX w. przyczyniła się do stworzenia 

przez duże amerykańskie banki inwestycyjne departamentów zarządzania ryzykiem. 

Następnie w latach 1992–1997 JP Morgan opracował dwa bardzo znane modele za-

rządzania ryzykiem wewnętrznym: RiskMetrics dla ryzyka rynkowego oraz CreditMe-

trics z  tytułu ryzyka kredytowego. Nowe narzędzia pomiaru ryzyka są ważnymi in-

strumentami służącymi do wyznaczania adekwatności kapitałów banków w ramach 

umowy kapitałowej (Basel I) oraz nowych umów kapitałowych (Basel II i  Basel III) 

[Dionne 2013, s. 9].

2 W 1964 r. zmieniło nazwę na „Journal of Risk and Insurance”.
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Ryzyko związane z inwestowaniem na rynku forex

Istnieje bogaty światowy dorobek teoretyczny i  praktyczny na temat inwestowania 

w instrumenty finansowe. Praktyka zarządzania finansami, wprowadzane do obrotu 

instrumenty finansowe, proces globalizacji i informatyzacji gospodarek tworzą nowe 

obszary dla kontroli ryzyka działalności inwestycyjnej. Stąd tak istotne dla inwesto-

rów przy podejmowaniu decyzji są klasyfikacja i  identyfikacja ponoszonego ryzyka. 

Najważniejsze rodzaje ryzyka finansowego przedstawia rysunek 1.3 

Rysunek 1. Rodzaje ryzyka finansowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Jajuga 2007, s. 18].

Ryzyko rynkowe to ryzyko niekorzystnej zmiany cen instrumentu bazowego na 

rynkach finansowych, takich jak np.: stopy procentowe, kursy walutowe, notowania 

indeksu. Część transakcji inwestora ma charakter liniowy, co oznacza, że zmiany kur-

sów walut bądź stóp procentowych mogą wpływać proporcjonalnie na realizowane 

wyniki. Jednak w wypadku nieliniowego charakteru ryzyka, szczególnie jeśli chodzi 

o  instrumenty pochodne, zmiana wartości instrumentu bazowego może być więk-

sza lub mniejsza niż zmiana kursu lub stopy. Klasycznie wyróżnia się cztery rodzaje 

ryzyka rynkowego: kursu walutowego, stopy procentowej, cen akcji i  cen towarów 

(surowców) [Jajuga 2007, s. 18]. Ryzyko walutowe oznacza ryzyko zmiany ceny jednej 

waluty wobec innych walut z jej negatywnym skutkiem na wycenę transakcji. Ryzy-

ko stopy procentowej oznacza ryzyko zmiany krajowych lub zagranicznych stóp pro-

centowych, które negatywnie wpłyną na wycenę transakcji. Ryzyko cen akcji oznacza 

ryzyko zmiany cen akcji lub innych instrumentów udziałowych i wpływu na wyniki 

finansowe inwestora. Natomiast ryzyko cen towarów wynika ze zmian cen towarów 

(surowców) na giełdach towarowych.

3  W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele różnych klasyfikacji ryzyka, które ze względu na 
ograniczoną długość artykułu nie zostały przedstawione. Szczegółową dyskusję na temat kryteriów 
podziału ryzyka prowadzili w krajowej literaturze przedmiotu m.in.: Tarczyński, Mojsiewicz [2001], Jajuga 
[2007], Marcinkowski [2009] i Borowski [2014].
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Ryzyko kredytowe polega na tym, że kontrahent, z  którym transakcja została 

zawarta, nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych. W  ramach ryzyka 

kredytowego można wyróżnić ryzyko przedrozliczeniowe rozumiane jako sytuacja, 

w której druga strona transakcji odmawia realizacji swoich zobowiązań, oraz ryzyko 

rozliczeniowe polegające na niewypełnieniu zobowiązań w dniu rozliczenia. Ryzyko 

operacyjne to jedno z najbardziej pojemnych kategorii ryzyka, rozumiane jako ryzyko 

poniesienia strat w  wyniku błędu ludzkiego, niesprawności systemów informatycz-

nych, opóźnień w realizacji transakcji lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu syste-

mu zleceń [Tarczyński, Mojsiewicz 2001, ss. 21–22].

Ryzyko płynności jest związane z możliwością ograniczonego obrotu instrumen-

tem finansowym, który może nie zostać kupiony lub sprzedany w danym czasie lub 

po cenie transakcyjnej odbiegającej istotnie od oczekiwanej przez inwestora [Jajuga 

2007, ss. 24–25]. W mniejszym stopniu na ryzyko płynności narażone są popularne 

instrumenty takie jak para walut euro/dolar niż instrumenty o  nietypowych (egzo-

tycznych) cechach. Wzrost tego rodzaju ryzyka może wystąpić w sytuacji panującej 

na rynku bessy. 

Ryzyko prawne związane jest z  możliwością niekorzystnych efektów prawnych 

w  zawartych przez podmiot umowach lub wpływu na sytuację danego podmiotu 

gospodarczego w wyniku uchwalenia aktów prawnych. Ryzyko biznesu jest spowo-

dowane zmianami warunków ekonomicznych prowadzenia działalności przez pod-

miot gospodarczy i może być rozpatrywane zarówno w negatywnej, jak i neutralnej 

koncepcji. Ryzyko wydarzeń związane jest z możliwością wystąpienia specyficznych 

wydarzeń, które mają wpływ na sytuację podmiotu, a nie są efektem wcześniejszych 

rodzajów ryzyka – na przykład katastrofy naturalne. Niektórzy autorzy w literaturze 

przedmiotu ryzyko prawne i  wydarzeń zaliczają do ryzyka operacyjnego [Jajuga 

2007, s. 25].

W odniesieniu do rynku forex najważniejszymi kategoriami ryzyka towarzyszące-

go transakcjom zawieranym przez nieprofesjonalnych traderów są: ryzyko rynkowe 

(w tym ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe), ryzyko płynności, ryzyko spre-

adów, ryzyko związane z  koniecznością uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, 

ryzyko automatycznego zamknięcia pozycji na stracie (margin call), ryzyko wykona-

nia, ryzyko luki cenowej, ryzyko operacyjne (w tym ryzyko błędów lub opóźnień, ry-

zyko dostępu do systemu transakcyjnego (np. przerwy czy awarie w dostawie inter-

netu), ryzyko kraju (w  tym ryzyko polityczne), ryzyko wstrzymania lub zawieszenia 

notowań przez organizatora rynku, ryzyko siły wyższej.
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Należy również pamiętać o mechanizmie dźwigni finansowej, dzięki której inwe-

stor ma możliwość zawierania transakcji o wartości nominalnej znacznie przekracza-

jącej wysokość wniesionego depozytu zabezpieczającego, przez co nawet niewielkie 

wahania notowań instrumentów bazowych mają istotny wpływ na wartość wniesio-

nego depozytu i osiągniętego wyniku. Im większa jest dźwignia finansowa, tym wyż-

szy jest poziom ryzyka. 

Wpływ ryzyka na efektywność inwestycji na rynku forex

Ryzyko na rynku forex jest nieporównywalnie wyższe niż w innych segmentach rynku 

finansowego i ma niebagatelne znaczenie dla efektywności zawieranych transakcji. 

Bardzo wysoka dźwignia finansowa4, niski margin call5 i krótkookresowo duże waha-

nia kursów bez właściwego zarządzania ryzykiem mogą w  bardzo krótkim okresie 

doprowadzić do wyzerowania konta tradera lub w skrajnych wypadkach do wygene-

rowania salda ujemnego. Aby tego uniknąć, należy odpowiednio sparametryzować 

transakcje, ustalając stosunek zysku do straty (Z/S) i wysokość maksymalnej straty na 

jednej transakcji (stop loss – SL). To w połączeniu ze skutecznością stosowanej strate-

gii inwestycyjnej decyduje o efektywności całej inwestycji (zob. tab. 2).

Z teoretycznego punktu widzenia, im wyższy jest współczynnik Z/S i poziom SL, 

tym większa powinna być efektywność inwestycji. Przy współczynnikach Z/S na po-

ziomie 5:1 i 10:1, na 10 zawartych transakcji wystarczy, że odpowiednio dwie i jedna 

zakończą się sukcesem, a wartość portfela powinna systematycznie przyrastać. Jeżeli 

natomiast trader nie ogranicza ryzyka i nie określa maksymalnej straty na danej po-

zycji oraz nie stosuje zleceń zabezpieczających typu stop loss, wartość jego portfela 

przy niekorzystnej zmianie ceny może drastycznie spaść, nawet poniżej zera6.

4  Od 16 lipca 2015 r. maksymalna dźwignia finansowa dla brokerów działających na terytorium Polski 
wynosi 1:100.

5  Margin call – minimalna wielkość środków finansowych na rachunku, dostępnych na pokrycie zobowiązań 
finansowych wynikających z rozliczenia transakcji, po którego przekroczeniu automatycznie generowane 
jest zlecenie Stop Out i pozycja jest zamykana; zazwyczaj jest to 30% depozytu wstępnego.

6 Niektórzy brokerzy walutowi oferują zabezpieczenie przed ujemnym saldem na rachunku.
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Tabela 2. Teoretyczne stopy zwrotu z inwestycji w zależności od współczynnika zy-
sku do straty, skuteczności strategii oraz poziomu stop loss

Źródło: [Piekunko-Mantiuk, Korsak 2014, ss. 360–361].

Z analizy rozkładu teoretycznych stóp zwrotu wynika, że najlepiej w strategiach 

inwestycyjnych powinno się sprawdzać zastosowanie współczynnika Z/S na pozio-

mie 3:1 lub 2:1, przy jednoczesnym stop loss 2–5%. Przy takich parametrach wystar-

czy, że skuteczność systemu wyniesie 30–40%, a możliwym będzie uzyskanie nawet 

30-proc. stopy zwrotu. Zastosowanie wyższych współczynników Z/S może napotykać 
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istotne bariery rynkowe wynikające z długości ruchów. Na rynku rzadko występują 

jednostajnie długie ruchy w  jednym kierunku, którym nie towarzyszą korekty. Dla-

tego przy znacznym zwiększeniu współczynnika Z/S, w  celu wyeliminowania zbyt 

szybkiego zamykania pozycji na stracie należałoby istotnie zwiększyć stop loss. Nie-

właściwe dopasowanie współczynnika Z/S i poziomu stop loss może skutkować zbyt 

częstym zamykaniem pozycji na stracie (skutecznością strategii) i w efekcie spadkiem 

wartości portfela (drawdown).

Narzędzia ograniczania ryzyka na rynku forex

To, jak ewidentną rzeczą jest ryzyko na rynku forex i jak bardzo brak zarządzania nim 

wpływa na wartość portfela, jest jednym z najprostszych do zrozumienia zagadnień 

inwestowania, a  jednocześnie wydaje się najtrudniejsze do przestrzegania. Niezależ-

nie od tego, jak kompetentny i inteligentny może być trader, jego własna psychologia 

spowoduje, że straci on pieniądze [Lien 2009, s.  104]. Zarządzanie ryzykiem nie jest 

bowiem tylko i  wyłącznie problemem ekonomicznym, często to właśnie przesłanki 

emocjonalne i psychologiczne stoją za błędami inwestycyjnymi. Z tego względu jedną 

z metod ograniczania ryzyka na rynku forex jest automatyzacja handlu. Zastosowanie 

odpowiednio dobranych algorytmów niweluje subiektywizm podejmowanych decy-

zji, skraca czas podjęcia decyzji i do minimum ogranicza wpływ emocji na handel.

W  zakresie zarządzania ryzykiem na rynku forex wykorzystywane są antymar-

tyngałowe metody zarządzania ryzykiem, w szczególności metody stałej liczby jed-

nostek [Pentfold 2013, ss. 87–114]. Mają one dwie zasadnicze właściwości: generują 

geometrycznie rosnące zyski i zakładają asymetryczną dźwignię finansową. Strategie 

antymartyngałowe zakładają redukcję stratnych pozycji i powiększanie zyskownych. 

Z punktu widzenia nieprofesjonalnych traderów są stosunkowo proste do zaimple-

mentowania – sprowadzają się do ustalenia reguł dotyczących zaangażowania kapi-

tału i procedury zamykania pozycji generujących straty7. 

Aby skutecznie zarządzać ryzykiem, należy posługiwać się odpowiednimi narzę-

dziami. W odniesieniu do rynku forex ich zasób jest bardzo ograniczony. W zasadzie 

nieprofesjonalni traderzy mają do swojej dyspozycji jedynie zlecenia stop loss, take 

profit, wysokość dźwigni finansowej, kalendarz ekonomiczny.

7  Szerzej na temat reguł zarządzania kapitałem i ryzykiem w strategiach inwestycyjnych na rynku forex zob. 
[Piekunko-Mantiuk, Korsak 2014].
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Platformy brokerskie dają możliwość wykorzystania dwóch rodzajów zleceń typu 

stop loss, tj. stałych w pipsach i kroczących. Stop loss stały w pipsach jest najprostszym 

zleceniem zamykającym na stracie, określa ustaloną przez inwestora liczbę pipsów. 

Często używany jest ze stałym poziomem take profit, co pozwala określić stosunek 

zysku do straty i być powtarzalny we wszystkich transakcjach. Stop loss kroczący ma 

za zadanie redukować straty inwestora oraz nie ograniczać zysków – wraz z kierowa-

niem się ceny w pożądanym kierunku, w tym samym kierunku przesuwa się również 

stop loss. Gdy cena osiągnie na swojej drodze silny opór/wsparcie i następnie cofnie 

się o znaczą wartość (taką samą lub większą niż określona w stop lossie liczba pipsów) 

pozycja jest zamykana. Stop loss kroczący może zostać ustawiony automatycznie lub 

może być przesuwany przez inwestora manualnie. Stosowanie zleceń typu stop loss 

jest o tyle istotne, że – jak pokazują badania Oslera [Osler 2005] – są ustawiane przez 

traderów kaskadowo i  w  okresach istotnych spadków nasilają tendencje. Ponadto 

czasami wyzwalane są falami, co pogłębia i  wydłuża czas spadków, a  to w  konse-

kwencji generuje dodatkowe ryzyko.

Z  technicznego punktu widzenia zlecenia take profit działają tak samo jak stop 

loss, ale służą do realizacji zysków. Zazwyczaj lepiej działają zlecenia automatyczne 

niż manualna realizacja zysków. Inwestorzy często mają skłonność do zbyt wczesne-

go zamykania pozycji lub do czekania na kolejny ruch w pożądanym kierunku, pod-

czas gdy kursy ów kierunek zmieniają. 

Niektóre platformy brokerskie dają możliwość wyboru stosowanej dźwigni fi-

nansowej, w wielu jest to wielkość stała wynikająca z przepisów prawa8 lub z decyzji 

brokera9. Ponieważ depozyty są automatycznie uzupełniane z wolnych środków na 

rachunku tradera, w wypadku braku opcji wyboru dźwigni jej wysokość można regu-

lować wielkością zdeponowanych środków. 

Kalendarz ekonomiczny to zestawienie, które zawiera informacje dotyczące daty 

i  godziny publikacji danych makroekonomicznych z  poszczególnych gospodarek, 

odczytu poprzedniego, odczytu prognozowanego oraz oznaczenie istotności danej 

informacji dla rynku walutowego. Jest to narzędzie, które służy do fizycznej kontroli 

ryzyka. Bardzo często, w okolicach godziny publikacji istotnych danych pojawiają się 

duże ruchy cenowe i zasadniczo wzrasta zmienność. Są to momenty obarczone naj-

8  W Japonii dla inwestorów indywidualnych jest to 1:25, w Polsce 1:100, w Belgii forex dla inwestorów 
indywidualnych jest niedostępny.

9  Brokerzy często przed istotnymi wydarzeniami politycznymi podnoszą depozyty, tym samym 
zmniejszając dźwignię. 

Narzędzia ograniczania ryzyka wykorzystywane na rynku forex przez nieprofesjonalnych traderów



110

większym ryzykiem poniesienia straty, dlatego znaczna część profesjonalnych trade-

rów w tym czasie unika zarówno handlu, jak i utrzymywania otwartych pozycji. 

Jak pokazują badania Davisona [Davison 2016] przeprowadzone w Wielkiej Bry-

tanii na przełomie lat 2015 i 2016 nieprofesjonalni traderzy w ponad 70% zadeklaro-

wali stosowanie zleceń stop loss, w ponad 55% – stosowanie take profit, ponad 31% 

parametryzuje wskaźnik Z/S na poziomie 3:1, 23,5% – na poziomie 1:1, a ponad 34% 

w  ogóle tego nie robi lub robi na poziomie mniejszym od 1. Blisko 65% traderów 

sprawdza wielkość spreadów, a ponad 46% sprawdza punkty swapowe. Według nich 

najczęściej przyczyną porażki jest za duża wielkość pozycji (44,8%), zbyt długie utrzy-

mywanie pozycji (35,8%), znaczący ruch cenowy (30,6%) lub brak stop loss (26,1%). 

Pomimo takich deklaracji największy problem, jak się wydaje, tkwi w niestosowaniu 

stop loss – zbyt długie utrzymywanie pozycji i znaczący ruch cenowy można natych-

miast wyeliminować poprzez zastosowanie zleceń typu stop loss. Te rozważania zdają 

się również potwierdzać badania przeprowadzone w latach 2009–2010 przez amery-

kańskiego brokera FXCM na ponad 12 tys. realnych transakcji i 15 najbardziej popu-

larnych parach walutowych [Rodriguez 2011].

 
Tabela 3. Współczynnik zysku do straty oraz skuteczności strategii osiągane w la-
tach 2009–2010 przez klientów FXCM

Para 
walutowa

średni zysk 
(w pip-
sach)

średnia 
strata 

(w pipsach)
Z/S

Skuteczność 
(% transakcji 
zyskownych)

% transakcji 
stratnych

EUR/USD 65 127 0,5:0,97 59 41
GBP/JPY 52 122 0,5:1,14 66 34
USD/JPY 60 112 0,5:0,94 57 43
GBP/CHF 53 110 0,5:1,04 64 36
GBP/USD 54 105 0,5:0,97 64 36
EUR/JPY 50 102 0,5:1,02 60 40
EUR/CHF 49 98 0,5:1 62 36
AUD/USD 47 96 0,5:1,02 59 41
AUD/NZD 61 90 0,5:0,74 71 29
USD/CHF 44 90 0,5:1,02 60 40
EUR/AUD 48 89 0,5:0,83 61 39
NZD/USD 43 84 0,5:0,97 54 46
USA/CAD 60 78 0,5:0,65 61 39
AUD/JPY 60 63 0,5:0,3 49 51
EUR/GBP 30 51 0,5:0,85 58 42
Average 52 94 0,5:0,90 bd bd

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [ Rodriguez 2011].
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Zestawiając otrzymane wyniki z  tabelą teoretycznych stóp zwrotu, dochodzimy 

do wniosku, że największym problemem w  kwestii zarządzania ryzykiem jest zbyt 

mały stosunek zysku do straty, co jest efektem niestosowania albo niewłaściwego sto-

sowania stop loss. Przy takim rozkładzie współczynnika Z/S, aby osiągnąć minimalną 

stopę zwrotu, trzeba uzyskać skuteczność co najmniej na poziomie 70%. W badanym 

okresie ten warunek w minimalnym stopniu spełniły jedynie transakcje zawierane na 

parze walutowej AUD/NZD. 

Trudno jest oszacować, jaki odsetek polskich nieprofesjonalnych traderów wy-

korzystuje omówione narzędzia ograniczania ryzyka, na chwilę obecną nie są znane 

żadne wyniki badań prowadzonych w tym kierunku. Sądząc jednak po odsetku osób 

ponoszących straty, nie jest to wartość znaczna.

Zakończenie 

Statystyki obrazujące wyniki osiągane przez nieprofesjonalnych traderów na rynku 

forex wyraźnie wskazują, jak dużym problemem w odniesieniu do tych inwestycji jest 

ryzyko i właściwe zarządzanie nim. Pomimo istnienia obowiązku informowania klien-

tów firm brokerskich na temat ryzyk towarzyszącym transakcjom, nieprofesjonalni 

traderzy co prawda wiedzą o  istnieniu ryzyka utraty zainwestowanych środków, ale 

nie do końca to sobie uświadamiają i łączą ze swoją osobą. 

Jak pokazują dotychczasowe badania, znaczną część tych ryzyk można wyelimi-

nować lub istotnie ograniczyć poprzez wykorzystywanie prostych narzędzi, częścio-

wo wbudowanych w platformy internetowe, tj. zlecenia typu stop loss, take profit, wy-

sokość dźwigni finansowej, kalendarz ekonomiczny. Jednak ich wykorzystanie przez 

nieprofesjonalnych traderów jest mocno ograniczone. Trudno jest podać jednoznacz-

ne przyczyny takiego stanu bez przeprowadzenia bardziej szczegółowych badań, ale 

– jak się wydaje – jest to kombinacja wielu czynników wynikających z braku odpo-

wiedniej wiedzy i  doświadczenia oraz kompetencji emocjonalnych i  psychologicz-

nych. Z doświadczenia wiemy, że najtrudniejsze w całym procesie inwestycyjnym na 

rynku forex jest zamknięcie pozycji na stracie. 

 Na chwilę obecną badania nieprofesjonalnych inwestorów na rynku forex są na 

bardzo wczesnym etapie i z całą pewnością należy je kontynuować oraz pogłębić. Bez 

tej wiedzy znaczna poprawa ich sytuacji rynkowej (w  tym zyskowności) nie będzie 

możliwa, a zastosowanie skrajnych rozwiązań, tak jak to zrobiła Belgia, w postaci za-

kazu handlu, wydaje się działaniem na wyrost ograniczającym rozwój rynków. 
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Abstract: This paper is empirical in nature. Its objective is to identify and characterize 
the financial results of share repurchase conducted by the public industrial companies in 
the years 2001-2016. The objective was achieved by an empirical verification of research 
hypothesis stating that public industrial companies are financially secure not only before, 
but also after share repurchase. The hypothesis was verified positively using, among 
others, the Wilcoxon signed-ranks test. The research showed that the surveyed companies 
were in a good financial situation before share repurchase, and their financial security was 
retained even after share repurchase program. After share repurchase we observed: an 
increase in return on assets and return on equity, a decrease in excess liquidity, and an 
increase in the share of liabilities in total assets.
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financial ratios

Wstęp

Zasadniczym celem artykułu jest zidentyfikowanie i scharakteryzowanie finansowych 

rezultatów realizacji nabycia akcji własnych w publicznych spółkach przemysłowych 

w latach 2001-2016. Cel pracy należy uznać za szczególnie istotny zarówno z punktu 

widzenia zmian zachodzących w sytuacji finansowej przedsiębiorstw przeprowadza-

jących wykup akcji własnych, jak i ich wartości rynkowej. Zgodnie z teorią sygnalizacji 

i  teorią asymetrii informacji kadra zarządzająca może wykorzystywać różne instru-
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menty do przekazywania na rynek kapitałowy informacji dotyczących nie tylko bie-

żącej sytuacji finansowej spółki, lecz także jej planów rozwojowych. Jednym z finan-

sowych narzędzi sygnalizacyjnych może być wykup akcji własnych, który, szczególnie 

w  wypadku niedowartościowania akcji na giełdzie, może skutkować wzrostem ich 

wartości rynkowej. Pojawia się jednak pytanie, czy informację o nabyciu akcji włas-

nych należy odbierać jedynie jako sygnał o dobrej bieżącej sytuacji finansowej spółki, 

czy może traktować jako pewnego rodzaju predykcję możliwości realizacji określo-

nych przyszłych wyników finansowych spółki. Wydaje się bowiem, że na transfer ka-

pitału z przedsiębiorstwa do akcjonariuszy powinny się decydować w głównej mierze 

te spółki, których sytuacja finansowa jest stabilna, a  ich bezpieczeństwo finansowe 

nie jest zagrożone. W związku z tym postawiono hipotezę badawczą stanowiącą, że 

publiczne spółki przemysłowe są bezpieczne finansowo nie tylko przed przeprowa-

dzeniem wykupu akcji własnych, ale również po nim. Podjęcie badań w tym zakre-

sie uzasadnione jest potrzebą wypełnienia istniejącej na rynku polskim pewnej luki 

badawczej dotyczącej wpływu wykupu akcji własnych na bezpieczeństwo finansowe 

spółek.

Realizacja celu pracy przeprowadzona została z wykorzystaniem danych finanso-

wych polskich publicznych spółek przemysłowych za lata 2001–2016, które zaczerp-

nięte zostały z bazy Notoria Serwis. Główną metodą weryfikacji hipotezy badawczej 

był test kolejności par Wilcoxona [Stanisz 2006, s. 382] i współczynnik korelacji Rho 

Spearmana. 

Wybrane finansowe przesłanki i rezultaty nabycia akcji 
własnych

Nabycie akcji własnych rozumieć należy jako procedurę odwrotną do emisji akcji. 

Polega ono na odpłatnym lub nieodpłatnym wejściu spółki w posiadanie wyemito-

wanych i objętych przez podmioty trzecie akcji przedsiębiorstwa [Sójka 2004, s. 299] 

bez możliwości wykonywania z  nich przez spółkę praw udziałowych [Sokal 2005, 

s. 14]. Ograniczenie to oraz wprowadzony w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych 

[2001] zakaz nabycia akcji własnych wraz z wyjątkami od tego zakazu determinowa-

ne są nie tylko ochroną wierzycieli spółki i jej akcjonariuszy, lecz także mają na celu 

zapewnienie prawidłowego i  bezpiecznego funkcjonowania zarówno spółki akcyj-

nej, jak i  rynku kapitałowego [Pieloch 2012, s. 31]. Bezpieczeństwo funkcjonowania 
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spółki akcyjnej przejawia się w tym zakresie głównie w ochronie kapitału własnego, 

uniemożliwieniu spółce wejścia do grona jej właścicieli oraz przeciwdziałaniu utra-

cie płynności finansowej, a w konsekwencji upadłości przedsiębiorstwa [Cejmer, Dą-

browski 2004, s. 181].

Podjęcie przez walne zgromadzenie akcjonariuszy decyzji o  nabyciu akcji włas-

nych uwarunkowane jest wielością, różnorodnością i złożonością przyczyn jego prze-

prowadzania. Wśród najczęściej wymienianych w  literaturze przedmiotu motywów 

nabycia akcji własnych znajdują się te związane ze standingiem finansowym i wyceną 

rynkową przedsiębiorstwa1. Wskazuje się, że spółki podejmujące decyzję o rozpoczę-

ciu procedury nabycia akcji własnych charakteryzują się wysoką płynnością finanso-

wą przy jednoczesnym braku możliwości zaangażowania kapitału w  odpowiednio 

rentowne projekty inwestycyjne [Dhanani 2016, s.  331]. Rezultatem nabycia akcji 

własnych ma być w  tym wypadku zmniejszenie – często zbyt wysokiej – płynności 

finansowej, transfer środków do akcjonariuszy i obniżenie kosztów agencji [Grullon, 

Ikenberry 2000, s. 41]. Motywem nabycia akcji własnych jest również chęć realizacji 

zmian w strukturze kapitałowej [Pettit 2000, s. 141] i dostosowanie wielkości zadłuże-

nia spółki do określonego przez zarząd poziomu. Efektem nabycia i umorzenia akcji 

jest obniżenie się relatywnego poziomu kapitału własnego i zmniejszenie średniego 

ważonego kosztu kapitału [Duliniec 2007, s. 99]. Ponadto udział długu w strukturze 

kapitałowej wzrasta szybciej w sytuacji finansowania wykupu kapitałem obcym [Wie-

mer, Diel 2008, s.  301]. Nabycie akcji własnych skutkuje podwyższeniem poziomu 

dźwigni finansowej w przedsiębiorstwie, zwiększeniem rentowności kapitału własne-

go [Duliniec 2007, s. 99] i zysku na akcję [Dhanani 2016, s. 331]. Dodać należy, że na-

bycie akcji własnych jest zwykle przeprowadzane przez spółki rentowne, osiągające 

zysk ponadprzeciętny [Brav, Graham, Harvey, Michaely 2005, s. 521]. Ma ono również 

wpływ na wartość rynkową spółki, gdyż może sygnalizować niedowartościowanie ak-

cji [Chan, Ikenberry, Lee 2004, s. 463], a  jego rezultatem jest często wzrost ich ceny 

rynkowej [Pieloch 2012, ss. 225–287].

Jak zaznacza A. Rutkowski [2005, s. 43], decyzje z zakresu nabycia akcji własnych 

należą do najtrudniejszych, gdyż dotyczą działalności finansowej i  inwestycyjnej 

spółki, a także implikują ważne konsekwencje dla działalności operacyjnej. Mają one 

1  W gronie motywów nabycia akcji własnych wymienia się również m.in.: zmianę struktury właścicielskiej 
i rozwiązanie konfliktów między akcjonariuszami w celu usprawnienia procesu decyzyjnego w spółce, 
ochronę spółki przed wrogim przejęciem, realizację programów motywacyjnych, stopniowe ograniczanie 
działalności spółki, umożliwienie akcjonariuszowi wyjścia z inwestycji i alternatywę wobec dywidendy 
[Lakonishok, Shleifer, Vishny 2008, s. 46].
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zatem istotny wpływ na bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa, które rozumie 

się jako finansową gwarancję funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa uzyskiwa-

ną w wyniku wieloletnich starań przedsiębiorstwa o zachowanie dobrej kondycji fi-

nansowej [Karbownik 2012, s. 66]. Nabycie akcji własnych powinno być zatem prze-

prowadzone w taki sposób, by przedsiębiorstwo pozostało bezpieczne finansowo, tj. 

zachowało płynność finansową i wysoką zdolność gospodarowania [Franc-Dąbrow-

ska 2006, s. 121], a także mogło kontynuować podjętą działalność gospodarczą i mia-

ło możliwość finansowania rozwoju [Duraj, Sosnowski 2015, s. 222].

Charakterystyka przedsiębiorstw próby badawczej 

Badania empiryczne służące weryfikacji hipotezy badawczej przeprowadzone zosta-

ły na grupie spółek przemysłowych, które notowane były na Giełdzie Papierów War-

tościowych w Warszawie w  latach 2001–2016. Analizie poddano łącznie 182 przed-

siębiorstwa, wśród których 49 podmiotów przeprowadziło co najmniej raz nabycie 

akcji własnych (stanowiły one 26,9% badanej zbiorowości). Badane przedsiębiorstwa 

wdrożyły łącznie 83 programy nabycia akcji własnych. Dominowały spółki, które prze-

prowadziły wyłącznie jeden program nabycia akcji własnych (58%), natomiast tylko 

jedna spółka zrealizowała cztery programy wykupu (2%). Ponadto, w większości przy-

padków program nabycia akcji własnych zamykał się w okresie jednego roku obroto-

wego (57%), a jedynie w trzech przypadkach trwał on cztery lata (4%) (zob. wyk. 1). 

Wykres 1. Nabycie akcji własnych przez spółki przemysłowe w latach 2001–2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Notoria Serwis [15.05.2016].

Najwięcej podmiotów nabyło akcje własne w  latach 2008 i  2012 (po 17 przy-

padków), a  najmniej w  roku 2004 i  2006 (po trzy przypadki). Łączna wartość wa-
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lorów wykupionych przez spółki przemysłowe w  latach 2001–2016 przekroczyła 

2604,18  mln  zł. Należy zauważyć, że w  roku 2008 charakteryzującym się pogorsze-

niem koniunktury gospodarczej i  zwiększeniem liczby spółek wykupujących akcje 

własne łączna wartość nabycia wyniosła 208,4 mln zł. Jego średnia wartość ukształ-

towała się natomiast na poziomie 12,3 mln zł, co oznacza, że była niższa niż średnie 

wartości wykupu w większości analizowanych lat (zob. wyk. 2).

Wykres 2. Liczba spółek i wartość nabytych akcji własnych w latach 2001–2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Notoria Serwis [dostęp: 15.05.2016].

Rozpatrując wielkość nabycia akcji własnych w  ujęciu relatywnym, należy za-

uważyć, że najwyższe średnie wartości współczynników wykupu wystąpiły w 2007 r., 

kiedy to spółki przemysłowe nabyły akcje własne stanowiące średnio 16,6% kapitału 

własnego i 11,1% kapitału całkowitego. Natomiast relatywnie najniższe średnie war-

tości wykupionych akcji zaobserwowano w latach 2010–2011 i 2015 (zob. tab. 1).

W ramach każdego programu nabycia akcji własnych wartość wykupionych wa-

lorów stanowiła średnio 12,6% kapitału własnego i 8,9% kapitału całkowitego. Udział 

ten zwiększał się sukcesywnie wraz z wydłużaniem czasu trwania programu wykupu 

akcji własnych. W wypadku programów jednorocznych średni TSREt wyniósł 8,8%, dla 

dwuletnich był równy 12,7%, a  dla trzyletnich ukształtował się na poziomie 23,9%. 

Z  kolei średni TSRTCt wyniósł odpowiednio: 6,5%, 10,2% oraz 16,3%. Warto dodać, 

że średnie wartości TSREt i  TSRTCt były niższe w wypadku programów czteroletnich 

względem tych trzyletnich, jednakże programy czteroletnie przeprowadzone zostały 

przez badane spółki jedynie trzykrotnie (zob. tab. 2).

Nabycie akcji własnych a bezpieczeństwo finansowe publicznych spółek przemysłowych



120 Ta
be

la
 1

. W
sp

ół
cz

yn
ni

ki
 w

ie
lk

oś
ci

 w
yk

up
u 

ak
cj

i w
ła

sn
yc

h 
w

 la
ta

ch
 2

00
1–

20
16

 [w
%

]

W
ys

zc
ze

- 
gó

ln
ie

ni
e

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

SR
Et

10
,4

15
,9

7,
9

6,
5

5,
3

8,
1

16
,6

9,
3

8,
8

3,
3

3,
2

7,
0

5,
4

10
,9

3,
5

8,
5

M
e

4,
3

6,
7

3,
0

6,
4

3,
6

0,
1

6,
7

2,
5

3,
9

3,
3

3,
1

3,
8

4,
0

8,
2

4,
1

3,
9

SR
TC

t
9,

5
6,

4
7,

3
4,

8
3,

2
4,

2
11

,1
3,

3
6,

2
0,

9
2,

8
5,

1
3,

7
7,

3
2,

2
5,

0

M
e

3,
0

3,
8

2,
7

4,
0

2,
9

0,
1

5,
4

1,
5

2,
4

0,
6

2,
2

2,
6

2,
8

5,
9

2,
4

3,
3

O
bj

aś
ni

en
ia

: S
RE

t – 
w

ar
to

ść
 a

kc
ji 

w
ła

sn
yc

h 
w

yk
up

io
ny

ch
 w

 ro
ku

 t 
w

 re
la

cj
i d

o 
ka

pi
ta

łu
 w

ła
sn

eg
o 

w
 ro

ku
 t-

1;
 S

RT
C t – 

w
ar

to
ść

 a
kc

ji 
w

ła
sn

yc
h 

w
yk

up
io

ny
ch

 w
 ro

ku
 t 

w
 re

la
cj

i d
o 

ka
pi

ta
łu

 c
ał

ko
w

ite
go

 w
 ro

ku
 t-

1.

Źr
ód

ło
: O

pr
ac

ow
an

ie
 w

ła
sn

e 
na

 p
od

st
aw

ie
 N

ot
or

ia
 S

er
w

is
 [1

5.
05

.2
01

6]
.

Ta
be

la
 2

. W
sp

ół
cz

yn
ni

ki
 w

ie
lk

oś
ci

 w
yk

up
u 

ak
cj

i w
ła

sn
yc

h 
a 

dł
ug

oś
ć 

tr
w

an
ia

 p
ro

gr
am

u 
na

by
ci

a 
[w

%
]

W
ys

zc
ze

gó
ln

ie
ni

e
D

łu
go

ść
 tr

w
an

ia
 p

ro
gr

am
u 

na
by

ci
a 

ak
cj

i w
ła

sn
yc

h
Ra

ze
m

1 
ro

k
2 

la
ta

3 
la

ta
4 

la
ta

TS
RE

t

8,
8

12
,7

23
,9

16
,3

12
,6

M
e

2,
7

9,
0

22
,4

16
,3

4,
9

TS
RT

C t

6,
5

10
,2

16
,3

15
,1

8,
9

M
e

1,
6

5,
9

11
,9

15
,1

3,
1

O
bj

aś
ni

en
ia

: T
SR

E t –
 w

ar
to

ść
 a

kc
ji 

w
ła

sn
yc

h 
w

yk
up

io
ny

ch
 p

od
cz

as
 tr

w
an

ia
 c

ał
eg

o 
pr

og
ra

m
u 

w
yk

up
u 

w
 re

la
cj

i d
o 

ka
pi

ta
łu

 w
ła

sn
eg

o 
w

 ro
ku

 p
op

rz
ed

za
ją

cy
m

 w
y-

ku
p;

 S
RT

C t –
 w

ar
to

ść
 a

kc
ji 

w
ła

sn
yc

h 
w

yk
up

io
ny

ch
 p

od
cz

as
 tr

w
an

ia
 c

ał
eg

o 
pr

og
ra

m
u 

w
yk

up
u 

w
 re

la
cj

i d
o 

ka
pi

ta
łu

 c
ał

ko
w

ite
go

 w
 ro

ku
 p

op
rz

ed
za

ją
cy

m
 w

yk
up

.

Źr
ód

ło
: O

pr
ac

ow
an

ie
 w

ła
sn

e 
na

 p
od

st
aw

ie
 N

ot
or

ia
 S

er
w

is
 [1

5.
05

.2
01

6]
.

 

Aleksandra Pieloch-Babiarz



121

Prezentacja i interpretacja wyników badań empirycznych 

Badania empiryczne prowadzone nad sytuacją finansową spółek przemysłowych wy-

kupujących akcje własne wykazały, że po przeprowadzeniu nabycia wzrosła rentow-

ność aktywów i kapitału własnego. Na koniec roku obrotowego poprzedzającego roz-

poczęcie nabycia akcji własnych średnia wartość współczynnika ROA wyniosła 4,1%, 

a po zakończeniu programu wykupu ukształtowała się na średnim poziomie 6,0%. Na-

leży dodać, że wzrost wartości współczynnika rentowności aktywów zaobserwowano 

w 64,4% badanych przypadków. Zwiększenie rentowności aktywów przedsiębiorstw 

nabywających akcje własne wynikać może m.in. ze zmniejszenia wartości aktywów 

całkowitych w związku z transferem części majątku spółki do akcjonariuszy w postaci 

wykupu akcji własnych przy zachowaniu zdolności przedsiębiorstwa do osiągania zy-

sku netto na poziomie zbliżonym do tego sprzed wykupu. Wzrost średnich wartości 

współczynnika ROA zaobserwowano niezależnie od długości trwania programu wy-

kupu akcji własnych (zob. tab. 3).

Przed rozpoczęciem programu nabycia akcji własnych średnia wartość współ-

czynnika rentowności kapitału własnego wyniosła 10,2%, a w roku T+n ukształtowała 

się na poziomie 23,2%. Wzrost średniej wartości ROE wskazuje na dobrą sytuację fi-

nansową przedsiębiorstw podejmujących decyzję o nabyciu akcji własnych, w szcze-

gólności na zdolność tych spółek do generowania zysku netto. 

Z kolei rentowność sprzedaży spółek wykupujących akcje własne zmalała. Śred-

nia wartość współczynnika ROS przed przeprowadzeniem nabycia akcji własnych 

wyniosła 8,0%, a po wykupie ukształtowała się na poziomie 6,4%. Rentowność sprze-

daży malała bez względu na długość trwania programu wykupu. Warto zauważyć, że 

w  większości badanych przypadków przychody ze sprzedaży wzrastały po nabyciu 

akcji własnych szybciej niż zysk netto. Może to być związane m.in. z finansowaniem 

całości lub części wykupu kapitałami obcymi, przede wszystkim kredytem banko-

wym, i ponoszeniem w związku z tym dodatkowych kosztów finansowych w postaci 

odsetek od kredytu.

Nabycie akcji własnych a bezpieczeństwo finansowe publicznych spółek przemysłowych
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Przedsiębiorstwa przemysłowe, które wykupiły akcje własne, charakteryzowały 

się wysoką płynnością finansową. W  roku poprzedzającym nabycie akcji własnych 

średnia wartość współczynnika płynności bieżącej ukształtowała się na poziomie 

1,989, a  płynności szybkiej wyniosła 1,382. W  roku zakończenia programu wykupu 

współczynniki te zmalały i  wyniosły odpowiednio 1,852 oraz 1,266. Można zatem 

przypuszczać, że przeprowadzenie wykupu akcji własnych mogło mieć na celu trans-

fer wolnych środków pieniężnych do akcjonariuszy i  ograniczenie kosztów agencji, 

a w niektórych przypadkach – w szczególności dotyczy to spółek realizujących dwu-

letnie programy nabycia akcji własnych – zredukowanie nadpłynności finansowej 

spółki (zob. tab. 3).

Analiza współczynników struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa wy-

kazała zmniejszenie udziału kapitału własnego w aktywach trwałych spółki. Średnia 

wartość E/FE zmalała z  112,3% w  roku poprzedzającym wykup akcji własnych do 

105,8% w roku zakończenia programu nabycia akcji. Natomiast udział kapitału obce-

go w finansowaniu aktywów całkowitych wzrósł w roku T+n w stosunku do roku T-1. 

Przed rozpoczęciem nabycia akcji własnych średni DR wyniósł 35,4%, a po zakończe-

niu wykupu był równy 39,6%. Relatywny wzrost zadłużenia przedsiębiorstwa wynikał 

nie tylko z obniżenia wartości kapitału własnego spółki w związku z nabyciem akcji 

własnych, lecz także był związany z finansowaniem przez niektóre spółki wykupu ak-

cji własnych kapitałem obcym.

Badanie istotności różnic współczynników finansowych przedsiębiorstw przed 

i po nabyciu akcji własnych przeprowadzone z wykorzystaniem testu kolejności par 

Wilcoxona wykazało, że wykup akcji własnych wpływa na sytuację finansową przed-

siębiorstwa. Na różnych poziomach istotności próby zależne różniły się istotnie ren-

townością aktywów, płynnością bieżącą i szybką, wielkością finansowania aktywów 

trwałych kapitałem własnym oraz udziałem kapitałów obcych w pasywach przedsię-

biorstwa (zob. tab. 4).

Analiza zależności między wysokością nabycia akcji własnych a sytuacją finanso-

wą spółek po wykupie akcji własnych wskazuje na występowanie między określony-

mi zmiennymi korelacji dodatniej o  umiarkowanej sile. Wraz ze wzrostem wartości 

wykupu akcji własnych w relacji do kapitału własnego spółki (TSREt) nastąpił wzrost 

udziału kapitałów obcych w pasywach ogółem (zob. tab. 5). 
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Z kolei w wypadku wzrostu wartości wykupu akcji własnych w relacji do kapitału 

całkowitego (TSRTCt) zaobserwowano wyższe wartości ROA, ROE i QR. Takie zależno-

ści potwierdzają wysoką zdolność przedsiębiorstw przemysłowych, które wykupiły 

akcje własne, do generowania zysku netto, osiągania wysokiej płynności finansowej 

i zwiększania zadłużenia w drodze nabycia akcji własnych.

Zakończenie

Przedstawione w pracy wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na spółkach 

przemysłowych wykazały, że do nabycia akcji własnych doszło w przedsiębiorstwach 

bezpiecznych finansowo. Przed rozpoczęciem programu wykupu cechowały się one 

określoną rentownością, wysoką płynnością finansową i bezpieczną strukturą kapita-

łową. W związku z realizacją nabycia akcji własnych w kondycji finansowej badanych 

spółek zaszły określone zmiany. Po zakończeniu programu wykupu wzrosła rentow-

ność aktywów i rentowność kapitałów własnych, a obniżyła się – do wskazywanego 

jako poziom referencyjny – płynność finansowa spółek. Ponadto zmieniła się również 

struktura kapitałowa. Zwiększył się udział kapitału obcego w  pasywach spółek, nie 

przekraczając jednocześnie zalecanego w literaturze poziomu optymalnego. Można 

zatem stwierdzić, że przedsiębiorstwa przemysłowe dokonujące nabycia akcji włas-

nych w latach 2001–2016 były bezpieczne finansowo zarówno przed zakończeniem 

wykupu akcji własnych, jak i po nim. 

Podjęte w  niniejszej pracy zamierzenie badawcze ma charakter wzbogacający 

w relacji do innych opracowań z zakresu finansowych rezultatów nabycia akcji włas-

nych. Badania nad wpływem wykupu akcji własnych na sytuację finansową przedsię-

biorstw, prowadzone w  kontekście bezpieczeństwa finansowego spółek, powinny 

być rozwinięte i uzupełnione o analizę innych wskaźników oceny badanego zjawiska 

i przeprowadzone z uwzględnieniem określonych czynników makroekonomicznych 

oraz specyfiki funkcjonowania różnych sektorów gospodarczych.
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Wstęp

Agencje ratingowe do oceny ryzyka upadłości wykorzystują szereg wskaźników. 

Wśród prezentowanych przez nie metod znajdują się determinanty o  charakterze 

ilościowym i  jakościowym. Instytucje te prezentują również zróżnicowane sposoby 

oceny badanego ryzyka w zależności od analizowanego podmiotu, i tak można od-

naleźć zróżnicowane zmienne w podziale na kraje, banki, ubezpieczycieli, firmy itp. 

Prezentowane wskaźniki finansowe można podzielić również na te odnoszące się do 

uwarunkowań makroekonomicznych, sektora czy samego ocenianego podmiotu. 

Jedną z grup podmiotów najbardziej zainteresowanych credit ratingami są banki. 

Noty są przez nie wykorzystywane do oceny ryzyka upadłości podmiotu przy proce-

sie oceny zdolności kredytowej, podejmowania decyzji inwestycyjnych czy na przy-
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kład wymiany kluczy w ramach bankowości korespondencyjnej. Duża grupa banków 

posiada noty nie tylko jednej, lecz także kilku agencji ratingowych. Związane jest to 

z dwoma czynnikami, a mianowicie miejscem prowadzenia działalności oraz chęcią 

uprawdopodobnienia otrzymanego ratingu, a tym samym podniesienia jego jakości. 

W zaistniałej sytuacji postanowiono sprawdzić, jak uwarunkowania makroekono-

miczne, a przede wszystkim jedna z grup czynników – tj. ryzyko polityczne – wpływa 

na credit rating banków. Jako cel pracy określono zatem zbadanie wpływu ryzyka 

politycznego na credit rating banków europejskich. Postawiono hipotezę badawczą 

brzmiącą następująco: „Istnieje istotny statystycznie wpływ uwarunkowań politycz-

nych na credit rating nadawany bankom europejskim”. Do badania wykorzystano 

uporządkowane logitowe modele panelowe. Unikatowość przeprowadzonych ba-

dań wynika z luki badawczej na temat wpływu ryzyka politycznego na credit rating 

banków.

Przegląd dotychczasowych badań na temat wpływu 
ryzyka politycznego na credit rating 

Credit rating determinowany jest wskaźnikami finansowymi i  niefinansowymi. 

Wśród tych pierwszych znajdują się czynniki związane z  kondycją finansową sa-

mego analizowanego podmiotu, ryzykiem sektora oraz wskaźnikami makroekono-

micznymi. Spośród tej ostatniej grupy można wyróżnić między innymi determinanty 

ryzyka politycznego. Wspomniane czynniki brane są pod uwagę przede wszystkim 

przy analizie ryzyka upadłości kraju. Nie ma natomiast badań oceniających wpływ 

uwarunkowań politycznych na wspominane ryzyko podmiotów, jakimi są banki. 

Podjęcie tego tematu wynika z badań, zgodnie z którymi rating kraju wpływa na ra-

ting banku [Bissoondoyal-Bheenick, Treepongkaruna 2011; Belotti i  in. 2011; Poon 

i in. 1999]. W zaistniałej sytuacji można domniemywać istotnego statystycznie wpły-

wu uwarunkowań i ryzyka politycznego na credit rating banków, biorąc pod uwagę 

kraj, w którym dana instytucja prowadzi działalność. W związku z tym postanowiono 

dokonać przeglądu literaturowego na temat wskaźników branych pod uwagę przy 

analizie credit ratingów w dotychczasowych pracach. Ze względu na braki w litera-

turze na temat wpływu uwarunkowań politycznych na credit rating banków odnie-

siono się do ryzyka politycznego przy wykorzystaniu prac dotyczących innych pod-

miotów oraz krajów.
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Ryzyko polityczne może być rozumiane w  zróżnicowany sposób. Na przykład 

Smith [1998] dzieli je na ryzyko regulacji wynikające ze zmian przepisów oraz ry-

zyko komercyjne, które jest wynikiem zapisów z  tytułu umów. W  praktyce istnieje 

problem kwantyfikacji ryzyka politycznego [Bremmer 2005; Henisz, Zelner 2010]. Ist-

nieją różnice w procesie estymacji ryzyka politycznego w wypadku firm. Dla przykła-

du bierze się pod uwagę wpływ regulacji podatkowych [McGrattan, Prescott 2005; 

Sialm 2009] czy niepewności dotyczącej zmian w przepisach [Pastor, Veronesi 2012; 

Baker i in. 2013].

Wśród czynników politycznych branych pod uwagę przy ocenie determinant od-

działujących na credit rating wyróżnia się między innymi indeks percepcji korupcji 

(Transparency International’s Corruption Perceptions Index). Indeks ten mierzy poziom 

korupcji w danym kraju. Każdy kraj oceniany jest w skali od 100 do 0, gdzie im niższa 

jego wartość, tym wyższy poziom korupcji. Badania na temat jego wpływu na cre-

dit rating krajów prowadzili między innymi Mellios i Paget-Blanc [2006]. Dowiedli oni 

jego istotnego statystycznie wpływu PKB per capita, dochodów rządowych, realnego 

kursu walutowego, stopy inflacji czy historii upadłości. Podobne wnioski otrzymali 

również Budik i Ezr [2015]. W swoich analizach nie brali pod uwagę innych czynników 

ryzyka politycznego.

Analiza metodologii stosowanej przez Moody’s [2016] wskazuje, że wśród ryzyk 

branych pod uwagę można wyróżnić w wypadku sektora bankowego ryzyko płynno-

ści gospodarki oraz ryzyko polityczne. Jako miary ryzyka politycznego wykorzystuje 

się następujące grupy czynników: ryzyko geopolityczne, indeks wolności słowa (Worl-

dwide Voice and Accountability Index) oraz PKB per capita. Ponadto w swoich analizach 

biorę pod uwagę ryzyko płynności gospodarki mierzone indeksem skutecznego 

zarządzania (Worldwide Government Effectiveness Index), indeksem praworządności 

(Worldwide Rule of Law Index), indeksem kontroli korupcji (Worldwide Control of Cor-

ruption Index) oraz indeksem globalnej konkurencyjności (WEF Global Competitive-

ness Index). Wszystkie wspomniane czynniki wchodzą w  skład ryzyka politycznego, 

a następnie ryzyka zdarzeń. S&P jako ryzyko polityczne uwzględnia między innymi: 

stabilność i  legitymację instytucji politycznych, udział w  procesach politycznych, 

przejrzystość w decyzjach i celach polityki gospodarczej, ochronę publiczną i ryzyko 

geopolityczne.

Zhuang i in. [2010] sugerują, że na wpływ rozwoju gospodarczego kraju ma sta-

bilny system zarządzania prowadzony przez rząd. Poruszono kwestię jakości zarzą-

dzania w  instytucjach rządowych. W zaistniałej sytuacji, jeżeli obserwuje się istotny 
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statystycznie wpływ analizowanej zmiennej na poziom rozwoju gospodarczego, to 

można domniemywać występowania zależności pomiędzy credit ratingiem a wskaź-

nikami jakości zarządzania rządów poszczególnych krajów. Jedną z miar analizowanej 

zmiennej jest indeks skutecznego zarządzania prowadzony przez rząd.

Na wpływ ryzyka politycznego oprócz ryzyka ekonomicznego na credit rating 

krajów zwracają uwagę Kraussl [2000] oraz Elkhoury [2008]. Z drugiej strony inne ba-

dania [Haque i  in. 1996; Cantor i Packer 1996] dowiodły, że wykluczenie zmiennych 

politycznych nie wpływa na szacunki credit ratingów.

W zaistniałej sytuacji ze względu na lukę badawczą postanowiono zweryfikować 

wpływ ryzyka politycznego na credit rating banków europejskich. Postawiono hipo-

tezę badawczą brzmiącą następująco: „Istnieje istotny statystycznie wpływ uwarun-

kowań politycznych na credit rating nadawany bankom europejskim”. 

Opis danych i zastosowanej metodologii badawczej

Do badania wykorzystano credit ratingi banków publikowane przez dwie najwięk-

sze agencje ratingowe, tj. S&P i  Moody’s na podstawie danych kwartalnych z  lat 

1998–2015. Dane pozyskano z bazy Thomson Reuters. Do analizy wykorzystano dane 

dotyczące banków działających na obszarze krajów europejskich1. Do badań wyko-

rzystano ratingi banków dotyczące zobowiązań wyrażonych w walucie krajowej i za-

granicznej, zarówno dla długiego, jak i krótkiego horyzontu czasowego. W związku 

z jakościowym charakterem credit ratingów przeprowadzono dekompozycję liniową 

not zgodnie z metodologią Ferri, Liu i Stiglitza [1999]. Wykorzystanie dekompozycji 

nieliniowej podyktowane jest zbyt mała liczbą emitowanych przez banki CDS-ów. 

Wyniki zastosowanej metody przedstawiono w tabeli 1.

1  Albania, Armenia, Austria, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Da-
nia, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Łotwa, Lichtenstein, Litwa, 
Luksemburg, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Ro-
sja San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania.
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Tabela 1. Dekompozycja długoterminowych ratingów emitenta nadawanych 
przez S&P i Moody’s

Moody’s Long-term Issuer Rating S&P’s Long-term Issuer Rating
Rating Kod Rating Kod

Aaa 100 AAA 100
Aa1 95 AA+ 95
Aa2 90 AA 90
Aa3 85 AA- 85
A1 80 A+ 80
A2 75 A 75
A3 70 A- 70

Baa1 65 BBB+ 65
Baa2 60 BBB 60
Baa3 55 BBB- 55
Ba1 50 BB+ 50
Ba2 45 BB 45
Ba3 40 BB- 40
B1 35 B+ 35
B2 30 B 30
B3 25 B- 25

Caa1 20 CCC+ 20
Caa2 15 CCC 15
Caa3 10 CCC- 10
Caa 5 CC 5

C 0 NR, NULL 0
WR -5 SD, D -5

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza została przeprowadzona na podstawie danych kwartalnych. Do badania 

zastosowano uporządkowane panelowe modele logitowe, gdzie jako zmienną zależ-

ną wykorzystano długoterminowy rating banku. Ostateczna wersja modelu to:

gdzie:

yit to zmienna zależna będąca długoterminowych credit ratingiem emitenta ban-

ku europejskiego i w okresie t;

Fit wektor zmiennych niezależnych, tj: 

Wpływ ryzyka politycznego na credit rating banków europejskich
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gdzie: 

wgci,j to Worldwide Government Effectiveness Index; wrli,j to Worldwide Rule of Law 

Index; wcci,j to Worldwide Control of Corruption Index; wvai,j to Worldwide Voice and Ac-

countability Index; gcii,j to WEF Global Competitiveness Index; cri,j to credit rating kraju 

nadawany przez S&P, Fitch oraz Moody’s; gdpi,j to stopa wzrostu PKB.

Zit – regresory niezmienne w czasie, które są zazwyczaj zmiennymi losowymi;

εit – to błąd losowy.

Opis wyników badań

Analiza determinant wpływających na credit rating banku została przeprowadzona 

w dwóch etapach. Pierwszy z nich polegał na analizie wpływu podanych przez agen-

cje ratingowe wskaźników ryzyka politycznego bez uwzględnienia ratingu kraju oraz 

stopy wzrostu PKB. W drugim uwzględniono również wspomniane zmienne. Pierwszą 

z analizowanych zmiennych, jaką wzięto pod uwagę, był wskaźnik kontroli korupcji 

(Worldwide Control of Corruption Index). Im jego wartość jest wyższa, tym niższy po-

ziom korupcji. W zaistniałej sytuacji powinien istnieć pozytywny wpływ analizowanej 

determinanty na credit rating banku i  taką sytuację obserwuje się w  wypadku not 

nadawanych przez każdą agencję ratingową. Silniejszy statystycznie wpływ odnoto-

wuje się w wypadku credit ratingów dotyczących zobowiązań wyrażonych w walucie 

zagranicznej niż w walucie krajowej. Może być to wynik postrzegania analizowanego 

ryzyka przez kooperantów. Jednocześnie należy zaobserwować silniejszą istotną sta-

tystycznie zależność w wypadku not nadawanych przez Moody’s niż przez S&P. Rów-

nież na analizowaną zmienną oddziałuje okres, na jaki nadawany jest rating. W wy-

padku not krótkoterminowych obserwowana relacja jest słabsza.

Kolejnym czynnikiem, jaki został poddany analizie, był indeks konkurencyjności 

(Global Competitiveness Index). Okazuje się, że im wyższa jego wartość, tym noty ratin-

gowe ulegają poprawie. Kierunek wpływu pomiędzy analizowaną zmienną a credit 

ratingiem banków jest podobny jak w wypadku wskaźnika kontroli korupcji. Badana 

zmienna jest przede wszystkim istotna przy analizie not nadawanych przez Moody’s 

oraz dla długiego okresu. 

Badaniu poddano również wpływ indeksu praworządności (Worldwide Rule of Law 

Index). Im wyższa jego wartość, tym wyższy credit rating. Silniejszą relację obserwuje 

się w wypadku Moody’s niż S&P oraz not krótkoterminowych niż długoterminowych. 
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Tak jak w poprzednich przypadkach na zmiany analizowanej zmiennej bardziej wraż-

liwe są noty dotyczące zobowiązań wyrażonych w walucie zagranicznej. Jeśli zaś cho-

dzi o  indeks wolności słowa (Worldwide Voice and Accountability Index), to silniejszą 

zależność pomiędzy credit ratingiem banku a  badanym czynnikiem obserwuje się 

w wypadku Moody’s. Nie ma znaczących zmian w zakresie wpływu badanego ryzyka 

na rating przy uwzględnieniu okresu jego nadawania. Tak jak w  poprzednich przy-

padkach ratingi dotyczące zobowiązań wyrażonych w  walucie zagranicznej są bar-

dziej wrażliwe na badaną zmienną. Indeks efektywnego zarządzania (Worldwide Go-

vernment Effectiveness Index) okazuje się natomiast nieistotny, jeśli chodzi o badania 

ryzyka upadłości emitenta przeprowadzane przez Moody’s. Credit rating nadawany 

przez S&P jest natomiast wrażliwy na zmiany ryzyka wolności słowa tylko w razie not 

wyrażonych w walucie obcej.

Ponieważ niektóre agencje ratingowe wykazują wśród wskaźników ryzyka po-

litycznego poziom stopy wzrostu PKB, postanowiono uwzględnić analizowaną 

zmienną. Okazuje się, że badana determinanta warunkuje credit rating banku silniej 

w wypadku not nadawanych przez Moody’s niż S&P. W wypadku każdej z not istnieje 

istotny statystycznie wpływ stopy wzrostu PKB na credit rating banku. Silniejsza za-

leżność obserwowana jest w wypadku Moody niż S&P. Co do wpływu credit ratingu 

kraju na badaną zmienną, okazuje się, że bardziej wrażliwym ratingiem są noty nada-

wane przez S&P, w szczególności te dotyczące długiego okresu.
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136 Ta
be

la
 2

. W
pł

yw
 d

et
er

m
in

an
t r

yz
yk

a 
po

lit
yc

zn
eg

o 
na

 c
re

di
t r

at
in

g 
ba

nk
ów

 e
ur

op
ej

sk
ic

h 
na

da
w

an
yc

h 
pr

ze
z 

M
oo

dy
 i 

S&
P

Ag
en

cj
a

M
oo

dy
’s

S&
P 

lo
ng

S&
P 

sh
or

t

Ty
p 

ra
tin

gu
Fo

re
ig

n
D

om
e-

st
ic

Fo
re

ig
n

D
om

e-
st

ic
Fo

re
ig

n
D

om
es

tic
Fo

re
ig

n
D

om
es

tic

Co
ef

.
P>

z
Co

ef
.

P>
z

Co
ef

.
P>

z
Co

ef
.

P>
z

Co
ef

.
P>

z
Co

ef
.

P>
z

w
cc

3.
80

83
72

0.
00

0
3.

49
22

15
0.

00
0

1.
33

75
24

0.
00

0
1.

45
88

99
0.

00
0

1.
22

09
18

0.
00

0
1.

20
92

39
0.

00
0

gc
i

2.
65

83
94

0.
00

0
1.

93
31

01
0.

00
1

.3
82

32
03

0.
00

3
.3

40
42

63
0.

00
7

.2
43

75
5

0.
07

9
.2

38
07

18
0.

08
5

w
rl

3.
93

86
6

0.
00

0
2.

66
60

3
0.

00
1

.7
94

54
29

0.
03

6
.5

49
62

69
0.

14
3

1.
24

52
1

0.
00

2
1.

18
79

94
0.

00
4

w
va

1.
72

94
26

0.
00

0
1.

35
12

66
0.

00
5

.4
60

24
55

0.
07

5
.6

34
29

39
0.

01
1

.5
05

11
34

0.
04

6
.5

62
97

36
0.

02
6

w
gc

.5
47

10
2

0.
42

5
1.

02
09

7
0.

19
2

.5
42

72
8

0.
13

5
.6

25
15

5
0.

08
2

.6
21

14
7

0.
11

2
.7

11
78

4
0.

06
9

/c
ut

1
7.

40
64

37
0.

00
2

4.
42

18
51

0.
07

0
-7

.9
93

89
0.

00
0

-7
.8

33
03

0.
00

0
-8

.2
53

34
0.

00
0

-8
.2

13
15

0.
00

0

/c
ut

2
10

.3
65

42
0.

00
0

7.
89

99
29

0.
00

1
-.5

87
25

7
0.

33
6

-.7
51

38
1

0.
20

7
-1

.0
96

09
0.

08
8

-.9
60

65
1

0.
13

3

/c
ut

3
10

.4
92

01
0.

00
0

7.
91

06
2

0.
00

1
-.5

80
32

1
0.

34
2

-.7
44

88
0

0.
21

1
-.9

11
45

1
0.

15
6

-.7
83

45
2

0.
22

0

/c
ut

4
10

.6
56

05
0.

00
0

8.
07

09
14

0.
00

1
-.5

66
44

8
0.

35
4

-.7
38

38
0

0.
21

5
.4

27
30

79
0.

50
6

.4
92

43
92

0.
44

1

/c
ut

5
10

.7
95

34
0.

00
0

8.
22

09
78

0.
00

1
-.5

01
34

2
0.

41
2

-.6
77

32
3

0.
25

5
1.

48
58

98
0.

02
1

1.
45

32
2

0.
02

3

/c
ut

6
10

.9
45

95
0.

00
0

8.
29

51
91

0.
00

1
-.4

74
36

6
0.

43
7

-.6
39

35
6

0.
28

3
4.

24
83

91
0.

00
0

4.
08

20
6

0.
00

0

/c
ut

7
11

.1
03

58
0.

00
0

8.
44

87
77

0.
00

1
-.3

63
61

8
0.

55
2

-.5
23

09
6

0.
37

9
7.

78
01

87
0.

00
0

7.
59

16
63

0.
00

0

/c
ut

8
11

.2
83

43
0.

00
0

8.
51

83
93

0.
00

1
-.2

21
56

6
0.

71
7

-.3
90

36
7

0.
51

2

/c
ut

9
11

.4
30

39
0.

00
0

8.
63

78
07

0.
00

0
.0

44
92

18
0.

94
1

-.1
41

47
2

0.
81

2

/c
ut

10
11

.8
89

37
0.

00
0

9.
00

60
35

0.
00

0
.4

33
58

24
0.

47
8

.2
15

96
02

0.
71

7

/c
ut

11
12

.4
34

88
0.

00
0

9.
44

50
23

0.
00

0
.7

08
67

66
0.

24
6

.5
00

18
65

0.
40

1

/c
ut

12
13

.5
87

92
0.

00
0

10
.4

21
18

0.
00

0
1.

04
41

53
0.

08
8

.8
10

40
27

0.
17

4

/c
ut

13
14

.5
30

84
0.

00
0

11
.2

83
32

0.
00

0
2.

01
61

85
0.

00
1

1.
68

61
19

0.
00

5

Patrycja Chodnicka-Jaworska



137

/c
ut

14
15

.7
11

52
0.

00
0

12
.4

82
18

0.
00

0
2.

69
62

53
0.

00
0

2.
43

75
5

0.
00

0

/c
ut

15
16

.6
46

47
0.

00
0

13
.4

64
16

0.
00

0
3.

78
74

73
0.

00
0

3.
46

27
48

0.
00

0

/c
ut

16
17

.9
47

39
0.

00
0

14
.7

49
59

0.
00

0
5.

32
28

58
0.

00
0

4.
92

16
19

0.
00

0

/c
ut

17
19

.3
29

11
0.

00
0

16
.1

35
53

0.
00

0
7.

63
69

64
0.

00
0

7.
21

06
62

0.
00

0

/c
ut

18
22

.3
03

52
0.

00
0

19
.1

14
21

0.
00

0
9.

13
45

71
0.

00
0

8.
69

91
05

0.
00

0

/c
ut

19
11

.6
86

49
0.

00
0

11
.2

38
73

0.
00

0

/c
ut

20
14

.1
12

4
0.

00
0

13
.6

51
46

0.
00

0

/c
ut

21
15

.6
29

43
0.

00
0

15
.1

62
07

0.
00

0

no
 o

bs
10

53
11

07
33

39
33

66
29

70
29

61

no
 g

ru
p

11
7

12
3

37
1

37
4

33
0

32
9

W
al

d
0.

00
00

0.
00

00
0.

00
00

0.
00

00
0.

00
00

0.
00

00

LM
0.

00
00

0.
00

00
0.

00
00

0.
00

00
0.

00
00

0.
00

00

Źr
ód

ło
: O

pr
ac

ow
an

ie
 w

ła
sn

e.

Wpływ ryzyka politycznego na credit rating banków europejskich



138 Ta
be

la
 3

. W
pł

yw
 d

et
er

m
in

an
t 

ry
zy

ka
 p

ol
it

yc
zn

eg
o 

or
az

 c
re

di
t 

ra
tin

gu
 k

ra
ju

 n
a 

cr
ed

it 
ra

tin
g 

ba
nk

ów
 e

ur
op

ej
sk

ic
h 

na
da

w
an

yc
h 

pr
ze

z 
M

oo
dy

’s 
i S

&
P

Ag
en

cj
a

M
oo

dy
’s

S&
P 

lo
ng

S&
P 

sh
or

t

Ty
p 

ra
tin

gu
D

om
es

tic
Fo

re
ig

n
D

om
es

tic
Fo

re
ig

n
D

om
es

tic
Fo

re
ig

n

Co
ef

.
P>

z
Co

ef
.

P>
z

Co
ef

.
P>

z
Co

ef
.

P>
z

Co
ef

.
P>

z
Co

ef
.

P>
z

cr
.0

69
73

99
0.

00
0

.0
87

43
12

0.
00

0
.1

23
83

21
0.

00
0

.1
26

59
35

0.
00

0
.0

71
88

0.
00

0
.0

80
76

45
0.

00
0

w
cc

3.
60

50
38

0.
00

0
4.

36
11

14
0.

00
0

1.
25

61
5

0.
00

0
1.

22
31

52
0.

00
0

.9
89

37
57

0.
00

2
.7

61
38

46
0.

01
9

gc
i

1.
18

75
52

0.
04

3
1.

63
91

17
0.

00
4

.0
81

93
34

0.
51

0
.0

83
49

44
0.

50
6

.0
71

23
4

0.
61

5
.1

03
58

7
0.

46
9

w
rl

3.
41

19
1

0.
00

0
5.

19
35

2
0.

00
0

1.
64

02
7

0.
00

0
1.

86
61

7
0.

00
0

.8
68

00
8

0.
05

1
1.

19
41

2
0.

00
8

w
va

-.0
53

12
0

0.
92

3
.4

36
86

36
0.

39
4

.4
90

19
51

0.
07

2
.2

10
82

76
0.

44
6

.7
79

68
41

0.
00

3
.7

40
45

53
0.

00
6

w
gc

.1
07

10
9

0.
89

5
.1

82
84

11
0.

79
7

.0
88

74
09

0.
81

2
.4

13
22

22
0.

27
0

.2
85

89
79

0.
48

3
.8

40
90

7
0.

04
1

gd
p

.0
88

92
0

0.
00

0
.0

87
91

7
0.

00
0

.0
33

92
7

0.
00

5
.0

32
79

2
0.

00
7

.0
51

84
3

0.
00

0
.0

45
82

1
0.

00
1

/c
ut

1
4.

72
37

61
0.

07
0

7.
40

15
82

0.
00

4
-1

.4
13

61
0.

12
7

-2
.5

29
18

0.
01

0
-5

.3
31

95
0.

00
0

-5
.3

04
41

0.
00

0

/c
ut

2
8.

85
18

55
0.

00
1

10
.8

69
63

0.
00

0
5.

96
40

09
0.

00
0

5.
75

22
4

0.
00

0
2.

11
39

33
0.

00
2

2.
17

31
67

0.
00

2

/c
ut

3
8.

86
36

74
0.

00
1

11
.0

14
14

0.
00

0
5.

97
09

48
0.

00
0

5.
75

96
06

0.
00

0
2.

30
59

36
0.

00
1

2.
37

59
45

0.
00

1

/c
ut

4
9.

04
32

89
0.

00
1

11
.2

05
2

0.
00

0
5.

97
78

94
0.

00
0

5.
77

44
1

0.
00

0
3.

76
10

8
0.

00
0

3.
93

53
88

0.
00

0

/c
ut

5
9.

21
57

08
0.

00
0

11
.3

73
84

0.
00

0
6.

04
45

45
0.

00
0

5.
84

57
18

0.
00

0
4.

72
51

43
0.

00
0

5.
04

91
83

0.
00

0

/c
ut

6
9.

30
27

3
0.

00
0

11
.5

59
94

0.
00

0
6.

08
70

95
0.

00
0

5.
87

60
75

0.
00

0
7.

61
41

45
0.

00
0

8.
14

08
29

0.
00

0

/c
ut

7
9.

48
63

29
0.

00
0

11
.7

58
7

0.
00

0
6.

21
91

25
0.

00
0

6.
00

21
35

0.
00

0
11

.2
85

85
0.

00
0

11
.8

54
47

0.
00

0

/c
ut

8
9.

57
10

63
0.

00
0

11
.9

93
01

0.
00

0
6.

37
10

39
0.

00
0

6.
16

45
52

0.
00

0

/c
ut

9
9.

71
69

75
0.

00
0

12
.1

88
67

0.
00

0
6.

65
93

95
0.

00
0

6.
47

11
86

0.
00

0

/c
ut

10
10

.0
88

42
0.

00
0

12
.6

94
53

0.
00

0
7.

08
67

92
0.

00
0

6.
93

35
56

0.
00

0

/c
ut

11
10

.5
03

49
0.

00
0

13
.2

52
87

0.
00

0
7.

43
66

75
0.

00
0

7.
27

12
27

0.
00

0

Patrycja Chodnicka-Jaworska



139

/c
ut

12
11

.5
27

12
0.

00
0

14
.5

10
88

0.
00

0
7.

81
77

25
0.

00
0

7.
68

02
46

0.
00

0

/c
ut

13
12

.4
17

82
0.

00
0

15
.4

39
94

0.
00

0
8.

76
44

17
0.

00
0

8.
72

71
61

0.
00

0

/c
ut

14
13

.7
36

11
0.

00
0

16
.7

79
12

0.
00

0
9.

56
94

76
0.

00
0

9.
47

20
73

0.
00

0

/c
ut

15
14

.7
88

31
0.

00
0

17
.8

00
16

0.
00

0
10

.7
10

21
0.

00
0

10
.6

80
74

0.
00

0

/c
ut

16
16

.1
46

85
0.

00
0

19
.1

96
06

0.
00

0
12

.3
59

44
0.

00
0

12
.3

98
37

0.
00

0

/c
ut

17
17

.5
52

22
0.

00
0

20
.6

15
82

0.
00

0
14

.8
24

74
0.

00
0

14
.8

92
49

0.
00

0

/c
ut

18
20

.6
34

6
0.

00
0

23
.7

20
76

0.
00

0
16

.4
39

94
0.

00
0

16
.5

13
32

0.
00

0

/c
ut

19
19

.1
00

43
0.

00
0

19
.1

75
93

0.
00

0

/c
ut

20
21

.6
10

95
0.

00
0

21
.6

94
65

0.
00

0

/c
ut

21
23

.1
67

33
0.

00
0

23
.2

53
83

0.
00

0

no
 o

bs
10

51
98

8
32

46
32

37
28

68
28

77

no
 g

ru
p

11
7

11
0

36
1

36
0

31
9

32
0

W
al

d
0.

00
00

0.
00

00
0.

00
00

0.
00

00
0.

00
00

0.
00

00

LM
0.

00
00

0.
00

00
0.

00
00

0.
00

00
0.

00
00

0.
00

00

Źr
ód

ło
: O

pr
ac

ow
an

ie
 w

ła
sn

e.

Wpływ ryzyka politycznego na credit rating banków europejskich



140

Zakończenie 

Credit rating banku warunkowany jest trzema grupami czynników, a  mianowicie 

determinantami makroekonomicznymi, wskaźnikami dotyczącymi sektora oraz mia-

rami kondycji finansowej banku. Wśród determinant uwarunkowań makroekono-

micznych wskazuje się miary ryzyka politycznego. W zaistniałej sytuacji celem pracy 

stało się zbadanie wpływu ryzyka politycznego na credit rating banków europejskich. 

Postawiono następującą hipotezę badawczą: „Istnieje istotny statystycznie wpływ 

uwarunkowań politycznych na credit rating nadawany bankom europejskim”, którą 

zweryfikowano pozytywnie, wykorzystując uporządkowane panelowe modele logi-

towe. Okazało się, że credit rating banku w znacznej mierze determinowany jest ry-

zykiem politycznym. Agencją, która w szczególności bierze pod uwagę wspomniane 

ryzyko, jest Moody’s. Przeprowadzone badanie dowiodło, że credit rating dotyczący 

zobowiązań wyrażonych w  walucie zagranicznej jest bardziej wrażliwy na ryzyko 

polityczne niż ten dotyczący zobowiązań wyrażonych w  walucie krajowej. Opisana 

zależność może być brana pod uwagę przede wszystkim przez inwestorów, którzy 

jako stabilność i niskie ryzyko biorą pod uwagę w procesie podejmowania decyzji in-

westycyjnych. Spośród miar ryzyka politycznego największy wpływ na credit rating 

mają wskaźniki kontroli korupcji oraz praworządności. Wpływ wskaźników korupcji 

jest zgodny z  wynikami otrzymanymi w  dotychczasowych badaniach [Mellios i  Pa-

get-Blanc 2006; Budik i Ezr 2015]. Należy zatem wnioskować, że podczas oceny ryzyka 

upadłości banku istotny wpływ ma również ryzyko polityczne. 
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Abstract: By conducting credit activity banks take a risk of the credit takers not fulfilling 
their duties. The credit risk itself is not the main problem, it is the scale of it. This is why 
a range of acitivities aiming to reduce that risk are undertaken. Appropriate verification 
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volume of data are of invaluable help. One of such antifraud systems is Data Processor 
and Collector, which ensures automation of crucial processes related to sales of credit 
products, including aquisition of new level of information about the clients.
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Wstęp

Nieodłącznym atrybutem prowadzenia działalności bankowej jest ryzyko związane 

ze sprzedażą produktów kredytowych. Głównym celem działań związanych z  mini-

malizacją ryzyka w  procesie sprzedaży produktów kredytowych jest ograniczanie 

strat finansowych z  tytułu wystąpienia nadużyć, powszechnie zwanych fraudami. 
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Straty finansowe to przede wszystkim koszty tworzenia rezerw na tzw. złe aktywa 

oraz koszty ich obsługi, tj. administrowania złymi aktywami: czynności windykacyjne, 

utrzymania back office’u itp. Przewagę konkurencyjną osiągnie ten, kto będzie umiał 

w ograniczonym czasie pozyskać i przetworzyć dane w wiedzę, którą następnie do-

starczy w czasie rzeczywistym, w przystępnej do zinterpretowania formie do odbior-

cy końcowego, czyli do decydenta sprzedającego produkt kredytowy. 

Celem artykułu jest przedstawienie korzyści z zastosowania zaawansowanej tech-

nologii informacyjnej w procesach kredytowych na przykładzie analizy systemu DPC 

w BOŚ SA. 

Ryzyko kredytowe w banku

Ryzyko definiowane jest jako przedsięwzięcie, którego wynik jest nieznany albo nie-

pewny, lub możliwość, że coś się nie uda [Zaleska 2007, s.  275]. Pojęcie ryzyka jest 

ściśle związane z wieloma aspektami życia. W wypadku banków mamy do czynienia 

z tzw. ryzykiem bankowym definiowanym z punktu widzenia takich celów jak opty-

malny wynik finansowy, płynność oraz bezpieczeństwo [Zaleska 2007, s. 278]. Za naj-

groźniejszy typ ryzyka bankowego banki uważają ryzyko kredytowe [Dobosiewicz 

2003, s. 217].

Ryzyko kredytowe jest to niebezpieczeństwo niespłacenia przez dłużnika zacią-

gniętego kredytu wraz z  odsetkami i  prowizjami [Kaczmarek 2005, s.  62].  Najczęst-

szym podziałem ryzyka kredytowego jest podział z punktu widzenia bilansu banku 

i jego elementów składających się na to ryzyko. Jest to podział na [Domańska-Szaru-

ga 2010, s. 148]:

•	 ryzyko aktywne – zagrożenie niespłacenia przez kredytobiorcę rat kapitało-

wych i odsetek w ustalonych w umowie wysokości i terminach,

•	 ryzyko pasywne – związane z  refinansowaniem banku – zagrożenie wcze-

śniejszego wycofania zdeponowanych środków przez deponenta lub nie-

otrzymania kredytów refinansowych od instytucji finansowych.

W ciągu ostatnich kilku lat zagrożenie kredytowe spowodowane niewywiązaniem 

się ze zobowiązań kredytowych dłużników stało się problemem wszystkich instytucji 

finansowych, w  tym banków [Chen,  Li, Wang 2015, s.  520]. W  wypadku ryzyka kre-

dytowego najczęściej zagrożenie interesów banku powoduje klient, ale może być 

ono również wynikiem niewłaściwej pracy działów kredytowych [Dobosiewicz 2003, 
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s. 217]. Dlatego też banki starają się zmniejszyć ryzyko kredytowe i zwiększyć spłacal-

ność kredytów, czyli stosunek kredytów spłacanych regularnie do wszystkich udzie-

lonych kredytów, wprowadzając szereg działań, począwszy od [Dobosiewicz 2003,  

s. 221]:

•	 selekcji klientów, tj. eliminacji niechcianych klientów;

•	 segmentacji klientów – podziału klientów na tych w  bardzo dobrej, dobrej 

i słabej kondycji finansowej i prowadzenie różnej polityki kredytowej w sto-

sunku do każdego z tych segmentów.

Ocena ryzyka kredytowego różnicuje „dobrych” i „złych” kredytobiorców poprzez 

ocenę ryzyka niewypłacalności wnioskodawcy. Następnie podejmuje się decyzję 

o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku. Instytucje udzielające kredytu są zainteresowa-

ne oceną prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązań na podstawie zestawu 

zmiennych takich jak: dochód wnioskodawcy, wiek, zawód i przeszłość historii kredy-

towej [Leong 2016, s. 423]. Do analizy ryzyka wykorzystuje się przede wszystkim na-

rzędzia statystyczne wykorzystywane w analizie danych. Jednak narzędzia statystycz-

ne ograniczają się do małych zestawów danych i nie radzą sobie z dużymi zbiorami, 

a  dane generowane przez organizacje są ogromne i  wielowymiarowe. Pojawiła się 

więc konieczność zastosowania takich systemów analityki, które mogłyby obsłużyć 

duże wolumeny danych. Z tego względu w ostatnich dwóch dekadach sektor banko-

wy znacząco odczuwał silny postęp w dziedzinie technologii informacyjnych i komu-

nikacyjnych. To nieuchronnie zmieniło sposób organizowania banków, ich strategii 

biznesowych, relacji z klientami i wszystkich konkretnych funkcji. Twierdzi się wręcz, 

że w  ostatnich latach kompetencje menadżerskie wymagane przez system kredy-

towy musiały się zmienić, przenosząc się z zapotrzebowania na wiedzę ekonomicz-

ną do zapotrzebowania na kompetencje informatyczne [Campanella, Della  Peruta, 

Del Giudice 2017, ss. 356–368].

IT (informacyjna technologia) w procesie minimalizacji 
ryzyka kredytowego

Wobec zwiększającej się ilości informacji oraz konieczności szybkiego jej przekazy-

wania i  analizowania trudno sobie wyobrazić zarządzanie informacją bez wsparcia 

technologii. Technologia nie tylko usprawniła procesy analizy, lecz także zupełnie 
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zmieniła sposób funkcjonowania organizacji. Technologia sprawiła, że możliwy stał 

się natychmiastowy przepływ informacji oraz przetwarzanie jej za pomocą specjali-

stycznego oprogramowania przy jednoczesnym utrzymywaniu ciągłej komunikacji 

pomiędzy uczestnikami realizującymi dane zadanie [Kobyłko, Morawski 2006, s. 139]. 

Główną zaletą technologii jest zastąpienie żmudnych, pracochłonnych działań czło-

wieka automatyzacją [Nowicki, Unold 2002, s. 16]. 

Rola technologii w zarządzaniu ryzykiem jest wręcz olbrzymia [Wojciechowska-

-Filipek 2015, s. 75; Kobyłko, Morawski 2006, s. 99]:

•	 zmienia możliwości pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i przesy-

łania informacji,

•	 zwiększa szybkość przetwarzania informacji,

•	 umożliwia rozwiązywanie zadań o  dużym stopniu złożoności i  pracochłon-

ności,

•	 ułatwia wymianę informacji zapisanych w różnych formatach,

•	 umożliwia głębokie zmiany systemu informacyjno-decyzyjnego w organiza-

cji,

•	 zwiększa wydajność pracy, ponieważ umożliwia rozwijanie działalności bez 

konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników,

•	 pozwala uniknąć strat powstających w wyniku braku dostępu do informacji 

lub jej zbyt wolnego przepływu.

Wykorzystanie technologii informacyjnej w analizie kredytowej poprawia jakość 

podejmowanych decyzji, ponieważ są one podejmowane na podstawie znacznie 

większej liczby informacji, i to nie tylko pochodzących z firmy, ale również z otoczenia 

[Nowicki, Unold 2002, s. 16]. Dobry i skuteczny system analityki danych może znajdo-

wać wzorce w tym ogromnym źródle danych, które można wykorzystać w tworzeniu 

wiedzy. Skuteczna jest ta wiedza, którą można wykorzystać w podejmowaniu decyzji 

i pozytywnych działań na rzecz lepszego funkcjonowania organizacji. Analiza ryzyka 

kredytowego jest ważną częścią dobrze funkcjonującej instytucji finansowej, szcze-

gólnie w  sektorze bankowym. W  literaturze podkreśla się, że klienci tworzą „trzon” 

wszelkich instytucji finansowych, a  ich zachowanie i  cechy znacznie wpływają na 

ryzyko kredytowe organizacji. W  związku z  tym najwyższy czas, by techniki analizy 

danych były wykorzystywane do analizy dużej liczby danych klientów generowanych 

przez instytucje finansowe w celu znalezienia wzorców i zdobycia informacji bizneso-

wych w celu uniknięcia ryzyka finansowego w organizacjach [Srinivasan, Kamalakan-

nan 2017, ss. 1–15].
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Data Processor and Collector jako nowoczesne narzędzie 
minimalizacji ryzyka

Wśród narzędzi minimalizujących ryzyko kredytowe wymienia się rozwiązania IT 

wspierające zarządzanie procesem sprzedaży produktów kredytowych. Można do 

nich zaliczyć m.in. automatyzację procesów weryfikacji potencjalnych klientów po-

przez zastosowanie Robotic Process Automation (RPA), tj. cyfryzacji procesów, a co za 

tym idzie –ich optymalizację oraz podniesienie efektywności bez potrzeby angażo-

wania kosztownych zasobów. Dodatkowymi korzyściami tego rozwiązania jest nie-

ograniczona możliwość przetwarzania dużych wolumenów danych bez popełniania 

błędów, które są charakterystyczne dla pracy ludzkiej. 

Zasada działania DPC

Przykładem zastosowania rozwiązań automatyzacji procesów jest opracowany 

i  wdrożony w  Banku Ochrony Środowiska SA system antyfraudowy Data Processor 

and Collector DPC. Rozwiązanie charakteryzuje się kompleksowym podejściem do za-

gadnienia minimalizacji ryzyka w procesie sprzedaży produktów kredytowych. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że system wdrożony w  BOŚ SA obejmuje 

swoim zakresem cały cykl obsługi produktów kredytowych, a więc nie tylko weryfika-

cję wniosków kredytowych składanych przez klientów banku, lecz także monitorowa-

nie aktywności jego użytkowników, co pozwala zastosować prewencję w  wypadku 

ryzyka nadużyć pracowniczych. Funkcjonalności raportowe systemu pozwalają do-

starczać w trybie just in time łatwo interpretowalną wiedzę do konkretnych odbior-

ców w procesie. 

Data Processor and Collector jest nowoczesnym narzędziem wykorzystującym 

najnowsze technologie w dziedzinie przetwarzania danych. To połączenie systemu 

bazodanowego opartego na relacyjnych bazach danych z systemem przetwarza-

nia rozproszonego do zmiennych i  różnorodnych zbiorów danych. Przetwarzanie 

i  analiza tych danych jest wymagająca i  skomplikowana dla banków, ale jedno-

cześnie wartościowa, ponieważ umożliwia pozyskanie nowego wymiaru wiedzy 

o klientach.

Architektura Systemu DPC jest typową architekturą trójwarstwową (three-tier ar-

chitecture lub three-layer architecture) – jest to architektura typu klient–serwer, w któ-

rej interfejs użytkownika, przetwarzanie danych i  składowanie danych są rozwijane 

w postaci osobnych modułów, zwykle na oddzielnych platformach. Architektura tego 
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typu pozwala aktualizować lub zastępować poszczególne moduły niezależnie od sie-

bie, w miarę jak zmieniają się wymagania biznesu, w tym uwarunkowania technolo-

giczne rynku. 

System DPC posiada:

•	 Warstwę prezentacji/zarządzania danymi – jej głównym zadaniem jest tłu-

maczenie żądań i wyników działania aplikacji na język zrozumiały dla użyt-

kownika. Składa się ze zbioru formularzy dostępu do danych realizowanych 

poprzez przeglądarkę internetową zintegrowanych z systemem autentykacji 

i  autoryzacji użytkowników. Formularze w  DPC służą zarówno do wprowa-

dzania, jak i wyszukiwania oraz raportowania danych. Mają również funkcjo-

nalność graficzno-tabelarycznego przedstawiania danych;

•	 Warstwę logiki biznesowej – koordynuje pracę aplikacji i przetwarza żąda-

nia użytkowników, aplikuje reguły logiczne i dokonuje obliczeń. Dodatkowo 

warstwa zajmuje się wymianą/korelacją/buforowaniem danych i  obsługą 

błędów pomiędzy innymi systemami banku;

•	 Warstwę danych – są tu przechowywane i pobierane dane z bazy danych. 

Informacje są przekazywane do warstwy logiki biznesowej i ostatecznie do 

użytkownika. Warstwa danych systemu DPC jest kombinacją relacyjnych baz 

danych oraz przetwarzania rozproszonego opartą na narzędziach własnych 

systemu DPC oraz narzędziach Open Source.

Otwarta architektura systemu DPC pozwala na zintegrowanie z dowolnym środo-

wiskiem informatycznym, natomiast modułowość narzędzia – na jego rozbudowywa-

nie w zależności od potrzeb biznesu. Do podstawowych modułów DPC należą:

•	 Moduł weryfikacja klientów – weryfikacja wniosków kredytowych:

Moduł automatycznej korelacji danych o  osobach wysokiego ryzyka z  danymi 

dotyczącymi sprzedaży kredytowej wraz z  automatyczną moderacją procesu 

sprzedaży produktu kredytowego. Moduł ten pozwala na dostęp (w trybie onli-

ne) do danych o osobach wysokiego ryzyka w trakcie trwania procesu sprzedaży 

produktu kredytowego. Dla przykładu proces udzielania pożyczki gotówkowej 

sprawdza każdorazowo wnioskodawcę w różnych bazach. Moduł pozwala na do-

stęp do zgromadzonych danych poprzez interfejsy automatyczne z innych aplika-

cji i systemów banku;

•	 Moduł wczesnego ostrzegania: 

Moduł automatyzujący proces zarządzania informacją, pozwalający dostarczać 

w trybie just in time łatwo interpretowalną wiedzę do konkretnych odbiorców w pro-
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cesie. Moduł ma dwa kanały dostępu do danych w postaci formularzy tabelaryczno-

-graficznych i raportów przesyłanych drogą e-mailową;

•	 Moduły zarządzania bezpieczeństwem bankowości elektronicznej:

•	 bankowość internetowa,

•	 bankowość mobilna, 

•	 transakcje kartami płatniczymi. 

Moduł ten, będący integratorem wewnętrznych systemów banku, służy do zarzą-

dzania bezpieczeństwem bankowości elektronicznej. Jego funkcjonalności zaprojekto-

wano na podstawie rozwiązań opartych na zastosowaniu Robotic Process Automation;

•	 Moduł udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową: 

Moduł umożliwia scentralizowanie procesu udzielania informacji stanowiących 

tajemnicę bankową oraz ewentualną pracę grupową pomiędzy poszczególnymi 

pracownikami realizującymi zadania w  tym zakresie. Moduł jest specyficznym sys-

temem kancelaryjnym typu workflow, zapewniającym np. cyfrowe archiwum doku-

mentów. 

Rysunek 1. Architektura modułowa DPC 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Korzyści z zastosowania systemu DPC

Wdrożenie Data Processor and Collector umożliwiło automatyzację istotnych proce-

sów związanych ze sprzedażą produktów kredytowych w banku: 

•	 pozwala budować i uzyskać przewagę konkurencyjną poprzez umożliwienie 

efektywnego zarządzania ryzykiem kredytowym, dzięki poszerzeniu zakresu 

weryfikacji wnioskodawców (klientów), dla ograniczenia strat ponoszonych 

wskutek oszustw finansowych (fraudów);

•	 pozwala tworzyć optymalne, zindywidualizowane rozwiązania informatyczne 

dla zapewnienia bezpieczeństwa poszczególnych obszarów produktowych. 

Spośród korzyści z zastosowania systemu należy wymienić: 

•	 wymierne ograniczenie strat finansowych, dzięki poszerzeniu zakresu we-

ryfikacji wnioskodawców – klientów instytucji finansowych,

•	 poprawa jakości portfela aktywów (kredytów, pożyczek itp.), skutkująca 

m.in. zmniejszeniem kosztów tworzenia rezerw na tzw. złe aktywa,

•	 spadek kosztów implikowanych koniecznością administrowania złymi 

aktywami (czynności windykacyjnych, utrzymania back office’u),

•	 wzrost efektywności mechanizmów workflow, w tym w związku z wyko-

rzystywaniem elektronicznego obiegu dokumentów,

•	 wsparcie procesu digitalizacji dokumentów, w tym usprawnienie procesu 

obiegu danych oraz poprawa ich bezpieczeństwa,

•	 budowa i  rozwój bazy wiedzy nt. incydentów oraz postępowań wyja-

śniających, jako źródła informacji o  zdarzeniach ryzyka operacyjnego oraz 

działaniach korygująco-zapobiegawczych,

•	 wsparcie dla zarządzania procesowego, dzięki korzyściom, o których była 

mowa; możliwość wdrożenia systemu powiązana z mapowaniem procesów 

wspierających.

Ograniczenia prób wyłudzeń produktów kredytowych przy zastosowaniu DPC

Na podstawie danych z  systemu wyodrębniono główne sposoby postępowania 

sprawców wyłudzeń (wyk. 1). Są to:

•	 nieujawnione zobowiązania – zatajenie informacji nt. istotnych zobowią-

zań wnioskodawcy, np. wobec Urzędu Skarbowego bądź ZUS lub nieujętych 

w BIK SA kredytów/pożyczek; 

•	 podrobione lub przerobione dokumenty – posłużenie się sfałszowanymi 

lub przerobionymi dokumentami dochodowymi lub dokumentami tożsamo-
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ści, w szczególności takimi jak wyciągi bankowe oraz wydruki historii opera-

cji, zaświadczenia o  zatrudnieniu i  wysokości uzyskiwanych dochodów, za-

świadczenia z ZUS i US, dowody osobiste, legitymacje emeryta lub rencisty;

•	 poświadczenie nieprawdy w dokumentacji kredytowej – wprowadzenie 

do dokumentacji kredytowej nieprawdziwych danych lub nieprawdziwej in-

formacji dotyczącej przeznaczenia środków z wnioskowanego kredytu, war-

tości i rodzaju zabezpieczeń, osoby wnioskującej o kredyt itp.; 

•	 poświadczenie nieprawdy w  zakresie faktu zatrudnienia – wystawienie 

przez rzekomego pracodawcę dokumentów niezgodnie z  prawdą potwier-

dzających fakt zatrudnienia wnioskodawcy lub przedstawienie przez wnio-

skodawcę dochodu uzyskiwanego przez osoby trzecie jako własnego. W ta-

kim wypadku dokumenty dochodowe, np. zaświadczenie o zatrudnieniu lub 

wyciąg z  rachunku, nie są sfałszowane, mimo że wnioskodawca faktycznie 

nie jest pracownikiem danej firmy; 

•	 poświadczenie nieprawdy w zakresie dochodu – potwierdzenie przez pra-

codawcę dochodu wyższego niż wynagrodzenie rzeczywiście uzyskiwane 

przez wnioskodawcę; 

•	 zadłużenie wymagalne – wnioskodawca nie reguluje zobowiązań wobec 

banku lub innych instytucji finansowych. Wnioskodawca figuruje w KRD lub 

innych rejestrach dłużników;

•	 zła kondycja finansowa firmy – firma pracodawcy nie generuje obrotów 

z działalności wskazujących na możliwość wypłaty wynagrodzenia w poda-

nej przez wnioskodawcę wysokości lub jest to firma wcześniej zidentyfikowa-

na jako wystawca potwierdzających nieprawdę dokumentów.

Najczęściej próby wyłudzeń dotyczą pożyczki gotówkowej, której przyznanie jest 

uzależnione wyłącznie od przekazywanych informacji oraz dostarczanych dokumen-

tów i w której nie stosuje się zabezpieczeń rzeczowych (wyk. 2). 

Minimalizacja ryzyka kredytowego poprzez wykorzystanie narzędzi do weryfikacji potencjalnych klientów
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Wykres 1. Metody stosowane przez sprawców prób wyłudzeń produktów kredy-
towych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z DPC.

Wykres 2. Wnioski kredytowe o wysokim ryzyku próby wyłudzenia w podziale na 
produkty kredytowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z DPC.
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Wykorzystanie systemu DPC w procesowaniu wniosków kredytowych przekłada 

się na wyniki banku, bowiem pozwala zmniejszać ryzyko kredytowe. Od momentu 

wdrożenia systemu, dzięki eliminacji potencjalnych „złych” kredytobiorców, spada 

liczba kredytów z zaległościami, na które banki muszą tworzyć rezerwy (wyk. 3). 

Wykres 3. Efektywność Systemu DPC – ograniczanie wartości rezerw banku wsku-
tek udaremnionych prób wyłudzeń produktów kredytowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z DPC.

Wykres 4. Udział zidentyfikowanych wniosków o wysokim ryzyku próby wyłudze-
nia produktów kredytowych do wartości sprzedaży w latach 2014, 2015 i 2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z DPC.
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Stosowanie systemów automatyzacji procesów kredytowych przez bank nie tyl-

ko wpływa pozytywnie na wyniki, lecz także skutecznie zniechęca do prób wyłudzeń 

(wyk. 4). Z każdym kolejnym rokiem zmniejsza się udział wniosków o wysokim ryzyku 

w stosunku do wartości sprzedaży.

Wnioski 

Banki, prowadząc działalność kredytową, liczą się z  ryzykiem kredytowym, czyli ry-

zykiem niespłacenia zobowiązań przez kredytobiorcę. Problemem nie jest sam fakt 

istnienia ryzyka, tylko jego skala, dlatego też banki wprowadzają różne rozwiązania, 

które minimalizowałyby to ryzyko. Z uwagi na ilość i wielowymiarowość danych potr-

zebnych do właściwej analizy potencjalnych kredytobiorców niezbędne jest zastoso-

wanie zaawansowanej technologii informacyjnej. Przykładem takiego rozwiązania 

jest system DPC Banku Ochrony Środowiska, który nie tylko zautomatyzował procesy 

kredytowe, lecz także, uniemożliwiając transakcje fraudowe, przyczynił się do znac-

znej poprawy jakości portfela kredytowego.
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Wstęp

Bezpieczeństwo pośrednictwa finansowego może być rozpatrywane na różnym po-

ziomie uogólnienia. Tradycyjnie jest to poczucie, że na tym targu w tej transakcji nie 

zostaniemy oszukani. Współcześnie istnieje pokusa nadużyć pośredników finanso-

wych uznanych za instytucje zaufania publicznego. Częste przypadki nadużycia za-

ufania do pośredników finansowych zmuszają do propagowania zasady ograniczo-

nego zaufania do instytucji zaufania publicznego.

W  praktyce orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konsu-

ment jest należycie poinformowany, świadomy, rozsądny, uważny, ostrożny, krytycz-

ny, spostrzegawczy i  samodzielny, a  także dostatecznie wykształcony, podejrzliwy 

i oświecony. Jest to konsument poszukujący i korzystający z kierowanych do niego 
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informacji, polegający na swoich umiejętnościach oceny oferty produktów i usług, 

działający rozsądnie i  rozważnie, ufający własnym decyzjom rynkowym [Cyman 

2016, s. 42]. 

Dorobek finansów behawioralnych rysuje inny obraz. Konsumenci dokonują złych 

wyborów finansowych, nadmiernie się zadłużają, nie rozumieją istoty ryzyka inwesty-

cyjnego, wybierają produkty finansowe całkowicie niedostosowane do ich potrzeb 

finansowych. Następstwa tych chybionych wyborów są rozległe, często trzeba do-

konywać wyboru między kosztami zewnętrznymi swych decyzji w krótkim i długim 

okresie. Poziom edukacji finansowej jest niski – zbyt niski jak na dynamiczny i złożony 

świat finansów [Cicharska, Maciejarz, Kędzierska 2016].

Celem artykułu jest przedstawienie czynników wpływających na bezpieczeństwo 

pośrednictwa kredytów hipotecznych w Polsce w obliczu daleko idących zmian regu-

lacyjnych i nadzorczych oraz bezspornego faktu, że konsumenci nie zawsze działają 

w swoim dobrze rozumianym interesie. Pośrednicy finansowi nie zawsze starają się 

ograniczyć pole do tego rodzaju działań, w których błędy poznawcze klientów nakła-

dają się na ich nieuczciwe praktyki sprzedażowe. 

Presja konkurencji oraz możliwości nowych technologii pozwoliły instytucjom 

kredytowym skupić się na ich podstawowej działalności: pozyskiwaniu depozytów 

i  zarządzaniu ryzykiem kredytowym. Sprzedaż i  czynności przed- i  posprzedażowe 

zostały scedowane na sieć agentów, brokerów i  pośredników finansowych. Nowe 

mobilne kanały dystrybucji zakładają nie tylko etyczne zachowanie agentów i broke-

rów, lecz także zgodne z prawem algorytmy samoobsługi za pomocą internetu.

W nowej rzeczywistości niesprawność rynku finansowego jest wyjaśniana w róż-

norodny sposób. Jedni uważają, że „zło” przychodzi z zewnątrz, bo to napięte plany 

sprzedaży narzucone przez macierzysty bank wymuszają praktyki godzące w żywot-

ne interesy klientów pośredników finansowych. Inni uznają, że nieprawidłowości wy-

nikają z braku etyki zawodowej u własnych pracowników, dobieranych i motywowa-

nych w sposób niewłaściwy.

Tradycyjnie pośrednictwo finansowe było nienadzorowane i regulowane jedynie 

pośrednio. Globalny kryzys finansowy wymusił zmiany. Pośrednictwo finansowe zo-

stało uznane za element shadow banking, bankowości równoległej pełniącej te same 

funkcje co instytucje kredytowe, ale nieobjęte publiczną siecią bezpieczeństwa finan-

sowego [Solarz 2014].

Pośrednictwo finansowe kreuje ryzyko utraty reputacji instytucji kredytowych. 

W tych warunkach banki niekiedy idą w zaparte i chronią pośredników finansowych 
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przed upadłością, chociaż tego typu działania nie wynikają z kontraktu o agencję lub 

franszyzę. Jest to ryzyko związane z negatywną percepcją u części interesariuszy do-

trzymania przez bank wziętych na siebie zobowiązań lub rozpoczęcia nowych projek-

tów biznesowych [Identyfication 2017]. 

Złudne poczucie bezpieczeństwa zapewniane klientom instytucji zaufania pu-

blicznego było finansowane na koszt podatników rezydentów. Gdy stan finansów 

publicznych i skala zadłużenia nie pozwalały na dalsze utrzymywanie publicznej sieci 

bezpieczeństwa, pojawiło się pytanie, co dalej.

Jedni byli za zniesieniem arbitrażu prawnego i  żądaniem jednakowego za-

bezpieczenia kapitałem ryzyka każdego pośrednika finansowego, inni uważali, że 

pośrednicy finansowi powinni sami sfinansować prywatną sieć bezpieczeństwa fi-

nansowego. Istotnym jej ogniwem są bazy danych o klientach pośredników finan-

sowych.

Dyrektywa hipoteczna spór rozsądziła. Klienci pośredników finansowych wyma-

gają ochrony daleko wykraczającej poza standardy ochrony konsumenta. Widzialna 

ręka prawa wkracza w sferę pośrednictwa finansowego, narzucając nowe zasady gry 

rynkowej.

Diagnoza wymaga terapii. Przeciwdziałanie utracie poczucia bezpieczeństwa wy-

musza szereg działań. Zostały one podzielone na trzy grupy. Pierwsza to funkcje, jakie 

pełni etyka w pośrednictwie finansowym. Druga to dobre praktyki pośrednictwa fi-

nansowego. Trzecia to bezpośredni nadzór nad pośrednikami finansowymi.

Całość opracowania zamykają wnioski dotyczące profesjonalnego zarządzania ry-

zykiem finansowym codzienności.

Etyka w pośrednictwie finansowym

Cechą charakterystyczną pośrednictwa, odróżniającą ten stosunek od innych umów, 

jest fakt, że przyczyną zawarcia bezpośrednio lub pośrednio umowy są działania po-

średnika. Mogą się one mieścić w akceptowanych ramach etycznych lub wykraczać 

poza te zasady [Kropiwnicki 2013].

Tabela 1. Przedstawia typy kanałów wykorzystywanych przez pośredników finan-

sowych w naszym kraju.
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Tabela 1. Kanały pozyskiwania klientów pośredników finansowych w Polsce w 2015 r.

Wyszczególnienie Ogółem Cudze 
środki

Własne
środki

Jedne  
i

drugie
Oczekiwanie w placówce 80 41 32 7

Sprzedaż osobista 79 34 41 4
Poczta 22 9 11 2
Telefon 95 41 44 10
Internet 113 39 64 10
Media 50 19 26 5
Ulotki 34 36 36 6

Źródło: [Wyspecjalizowane… 2016, s. 69].

Według Paula Dembińskiego problemem pośredników finansowych jest nie tylko 

asymetria informacji stron kontraktu, lecz także asymetria rozumienia informacji. Sam 

dostęp do informacji jest niewystarczający, konieczna jest kompetencja finansowa do 

jej zrozumienia oraz chęć do komunikowania się w sposób zrozumiały.

Przez pojęcie pośrednika kredytowego należy rozumieć podmiot będący osobą 

fizyczną lub prawną, który na podstawie umowy agencyjnej z bankiem współpracu-

jącym świadczy usługi polegające na kompleksowej obsłudze osób korzystających 

z kredytów konsumenckich lub linii kredytowych.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości zdefiniował pośrednictwo kredytowe jako 

działalność polegającą na pośredniczeniu, która może obejmować między innymi 

wskazywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia takiej umowy, kontaktowanie 

się z drugą stroną i negocjowanie w imieniu i na rzecz klienta warunków świadczeń 

wzajemnych, przy czym celem takiej działalności jest uczynienie wszystkiego, co nie-

zbędne, aby dwie strony zawarły umowę, a sam pośrednik nie ma żadnego interesu 

w zakresie treści umowy [Waliszewski 2010, s. 199].

Bank może rozpocząć budowę sieci agencyjnej dopiero wtedy, gdy:

•	 bank i agent bankowy będą mieć plany działania zapewniające ciągłe i nieza-

kłócone prowadzenie działalności w zakresie objętym umową,

•	 bank uwzględnia ryzyko utraty reputacji związane z powierzeniem agentowi 

bankowemu wykonywania wybranych czynności,

•	 bank i agent zapewnią ochronę tajemnicy bankowej [Cichorska i in. 2017].

Bank ma monopol na udzielanie kredytów, pośrednicy finansowi mogą ze swych 

środków finansowych udzielać jedynie pożyczek. Tabela 2 przedstawia liczbę i war-

tość udzielonych kredytów i pożyczek w latach 2014–2015.
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Tabela 2. Liczba i wartość udzielonych kredytów i pożyczek w  latach 2014–2015 
przez pośredników finansowych w Polsce

Wyszczególnienie
Ogółem w 2014

Liczba w sztukach, 
wartość w milionach zł.

Ogółem w 2015 r.
Liczba w sztukach, 

wartość w milionach zł.

Ogółem
6266925

28636
6064311

33082

Kredyty gotówkowe
116756

2570
126618

3442

Pożyczki gotówkowe
5964256

9390
5756642

10746

Kredyty ratalne i kartowe
96596

415
77377

247

Kredyty hipoteczne
63129
14643

71666
16424

Kredyty samochodowe
6506
310

9277
412

Kredyty konsolidacyjne
12713

315
12052

365

Inne kredyty
6969
992

10679
1456

Źródło: [Wyspecjalizowane… 2016, s. 69].

Rynek detalicznych kredytów konsumpcyjnych i  mieszkaniowych jest obecnie 

jednym z najszybciej rozwijających się segmentów usług w Polsce. Przez pośrednie 

kanały sprzedawana jest blisko połowa kredytów dla ludności. Przytoczone dane 

wskazują, że jądrem problemu bezpieczeństwa pośrednictwa finansowego w Polsce 

jest udział pośredników w sprzedaży kredytów hipotecznych oraz kredytów debeto-

wych na kartach płatniczych.

Wykorzystanie wiedzy specjalistycznej kosztem osób trzecich i czerpanie z tego 

tytułu korzyści materialnych to kwestia szeroko rozumianego zaufania, które wymaga 

praktycznej ostrożności, ograniczenia przy wszelkiego typu kontraktach powierni-

czych [Dembiński 2013].

Zaufanie w świecie finansów uległo daleko idącemu przeobrażeniu. Dawniej było 

ukryte za tajemnica bankową, zinstytucjonalizowane w gminach wyznaniowych lub 

cechach złotników albo hotelarzy. Obecnie jest spersonifikowane w osobie doradcy 

finansowego, ma charakter społeczny i  jest szeroko rozproszone w sieciach bezpie-

czeństwa [Haldane 2017].

Zaufanie w  pośrednictwie finansowym należy rozpatrywać na czterech pozio-

mach: nano, mikro, mezo i  makro. Nawyk wyuczonej niezaradności w  sprawach 
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finansowych wynosi się z domu. W  jednym domu otwarcie rozmawia się o pienią-

dzach, w innych jest to temat tabu. W jednych rodzinach nastolatek dostaje własne 

pieniądze, kartę płatniczą do bankomatu, ma swoje konto pomocnicze w  banku, 

w innych nie ma kieszonkowego, rodzice płacą za nie i kontrolują każdy jego wyda-

tek. Dobre nawyki aktywnego odnoszenia się do pieniądza budują dobrobyt i do-

brostan narodów.

Zaufanie do najbliższych jest jedynym rodzajem zaufania aprobowanym w  tra-

dycyjnych i  mafijnych społecznościach. Lęk przed obcymi, brak zaufania do innych 

utrudniają funkcjonowanie w zglobalizowanym świecie. Zaufanie na poziomie mezo 

to zaufanie do instytucji zaufania publicznego. Banki długo pracowały na swój status 

instytucji zaufania publicznego, co obniża koszty transakcyjne i buduje kapitał zaufa-

nia społecznego. 

W  teorii i  praktyce finansów coraz większego znaczenia nabiera społeczny kon-

tekst działania i ocena instytucji finansowych jako podmiotów zaufania społecznego 

[Etyka 2016, s. 15].

Zaufanie jest fundamentalną wartością, na której pośrednicy finansowi budują 

swoją pozycję. Bez zaufania społecznego pośrednicy nie mają legitymacji do dzia-

łania w celu wyeliminowania sprzedaży produktów finansowych, których klienci nie 

potrzebują lub nie rozumieją [Nowak-Gocławski 2017, s. 21].

Dobre praktyki pośrednictwa finansowego

Teoria finansów zakładała, że pośrednictwo finansowe odbywa się na rynku efektyw-

nym i konkurencyjnym, jego uczestnicy zachowują się w sposób świadomy i ekono-

micznie uzasadniony. Nie ma zatem przesłanek do jakiejkolwiek ingerencji w funkcjo-

nowanie rynków finansowych. W warunkach rynku ze strukturalną przewagą podaży 

nad popytem na usługi finansowe konkurencja wymusza troskę o konsumenta. Pro-

blemem może być samo wykluczanie się z dostępu do usług finansowych lub brak 

przejrzystości informacji dostarczanych klientowi przed zawarciem umowy.

Globalny kryzys finansowy sprzed 10  lat ujawnił, że hipoteza o  samoregulacji 

efektywnego rynku finansowego jest nieprawdziwa. Uczestnikami rynku rządzą emo-

cje, ulegają oni panice, powielają zachowania wynikające z algorytmów zarządzania 

ryzykiem. Niezbędne są więc świadome interwencje w  funkcjonowanie złożonego 

i dynamicznego rynku finansowego [Cyman 2016].
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Dobre praktyki pośrednictwa finansowego korygują dostrzeżone zawodności 

rynku, w szczególności:

•	 brak wspólnego kreowania przez bank i jego agentów polityki cenowej oraz 

polityki usługowej,

•	 wypychanie z rynku produktów dobrej jakości,

•	 negatywną selekcję agentów,

•	 brak nadzoru publicznego nad agentami bankowymi [Cichorska i  in. 2017, 

s. 327].

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2014/17/UE z  4  lutego 2014  r. 

w sprawie konsumenckich umów o kredyt związany z nieruchomościami mieszkal-

nymi oraz rozporządzenie nr 1093/2010/UE wprowadza zakaz całkowitej zależności 

wynagrodzenia pośrednika od celów sprzedażowych. W ten sposób pragnie się wy-

kluczyć nadużycia (misseling) przy oferowaniu klientom produktów finansowych. 

Określenie struktury wynagrodzenia opierającej się na planach sprzedażowych ro-

dzi presję na prowizje za sprzedaż produktów, które nie muszą być najlepsze dla 

klientów.

Reguły uczciwej gry rynkowej pośredników finansowych są proste:

•	 pośrednicy finansowi działają w najlepszym interesie ich klientów,

•	 kultura organizacyjna pośredników finansowych powinna być skoncentro-

wana na kliencie,

•	 jądrem tej kultury jest zaufanie do decyzji podejmowanych przez pośredni-

ków finansowych,

•	 pośrednicy finansowi niedziałający w  interesie swoich klientów są konse-

kwentnie eliminowani z rynku,

•	 standardy compliance pozwalają na monitorowanie przestrzegania ochrony 

konsumenta i dbania o jego interesy [Lane 2017].

Zasadnicze odstępstwa rzeczywistych zachowań konsumentów od założeń po-

czynionych w modelu tzw. przeciętnego konsumenta są następujące:

•	 konsument nie dysponuje doskonałą informacją, ponieważ na rynku usług 

finansowych występuje asymetria informacji między dostawcą a  odbiorcą 

usług finansowych,

•	 konsumenci nie dysponują średnim poziomem wiedzy finansowej, ponieważ 

mają problemy za zrozumieniem podstawowych prawidłowości finansów 

i ekonomii,

•	 konsumenci nie zawsze postępuja racjonalnie,

Bezpieczeństwo pośrednictwa finansowego



164

•	 konsumenci nie zawsze poszukują rozwiązań optymalnych, często zadawala-

ją się rozwiązaniami dostatecznie dobrymi,

•	 konsumenci podejmuje często decyzje finansowe w warunkach niepewności 

i ryzyka, uwzględniając swoje indywidualne preferencje [Waliszewski 2016 , 

s. 130].

Nadzór nad pośrednictwem finansowym

W warunkach wewnętrznego rynku UE funkcjonującego transgranicznie i bez obec-

ności handlowej nadzór nad pośrednictwem finansowym jest trudny. W  wypadku 

instytucji finansowych o globalnym i systemowym znaczeniu jest realizowany przez 

Europejski Bank Centralny i wyspecjalizowane organy nadzoru nad konglomeratami 

finansowymi. W wypadku instytucji finansowych o krajowym znaczeniu – przez nad-

zór nad licencjonowanymi usługodawcami.

Obok specjalistycznego nadzoru nad licencjonowanymi usługodawcami funkcjo-

nuje system ochrony konsumentów usług finansowych, wyposażony w sieć tereno-

wych i wyspecjalizowanych rzeczników praw konsumentów. W tym systemie liczą się 

skargi klientów i one stanowią podstawę do interwencji w stosunki umowne w sek-

torze finansowym.

Nowym elementem nadzoru nad pośrednictwem finansowym jest wprowadzony 

przez dyrektywę hipoteczną obowiązek zdania egzaminu z kompetencji w zakresie 

udzielania kredytów hipotecznych. Egzamin testowy z  dziewięciu obszarów tema-

tycznych to 50 pytań z  jednym właściwym wyborem. Warunkiem zdania egzaminu 

jest udzielenie właściwych odpowiedzi na minimum 35 pytań. Z egzaminu mają być 

zwolnieni absolwenci drugiego stopnia studiów na kierunku finanse i rachunkowość. 

Regulacje prawne nakładają na pośredników finansowych obowiązek aktualizowania 

swojej wiedzy co trzy lata poprzez uczestnictwo w obowiązkowym szkoleniu.

Egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego obejmuje sprawdzenie wiedzy 

w zakresie:

•	 kredytów hipotecznych oraz usług dodatkowych oferowanych zwykle wraz 

z tymi kredytami,

•	 przepisów związanych z  umowami o  kredyt zawieranymi z  konsumentami, 

w szczególności przepisów z zakresu ochrony konsumentów i przepisów ustawy,

•	 zawierania umów sprzedaży nieruchomości,

Jan Krzysztof Solarz



165

•	 wyceny zabezpieczeń wierzytelności,

•	 organizacji i funkcjonowania ksiąg wieczystych,

•	 funkcjonowania rynku państwa członkowskiego, w którym pośrednik kredy-

tu hipotecznego świadczy usługi związane z kredytem hipotecznym,

•	 standardów etyki biznesu,

•	 procesu oceny zdolności kredytowej konsumenta,

•	 zagadnień finansowych i ekonomicznych.

Badania wskazują, że szkolenia e-learningowe nie pozwalają na identyfikowanie 

problemów etycznych ex ante, w najlepszym wypadku służą do ich identyfikacji post 

factum [Świeszczak 2016].

Ustawodawca uznał, że podstawowym instrumentem przywracania zaufania do 

sektora finansowego jest kontrola doboru kadr do pośrednictwa finansowego. Po-

winni to być ludzie odpowiedni w  czasie oraz przestrzeni (fit) oraz niezawodni na 

przestrzeni całego swojego życia (proper). Te cechy sprawdza się poprzez:

•	 wiedzę i kompetencje oraz umiejętności,

•	 zdrowie finansowe,

•	 reputację i otwartość na oceny innych.

Osoby weryfikowane ze względu na dostęp do klientów ufających nadzorowi mu-

szą wypełnić ankiety personalne i  odpowiedzieć na szczegółowe pytania. Fałszywe 

odpowiedzi pociągają za sobą odpowiedzialność karną, odpowiedzi niepełne lub 

odpowiedzi wykrętne są uznawane za dyskwalifikujące kandydata na pośrednika fi-

nansowego. 

Cechy kandydatów takie jak uczciwość, moralność i sprawiedliwość są odnoszone 

do treści jego pracy, niezawodność odnoszona jest do całokształtu jego doświadczeń 

życiowych. Sprawdzany jest nie tylko rejestr sadowy, lecz także rejestry dłużników. 

Zła gospodarka finansami domowymi może być przyczyną odmowy akceptacji kan-

dydata [Świeszczak 2016].

Precyzyjne instrukcje nadzorców zawierają szczegółowy wykaz czynów dyskwali-

fikujących kandydata. Należą do nich: egzekucje komornicze długów oraz upadłość.

Krajowe regulacje dyskwalifikują kandydatów, którzy byli prawomocnie skazania 

za umyślne przestępstwo przeciwko:

•	 życiu i zdrowiu,

•	 wymiarowi sprawiedliwości,

•	 ochronie informacji,

•	 wiarygodności dokumentów,
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•	 mieniu,

•	 obrotowi gospodarczemu,

•	 obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,

•	 skarbowi.

Nowością jest uznanie naruszania zasad dobrych praktyk związanych z kredytem 

hipotecznym za czynnik dyskwalifikujący kandydata na pośrednika finansowego. Za-

sady dobrych praktyk muszą umożliwiać weryfikację:

•	 czy sposób ich wynagradzania jest uczciwy i przejrzysty oraz czy uwzględnia 

interesy konsumentów,

•	 czy spełnia wymogi informacyjne określone w regulacjach.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo finansowe w równym stopniu zapewniają odpowiednio wysokie ka-

pitały w instytucjach finansowych i gęsta sieć pośredników finansowych z etycznymi 

i kompletnymi kadrami. Czynnikiem łączącym jest infrastruktura instytucjonalna po-

łączona nowoczesnymi technologiami fintech. 

Trwa spór, co jest skuteczniejsze, bufory kapitałowe czy bezpośredni nadzór i re-

gulacja pośrednictwa finansowego. Z  perspektywy nanofinansów najważniejsze są 

nawyki aktywnego zarządzania ryzykiem finansowym codzienności [Solarz 2012]. 

W  warunkach tsunami regulacyjnego i  lawinowo narastających kosztów nadzo-

ru bezpośredniego decydującym czynnikiem staje się dobór kadr do pośrednictwa 

finansowego. Pierwsza jego część dotyczy tego, na ile dana osoba jest dostosowana 

do treści wykonywanej pracy pośrednika finansowego. Druga dotyczy całej drogi ży-

ciowej osoby ubiegającej się o zezwolenie. Ta druga ocena jest trudniejsza i wymaga 

aktualizacji danych o kandydatach.

Wadliwe systemy wynagrodzeń deformują wybory ludzi, preferencja dla natych-

miastowego zysku eliminuje troskę o  długookresowe interesy klienta. Milczenie na 

temat generowania kosztów zewnętrznych pośrednictwa finansowego rodzi kulturę 

akceptowania zdrady klienta, wykorzystania jego słabości przeciwko jego interesom. 

Budowa nowej kultury biznesowej wymaga profesjonalizmu, audytu etycznego oraz 

audytu ryzyka reputacyjnego. Bezpieczeństwo pośrednictwa finansowego jest wyni-

kiem zespołowej pracy zapoczątkowanej od góry i przeprowadzonej konsekwentnie 

do dołu.
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Przedstawione opracowanie akcentuje miękkie elementy zarządzania bezpie-

czeństwem pośrednictwa finansowego. Twarde jego elementy nie zostały podjęte 

za względu na ograniczenia objętości tego tekstu. Na szczególną uwagę zasługują 

badania nad systemem motywowania do nieetycznej sprzedaży kredytów hipotecz-

nych. Nowym polem badań jest sztuczna inteligencja i płynna odpowiedzialność za 

doradztwo finansowe przy wykorzystaniu platform elektronicznych.
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Wstęp

Kultura stanowi spoiwo określonej grupy społecznej, zbiór zasad warunkujących wza-

jemne oddziaływanie członków grupy, metod realizacji celów, a także kontakty grupy 

ze środowiskiem zewnętrznym. Ponieważ istotą wszelkich organizacji są także pewne 

grupy społeczne, można mówić o kulturze organizacyjnej rozumianej jako zbiór waż-

nych pojęć, wartości, postaw i przekonań wspólnych dla członków organizacji. Jest 

ona również charakterystycznym dla danego przedsiębiorstwa systemem procesów, 

które integrują i wzajemnie na siebie oddziałują. To preferowane przez kierownictwo 

i pracowników wartości, normy społeczne i kulturowe, postawy ludzi oraz sposoby, 

w  jakie te postawy oddziałują i  kształtują zachowania organizacyjne [Kuc, Moczy-

dłowska 2009, ss. 357–361].

Kultura organizacyjna spełnia następujące funkcje:

1. integracyjną – polegającą na utrzymaniu organizacji w całości, ponieważ kul-

tura określa wszystko to, co wspólne, co łączy, co jest podstawą odczuwania 

przynależności, a nawet związku emocjonalnego z organizacją. 

2. percepcyjną – dzięki której pracownicy wiedzą, w  jaki sposób powinni pa-

trzeć na organizację i  jej otoczenie oraz jak interpretować to, co się wokół 

nich dzieje,

3. adaptacyjną – polegającą na dostarczeniu przez nią gotowych schematów 

postępowania w  wielu sytuacjach, dzięki czemu zmniejsza się postrzegana 

niepewność sytuacji, a działania mają swój wzór w przeszłości. 

W najbardziej charakterystycznym podziale wyróżnia się zewnętrzne i wewnętrzne 

funkcje kultury organizacyjnej. Funkcje zewnętrzne kultury organizacyjnej umożliwiają:

•	 zrozumienie misji i  strategii organizacji oraz identyfikację podstawowego 

celu organizacji przez jej uczestników,

•	 integrację uczestników. Kultura oferuje bowiem konsensus dotyczący celów, 

jakie wyprowadzić można z misji i strategii organizacji,

•	 integrację wokół przyjętych do realizacji celów firmy oraz zwiększenie zaan-

gażowania uczestników. Kultura oferuje porozumienie co do tego, jak i za po-

mocą jakich zasobów można i należy działać, 

•	 uczestnikom jednolite sposoby pomiaru i kryteria oceny efektów. Dzięki nim 

jednostki i grupy są w stanie zgodzić się co do tego, czy cele są realizowane, 

a jeśli tak, to w jakim stopniu,

•	 ulepszenie środków i  przeformułowanie celów, jeśli niezbędna jest zmiana. 
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Dzięki kulturze uczestnicy są w stanie wspólnie wypracować strategię zmiany 

oraz kierunki i sposoby doskonalenia organizacji.

Funkcje wewnętrzne kultury organizacyjnej przedstawiają się następująco:

•	 oferuje wspólny język i  aparat pojęciowy – integracja jest niemożliwa, gdy 

uczestnicy nie są w stanie się ze sobą porozumieć. Podstawowym warunkiem 

jest istnienie wspólnego języka, który wszyscy w organizacji rozumieją i któ-

rym się posługują,

•	 definiuje granice grupy, kryteria przyjęcia oraz odrzucenia – identyfikuje, kto 

jest uczestnikiem kultury organizacyjnej, a kto nie,

•	 wyznacza zasady władzy i kryteria statusu – określa, w jaki sposób autorytet 

można osiągnąć, utrzymać, jak należy go wykorzystywać, jak okazywać, jak 

odnosić się do władzy innych. Informuje między innymi o tym, co wolno, a co 

jest zabronione, czy, kiedy i w jaki sposób krytykować osoby sprawujące wła-

dzę, ich decyzje i propozycje,

•	 zaspokaja potrzeby bezpieczeństwa i  afirmacji – kultura organizacyjna, jej 

znajomość i przestrzeganie sprzyjają zaspokajaniu tych potrzeb,

•	 zawiera kryteria nagradzania i karania – dzięki kulturze grupy zyskują wspól-

ną podstawę oceny zachowań, decyzji, postaw i motywacji, a każdy uczestnik 

wiedzę dotyczącą tego, co jest przez organizację i zespół uznawane za dobre, 

a co za złe.

Kultury poszczególnych organizacji niekiedy bardzo się różnią. Podstawą różnic 

jest między innymi: przedmiot działalności, filozofia zarządzania, struktura zawodo-

wa i kompetencje menedżerów oraz pracowników, poczucie tożsamości. Dlatego też 

nie istnieje jedna wzorcowa kultura organizacyjna możliwa do masowego wcielenia. 

Zawsze stanowi ona wyraz indywidualizmu danej organizacji, jest czynnikiem, który 

z jednej strony wynika z jej specyfiki, a z drugiej strony wyróżnia ją na tle innych. Kul-

tura może stanowić element sprzyjający efektywności i wartości firmy, ale może też 

być podstawą jej autodestrukcji. 

Kultura organizacyjna stanowi zbiór dominujących wartości i norm postępowania 

charakterystycznych dla danego przedsiębiorstwa, organizacji wirtualnej czy urzędu. 

Przejawia się ona w zachowaniach i reakcjach jednostek grup społecznych, w ich po-

stawach i ocenach, w sposobie rozwiązywania problemów, w wyposażeniu i estetyce 

wnętrz. Reguluje ona relację pomiędzy pracownikami oraz wszelkie przejawy współ-

pracy, rywalizacji, komunikowania się, traktowania podwładnych oraz przełożonych 

[Piotrowski 2006, ss. 45–49].
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Czynniki warunkujące kulturę organizacyjną

Kultura organizacyjna uzależniona jest od szeregu czynników. Dzieli się je na [Zaręb-

ska 2002, ss. 121–123]:

•	 wewnętrzne (cechy uczestników organizacji, cechy samej organizacji),

•	 zewnętrzne (typ otoczenia, typ organizacji).

Jedną z dwóch grup czynników wewnętrznych są cechy uczestników organizacji. 

Każdy pracownik ma własne doświadczenia i poglądy, własne normy i wartości. Nie 

bez znaczenia jest także wykształcenie i posiadane doświadczenie. W kształtowaniu 

kultury organizacyjnej niewątpliwą rolę odgrywa wiek uczestników organizacji. Jeśli 

przeważają pracownicy starsi, wówczas kultura będzie się raczej opierała na warto-

ściach takich jak tradycja, spokój, bezpieczeństwo. Młodsi pracownicy są natomiast 

bardziej otwarci na zmiany, skłonni do ryzyka, dynamiczni, kreatywni. Należy też 

zwrócić uwagę na strukturę zatrudnienia z podziałem na płeć. Ma to duże znaczenie, 

jeżeli chodzi o charakter wzorców kulturowych przeważających w organizacji. W fir-

mach o przewadze mężczyzn z reguły dominuje tendencja do tworzenia zwartych ze-

społów, wytwarzania silniejszych więzów niż gdy w przewadze są kobiety. Mężczyźni 

pozostają jednak mniej tolerancyjni wobec osób nieprzystosowanych i nieprzystają-

cych do grupy.

Cechy samej organizacji także warunkują kulturę organizacyjną. W jej formowa-

niu duże znaczenie odgrywa historia i wiek przedsiębiorstwa. W organizacjach z dłu-

gimi tradycjami może występować silniejsza tendencja do konserwatyzmu i rytuali-

zmu. W  organizacjach młodych i  niewielkich wartości te mogą nie mieć znaczenia. 

Wpływ na kulturę ma także sama kadra kierownicza. Postawy kierowników, ich za-

chowania, styl kierowania i  wyrażane preferencje są na ogół przedmiotem bacznej 

obserwacji pozostałych członków organizacji i  sprzyjają kształtowaniu określonych 

wzorów kulturowych. I  tak np. styl autokratyczny sprawia, że kultura organizacyjna 

jest skoncentrowana wokół takich wartości jak posłuszeństwo, dyscyplina, lojalność, 

natomiast demokratyczny styl kierowania jest związany z  kulturą bardziej otwartą, 

a pracowników cechuje większa samodzielność i skłonność do brania na siebie od-

powiedzialności.

Druga grupa czynników wpływających na kształt kultury organizacyjnej to czyn-

niki zewnętrzne, a wśród nich typ otoczenia. Otoczenie ogólne wpływa na kulturę or-

ganizacyjną w sposób bezpośredni i pośredni. Bezpośredni wpływ wyraża się w prze-

noszeniu na grunt organizacji wartości i  wzorców kulturowych ukształtowanych 
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w makrosystemie społecznym. Pośrednio natomiast kultura oddziałuje na rodzaj in-

terakcji instytucji jej otoczeniem szczegółowym. Interakcje są bowiem regulowane 

za pomocą norm funkcjonujących w  otoczeniu ogólnym: narzędzi ekonomicznych, 

przepisów prawa, preferencji politycznych, itp. Otoczenie szczegółowe również ma 

wpływ pośredni i bezpośredni na kształt panującej w przedsiębiorstwie kultury orga-

nizacyjnej. Od tego, jak postrzegane są przez pracowników stosunki zależności z oto-

czeniem szczegółowym, jak postrzegana jest rola przedsiębiorstwa w otoczeniu, jakie 

jego cele uważane są za ważne, a jakie za nieistotne, zależy w dużym stopniu, jakimi 

wartościami będą się kierować ci pracownicy oraz w czym będą upatrywać szansy ich 

realizacji. Wpływ pośredni otoczenia szczegółowego polega natomiast na oddziały-

waniu na kulturę organizacyjną poprzez wymuszanie zmian w organizacji formalnej.

Na kulturę organizacyjną wpływa także typ organizacji, a w szczególności sytua-

cja rynkowa i  intensywność konkurencji. W  czasie recesji kultura organizacyjna jest 

z reguły bardziej restryktywna, natomiast w czasach dostatku można sobie pozwolić 

na większą swobodę. Kulturę warunkuje także branża i technologia, którą firma wy-

korzystuje.

Organizacja wirtualna

Według Grudzewskiego i Hejduka wirtualna organizacja oznacza zbiór jednostek or-

ganizacyjnych, przestrzennie rozproszonych (nawet w skali globalnej), realizujących 

wspólne przedsięwzięcie gospodarcze, wybieranych dynamicznie – według kryte-

rium procesowego – do realizacji i na czas realizacji określonych zadań [Grudzewski, 

Hejduk 2002, s. 42]. 

Wyrażenia „organizacja w  terminie”, „organizacja wirtualna” mogą spowodować 

skojarzenia trwałości obiektu badań, tymczasem charakteryzuje się on temporal-

nością. Określenie „wirtualność” jest terminem często nadużywanym, co wiąże go 

z  informatycznością, niematerialnością wspieraną przez technologie informacyjno-

-komunikacyjne. Wirtualność traktuje się także jako słowo klucz do wyjaśniania prze-

mian społeczno-gospodarczo-technologicznych [Sankowska 2009, s. 18].

Organizacja wirtualna z natury jest tworem tymczasowym, który ulega rozwią-

zaniu po realizacji zadania. Przedmiotem zainteresowania jest wykorzystanie or-

ganizacji wirtualnej w  praktyce gospodarczej, nieograniczające się do organizacji 

wirtualnej powołanej jednokrotnie – a  więc jej wymiar strategiczny – natomiast 
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wyrażenie „wirtualne organizowanie” jest używane w  odniesieniu do pojedynczej 

organizacji wirtualnej, ale do uczestnictwa przedsiębiorstwa w dynamicznych sie-

ciach partnerów w postaci różnych organizacji wirtualnych tworzonych na potrze-

by konkretnych zleceń, zadań, projektów, będącego wyrazem przyjętej przez niego 

strategii postępowania w  relacjach z  innymi przedsiębiorstwami oraz przejawem 

wykorzystania pojawiających się okazji rynkowych. Podstawę współpracy zarówno 

między przedsiębiorstwami, jak i innymi organizacjami stanowią wzajemne relacje 

i  powiązania. Powiązania między niezależnymi organizacjami mają charakter pro-

dukcyjno-handlowy, co oznacza ich przebieg w układzie pionowym, w którym po-

szczególne organizacje reprezentują kolejne ogniwa łańcucha tworzenia wartości. 

Drugi typ powiązań między przedsiębiorstwami występuje w układzie horyzontal-

nym i powiązania mają wówczas charakter konkurencyjny. Obserwacja środowiska 

gospodarczego pozwoliła na sformułowanie istotnego stwierdzenia – konkurencja 

nie wyklucza kooperacji między przedsiębiorstwami należącymi do tego samego 

sektora.

W praktyce organizacja wirtualna to sieć partnerów, najczęściej nieograniczona, 

którzy zaakceptowali podstawowe cele i zasady tej organizacji. Istnieje ona tak długo, 

jak długo jest uzasadniona ekonomicznie. Jest tworem bardzo silnym ze względu na 

to, że w głównej mierze wykorzystuje mocne strony przedsiębiorstw. Jest doskona-

łym narzędziem organizacyjnym w  warunkach ciągłych zmian i  niepewności, jakie 

stwarza dzisiejszy rynek. Pozwala ona bowiem na dynamiczny przydział wszelkiego 

rodzaju zasobów dopiero w momencie, gdy okazuje się to niezbędne.

Taka organizacja nie jest ukierunkowana na tworzenie tradycyjnego przedsiębior-

stwa w ramach istniejących lub mających zaistnieć zasobów. Jej celem jest integra-

cja niezbędnych do produkcji wyrobów i usług zasobów w jeden wspólnie działający 

mechanizm, przy czym następuje maksymalnie duże oderwanie zasobów od przed-

siębiorstwa. Członkowie organizacji najczęściej współpracują jako partnerzy i nie ma 

miejsca na hierarchizację podmiotów i  zarządzania, a  więc powstała struktura jest 

zgrupowaniem równouprawnionych ludzi lub podmiotów, żadna z osób lub podmio-

tów nie może być posiadaczem całości organizacji.

Organizacja wirtualna składa się z  jednostek, które znajdują się od siebie w róż-

nych odległościach. Przedsiębiorstwa oddalone od siebie współpracują przez syste-

my informatyczne. Żadna odległość nie stanowi tu bariery. Taka praca jest możliwa 

przez rozwój wielu technologii informatycznych. Znaczenie najważniejsze mają tu 

sieci komputerowe, gdzie pracują różne systemy informatyczne. 
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Organizacja wirtualna opiera się na sieciach komputerowych, stanowią one fizycz-

ne środowisko wymiany informacji pomiędzy jednostkami. Technologie wspomagają 

oraz zwiększają efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Spowodowane jest 

to korzyściami płynącymi z branży IT w usprawnieniu systemu informacyjnego przed-

siębiorstwa. Najważniejszą korzyścią jest przekazywanie danych, a  co za tym idzie 

wiedzy. Wymiana informacji odbywa się pomiędzy odległymi od siebie przedsiębior-

stwami w czasie rzeczywistym bądź z małym opóźnieniem. Do najważniejszych zalet 

możemy zaliczyć sprawny dostęp do informacji oraz zarządzanie ogromnymi zasoba-

mi danych (dostęp do wymaganej wiedzy odbywa się w bardzo krótkim czasie). 

Systemy informatyczne stają się coraz bardziej rozbudowane i  skomplikowane. 

Istnieje stała zależność, że bardziej złożony system informatyczny wymaga bardziej 

złożonych zabezpieczeń [Wyrębek 2014, s. 464].

Przeniesienie nawet części działalności do sieci generuje liczne zagrożenia – za-

równo mające źródła w organizacji, jak i poza nią. Brak odpowiednich zabezpieczeń, 

systemów wykrywania zagrożeń czy planów reagowania w sytuacjach pojawienia się 

zagrożenia może doprowadzić do kradzieży lub zniszczenia informacji, uszkodzenia 

systemu informatycznego i spowodować poważne konsekwencje zarówno dla orga-

nizacji, jak i jej klientów oraz współpracowników [Wojciechowska-Filipek, Ciekanow-

ski 2016, s. 144].

Czynniki kultury organizacyjnej determinujące 
bezpieczeństwo funkcjonowania przedsiębiorstwa 
wirtualnego

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa wirtualnego stanowi zbiór środków ma-

terialnych i  niematerialnych będących jego własnością lub w  jego użytkowaniu. 

Na szczególna uwagę zasługują zasoby niematerialne, na które składają się normy, 

doświadczenie, wartości, poglądy, a  także wykształcenie. Czynniki te determinują 

w znacznym stopniu bezpieczeństwo funkcjonowania organizacji wirtualnej. Organi-

zacja wirtualna opiera się w szczególności na nowoczesnych technologiach, dlatego 

też jej pracownicy zobowiązani są do posługiwania się sprzętem teleinformacyjnym, 

który służy do komunikowania się pomiędzy poszczególnymi firmami wchodzącymi 

w skład przedsiębiorstwa wirtualnego, do zdobywania wiedzy na temat sytuacji na 

rynku oraz do komunikacji z klientem [Sankowska 2009, ss. 33–34]. 
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Przedsiębiorstwo wirtualne jako nietrwałe nie może wytworzyć cech takich jak 

tradycja czy rytualizm. Także formalne umowy pomiędzy poszczególnymi przedsię-

biorstwami zostały zastąpione zasadą zaufania. Wynika ona z  ryzyka, niepewności 

i zależności pomiędzy partnerami. 

Ryzyko to termin, który jest często utożsamiany z zagrożeniem. Zagrożenia może-

my scharakteryzować na podstawie jego dwóch wymiarów – obiektywnego i subiek-

tywnego [Wyrębek 2014, s. 219]. Wymiar obiektywny możemy dostrzec w otoczeniu 

organizacji wirtualnej, natomiast wymiar subiektywny jest bezpośrednio uzależniony 

od postrzegania organizacji wirtualnej przez jej uczestników.

Brak formalnego powiązania struktur organizacji doprowadził także do zniesienia 

hierarchii w przedsiębiorstwie wirtualnym – oznacza to, że każda firma, która znalazła 

się w składzie organizacji wirtualnej ma takie same prawa. Zarówno zyski, jak i koszty 

dzielone są pomiędzy wszystkich jej uczestników. 

Komunikacja interpersonalna została zastąpiona komunikacją wirtualną. Przed-

siębiorstwa komunikują się ze sobą za pomocą internetu czy telefonów. Także komu-

nikacja z  klientem nabrała nowego wymiaru. Klient postrzega firmę przez pryzmat 

jej strony internetowej, a  także opinii innych użytkowników, którzy już wcześniej 

skorzystali z  jej usług. Nie jest istotne, czy jego wyobrażenia mają odzwierciedlenie 

w rzeczywistości, najważniejsze, aby towar lub usługa, jaką zamawia, spełniały jego 

oczekiwania. Ważne, by każda część przedsiębiorstwa wirtualnego sprawnie realizo-

wała swoje zadania. Często zdarza się, że opinia o przedsiębiorstwie (pozytywna lub 

negatywna) tworzona jest np. na podstawie szybkości dostawy produktu – chociaż 

w rzeczywistości firma nie ma wpływu na czas dostawy towarów (zależy on od firmy 

kurierskiej czy też poczty).

Organizacja wirtualna, ponieważ jest formacją czasową, nie tworzy zwartych 

struktur, lecz opiera się na luźnej strukturze organizacyjnej. Poszczególne firmy wcho-

dzące w  skład przedsiębiorstwa wirtualnego mają dużą swobodę w  działaniu i  po-

dejmowaniu decyzji. W każdej chwili mogą wystąpić z organizacji. Pracownicy takiej 

firmy muszą być przygotowani na ciągłe zmiany, a także elastyczne przystosowanie 

do warunków na rynku, gdyż w każdej chwili mogą rozpocząć współpracę z nowymi 

firmami. Od sposobu podejścia pracowników zależy sukces lub porażka firmy. Ponad-

to przedsiębiorstwo wirtualne nie mają jednej scentralizowanej kadry kierowniczej, 

co za tym idzie w firmie funkcjonuje kultura otwarta, a pracownicy mają większą swo-

bodę i samodzielność w podejmowaniu działań, jednocześnie są bardziej skłonni do 

brania odpowiedzialności za własne czyny. Jak w przedsiębiorstwie klasycznym tak 
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i w przedsiębiorstwie wirtualnym każda część firmy odpowiada za konkretny dział – 

produkcję, dystrybucję, reklamę, magazynowanie, transport itd. Jednakże działy te 

nie są częścią zarządzaną przez jeden podmiot, lecz każdy dział jest oddzielną, auto-

nomiczną firmą.

Ponadto kultura organizacyjna przedsiębiorstwa wirtualnego może się opierać na 

wielokulturowości – zarówno w aspekcie etnicznym, jak i przynależności do różnego 

typu przedsiębiorstw o odmiennej kulturze organizacyjnej. Wielokulturowość może-

my zdefiniować jako pogląd, że istnieje wiele odmiennych środowisk i czynników kul-

turowych o istotnym znaczeniu dla organizacji oraz że ludzie wywodzący się z tych 

zróżnicowanych środowisk mogą współistnieć i odnosić sukcesy w jednej wirtualnej 

organizacji. 

Często może się zdarzyć sytuacja, że firmy współpracujące ze sobą w  ramach 

przedsiębiorstwa wirtualnego funkcjonują w  różnych krajach świata, co ma istotny 

wpływ na relacje pomiędzy członkami organizacji. Z  wielokulturowości mogą wy-

nikać zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty współpracy. Różnice kulturowe 

mogą się stać przyczyną wielu nieporozumień. Jednakże współpraca z organizacjami 

wirtualnymi o zasięgu międzynarodowym ułatwia firmie rozszerzanie swoich rynków 

zbytu, a także pozwala zdobyć doświadczenie, co jest istotne w coraz bardziej zgloba-

lizowanym świecie [Tarapata 2006, ss. 139–140].

Na kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa wirtualnego – poza czynnikami we-

wnętrznymi –wpływ mają także czynniki zewnętrzne. Do najważniejszych należy 

zaliczyć oddziaływanie konkurencji. Jednakże nie jest to aż tak istotne jak w przed-

siębiorstwie klasycznym, ponieważ, jeżeli tylko nadarzy się okazja, to firma, która do 

niedawna stanowiła konkurencję dla przedsiębiorstwa wirtualnego, może się stać się 

jego członkiem, co wynika ze wspomnianej nietrwałości organizacji. Każda nowa fir-

ma wchodząca w skład przedsiębiorstwa wirtualnego wprowadza swoją własną kul-

turę organizacyjną, która w większym lub mniejszym stopniu oddziałuje na pozostałe 

firmy. 

Zakończenie

W każdej organizacji, niezależnie, czy jest ona nastawiona na zysk, czy też nie, mo-

żemy się zetknąć ze specyficzną atmosferą, która wynika ze stosunku pracowników 

do kierownictwa, do klientów, do siebie nawzajem oraz do celów, jakie stawia sobie 
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organizacja, i sposobów ich osiągnięcia. Atmosferę tę tworzą dominujące poglądy na 

to, co jest w życiu każdej organizacji najistotniejsze. Atmosfera ta jest efektem zależ-

ności pomiędzy interesami organizacji a interesami jej członków. 

Płaszczyznę, na której realizowane są wspomniane interesy, nazywamy kulturą 

organizacyjną. Odgrywa ona istotna rolę w  każdym przedsiębiorstwie, także wirtu-

alnym, ponieważ ma ona wpływ na różne obszary życia każdej firmy i jej otoczenia, 

w szczególności na poziom zaangażowania pracowników w realizację zamierzonych 

celów. Elementy kultury organizacyjnej dają pracownikom poczucie identyfikacji 

z organizacją, ponadto zwiększają satysfakcję i zaangażowanie w wykonywana pra-

cę. Organizacje wirtualne powinny mieć świadomość różnorodności kulturowej i na-

uczyć się budować kulturę organizacyjną łączącą wszystkich partnerów przedsiębior-

stwa z  różnych środowisk, dzielić wspólne wartości, oczekiwania, postawy i  normy. 

Brak zrozumienia dla różnorodności w kulturze jest barierą dla budowania zaufania, 

skutecznej pracy zespołowej i  konstruktywnej komunikacji [Wojciechowska-Filipek, 

Ciekanowski 2016, s. 146].

Najważniejszym problemem wymagającym większej uwagi jest zaufanie. Perso-

nel zarządzający musi podjąć bardzo ważne decyzje, w jaki sposób ma kierować pra-

cownikami, jeżeli nie jest w stanie ich zobaczyć. Bardzo trudno jest połączyć tradycyj-

ne podejście do zarządzania z efektywnością wirtualnego przedsiębiorstwa. 

Henryk Wyrębek
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Wstęp

Współpraca międzyorganizacyjna stanowi podstawę funkcjonowania wszelkich orga-

nizacji i  instytucji – zarówno sektora prywatnego, jak i  publicznego oraz pozarządo-

wego. Nie jest bowiem możliwa realizacja celów i rozwój organizacyjny indywidualnie, 

bez uwzględnienia uwarunkowań zewnętrznych i oddziaływania otoczenia organizacji, 

w tym innych jednostek. Z tego względu tworzy się wiele powiązań międzyorganiza-

cyjnych o różnym zakresie, intensywności i częstotliwości relacji. Wśród tych powiązań 
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akcentowana jest współpraca, gdyż ma ona dynamiczny i ewolucyjny charakter [Gray 

1989; Gray i Wood 1991], który odróżnia ją od innych powiązań międzyorganizacyjnych. 

W sektorze prywatnym organizacje wchodzą w relacje opierające się przede wszyst-

kim na koopetycji w celu zwiększenia swojej konkurencyjności. W sektorze publicznym 

organizacje zobligowane są regulacjami prawnymi do wchodzenia w relacje oparte na 

współpracy, a  ich funkcjonowanie w porównaniu z  sektorem prywatnym charaktery-

zuje większy autorytaryzm i formalizacja funkcjonowania, mniejsza autonomia działa-

nia i podejmowania decyzji oraz większa otwartość na wpływy otoczenia. Co więcej, 

badania międzynarodowe wskazują, że umożliwia ona osiągnięcie większej skuteczno-

ści działań w zakresie rozwiązywania problemów lokalnych oraz zwiększa możliwości 

świadczenia usług publicznych [Leung 2013; Kożuch 2011, s. 4; McGuire 2006]. Z tego 

względu współpraca międzyorganizacyjna w sektorze publicznym jest współcześnie in-

tensywnie rozwijana, gdyż stanowi ważny instrument zarządzania publicznego.

Z  drugiej strony współpraca międzyorganizacyjna jest skomplikowana i  trudna 

w realizacji, a przedsięwzięcia podejmowane w tym zakresie często kończą się niepo-

wodzeniem [Gulati i in. 2012]. W wielu wypadkach nie przynosi ona żadnych korzyści, 

a wręcz generuje koszty związane z czasem i zasobami poświęconymi na negocjacje. 

Pomiędzy współpracującymi organizacjami mogą również wystąpić różnego rodza-

ju problemy, na przykład zachowania oportunistyczne czy też konflikty, które mogą 

znacząco ograniczać poziom tej współpracy. Ponadto różnice w  kulturze organiza-

cyjnej, trudności pojawiające się w trakcie współpracy czy też rywalizacja pomiędzy 

organizacjami mogą być źródłem niechęci do wspólnego podejmowania przedsię-

wzięć. Z tego względu Chris Huxham i Siv Vangen sugerują, żeby unikać współpracy, 

jeśli nie jest ona konieczna [Huxham i Vangen 2005, s. 37]. Jednakże nie zawsze jest to 

możliwe. Konieczność współpracy międzyorganizacyjnej jest szczególnie widoczna 

w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Wynika to przede wszystkim 

z uzupełniających się kompetencji poszczególnych jednostek tego systemu. Wyniki 

tej współpracy mają istotne znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa i jego roz-

woju, z tego względu jest to ważny problem badawczy. 

W celu stworzenia warunków do rozwoju relacji opartych na współpracy w sys-

temie zarządzania bezpieczeństwem publicznym zostały wprowadzone ustawowo 

dwa rozwiązania organizacyjne: zespolenie administracyjne oraz komisja bezpie-

czeństwa i  porządku. Jednakże analizy skuteczności tych rozwiązań są trudno spo-

tykane. Pojawia się zatem pytanie, w  jakim stopniu zespolenie organizacyjne oraz 

komisja bezpieczeństwa i  porządku wpływają na poziom współpracy międzyorga-
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nizacyjnej w  systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Odpowiedź na 

tak postawione pytanie badawcze stanowi cel niniejszego artykułu, którego osią-

gnięcie opiera się na badaniach przeprowadzonych w  ramach projektu naukowe-

go „Koordynacja, komunikowanie i  zaufanie jako czynniki skutecznej współpracy 

międzyorganizacyjnej w  systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym”, fi-

nansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji DEC-

-2012/07/D/HS4/00537. Obejmują one badania ankietowe przeprowadzone od 

kwietnia do czerwca 2015  r. z  480 jednostkami zajmującymi się bezpieczeństwem 

publicznym, w  tym z  jednostkami samorządu terytorialnego, policją, strażą pożar-

ną i  ratownictwem medycznym. Wykorzystano w  tym celu metodę CATI. Wpływ 

istniejących rozwiązań organizacyjno-prawnych na poziom współpracy międzyor-

ganizacyjnej analizowano w odniesieniu do zakresu i częstotliwości tej współpracy. 

Zespolenie administracyjne i komisja bezpieczeństwa 
– instrumenty współpracy międzyorganizacyjnej 
w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym

Współpraca między organizacjami systemu zarządzania bezpieczeństwem publicz-

nym ma charakter złożony, który wynika z uwarunkowań realizowanych działań. Każ-

de zdarzenie ma bowiem indywidualny charakter, odmienny przebieg, czas i miejsce 

występowania, skalę, a  także dotyczy innych osób. Z  tego względu podejmowane 

działania są zróżnicowane. Ponadto przebiegają one pod presją czasu i w warunkach 

niepewności, gdzie nierzadko dochodzi do kumulacji zdarzeń, a  posiadane zasoby 

okazują się niewystarczające. Złożoność sytuacyjna może stanowić źródło proble-

mów organizacyjnych, zwiększanych dodatkowo w  wyniku różnic w  metodach or-

ganizacji poszczególnych podmiotów, standardach czy też kulturze organizacyjnej 

i  społecznej jednostek systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym. System 

ten tworzą bowiem [Sienkiewicz-Małyjurek, Kożuch 2015, s. 38]:

1. samorząd terytorialny, który bezpośrednio i  pośrednio wpływa na poziom 

bezpieczeństwa publicznego;

2. jednostki interwencyjno-ratownicze, w tym:

•	 jednostka główna, w której kompetencjach leży podejmowanie działań 

w razie wystąpienia określonego rodzaju zagrożenia; odgrywa ona wio-

dącą rolę w razie określonego zdarzenia; 
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•	 jednostki pomocnicze, które pomagają w  realizacji działań jednostce 

głównej; 

•	 jednostki uzupełniające, których wiedza i  kompetencje są pomocne 

w  określonej sytuacji; są to m.in. inspekcja farmaceutyczna, inspekcja 

sanitarno-epidemiologiczna, inspekcja weterynaryjna, inspekcja ochro-

ny roślin, inspekcja transportu drogowego, inspekcja nadzoru budow-

lanego, inspekcja ochrony środowiska, inspekcja handlowa, państwowa 

agencja atomistyki, lasy państwowe, generalna dyrekcja dróg krajowych 

i autostrad, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne, służby ochro-

ny lotnisk i inne, niezbędne w określonej sytuacji; 

3. społeczeństwo: społeczności lokalne i przedsiębiorstwa funkcjonujące na da-

nym obszarze terytorialnym;

4. media: radio, telewizja, prasa, internet;

5. organizacje pozarządowe, które obejmują ratownictwo ochotnicze (np. 

ochotnicze straże pożarne, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Gór-

skie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), organizacje zajmujące się pomocą 

humanitarną (np. Polski Czerwony Krzyż), a także stowarzyszenia i  fundacje 

ukierunkowane na zwalczanie problemów społecznych (np. przemocy, alko-

holizmu) oraz ratownictwo komercyjne (np. pomoc drogowa); 

6. jednostki badawczo-rozwojowe funkcjonujące przy jednostkach interwen-

cyjno-ratowniczych (np. laboratoria), szkoły wyższe prowadzące badania 

w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, a także instytuty badawcze.

Jednostki te tworzą system zarządzania bezpieczeństwem publicznym w  ujęciu 

szerokim [Kożuch, Sienkiewicz-Małyjurek 2014]. Jednakże podstawowe przedsię-

wzięcia realizowane są przez wyspecjalizowane jednostki interwencyjno-ratownicze, 

które mają odpowiednie kompetencje i  wiedzę, a  także dysponują środkami ade-

kwatnymi do danej sytuacji. Jednostki te tworzą system bezpieczeństwa publicznego 

w ujęciu wąskim, do którego odnoszą się wyniki prezentowanych badań.

Złożoność systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, uzupełniające 

się kompetencje jego podmiotów oraz kontekst realizowanych działań stwarzają 

potrzebę wchodzenia w  relacje oparte na współpracy pomiędzy jednostkami tego 

systemu. Dodatkowo regulacje prawne obligują organizacje systemu zarządzania 

bezpieczeństwem publicznym do wymiany informacji, wzajemnej pomocy i wsparcia 

logistycznego czy też współpracy w  realizacji działań [Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1108 

– §5; Dz.U. 2001 nr 82 poz. 895 – §5.1; Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590]. Prawne zobligowa-
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nie do współpracy jest stosowane powszechnie w sektorze publicznym, gdyż zakłada 

się, że przyczynia się ono do budowania nowych relacji, zwrócenia większej uwagi na 

wspólnie realizowane procesy oraz dostosowania inicjatyw do istniejących potrzeb 

[Saz-Carranza i  in. 2016; Monroe i Butler 2016]. W zakresie zarządzania bezpieczeń-

stwem publicznym regulacje prawne wprowadzają dwie kategorie – zespolenie ad-

ministracyjne występujące na poziomie powiatu i województwa oraz komisję bezpie-

czeństwa i porządku w powiecie. 

Zespolenie jest metodą organizacji aparatu administracyjnego na poziomie 

województwa i  powiatu, które polega na przyjęciu zwierzchnictwa organu wła-

dzy publicznej nad wybranymi organami terenowymi. Zwierzchnictwo to odnosi 

się do wykonywania działań w imieniu organów władzy publicznej, lecz nie na ich 

rachunek. Celem zespolenia administracyjnego jest stworzenie właściwych relacji 

między organem administracji a  kierownikami jednostek organizacyjnych służb, 

inspekcji i  straży. Na poziomie powiatu administracja zespolona, zorganizowana 

w kilku urzędach, działa pod zwierzchnictwem cywilnym starosty. Tworzą ją [Dz.U. 

1998 nr 91 poz. 578 – art. 33b]: starostwo powiatowe, powiatowy urząd pracy bę-

dący jednostką organizacyjną powiatu oraz jednostki organizacyjne stanowiące 

aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Do powia-

towych służb, inspekcji i  straży zaliczane są [Donicki 2009, s.  121]: Komenda Po-

wiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowy 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Starosta odpowiada przed radą powiatu za 

rezultaty działania powiatowych służb, inspekcji i straży. Z tego względu ma w sto-

sunku do nich uprawnienia o charakterze organizacyjnym, w tym [Dz.U. 1998 nr 91 

poz. 578 – art. 35.3]:

1. powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, 

a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

2. zatwierdza programy ich działania,

3. uzgadnia wspólne działania tych jednostek na obszarze powiatu, 

4. w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,

5. zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

Z kolei na poziomie województwa zwierzchnikiem administracji zespolonej jest 

wojewoda. Do jego zadań należy kierowanie, koordynowanie i kontrola jej działalno-

ści, a także zapewnienie warunków do jej skutecznego funkcjonowania [Dz.U. 2009 nr 

31 poz. 206 – art. 51]. Ponosi on również odpowiedzialność za rezultaty jej działania. 

Administrację zespoloną w województwie tworzy 15 jednostek, w tym m.in. Komen-
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dant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Wojewódzki Policji, Kura-

tor Oświaty, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wojewódzki Inspektor 

Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku stworzona została w celu wykreowania pod-

staw do podejmowania wspólnych inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa publiczne-

go. Stanowi ona obligatoryjny organ doradczy starosty, który tworzą [Dz.U. 1998 nr 

91 poz. 578 – art. 38a.5]:

1. starosta jako przewodniczący komisji,

2. dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu,

3. trzy osoby powołane przez starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą 

o problemach będących przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród 

miejscowej społeczności osobistym autorytetem i  zaufaniem publicznym, 

w  szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji poza-

rządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalcza-

niem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu,

4. dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta powiatowego 

(miejskiego) Policji.

W pracach komisji uczestniczy również prokurator, a ponadto mogą w niej brać 

udział funkcjonariusze i  pracownicy innych niż policja służb, inspekcji i  straży oraz 

pracownicy innych organów administracji publicznej. Do zadań komisji należy m.in. 

[Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578 – art. 38a.2]: ocena zagrożeń bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, opiniowanie pracy policji i  innych powiatowych służb, inspekcji i  stra-

ży, przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczo-

ści oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, opiniowanie projektów 

innych programów współdziałania organizacji funkcjonujących w  obszarze bezpie-

czeństwa publicznego.

Zarówno zespolenie administracyjne, jak i  Komisja Bezpieczeństwa i  Porządku 

tworzą podstawy instytucjonalizacji działań zbiorowych, które mają zasadnicze zna-

czenie we współpracy organów administracji rządowej i samorządowej, policji i spo-

łeczności lokalnych. Stwarzają bowiem możliwości rozwiązywania wielu problemów 

w drodze wspólnie podejmowanych działań zapobiegawczych, a także podejmowa-

nia inicjatyw prewencyjnych wychodzących naprzeciw oczekiwaniom społeczności 

lokalnych.
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Wyniki przeprowadzonych badań

Ocena wpływu zespolenia administracyjnego na współpracę 

międzyorganizacyjną

Wyniki badań przeprowadzonych na temat wpływu zespolenia administracyjnego na 

poziom współpracy międzyorganizacyjnej wskazują, że zwiększa ono zakres współ-

pracy międzyorganizacyjnej pomiędzy jednostkami systemu zarządzania bezpie-

czeństwem publicznym – uważa tak ponad 86% badanych. Jednakże 11,7% respon-

dentów nie potrafiło ustosunkować się do tego pytania, a negatywne zdanie wyraziło 

ponad 2% uczestników badania. Różnice w  rozkładzie odpowiedzi można zaobser-

wować w  zależności od instytucji zatrudnienia badanych. Najbardziej pozytywnie 

wpływ zespolenia administracyjnego na zwiększenie zakresu współpracy międzyor-

ganizacyjnej pomiędzy jednostkami systemu zarządzania bezpieczeństwem publicz-

nym postrzegają pracownicy komend wojewódzkich policji i  urzędów wojewódz-

kich. Odpowiedzi negatywne zostały udzielane tylko przez pracowników urzędów 

powiatowych i miejskich, powiatowych i miejskich komend policji oraz powiatowych 

i  miejskich komend Państwowej Straży Pożarnej. Rozkład odpowiedzi zilustrowano 

na rysunku  1. Istotność różnic w  odpowiedziach potwierdzono testem chi-kwadrat 

(p<0,05).

Rysunek 1. Ocena wpływu zespolenia administracyjnego na zwiększenie zakresu 
współpracy międzyorganizacyjnej w systemie zarządzania bezpieczeństwem pu-
blicznym [w %, N=480]

Źródło: Opracowanie własne.
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Co więcej, ponad 85% respondentów uważa, że zespolenie administracyjne zwięk-

sza częstotliwość współpracy międzyorganizacyjnej pomiędzy jednostkami systemu 

zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Ocena ta jest silnie związana z odpowie-

dziami dotyczącymi wpływu zespolenia administracyjnego na zwiększenie zakresu 

współpracy (V Cramera=0,59).

Ocena wpływu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na współpracę 

międzyorganizacyjną

Wpływ Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na zakres współpracy międzyorganizacyj-

nej w  systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym został pozytywnie oce-

niony przez 70,1% respondentów. Mimo że komisja ta funkcjonuje na poziomie po-

wiatu, odpowiedzi nie były zróżnicowane pomiędzy poziomami organizacji państwa. 

Najbardziej pozytywnie wpływ Komisji na zakres współpracy międzyorganizacyjnej 

oceniły urzędy powiatowe/miejskie, komendy wojewódzkie policji, powiatowe i miej-

skie komendy policji oraz urzędy wojewódzkie (por. rys. 2). Odpowiedzi negatywne 

stanowiły dokładnie 3,5% wszystkich wskazań. Brak zdania w kwestii wpływu funk-

cjonowania Komisji Bezpieczeństwa i  Porządku na zwiększenie zakresu współpracy 

międzyorganizacyjnej występował głównie w komendach wojewódzkich straży po-

żarnej (49,9%) oraz stacjach ratownictwa medycznego (48,0%). Istotność zależności 

potwierdzono testem chi-kwadrat (p<0,05).

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują również, że prawie 70% responden-

tów uznaje funkcjonowanie Komisji Bezpieczeństwa i  Porządku za zwiększające 

częstotliwość współpracy międzyorganizacyjnej w  systemie zarządzania bezpie-

czeństwem publicznym. Ocena ta jest bardzo silnie związana z  odpowiedziami do-

tyczącymi zakresu współpracy (V  Cramera=0,75). Największy odsetek odpowiedzi 

pozytywnych odnotowano w urzędach powiatowych i miejskich oraz w komendach 

wojewódzkich policji (84,0%). Brak zdania w kwestii wpływu komisji na zwiększenie 

częstotliwości współpracy międzyorganizacyjnej w systemie zarządzania bezpieczeń-

stwem publicznym występował głównie w komendach wojewódzkich straży pożar-

nej (49,9%) oraz stacjach ratownictwa medycznego (49,0%). Istotność zależności po-

twierdzono testem chi-kwadrat (p<0,05).

Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek
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Rysunek 2. Ocena wpływu komisji bezpieczeństwa i  porządku na zwiększenie 
zakresu współpracy międzyorganizacyjnej w  systemie zarządzania bezpieczeń-
stwem publicznym [w %, N=480]

Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowanie

Zespolenie administracyjne oraz Komisja Bezpieczeństwa i Porządku stanowią ważne 

instrumenty instytucjonalizacji działań zbiorowych w  systemie zarządzania bezpie-

czeństwem publicznym. Zmuszają organizacje do współpracy w  formie wspólnego 

planowania działań, komunikowania się, wymiany doświadczeń czy też podejmowa-

nia wspólnych inicjatyw. Jednakże same regulacje prawne nie są wystarczające, aby 

zapewnić skuteczność wspólnie podejmowanych przedsięwzięć. Skuteczność ta jest 

bowiem wynikiem wysiłków podejmowanych zarówno w sferze prawnej, jak i orga-

nizacyjno-społecznej. Z tego względu należy zastosować wiele różnorodnych metod 

zarządzania, aby zmobilizować organizacje do efektywnej współpracy, która jest na-

rzucona prawnie. Współpraca ta wymaga również przekonania poszczególnych jed-

nostek o konieczności wspólnego podejmowania przedsięwzięć, budowania między-

organizacyjnego zaufania i zaangażowania. Wskazana jest zatem okresowa ewaluacja 

stosowanych rozwiązań na rzecz współpracy międzyorganizacyjnej oraz ich odbiór 

przez poszczególne podmioty. 

Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że zarówno wpływ zespolenia ad-

ministracyjnego, jak i wpływ Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na poziom współpra-
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cy międzyorganizacyjnej są pozytywnie oceniane przez większość jednostek syste-

mu zarządzania bezpieczeństwem publicznym. W największym stopniu pozytywnie 

oceniają to rozwiązanie podmioty na poziomie wojewódzkim, w tym przede wszyst-

kim komendy wojewódzkie policji, urzędy wojewódzkie oraz urzędy marszałkowskie. 

Z kolei negatywne odpowiedzi zostały udzielone przez jednostki poziomu powiato-

wego – pracowników miejskich i powiatowych urzędów, komend policji i straży po-

żarnej. Wyniki te wskazują na skuteczniejsze wykorzystanie zespolenia administracyj-

nego na poziomie wojewódzkim niż na poziomie powiatu. Natomiast wpływ Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na poziom współpracy międzyorganizacyjnej w systemie 

zarządzania bezpieczeństwem publicznym – choć w większości wypadków oceniona 

pozytywnie – został ocenione słabiej niż zespolenie administracyjne. Najwyższe oce-

ny w tym zakresie zostały udzielone przez urzędy powiatowe i miejskie oraz jednostki 

policji. 

Uzyskane wyniki wskazują, że choć istnieją przesłanki i  podstawy współpracy 

międzyorganizacyjnej w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym, stoso-

wane rozwiązania prawno-organizacyjne nie są wykorzystywane w pełnym zakresie. 

Istnieje potrzeba zidentyfikowania oczekiwań poszczególnych jednostek w stosunku 

do zespolenia administracyjnego oraz Komisji Bezpieczeństwa i  Porządku, a  także 

opracowania narzędzi i metod pozwalających na ich pełne wykorzystanie. 

Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek
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Zmiany na rynku pracy w aspekcie szans i zagrożeń 
dalszego rozwoju Polski – wybrane zagadnienia1

Changes in the Labor Market in Terms of Opportunities and 
Threats of Further Development of Poland – Selected Issues

Abstract: The aim of the study is to indicate and discuss the effects of selected phenomena, 
which have been observed in the last two years in Poland and to present them as 
opportunities or threats to the further development of the Polish economy. The 500+ 
Family Program has been chosen due to the new applied solutions in social policy, while 
the migration of Ukrainian citizens to Poland because of the scale of the phenomenon in 
2015 and 2016 forecasts its further growth. As important was perceived to examine the 
impact of selected phenomena on the economy, especially on the labor market. The aim 
was achieved based on an analysis of the literature and statistical databases. As a result 
of the analysis it can be stated that while it is possible to evaluate selected phenomena 
in terms of opportunities and threats to the development of the Polish economy, it is 
impossible to conclusively determine which type of influence is dominant. While, due to 
short duration, it is difficult to clearly and objectively assess full effects on the economy of 
the 500+ Family, so the intensification of migration of Ukrainian citizens, reflecting in the 
dynamic growth of work permitions and translated into employment growth, seems to be 
an opportunity for the development of the Polish economy.
Key‐words: labor market, social policy, migration, economic development 
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Wprowadzenie 

Rynek pracy jest przedmiotem zainteresowania badaczy, co znajduje odzwiercie-

dlenie w wielu analizach ekonomicznych. Nowe, czasami problematyczne zjawiska, 

które na nim występują, wymagają często wsparcia ze strony państwa, zwłaszcza 

w razie konieczności wypracowania rozwiązań systemowych. Zainteresowanie ryn-

kiem pracy ma związek z zachodzącymi na nim zmianami, które mają źródła zarów-

no wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Źródła wewnętrzne związane są z rozwojem go-

spodarki, samego rynku pracy, jego mechanizmów i instytucji oraz działań polityki 

społecznej skierowanej do określonych podmiotów na tym rynku. Źródła zewnętrz-

ne związane są m.in. z  procesami globalizacji gospodarki światowej, konfliktami 

zbrojnymi oraz poziomem życia i  zamożności w  krajach w  bliższym i  dalszym są-

siedztwie. Celem opracowania jest omówienie wybranych zjawisk, które obserwuje 

się w  Polsce w  ostatnich dwóch latach oraz przedstawienie ich w  aspekcie szans 

lub zagrożeń dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki. Do analizy wybrano dwa 

zagadnienia. Pierwszym z  nich jest program Rodzina 500 plus [Ustawa o  pomocy 

państwa w  wychowaniu dzieci, 2016], który jest nowym rozwiązaniem w  ramach 

polityki społecznej i ma również wpływ na rynek pracy [Zamorska 2014, ss. 19–21]. 

Jako drugie przeanalizowano zjawisko migracji w Polsce, które w ostatnich latach 

mocno się nasiliło w odniesieniu do obywateli Ukrainy. W obecnym dyskursie spo-

łecznym ocena wybranych zjawisk jest mocno naznaczona emocjami. Ma to konse-

kwencje w braku obiektywnej oceny, zwłaszcza w odniesieniu do programu Rodzi-

na 500 plus. Badania dotyczące efektów programu skupiają się głównie na aspekcie 

demograficznym, co nie pozawala na formułowanie wniosków o charakterze ogól-

nym. W pracy postawiono więc pytania: „Czy możliwa jest ocena wybranych zjawisk 

w aspekcie szans i zagrożeń dla rozwoju polskiej gospodarki, zwłaszcza dla rynku 

pracy?”, „Czy można jednoznacznie wskazać, który rodzaj odziaływania jest dominu-

jący?”. W dalszej części pracy podjęto próbę odpowiedzi na te pytania, w której wy-

korzystano dostępną literaturę przedmiotu oraz dane statystyczne. Zawarte w pra-

cy rozważania nie wyczerpują w  pełni podjętego tematu, mogą jednak stanowić 

głos w dyskusji.

Gabriela Wronowska
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Rynek pracy w Polsce – przegląd sytuacji 

Praca i  pożytki z  niej płynące są dobrem wielowymiarowym dla człowieka jako jed-

nostki, dla całego społeczeństwa oraz dla gospodarki jako całości [Świątkowski 2015, 

2017]. Od 2004  r. zasób ludzi w  wieku produkcyjnym zmniejszył się o  mniej więcej 

2  mln osób, które zdecydowały się na wyjazd i  podjęcie pracy za granicą. Sytuację 

demograficzną pogarsza fakt spadku urodzeń notowany od początku lat 90. XX w, co 

przekłada się na ogólny spadek liczby ludności oraz postępujące zmiany w strukturze 

wiekowej społeczeństwa [GUS 2015]. Przestała następować prosta zastępowalność po-

koleniowa (czyli sytuacja, w której rodzice wydają na świat liczbę dzieci wystarczającą 

do pełnego zastąpienia rodziców). Obecnie w Polsce przeciętna liczba dzieci potrzeb-

na do zastąpienia rodziców wynosi 2,1, a rodzi się ich 1,35 [Szukalski 2009, ss. 48–59].

Aktywność zawodowa dotyczy 16 mln Polaków z grupy 24 mln będących w wie-

ku produkcyjnym [www1, 2017]. Współczynnik aktywności zawodowej pod koniec 

2016  r. ogółem wynosił 56,3% (u  mężczyzn 65,1%, a  u  kobiet 48,2%). Wartość naj-

wyższa tego wskaźnika z  ostatnich 15  lat pochodzi z  roku 2000 i  wynosiła 56,8%, 

a najniższa z 2007 r. i wynosiła 53,2%. W 2016 r. współczynnik aktywności zawodo-

wej był najwyższy wśród osób z wyższym wykształceniem i wynosił 80,2%, następnie 

wśród osób z  wykształceniem policealnym i  średnim zawodowym i  wynosił 64,0% 

(u osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym wynosił 59,1%, a u osób z wy-

kształceniem średnim –50,4%). Najniższy poziom wskaźnika – 16,9% – zanotowano 

u osób z wykształceniem gimnazjalnym. W gospodarce pod koniec 2016 r. pracowało 

16,325 mln osób, w tym 9,036 mln mężczyzn i 7,289 mln kobiet. W 2016 r. liczba wol-

nych miejsc pracy zwiększyła się o 14% w stosunku do analogicznego okresu w roku 

poprzednim. Powstało 318 tys. miejsc pracy, zwłaszcza w sektorze prywatnym, gdzie 

do obsadzenia było ich 294 tys. Wskaźnik zatrudnienia wyniósł w 2016 r. 53,2%, w tym 

dla mężczyzn 61,6%, a dla kobiet 45,5%. Bezrobocie w 2016 r. wynosiło 957tys. osób, 

wśród mężczyzn 519 tys., a wśród kobiet – 438 tys., przy czym w ciągu całego roku, 

począwszy od pierwszego kwartału, gdzie wynosiło 684 tys., do końca 2016 r. syste-

matycznie malało. W ciągu ostatnich trzech lat stopa bezrobocia systematycznie ma-

lała, począwszy od 2014 r., gdy wynosiła 8,1%. Pod koniec 2016 r. wynosiła 5,5% (5,4% 

mężczyzn, 5,7% kobiet) [www1, 2017]. Na podstawie tych danych można stwierdzić, 

że ogólna ocena rynku pracy w  Polsce na koniec 2016  r. była dobra i  optymistycz-

na. W tym czasie zaobserwowano pierwsze skutki programu Rodzina 500 plus oraz 

zwiększonej migracji obywateli Ukrainy. 

Zmiany na rynku pracy w aspekcie szans i zagrożeń dalszego rozwoju Polski – wybrane zagadnienia
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Program Rodzina 500 plus i jego możliwe konsekwencje 
dla rynku pracy

Wieloletnia niekorzystna sytuacja demograficzna w  Polsce oraz brak perspektyw 

na jej poprawę spowodowały, że polityka prorodzinna znalazła się w  kręgu zainte-

resowań polityków [www2, 2016, s.  57]. Ta niekorzystna tendencja wygenerowała 

problem w skali całej gospodarki związany z trwałymi i postępującymi zmianami de-

mograficznymi. Do najistotniejszych z punktu widzenia funkcjonowania rynku pracy 

należą: spadek liczby osób w wieku produkcyjnym oraz trwała zmiana struktury spo-

łecznej zmierzająca do przewagi osób starszych [GUS 2014]. Brak prostej zastępowal-

ności pokoleń zagraża również funkcjonującemu systemowi emerytalnemu. Aktywne 

zawodowo kobiety dzielą swój czas pomiędzy pracę zawodową i obowiązki rodzinne. 

Taki podział ma swoje źródła w  uwarunkowaniach historycznych związanych z  po-

strzeganiem roli kobiety w życiu. Obecnie ta rola jest zmodyfikowana. W większym 

stopniu niż dawniej kobiety angażują się w pracę zawodową i budowanie kariery za-

wodowej. To zaangażowanie wpływa na ograniczenie obowiązków związanych z ro-

dziną, czego odzwierciedleniem jest m.in. spadek dzietności w Polsce obserwowany 

od początku lat 90. XX w.

Nadrzędnym celem programu Rodzina 500 + podjętym w  ramach polityki spo-

łecznej jest nakłonienie Polaków, poprzez czasową zachętę finansową, do posiadania 

większej liczby dzieci, co w przyszłości może korzystnie wpłynąć na zasób siły robo-

czej. Jego głównymi beneficjentami stały się przede wszystkim osoby młode, zwłasz-

cza kobiety. Rozpoczął się on w kwietniu 2016 r. i po upływie roku można stwierdzić, 

że okazał się dość skuteczny [Myck, 2016, ss. 2–19]. W tym okresie nastąpiło zwięk-

szenie przyrostu naturalnego. Zanotowano 382 tys. żywych urodzeń, czyli o 13  tys. 

więcej niż w 2015 r. Współczynnik urodzeń w 2016 r. wyniósł 9,9% i był wyższy o 0,3% 

niż w roku poprzednim [GUS 2017a, ss. 3–5]. Program Rodzina 500 plus ma również 

konsekwencje dla rynku pracy, które nie były zamierzone. W roku 2016 można zaob-

serwować niepokojące zmiany dotyczące bierności zawodowej, co prezentuje zesta-

wienie poniżej. 

Gabriela Wronowska
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Tabela 1. Bierni zawodowo w gospodarce polskiej w latach 2014, 2015, 2016 w tys.

2014 2015 2016 
/I kwartał

2016/ 
IV kwartał

Ogółem 13543 13 473 13404 13414
Mężczyźni 5232 5180 5135 5119

Kobiety 8310 8293 8269 8295
Źródło: Opracowanie na podstawie: [Monitoring rynku pracy… 2017b, ss. 14–16].

Analizując dane zawarte w tabeli 1, można stwierdzić, że ogółem zasób biernych 

zawodowo w badanym okresie się zmniejszał. Niepokojące jest natomiast zwiększe-

nie bierności zawodowej wśród kobiet pod koniec czwartego kwartału 2016 r. Naj-

więcej zawodowo biernych 2,601 mln było wśród osób młodych w wieku od 15. do 

24. roku życia. Jako jedną z przyczyn bierności zawodowej wskazano obowiązki ro-

dzinne i te związane z prowadzeniem domu, przy czym w 2015 r. wskazań tych było 

1676 tys., a w 2016 r. – 1830 tys. Największą biernością zawodową charakteryzowały 

się osoby z  wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym, w  następnej kolejności za-

sadniczym zawodowym, policealnym i średnim zawodowym, średnim ogólnym oraz 

wyższym [GUS 2017b, ss. 3–16]. Z przeprowadzonych badań wynika, że część benefi-

cjentów programu Rodzina 500 plus (osoby młode, z niższym wykształceniem i mało 

zarabiające) zasiliła zasób biernych zawodowo [www1, 2017]. W  wyniku wdrożenia 

tego programu ich liczba wahała się w  trakcie jego trwania między 150  tys. (wrze-

sień 2016  r.) a  240  tys. (marzec 2017  r.), co stanowi ok. 1,5% osób pracujących. Na 

podstawie badań prognozowane są dalsze odejścia z rynku pracy w ciągu kolejnych 

lat trwania programu [www4, 2017]. Trudno obecnie jednoznacznie ocenić konse-

kwencje tego programu dla rynku pracy. Korzyścią jest poprawa sytuacji demogra-

ficznej i dalsze optymistyczne prognozy. Zagrożeniem zaś uszczuplanie się zasobów 

siły roboczej już teraz. Biorąc pod uwagę procentowe wskazania, można powiedzieć, 

że nieliczni beneficjenci decydują się na rezygnację z  pracy, jednak wydaje się, że 

nie można tego faktu zignorować. Zbyt krótki okres trwania programu nie pozwala 

na sformułowanie jednoznacznych wniosków i wyznaczenie trendów rozwoju tego 

zjawiska. Dane pozwalają jedynie na stwierdzenie faktu pojawienia się bierności za-

wodowej wśród niewielkiego odsetka osób będących beneficjentami tego progra-

mu. W związku z tym, że program Rodzina 500 plus ma charakter czasowy, przyczyna 

odejścia z rynku pracy przestanie istnieć. Praca znów stanie się ważna, a decyzje klu-

czowe z punktu widzenia funkcjonowania rynku pracy będą przedmiotem rozważań 

osób „po programie”. Powrót na rynek pracy w  wypadku długookresowej bierności 
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zawodowej jest trudny. Można wskazać co najmniej dwa możliwe scenariusze powro-

tu na rynek pracy analizowanej grupy. Scenariusz pesymistyczny zakłada, że bene-

ficjenci programu będący bez pracy w czasie jego trwania doświadczyli deprecjacji 

posiadanych umiejętności i kwalifikacji. Proces ten oraz brak motywacji do dalszego 

kształtowania kapitału ludzkiego powoduje gorszą sytuację wyjściową przy ponow-

nym poszukiwaniu zatrudnienia. Osiągnięte rezultaty mogą być niezadawalające, 

w tym praca poniżej posiadanych kwalifikacji, niskie zarobki lub w skrajnym wypadku 

brak zatrudnienia i  perspektywa bezrobocia długookresowego, co może się wiązać 

z marginalizacją i spadkiem poziomu życia. 

Scenariusz optymistyczny bazuje na założeniu, że okres przebywania poza ryn-

kiem pracy został wykorzystany również na dokształcenie, kursy, szkolenia, czyli bu-

dowanie kapitału ludzkiego. Powrót na rynek pracy w tej sytuacji może być znacznie 

szybszy, a nowa praca bardziej satysfakcjonująca niż ta przed rezygnacją z zatrudnie-

nia. W ramach tego scenariusza można również wskazać na przedsiębiorcze zacho-

wania, w których wyniku może się zwiększyć skala prowadzonej własnej działalności 

gospodarczej oraz samozatrudnienia wśród tej grupy. Można się również zastanowić 

nad zahamowaniem odpływu tej „wrażliwej” grupy pracowników z  rynku pracy już 

teraz. Wydaje się, że rozwiązania systemowe umożliwiające bardziej elastyczne formy 

zatrudnienia – możliwość pracy w domu – korzystanie z punktów opieki nad dziećmi 

w miejscu zatrudnienia oraz wzrost wynagrodzeń mogą skutecznie zniechęcać do re-

zygnacji z pracy i zachęcić do godzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi.

Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy

Zjawiskiem obecnym na polskim rynku pracy od wielu lat jest podejmowanie pracy 

przez obcokrajowców. Wzrastająca co roku liczba pozwoleń wydawanych obcokra-

jowcom świadczy o zwiększającym się zainteresowaniu pracą w polskiej gospodarce. 

Poniżej zestawienie szczegółowe.

Z zaprezentowanych danych wynika, że w latach 2008–2014 liczba wydanych po-

zwoleń na pracę dla cudzoziemców utrzymywała się względnie na stałym poziomie, 

kolejne dwa lata charakteryzują się gwałtownym wzrostem wydawanych pozwoleń. 

Świadczy to o silnym wzroście gospodarczym przekładającym się na rosnący popyt 

na pracowników ze strony polskich pracodawców [Łukasiewicz 2017, s. 16]. W roku 

2016 wydano rekordowa liczbę pozwoleń, wzrosła ona o ponad 291% w stosunku 
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do roku 2014, z czego najwięcej pozwoleń otrzymali obywatele Ukrainy, co obrazuje 

wykres  2.

Wykres 1. Liczba pozwoleń na pracę dla obcokrajowców w latach 2008–2016

Źródło: Opracowanie na podstawie: Cudzoziemcy pracujący w  Polsce, Ministerstwo Rodziny, Pracy 

i  Polityki Społecznej, https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-

-statystyki/.

Wykres 2. Pozwolenia na pracę dla Ukraińców w zestawieniu z pozwoleniami na 
pracę dla obcokrajowców ogółem w latach 2008–2016

Źródło: Opracowanie na podstawie: Cudzoziemcy pracujący w  Polsce, Ministerstwo Rodziny, Pracy 

i  Polityki Społecznej, https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-

-statystyki/.
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Na podstawie zaprezentowanych danych można stwierdzić, że w 2015 r. udział po-

zwoleń na pracę dla Ukraińców w ogólnej liczbie pozwoleń na pracę wynosił prawie 

73%, a w 2016 r. już ponad 83%. W pierwszych dwóch miesiącach 2017 r. wydano już 

ponad 30 tys. pozwoleń na pracę, co stanowi 100-proc. wzrost, licząc miesiąc do miesią-

ca roku poprzedniego. Ten gwałtowny wzrost jest zjawiskiem nowym, a skala pozwala 

sądzić, że jego wpływ na polski rynek pracy będzie znaczący. Ten masowy napływ pra-

cowników można przypisać niekorzystnej sytuacji ekonomicznej na Ukrainie [Myślicki 

2016, s. 81]. Atrakcyjność polskiego rynku pracy dla obywateli Ukrainy znacznie wzrosła 

w 2004 r., gdy Polska weszła do Unii Europejskiej. Dodatkową zachęta dla Ukraińców 

była liberalna polityka wizowa [Rozporządzenie MPiPS 2006] oraz bliskość geograficz-

na. Zbiegło się to w czasie z masową migracją zarobkową Polaków do pracy w Wielkiej 

Brytanii, Irlandii oraz krajów skandynawskich [Myślicki 2016, ss. 70–71]. Wiązało się to 

z pojawieniem się wolnych miejsc pracy na polskim rynku. Dodatkową okolicznością 

sprzyjającą migracji zarobkowej Ukraińców do Polski jest ciągle niestabilna sytuacja 

polityczna na Ukrainie, trwająca od roku 2014, oraz związana z tym niepewność co do 

przyszłości. Polski rynek pracy charakteryzuje się od wielu lat występowaniem zjawiska 

przeedukowania przy jednoczesnym braku wykwalifikowanych pracowników fizycz-

nych [Kiersztyn 2011, ss. 8–13], co sprzyja poszukiwaniom zatrudnienia przez Ukraiń-

ców, gdyż polscy przedsiębiorcy są zainteresowani zatrudnianiem pracowników, którzy 

wypełniają istniejącą lukę na rynku, zwłaszcza w obsadzie miejsc pracy niewymagają-

cych wysokich kwalifikacji. Konsekwencje nasilającej się fali migracji zarobkowej oby-

wateli Ukrainy do Polski są raczej korzystne. Rynek pracy jest w stanie zaoferować prace 

dla nich z korzyścią dla PKB. Ukraińcy są Polakom bliscy kulturowo, więc proces asymi-

lacji przebiega dość krótko i sprawnie. Oferowane lepsze warunki pracy, płacy i życia niż 

na Ukrainie powodują, że Ukraińcy coraz chętniej przedłużają swój pobyt w Polsce, aby 

dalej pracować oraz kształcić się na polskich uczelniach wyższych. 

Zakończenie

W pracy podjęto próbę określenia, w jaki sposób analizowane zagadnienia wpływają 

na rozwój polskiej gospodarki, zwłaszcza na rynek pracy. Można stwierdzić, że o  ile 

możliwa jest ocena wybranych zjawisk w aspekcie szans i zagrożeń dla rozwoju pol-

skiej gospodarki, o tyle nie można definitywnie stwierdzić, który rodzaj odziaływania 

jest dominujący. Główne wnioski znajdują się w tabeli 2.
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Tabela 2. Szanse i zagrożenia wybranych zjawisk dla rozwoju gospodarczego Polski

Zjawisko Szanse dla rozwoju Zagrożenia dla rozwoju
program 
Rodzina 500 
plus

Dla gospodarki:
•	 poprawa sytuacji demo-

graficznej w perspektywie 
długookresowej mogąca 
doprowadzić do wzrostu kra-
jowego zasobu siły roboczej 
z pozytywnym wpływem na 
system emerytalny, 

•	 wzrost PKB.
Dla beneficjentów programu:
•	 wzrost dochodów rozporzą-

dzalnych mogący wpłynąć 
na poprawę jakości i pozio-
mu życia,

•	 wzrost popytu konsumpcyj-
nego,

•	 wzrost zasobów czasu 
wolnego mogący wpłynąć 
na zmianę popytu konsump-
cyjnego w kierunku szczytu 
potrzeb piramidy Maslowa,

•	 możliwość dokształcenia się 
/ przekwalifikowania i budo-
wania kapitału ludzkiego,

•	 podejmowanie własnej dzia-
łalności gospodarczej. 

Wzrost zasobu osób biernych zawodo-
wo, w tym:
•	 rozluźnienie lub zanik relacji 

z pracy,
•	 strata renty wynikająca z moż-

liwości korzystania z sieci 
powiązań,

•	 trudności z powrotem do pracy,
•	 mniejsze wpływy do budżetu 

państwa z tytułu podatku docho-
dowego,

•	 mniejszy przyrost PKB wynikający 
z niepełnego wykorzystaniem 
mocy wytwórczych.

Nasilenie 
migracji 
obywateli 
Ukrainy 
do Polski 

•	 Wypełnienie luki na rynku 
pracy powstałej w wyniku 
migracji zarobkowej Polaków 
po 2004 r. na zachód Europy.

•	 Obsada stanowisk pracy 
niewymagających wysokich 
kwalifikacji i niskopłatnych.

•	 Wzrost popytu konsumpcyj-
nego.

•	 Wzrost zapotrzebowania 
na usługi, mieszkaniowe, 
edukacyjne itp. 

•	 Korzystanie przez przedsię-
biorców z niskich kosztów 
pracy wpływa na utrzymanie 
konkurencyjności gospo-
darki.

•	 Wzrost PKB

•	 Akceptacja przez Ukraińców 
niższych wynagrodzeń może po-
wodować trudności ze znalezie-
niem pracy przez Polaków niżej 
wykwalifikowanych.

•	 Utrwalenie się bierności zawo-
dowej wśród osób o niskich 
kwalifikacjach i małej motywacji 
do szukania pracy.

•	 Spowolnienie presji na innowa-
cyjność w wyniku utrwalenia 
modelu gospodarczego opartego 
na niskich kosztach pracy.

Źródło: Opracowanie własne.
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Wstęp

Polityka gospodarcza zorientowana na innowacje, potencjał badawczo-rozwojowy, 

współpraca nauki i  praktyki gospodarczej, efektywność rynku oraz uwarunkowania 

społeczno-kulturowe to czynniki kształtowane przez państwo, które mają znaczący 

wpływ na poziom aktywności innowacyjnej kraju [Mesthene 1970]. Wobec aktual-

nych wyzwań gospodarek wiedzy, rola państwa w sekwencyjnym i skomplikowanym 

procesie innowacji poddawana jest szczególnie gorącej debacie. Co prawda hipoteza 
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o konsekwencjach substytucyjności lub komplementarności wydatków publicznych 

i prywatnych [Velho i Saenz 2002] dla procesu innowacji nadal pozostaje nierozstrzy-

gnięta, jednak pojawiają się głosy zarówno optujące za interwencjonizmem pań-

stwa w tym obszarze [Rychtowski 2004], jak i negujące jego efektywność [Gajewski 

2010]. W ten nurt kontrowersji wpisuje się sztandarowa koncepcja regionalnych po-

lityk innowacyjnych – idea tworzenia parków technologicznych – złożonych struktur 

wzajemnych, sieciowych powiązań pomiędzy parkiem jako wspólnotą, podmiotami 

gospodarczymi i  uczelniami. Powołane dla wpierania innowacyjności, pobudzania 

regionalnego wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy, w tym dla kadry 

uniwersyteckiej [Edgiust 2002], parki technologiczne mają zarządzać przepływem 

specjalistycznej wiedzy, która w  wielu wypadkach miałaby charakter jednostkowy. 

Idea powoływania centrów technologicznych oparta jest na dwóch fundamentach. 

Pierwszy stanowi założenie, że koncentracja przestrzenna kapitału intelektualnego 

wzmacnia występowanie pozytywnych efektów zewnętrznych działalności badaw-

czo-rozwojowej. Drugi, że wobec niedoskonałości rynków wsparcie publiczne może 

być kluczowe dla procesu innowacji. Jednak wbrew założeniom realne oddziaływanie 

parków na procesy innowacji i  implementację wiedzy naukowej nie zostało jedno-

znacznie potwierdzone, choć jednocześnie mocno akcentowana jest ich rola inku-

bacyjna – podkreśla się, że gdyby nie parki, wiele z przedsiębiorstw w ogóle by nie 

powstało.

Celem publikacji jest zbadanie, czy status lokatora parku technologicznego wpły-

wa na aktywność wynalazczą (innowacyjność przełomową) przedsiębiorstw oraz 

w jakim stopniu jest ona wynikiem kooperacji z podmiotami pozostającymi w struk-

turach parku. Drugi z wymienionych celów pozwoli określić, w jakim stopniu przed-

siębiorstwa wykorzystują atut przestrzennej koncentracji kapitału intelektualnego 

oraz ustalić źródła wiedzy wykorzystywanej dla opracowania nowych rozwiązań. 

Przeprowadzone na potrzeby opracowania badania stanowią kontynuację badań pi-

lotażowych, których wyniki wymagały rozszerzenia zakresu podmiotowego. Dla ich 

przeprowadzenia wykorzystano metodę właściwą dla patentometrii. Polega ona na 

analizie dokumentacji technicznej zgłoszeń wynalazków znajdujących się w  bazie 

danych Urzędu Patentowego RP. Koncentracja na zgłoszeniach wynalazków, a  nie 

przyznanych patentach jest zabiegiem celowym, pozwala bowiem ocenić ogólny po-

ziom aktywności wynalazczej podmiotów, nie zaś jedynie tej, która przeszła selekcję 

formalną i merytoryczną. Na jej podstawie możliwa jest ocena jakościowa zgłoszeń 

wynalazków oraz ustalenie stopnia współpracy badawczej pomiędzy podmiotami. 
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Dla oceny źródeł wiedzy ucieleśnionej w  zgłoszeniach wykorzystano dodatkowe 

narzędzie – metodę analizy cytowań patentowych. Polega ona na prześledzeniu 

odwołań do cudzych patentów i zgłoszeń wynalazków umieszczanych w tzw. opisie 

z dnia zgłoszenia. Taki dobór metodologii wprowadza pewne ograniczenia, nie dają 

one bowiem całościowego wglądu w  faktyczne rozmiary aktywności innowacyjnej. 

Niemniej liczba zgłoszonych do ochrony wynalazków stanowi powszechnie akcep-

towany wskaźnik dający ogólny obraz zaangażowania podmiotów w proces opraco-

wywania tych nowych rozwiązań technologicznych, które zostają udostępnione do 

wiadomości publicznej i mają charakter najbardziej przełomowy. Metodologia ta po-

zwala też na dość precyzyjne badanie źródeł absorbcji i  kierunków dyfuzji wiedzy. 

Przeprowadzone badania mają charakter analizy porównawczej aktywności patento-

wej 945 przedsiębiorstw 12 polskich parków technologicznych. Zakres czasowy objął 

inicjatywy podejmowane od momentu znalezienia się w strukturze parku. 

Stan wiedzy

Misją parków technologicznych jest optymalizacja procesu kreowania i komercjaliza-

cji wyników badań uzyskiwanych w efekcie kooperacji instytucji naukowych z prak-

tyką gospodarczą. Niewątpliwym atutem parków jest fakt, że umożliwiają ukierun-

kowanie aktywności akademickiej na zapotrzebowanie rynkowe [Battaglia 2012], 

którego papierkiem lakmusowym są przedsiębiorstwa poszukujące nowych szans 

rynkowych. Chodzi o stwarzanie dogodnego środowiska dla tworzenia nie tylko in-

nowacji przełomowych (wynalazków), lecz także innowacji imitacyjnych, stanowią-

cych udoskonalenie rozwiązań już obecnych na rynku. Jednak mimo że liczba parków 

technologicznych ciągle się zwiększa, co skutkuje rosnącą liczbą dotyczących ich pu-

blikacji oraz badań empirycznych, ani w  literaturze przedmiotu [Puślecki, Staszków, 

Trąpczyński 2014], ani w wynikach badań nie znajdujemy jednoznacznych dowodów 

na potwierdzenie lub odrzucenie tezy o ich efektywności jako narzędzia polityki inno-

wacyjnej [Husted, Vestergaard 2005; Townsend,  Weddle 2009]. Implikacje wyników 

badań wykazują silnie zróżnicowane w zależności od regionu oraz wykorzystywanych 

metod estymacji. Wynika to również ze zróżnicowania samych parków, charakteryzu-

ją się one odrębną strukturą własnościową, zindywidualizowanymi celami, źródłami 

finansowania i etapami rozwoju. Jest to kontrowersja o tyle poważna, że w wypadku 

przedsiębiorstw umiejscowionych w  strukturach parku, mamy do czynienia z  pod-
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miotami od początku ukierunkowanymi na innowacje. Tymczasem wyniki dotychcza-

sowych badań wskazują, że parki technologiczne, o  ile wpływają na stymulowanie 

nowych rozwiązań, to mają one charakter raczej innowacji kontynuacyjnych niż rady-

kalnych [Felsenstein 1994]. Przy czym, co poniekąd zrozumiałe, na lokalizacji w parku 

w największym stopniu zyskują małe przedsiębiorstwa [Şimşek, Yıldırım 2016]. Silny 

wpływ parku na stymulowanie innowacji oraz nakładów na prace badawczo-rozwo-

jowe wynika właściwie jedynie z badań przeprowadzonych dla przedsiębiorstw i par-

ków włoskich [Lamperti, Mavilia, Castellini 2017] oraz japońskich [Fukugawa, 2006]. 

Niejednoznaczne wnioski płyną z badań nad innowacyjnością parków prowadzonych 

przez Leydena, Linka, Siegela [2007]. W  sposób zróżnicowany prezentują się także 

wyniki badań dotyczących wykorzystania zasobów wiedzy i  podejmowania współ-

pracy w  ramach parku, mimo że wejście w  strukturę parku niejako automatycznie 

włącza przedsiębiorstwo w sieć kontaktów o charakterze biznesowym i naukowym 

[Link, Scott 2003]. Choć Löfsten i Lindelof, publikując wyniki badań porównawczych 

nad efektywnością innowacyjną szwedzkich firm działających w ramach parku i po-

zostających poza jego obrębem, udowadniają, że w wypadku przedsiębiorstw z par-

ku istnieje istotnie wyższe prawdopodobieństwo nawiązania współpracy z lokalnymi 

ośrodkami naukowymi niż w  wypadku przedsiębiorstw spoza parku [2001]. Analo-

giczne obserwacje dla Wielkiej Brytanii przeprowadzili Siegel, Westhead i  Wright 

[2003], którzy wykorzystując metodę estymacji bariery stochastycznej, porównali 

produktywność naukową przedsiębiorstw zlokalizowanych w  strukturach parków 

i poza nimi. Zauważyli oni, że usytuowanie wewnątrz parku nie tylko ma znaczenie 

dla pojawiania się nowych towarów/usług, lecz także wpływa na wzrost liczby otrzy-

manych patentów. Wskazanie na niewielką przewagę firm z parku w tym aspekcie po-

jawiło się również jako rezultat badań prowadzonych we Włoszech [Colombo, Delma-

stro 2002]. Przytoczone wyniki badań potwierdzają obecne w literaturze przedmiotu 

ogólne przekonanie, że aglomeracja aktywności gospodarczej i naukowej prowadzi 

do generowania innowacji [Park, Lee, Kim 2001]. Dlatego parki technologiczne po-

wstają tam, gdzie występuje nasycenie instytucji, ośrodków badawczych, uniwersy-

tetów, czyli w regionach wykazujących znaczny potencjał w obszarze kreacji i trans-

feru wiedzy. Badania pilotażowe prowadzone w warunkach polskich nie pozwoliły na 

jednoznaczne potwierdzenie tej tezy, podobnie jak założenia, że podmioty skoncen-

trowane w parku w swoich pracach badawczo-rozwojowych czerpią z wiedzy współ-

lokatorów. A przecież ten aspekt – znaczenie parków technologicznych dla procesu 

dyfuzji wiedzy [Link i Scott 2007], w tym wiedzy uniwersyteckiej [Hansson, Husted, 
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Vestergaard 2005] i dla tworzonych w ich ramach silnych interakcji pomiędzy insty-

tucjami, uczelniami a przemysłem [Etzkowitz, 2008] – jest bardzo mocno podkreślany 

w literaturze przedmiotu. Zwłaszcza że większość lokatorów parku osobno nie dyspo-

nuje wystarczającą siłą dla uzyskania przewagi w sektorach wysokich technologii [Yli-

-Renko, Autio, Sapienza 2001]. Niestety równie często okazuje się, że porozumienia 

dotyczące współpracy z jednostkami naukowymi mają charakter wyłącznie formalny. 

Przyczyną może być też brak kultury otwartości w procesie innowacji oraz zbyt dale-

ko idąca dywersyfikacja wzajemnych oczekiwań. Jednak dla kompleksowej oceny roli 

parków technologicznych w procesie innowacji, ważny jest fakt, że rozprzestrzenianie 

się efektów kreowania i  transferu technologii jest procesem co prawda dynamicz-

nym, lecz długookresowym. Tym samym mierzalne efekty aktywności pojawiają się 

dopiero około dwudziestego roku funkcjonowania parku [Miyata 2000, ss. 413–425]. 

Ponadto wydaje się, że niezbędne jest w tym aspekcie opracowanie narzędzi zakła-

dających podejście holistyczne, dotychczasowe próby ich skonstruowania (IASP Stra-

tegigram, Matryca Wskaźników Efektywności, benchmarking parków technologicz-

nych) nie okazały się satysfakcjonujące.

Wyniki badań empirycznych

Ze względu na wspomniane, sygnalizowane w  literaturze przedmiotu, zastrzeżenia, 

że efekty wpływu na proces innowacji pojawiają się dopiero w  długim okresie, do 

badań wytypowano 12 parków technologicznych, które funkcjonują co najmniej od 

dziesięciu lat (1995–2006). W konsekwencji dokonano analizy aktywności patentowej 

ogółem 945 przedsiębiorstw – lokatorów parków wymienionych w tabeli 1. 
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Spośród ogółu przedsiębiorstw, w okresie funkcjonowania w strukturach parku 

zaledwie 5% dokonało zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP. Najwięcej 

przedsiębiorstw aktywnych wynalazczo działa we Wrocławskim Parku Technologicz-

nym (16) oraz Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym (11). W ujęciu procen-

towym najwyższy odsetek firm aktywnych w tym obszarze odnotowano w Legnic-

kim Parku Technologicznym. Co istotne, aktywność wynalazcza 50 przedsiębiorstw 

rozpoczęła się od momentu uzyskania statusu lokatora parku, zaledwie trzy z nich 

z  różnym skutkiem wykazywały aktywność na tym polu jeszcze przed wejściem 

w  struktury parku. Oznacza to, że z  dużym prawdopodobieństwem można stwier-

dzić, że gdyby nie wsparcie ze strony parku, znacząca liczba nowych rozwiązań 

wcale by nie powstała. Przedsiębiorstwa aktywne wynalazczo zgłosiły w sumie 219 

wniosków patentowych. Nie wszystkie zakończyły się lub dopiero zakończą przyzna-

niem patentu, część została odrzucona z powodów formalnych lub merytorycznych, 

część nadal jest w trakcie procedury weryfikacyjnej. Spośród 52 przedsiębiorstw tyl-

ko 10 opracowało nowe rozwiązanie techniczne we współpracy z innymi podmiota-

mi (rys. 1). 

Rysunek 1. Przedsiębiorstwa, które podjęły współpracę z podmiotami zewnętrznymi

Źródło: Opracowanie własne.

Wymienione przedsiębiorstwa we współpracy przygotowały w  sumie 39 pro-

jektów, które stały się podstawą zgłoszeń wynalazków, przy czym osiem z  przed-
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siębiorstw podjęło współpracę, wykorzystując możliwości wynikające z  bliskości 

geograficznej (działając wspólnie z  podmiotami ze struktur parku – inną firmą lub 

ośrodkiem naukowym). Jednocześnie wyniki analizy cytowań patentowych pokazu-

ją, że zaledwie 4% z 284 umieszczonych w dokumentacji technicznej odwołań odnosi 

się do wiedzy współpracowników lub współlokatorów parku.

Uwagi końcowe

Jednym z  fundamentalnych wyzwań staje się dziś odpowiedź na pytanie, w  jakim 

stopniu polityka gospodarcza ma realny wpływ na proces generowania oraz komer-

cjalizacji innowacji najbardziej pożądanych z  perspektywy globalnej konkurencji, 

czyli wynalazków. Przykładem aktywizacji państwa w  tym obszarze jest tworzenie 

centrów naukowo-technologicznych, które poprzez przypisaną im funkcje inkuba-

cyjną oraz integracyjną mają być przyczynkiem do regionalnego sukcesu czerpią-

cego z dyfuzji wiedzy i kreatywności skoncentrowanych w nim podmiotów. Wyniki 

badań wskazują, że odsetek przedsiębiorstw lokatorów podejmujących aktywność 

wynalazczą jest niski. Jednak większość firm prawdopodobnie nie miałaby szansy 

na opracowanie nowych rozwiązań, gdyby nie wsparcie instytucjonalne – data ich 

powstania pokrywa się często z  datą wstąpienia w  struktury parku. Wyniki analizy 

wpływu powiązań między lokatorami parków a  współpracującymi z  nimi instytu-

cjami naukowymi wskazują, że w kooperacji opracowano zaledwie 15% projektów. 

Jednocześnie jeśli przedsiębiorstwa opracowały projekt wspólnie, 56% z nich korzy-

sta z możliwości wynikających z przestrzennej koncentracji. Z kolei analiza cytowań 

patentowych wykazała, że w  trakcie prowadzonych badań korzystają one przede 

wszystkim z zewnętrznych źródeł wiedzy, wykazując niski poziom absorbcji wiedzy 

współlokatorów, powołania na rozwiązania współlokatorów dotyczyły zaledwie 4% 

ogółu cytowanej wiedzy. Jednak, jak wspomniano wcześniej, dla prawidłowej oceny 

oraz wychwycenia korelacji między obecnością w parku a efektywnością badawczą 

przedsiębiorstw w nich skoncentrowanych badania tego typu prowadzone powinny 

być w sposób długoterminowy, holistyczny i z uwzględnieniem zróżnicowania po-

szczególnych parków. 
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Abstract: This paper concerns the issue of the role of the earnings forecast voluntarily 
published in the IPO prospectus in the process of raising funds through the sale of newly 
created shares. Using the sample of 180 domestic companies seeking to be listed on the 
Warsaw Stock Exchange between 2006-2015 we examined whether earnings forecast 
disclosed in the IPO prospectus facilitates raising funds through the public issuance of 
shares. The results allowed us to conclude that the decision on the disclosure earnings 
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Introduction

The value of the company’s equity represents its capital strength and represents an 

important contribution to the financial security of the firm. The key contribution of 

equity to the process of creating the company’s financial security is expressed by its 
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founding and guarantee function [Sajnóg, Duraj 2013, p. 288]. The equity provides 

a guarantee and secures the company’s liabilities towards its potential creditors and 

is the basis of its creditworthiness [Woźniak-Sobczak 2000, p. 29].

Initial public offering (IPO) is one of the most intensively studied forms of gaining 

equity to the company in the literature. Many studies indicate raising new capital as 

the main motive for going public [Pagano et al. 1998, pp. 27–64; Kim, Weisbach 2008, 

pp. 281–307, Szyszka 2014, pp. 30–39]. However, the company introducing shares to 

the public trading for the first time has to face the problem of information asymmetry 

on the firm value between itself and public investors. So as to certify the quality and 

value of the shares being sold firms use various instruments, e.g. auditor reputation, 

venture capitalist affiliation, analyst coverage, financial institutions or business group 

affiliation [Deb, Marisetty 2010, p. 2294], and one of them is the disclosure of the fi-

nancial forecast [Leone et al. 2007, pp. 111–153].

In this paper, we empirically examine the issue of the importance of the earnings 

forecast voluntarily published in the IPO prospectus for the process of raising funds 

to the company through the sale of the newly created shares. First, we address the 

question whether the fact of earnings forecast disclosure in the IPO prospectus facili-

tates raising funds through the public issuance of shares. Thus, based on extant litera-

ture, we posit the hypothesis which states that the scale of change in the company’s 

capital strength resulting from the issuance of new shares in IPO is positively related 

to the fact that the profit forecast is included in the prospectus (H1).

The next problem discussed in this paper concerns the relationship between the 

accuracy of earnings forecasts and the amount of the raised capital. Specifically, we 

seek to answer the question if the accuracy of the earnings disclosed in the prospec-

tus forecast affects the scale of the new shares issuance. Regarding the theory-based 

and empirical-based research we hypothesize that firms intending to increase their 

capital strength to a greater extent are more likely to disclose optimistic earnings fo-

recasts in the IPO prospectus (H2).

Our research contributes and is closely related to the literature analyzing the as-

sociation of the decision to disclose the profit projections and the issue of external 

financing. To date, according to our best knowledge, there is no research analyzing 

the role of earnings forecasts in the process of building the capital strength of Polish 

companies through IPO.
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Literature background

The issue of the firm’s financial security is a complex and multifaceted category. On 

the basis of existing literature one would notice that many academics identify this 

term with the existence of conditions ensuring the undisturbed activity and deve-

lopment of the company [Duraj, Sosnowski 2015, p. 222]. Thus, financial security also 

means the ability to raise additional external funds, especially through issuance of 

equity capital, in order to strengthen company’s capital base. 

The financial theory considers the equity capital as a foundation of any economic 

activity. A higher equity base decreases the company’s risk and consequently incre-

ases its credibility. It results in a greater capacity of gaining additional funds to finan-

ce its operating activity and the future growth. The greater equity base is positively 

perceived by stakeholders, especially contractors, who are more likely to establish 

business relationships with more credible firms. 

As far as the issue of financial security is concerned, the important role of the sha-

re issuance in the process of building the company’s capital strength should be pic-

ked out and emphasized. As the IPO is one of the relevant ways to increase the equity 

base, the factors determining the firm’s ability to raise equity capital in this way are 

crucial. It is widely showed that firms that go public (IPOs) use different mechanisms, 

i.e. reported by studies developing the signaling theory [Clarkson et al. 1992, pp. 

601–616; Jacob, Agarwalla 2015, pp. 132–144], aiming at facilitating external finan-

cing. One of them is the decision on the disclosure of earnings forecast in the IPO 

prospectus.

The literature analyzing the motivation for revealing accounting information, 

especially projections of profits, is the main inspiration for our research. The existing 

studies report, that the voluntary disclosure of profit forecasts by managers prece-

des the decision on gaining the external financing [Ruland et al. 1990, pp. 710–721; 

Frankel et al. 1995, pp. 135–150], as providing more credible information for investors 

reduces the costs of capital [Verrecchia 1983, pp. 179–194]. 

In the case of firms gaining capital through IPO, the main source of information 

about the issuer is the prospectus. Due to the fact that in many countries the deci-

sion to post the earnings forecast in this document is the voluntary one, some re-

searchers attempt to identify factors affecting the disclosure behavior. Among such 

determinants as firms size, age, risk [Bilson et al. 2007, pp. 99–102] and many others, 

the gross proceeds from the share issuance is one of it. For example, Jelic [2011, p. 9]  
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who examines IPOs on the London Stock Exchange concludes that the likelihood of 

revealing earnings forecasts increases as the issue size decreases. This result may be 

explained by the fact that larger issues increase the book value of assets while the 

increase in operating profits is not appropriate. Thus, it is very difficult for issuers to 

forecast earnings correctly. Citron et al. [2009, p. 92] also achieve similar results for 

French companies seeking to be listed. A  negative relationship between offering 

proceeds and decision to publish earnings forecasts results from the fact that firms 

gaining more capital are followed by more analysts and it makes it unnecessary to di-

sclosure earnings forecasts in the prospectus. However, contrary to the above studies, 

McGuinness [2016, pp. 70–83] states that firms raising more capital are more likely to 

include earnings forecasts in the IPO prospectus. As a proxy for the amount of the ra-

ised capital he employs the level of equity retained by pre-listing owners. The higher 

the level of pre-IPO shareholders’ equity retention rate is, the less amount of capital 

the issuer gains. 

The studies regarding the link between the proceeds from the sale of primary 

shares and the accuracy of earnings forecasts included in the IPO prospectus are also 

of relevance to this paper. The existing literature assumes that firms are more likely to 

publish over optimistic forecasts it they intend to raise more proceeds from IPO [Mnif 

2009, p. 2; Jaggi et al. 2006, p. 276; Drobetz et al. 2016, p. 10]. For example, Lonkani 

and Firth [2005, pp. 269–286] report that firms conducting large IPOs prepare more 

inaccurate projections than those applying for a smaller amount of capital. Chin et al. 

[2006, p. 6] suggest that more optimistic earnings forecasts enable the issuer to set 

the offer price at a higher level, which may lead to an increase in proceeds raised by 

the firm. 

Sample selection and research design

Our original sample consists of 337 firms that went public on the main market of 

Warsaw Stock Exchange between 2006 and 2015. Following the literature we exclu-

de public offers of foreign companies, banks and insurance companies due to the 

specificity of their financial reporting. Then, companies whose shares were previously 

publicly listed on alternative trading systems are also removed from the sample. We 

also omit new stock companies, whose going public process was not associated with 

the public sale of primary shares and 2 companies with missing financial statements. 
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After applying this selection procedure the final study sample is comprised of 180 

IPOs. Among these companies, to investigate the research problem of this paper in 

details, we also distinguish a subsample with the total of 93 companies that have di-

sclosed a net profit forecast in the prospectus. 

In order to examine the impact of the disclosure of earnings forecasts prior to the 

IPO on the change of capital strength of new stock companies, while controlling for 

other factors that affect the IPO primary proceeds, we conduct multivariate regres-

sion analysis. More specifically, we estimate the following regression equations:

where STRENGTH denotes the change in the company’s capital strength as a result of 

IPO and is calculated as the ratio of gross proceeds arising from the issuance of new 

shares (i.e. the number of primary shares sold in IPO times the offer price) to the total 

assets of the company at the end of the year preceding its first listing on the stock 

exchange.

The main independent variable of interest in this paper is FORECAST, which ge-

nerally corresponds to the disclosure of the earnings forecast in the prospectus and 

its accuracy, when X is a proxy for all other factors that may influence the variable 

STRENGHT.

We estimate several regression models in which the variable FORECAST takes 

a different form. Initially, to answer the question whether the fact of earnings fore-

cast disclosure in the prospectus facilitates raising funds through public issuance of 

shares, for the whole sample of 180 IPOs we use dummy variable DISCLOSURE, which 

takes the value of 1 if the company’s prospectus contains a net profit forecast, and 0 

otherwise. Then, we turn our attention to the issue of forecast accuracy and seek to 

answer the question if the accuracy of the disclosed forecast affects the scale of the 

new shares issuance. Thus, we use empirical data for the subsample of 93 companies 

that published such forecasts and estimate 5 various regression models with diffe-

rent variants of the FORECAST variable. First we employ FER that is the forecast error 

calculated as the difference between the actual net profit for the IPO year and the its 

forecast value as given in the prospectus of the company scaled to the absolute value 

of forecast earnings. The positive value of this variable shows that the earnings fore-

cast disclosed in the prospectus was conservative and too pessimistic in comparison 

to the value of profit achieved later in reality. Conversely, its negative value indicates 
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that the actual profit was lower than the one forecast and the forecast was over opti-

mistic. Then, we use AFER i.e. absolute forecast error of the company and it is equal 

absolute value of FER. As Lonkani and Firth [2005, pp. 269–286] point out the FER 

metric indicates the direction of the bias of the forecast error while the AFER indicates 

the overall level of accuracy. As an explanatory variable in the next 3 models we use 

a dummy variable ACCURATE, which equals 1 if the actual net profit did not differ by 

more than +/– 10% from the forecasted value and 0 otherwise, OPTIMISTIC that is set 

1 if the FER is less than –10% (0 otherwise), PESSIMISTIC if the value of FER is greater 

than 10%(0 otherwise), respectively. 

To capture the impact of other factors on the change in the company’s capital 

strength resulting from IPO in each of the above models we use a set of control va-

riables. Consistent with prior research [Huyghebaert, Van Hulle 2006, pp. 296–320], 

we control for company’s size (SIZE is a  natural logarithm of total sales in the pre-

-IPO year). To correct for the financial structure of the firm effect, the ratio of long 

term debt to equity (LEV) is included. Previous studies show that companies may go 

public to rebalance their accounts after a period of high investment and dynamic de-

velopment and to repay the existing debt [Pagano et al. 1998, p. 29; Leone et al. 2007, 

pp. 111–153]. We also introduce a control variable ROA, i.e. the net profit to total as-

sets ratio, intended to capture the company’s performance prior to the IPO [Brycz et 

al. 2017, pp. 57–77]. As far as the higher growth of firms may be more likely to raise 

funds from the stock market [Kim, Weisbach 2008, pp. 281–307] we include GROWTH, 

which is the company’s book-to-market ratio, calculated as the ratio of book equity at 

the beginning of the IPO year to the pre-IPO number of shares times the offer price 

plus the book value of debt. Finally, prior research consistently shows that stock mar-

ket trends play an important role in making the going public decision and IPOs tend 

to cluster over time [Lowry, Schwert 2002, pp. 1171–1200]. To control this we add the 

variable RETURN, which is the change of stock market return (WIG)during the one 

year before the IPO.

The data on the earnings forecast and company’s age are hand-collected from 

prospectuses. The financial statement data concerning the year prior to the IPO are 

obtained either from annual reports available in the Notoria Service database or from 

prospectuses. The website http://gpwinfostrefa.pl. is the source used for the stock 

market data.
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Empirical results

Our empirical findings report that the new capital raised by companies increases the 

capital strength in the IPO year. Figure 1 presents changes of the equity to total assets 

ratio in the years surrounding the IPO. It is noteworthy that in the IPO year capital 

issued by Polish companies enables them to change the financial structure and thus 

improving the financial security.

Figure 1. The equity to total assets ratio for the total sample of N =180 IPOs at the 
end of the year preceding IPO, IPO year and one year after IPO

Source: Own study.

The analysis of the data presented in Table 1 shows that the mean value of capital 

raised by IPOs is greater than the value of their assets in the pre-IPO year (variable 

STRENGTH), both in the case of the whole sample and forecasters. This result provi-

des evidence that new equity capital significantly increases the capital base of firms 

conducting IPO.

On average, the earnings forecasts disclosed in prospectus by 93 companies are 

rather optimistic (mean FER<0) and they differ from realized earnings on average by 

40.02%. Only 31.18% of the analyzed companies disclose a relatively accurate fore-
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cast of earnings and among companies with which AFER is greater than 10% domi-

nate those which reveal optimistic forecasts. With regard to control variables applied 

in regressions it may be concluded that they take quite a similar value for the whole 

sample, as well as the subsample (see Table 1).

Table 1. Summary statistics for the total sample of N =180 IPOs and subsample of 
N=93 IPOs

Specification 
N=180 N=93

Mean Std. Dev. Median Mean Std. Dev. Median
STRENGTH 1,0213 1,8332 0,4642 1,1771 1,5798 0,5673

DISCLOSURE 0,5167 0,5011 1,0000      
FER       -0,2379 0,6721 -0,0673

AFER       0,4002 0,5901 0,2128
ACCURATE       0,3118 0,4632 0,0000
OPTIMISTIC       0,4409 0,4965 0,0000
PESSIMISTIC       0,2473 0,4314 0,0000
LN(SALES) 11,1154 1,6681 11,2227 11,0295 1,5137 11,1816

LEV 0,2570 0,4975 0,1375 0,2138 0,5448 0,1530
ROA 0,1221 0,1404 0,0863 0,1346 0,1409 0,1026

GROWTH 0,2320 0,2376 0,1529 0,1993 0,1933 0,1269
RETURN 1,1987 0,2884 1,2352 1,2239 0,2699 1,3182

Source: Own study.

In order to determine the impact of earnings forecasts on the change of capital 

strength of new stock companies we apply the multivariate regression analysis. Table 

2 shows the results from OLS regressions that explain the change in the company’s 

capital strength resulting from the issuance of new shares in IPO.
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Table 2. Multivariate regression results: determinants of the change in capital 
strength of new stock companies

Specification Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6
INTERCEPT

 
3,4048

(3,64***)
2,8367
(2,23**)

2,7685
(2,09**)

3,2033
(2,71***)

2,6436
(2,14**)

3,3304
(2,81***)

DISCLOSURE
 

-0,0013
(-0,01)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

FER
 

 
 

-0,2271
(-1,06)

 
 

 
 

 
 

 
 

AFER
 

 
 

 
 

0,2410
(0,97)

 
 

 
 

 
 

ACCURATE
 

 
 

 
 

 
 

-0,3668
(-1,24)

 
 

 
 

OPTIMISTIC
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0,4733
(1,73*)

 
 

PESSIMISTIC
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

-0,1930
(-0,62)

LN(SALES)
 

-0,3588
(-4,94***)

-0,2965
(-3,01***)

-0,2950
(-2,94***)

-0,3269
(-3,54***)

-0,3045
(-3,27***)

-0,3238
(-3,45***)

LEV
 

-0,6342
(-2,71***)

-0,7848
(-3,13***)

-0,7839
(-3,12***)

-0,8013
(-3,18***)

-0,8210
(-3,29***)

-0,7478
(-3,00***)

ROA
 

3,2913
(3,95)

1,9943
(2,03**)

2,0260
(2,07**)

2,1980
(2,23**)

2,2447
(2,30**)

2,0545
(2,09**)

GROWTH
 

-0,7596
(-1,44)

-1,3238
(-1,66)

-1,3036
(-1,63)

-1,1308
(-1,40)

-1,2483
(-1,58)

-1,3702
(-1,70*)

RETURN
 

1,2869
(3,11***)

1,4052
(2,52**)

1,4056
(2,52**)

1,4665
(2,61**)

1,4751
(2,66***)

1,3255
(2,3**)

Adj R2 0,3321 0,3649 0,3635 0,3678 0,3781 0,3594
F- Statistics 15,83 9,81 9,76 9,92 10,32 9,60
p-value for 
F- Statistics

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

N 180 93 93 93 93 93

t-Statistics are shown in parentheses. Superscripts *, **, and *** denote statistical significance at the 

0.10, 0.05, and 0.01 levels, respectively.

Source: Own study.

The data presented in Table 2 indicate that the inclusion of earnings forecasts in 

the prospectus is not associated with the increase of capital strength. The coefficient 

on DISCLOSURE is not statistically significant, and contrary to our expectations, it ta-

kes the value below zero. This result does not support our first hypothesis.

The estimations for the Models 2-6 (see Table 2) enable us to verify our second 

hypothesis (H2) regarding the role of accuracy and bias of earnings forecasts in the 
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process of building capital strength of the company. Only Model 5 indicates the 

positive and significant (at the 0.1 level) relation between the variable OPTIMISTIC 

and the dependent variable STRENGTH. This outcome is consistent with our expec-

tations and suggests that companies issuing inaccurate and over optimistic projec-

tions of profits obtain more capital in relation to total assets. However, although the 

coefficients on FER, AFER, ACCURATE, PESSIMISTIC lack statistical significance, they 

are in line with our expectations and also support the notion that IPOs intending to 

increase the capital strength are more likely to disclose optimistic earnings foreca-

sts in the prospectus. It is worth noting that their effect may be simply too small to 

be detected in a study with a given number of observations [Asselain, Mold 2010, 

p. 407].

This study provides additional evidence considering other determinants of ca-

pital strength created by share issuance. Most of the control variables applied in all 

regressions are significantly associated with the dependent variable. The negative 

coefficients on SIZE means that smaller companies are more likely to build capital 

strength through IPO. Also the IPO proceeds are negatively affected by the financial 

structure before IPO. The profitability of the issuer before the first listing on the stock 

exchange significantly influences the amount of the new capital received through 

IPO. The positive impact of ROA on the dependent variable is also observed in most 

of the applied models. Moreover, our findings show that stock market trends play an 

important role in making the IPO decision, i.e. the higher change of the stock market 

return during the year before the IPO, the more capital is raised by the issuers. These 

results are in line with our expectations and findings of previous studies [Brycz et al. 

2017, pp. 57–77; Huyghebaert, Van Hulle 2006, pp. 296–320].

Conclusions

Some empirical studies indicate the role of earnings projections in valuing of IPO 

companies, but the knowledge of the significance of this information in the process 

of equity issuance is very limited. Thus, our study addresses the question whether the 

decision to disclose the earnings forecast in IPO prospectus facilitates raising equity 

capital on the Warsaw Stock Exchange. 

The findings of empirical studies support the supposition that overoptimistic fo-

recasts of profit in the IPO prospectus facilitate obtaining more capital to strengthen 
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the capital base of the issuers who posted the voluntary profits projections. Notwith-

standing, comparing the forecasters with non-forecasters we conclude that the de-

cision on publishing forecasts is not significant in the process of building company’s 

capital strength. 

However, this study has its limits and the findings in this paper raise also some 

additional questions for future research. First, our research does not provide evidence 

whether the observed forecast error results from the intentional actions of the enter-

prise managers and to what extent it is the effect of the company’s normal market 

activities. Future studies may wish to address the question of managers incentives to 

take intentional actions aimed at achieving a particular financial result. It would be in-

teresting to investigate the links between the IPO prospectus forecast error and a list 

of the activities that can be used by managers for earnings management. Second, the 

object of our analysis is only the earnings forecast error. In accordance with Polish 

law, the scope of the forecast information presented in the IPO prospectus may be 

wider and more diverse. An open area exists for future research to examine the range 

of forecasts contained in the prospectuses of Polish IPOs and factors determining it.
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Functioning of Chosen Agrarian Organizational Units 
in Food Security

Abstract: The aim of the study was to present the European legislation in the field of 
food safety as well as to characterize the organizational units standing for the control of 
food safety. In 2002, the EU introduced a  regulation establishing the general principles 
and requirements of food law and in 2004 the procedures on official controls performed 
to ensure the verification of compliance with feed and food law were introduced. In 
Poland, the authorities responsible for food control are the Main Veterinary Inspection, 
the Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection, the Quality Inspection of 
Agricultural Food Products (subordinate to the Minister of Agriculture), the State Sanitary 
Inspection (subordinate to the Minister of Health) and the Trade Inspection (the Office of 
Competition and Consumer Protection). The presence of a large number of organizational 
units responsible for the control of food prompted the Minister of Agriculture to propose 
a single body, the State Inspectorate of Food Safety. The implementation of the project is 
connected with the great structural, organizational and logistical efforts as well as with 
participation of human resources. Still, the financial and organizational aspects of the 
project have not been documented .
Key-words: food inspection, organizational units, EU regulations, food law

Introduction

In 1974, the Organization for Food and Agriculture (FAO) introduced the concept of 

food security, which means that an adequate supply of basic foodstuffs is available 
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at all times in order to meet an ever-increasing consumption and mitigate the fluctu-

ations in production volumes and prices. Each Member State was obliged to accept 

an appropriate strategy to achieve the objectives ensuring food security. Food securi-

ty is expressed through the ability to continuously meet the needs of people for food, 

as well as the need for an easy access to food necessary for a healthy life. In other 

words, food security is defined as a situation in which all people have a permanent 

access to a sufficient, safe and at the same time, nutritious food, not limited by any 

means. The bulk of food should cover their needs and dietary preferences of people 

and thus enabling them to lead an active and healthy lifestyle. Different countries 

are responsible for the conduct of food policy by favoring a sustainable development 

of agriculture, food processing and trade, and to combat malnutrition [Mikuła 2012]. 

Another concept is a safe food (food safety), which says that consumed food should 

not contain substances harmful to human health, such as in the form of antibiotics, 

dioxins, chemical dyes or enhancers. Food is then safe if it is produced on the basis of 

the best practices used in the sector, with the highest level of performance and tech-

nology and based on the expectations of consumers. Formation of food quality and 

safety requires a precise control which is created through the quality management 

and control systems. The introduction of the concept of safe food means focusing on 

the problems of ensuring adequate conditions for food production and the expec-

ted quality and safety for consumers. In addition to quantity of food, its other attri-

butes, such as origin, authenticity, production method, taste, smell and look are also 

important to consumers. Therefore, the quality of food should be viewed in a holistic 

manner, as a set of institutions, organizations and manufacturers who logically create 

a food chain. In the context of consideration of food safety, there are new challenges 

related to climate change, biofuels, loss of biodiversity, degradation of land and wa-

ter demand. New challenges require a revision of the existing regulations and recon-

sideration of the approach to food safety [Mikuła 2012].

Problems, purpose and scope of the study

The presence of many entities responsible for food safety prompted the government 

agents to present the unified legal regulations aimed at organizing one organizatio-

nal unit. Actions were undertaken in the context of the EU policy objectives which 

aim to ensure the safe and distributed food at affordable prices. This policy should 
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protect all stages of the food supply chain in the „farm to table” scheme. By a Regu-

lation adopted in 2002 the European Food Safety Authority was established in the 

Community whose primary purpose was to provide scientific advice and scientific 

and technical support. Moreover, the Authority had to contribute to a high level of 

protection of human life and health, animal health and appropriate conditions for 

their breeding, plant health and the environment. Probably the model of such office 

in Poland would be the State Inspectorate of Food Safety, which would integrate or-

ganizational units operating in this area. The EU does not oblige the Member States 

to create a single body responsible for food safety. However, the implementation of 

legislation on food law is required. In order to illustrate the direction of changes in 

organizing the food control, three units subordinate to the minister responsible for 

agriculture and three subsidiaries of other ministries are presented. The surveys were 

carried out primarily based on the European and Polish legislation, as well as the re-

ports submitted by the organizational units.

Results of studies

Food safety in the light of the European and Polish legislation 

In view of the emergence of a  new disease factor in animals in the form of prions 

(BSE), dioxin, foot and mouth disease etc., the European Union has sought to deve-

lop a single document regulating in a uniform manner the issues of food safety. The 

official definition of food law was introduced into the Community legislation. Ac-

cording to the EP and the Council of 2002 under food law the legal, regulatory and 

administrative provisions regulating issues of food in general and of safety in parti-

cular, both at the Community and national levels, are meant. This definition covers 

all stages of production, processing and distribution of food and feed produced for 

domestic animals or fed to livestock. The objective of food law is to protect human 

health and life and therefore to protect food, economic interests of consumers and 

fair sales of organic food. Food law also considers the protection of the environment 

and animal welfare. These areas cover a wide scope of production and distribution of 

food. The legislation also introduced the homogeneous notion of food (or foodstuff), 

by which a substance or product, whether processed, partially processed or unpro-

cessed, intended for human consumption or those of which human consumption can 

be expected, is meant. It also indicated that it is not food and therefore feed, live ani-
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mals, cosmetics, medicinal products, tobacco, drugs and others [Regulation of the EP 

and the Council 2002].

To the basic principles of food law the European legislator scored the principle of 

risk analysis, precautionary principle and the principle of protection of consumers’ 

interests. The risk assessment should be based on the available scientific evidence 

and undertaken in an independent, objective and transparent manner. The risk ma-

nagement should take into account the results of the risk assessment, other factors 

relevant to the matter under consideration. Another precautionary principle should 

be taken into account in specific circumstances, following an assessment of availa-

ble information, when the possibility of harmful effects on health is stated, but there 

is still a scientific uncertainty. Depending on the nature of the risk to life or health, 

and the type of scientific information needed to clarify the scientific uncertainty, 

a more comprehensive risk assessment should be carried out. The principle of pro-

tecting the interests of consumers says that the food law is aimed at protecting the 

interests of consumers and should provide a basis for consumers to make informed 

choices in relation to foods they consume [Regulation of the European Parliament 

and Council 2002].

An integral part of the Community law was the establishment of the European 

Food Safety Authority (EFSA), which is one of the specialized EU agencies based in 

Parma. The idea of creating such an institution at the European level was associated 

with a series of different food problems. The Office is an important institutional tool 

in struggle for healthy food, strong protection for its consumers, as well as mainte-

nance of the level of confidence in foods produced in the EU. Provision of the scienti-

fic advice as well as the scientific and technical assistance in the field of EU legislation 

and policies should also be added to the mission and objectives of the Office. Ano-

ther objective was to provide independent information, collect and analyze data to 

allow characterizing and monitoring of risks which have a direct or indirect effect on 

human health [Regulation of the European Parliament and Council 2002].

The main document on which the food inspection throughout the EU is based, 

is the Regulation of the EP and the Council of 2004 in which the observance of the 

rules concerning animal health and welfare, monitoring and checking of the food qu-

ality have been regulated. For this purpose the official control authorities, without 

specifying the structure, or organizational systems, or the staff number are required. 

These authorities should meet a  number of operational criteria in carrying out the 

official controls, such as impartiality and effectiveness of the controls. They should 
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have a sufficient number of qualified and experienced staff and possess appropria-

te devices and equipment to carry out their duties properly. Official controls should 

be carried out using appropriate techniques developed for that purpose, including 

routine surveillance checks and more intensive controls such as inspections, verifi-

cations, audits, sampling and testing. According to the definition drawn up by the 

EU, by official control they mean any form of control that the competent authority or 

community performs for the verification of compliance with feed or food law, the ru-

les on animal health and their welfare. In addition to the institutional arrangements, 

the EU identified the status of the staff performing official controls. The competent 

authority must provide an appropriate training for all of its employees performing 

official controls for their area of competence enabling them to undertake their duties 

competently. The training should include the relevant field of expertise. Furthermore, 

it should update their knowledge in their area of competence and, if necessary, they 

should take regular additional training courses. Employees of the control authorities 

belong to the civil service corps, which is the body set up to ensure a professional, 

diligent, impartial and politically neutral implementation of the tasks of the State [Re-

gulation of the European Parliament and Council 2004].

In order to ensure the effective implementation of the Regulation of 2002 concer-

ning animal health and welfare, each Member State is obliged to prepare an integra-

ted multi-annual national control plan (MANCP – Multi Annual National Control Plan). 

The control plan shall contain information on the structure and organization of the 

feed and food control systems, as well as of the animal health and welfare ones.

Poland fully implemented the European legislation and transposed it into the na-

tional legislation. On the national scale in 2006, the law on food safety and nutrition 

appeared, introducing the implementing rules at the same time. The law defined the 

health requirements of food, the requirements for compliance with the rules of hy-

giene and the properties of the bodies in the performance of official controls. Among 

the national regulations those that define the structure of the food control authori-

ties deserve a particular attention. The role of the control authorities is very impor-

tant in ensuring the proper functioning of the food safety system. The authorities 

check whether the requirements of food law are fulfilled, verify the proper functio-

ning of the internal control systems and implementing their competencies, manage 

risk and represent an important factor in the proper conduct of the risk analysis pro-

cess. The control authorities are also partakers in the rapid alert system for dangerous 

food products [Act 2006]. Among the competent authorities for carrying out official 
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food controls there are such bodies as the State Sanitary Inspection, the Veterinary 

Inspection, the Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection, the Trade In-

spection and the Quality Inspection of Agricultural Food Products. together with the 

laws governing their operation. They operate on the basis of the laws which regulate 

their functioning.

In Poland, since 2000, the so-called National Information System for Food opera-

tes. In 2003 it was incorporated into the European warning system for food and ani-

mal feed, called the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). Each governmen-

tal and commercial institution of realizing the tasks related to food safety is obliged 

to immediately announce the problem identified as a threat to life or human health 

caused by food or by feed. Such notification shall be transmitted through the RASFF 

system to reach the governmental bodies as well as the European Commission and 

the European Food Safety Authority. According to the RASFF assumptions, an appli-

cant is responsible to take such countermeasures which will guarantee the minimiza-

tion of the identified risks immediately after noting the problem [Act 2006].

Characteristics of organizational units of the Ministry of 
Agriculture and Rural Development

Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection 

The quarantine and plant protection stations (1956), and the seed control inspecto-

rates (1961) were the progenitors of the Main Inspectorate. They operated in accor-

dance with the trilateral system – the head office, the province and the district. The 

quarantine and plant protection stations operated on the basis of the law on protec-

tion of crops from diseases, pests and weeds. The main function of the quarantine 

station was to control trade in plants and plant material, which had to conform to the 

established sanitary standards. In turn, the inspections of seed control operated un-

der the Act on plant breeding and seed production (1961). The task of the inspection 

was to control the seed material and define it as certified or commercial. Another task 

was to control the seed material in production and marketing. As a result of the na-

tional administrative reform, the organizational structures, competence and position 

of the inspection entities have undergone significant changes. Firstly, these two se-

parate entities have merged, secondly, the specialized agricultural inspections have 

been appointed to perform control functions. It is a  specific way of interference in 
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the activities of agricultural holdings. In addition, the inspections act as consultative 

bodies, giving analytical assessment and perform the role of information branch. At 

present the Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection operates under 

the Act of 2003 on protection of plants. The Inspectorate carries out tasks related to 

supervision of plant health, prevention of risks related to marketing and use of plant 

protection products as well as supervision over production, evaluation and marke-

ting of the seed material. The activities of the Inspectorate include a phytosanitary 

control of plants, control of plant products and means of transport. In addition, the 

scope of its responsibilities include quality control and the correct use of plant pro-

tection products authorized for marketing, monitoring compliance with the rules and 

requirements applicable in the production, evaluation, storage and marketing of the 

seed material. The Inspectorate has a two-tier structure, localized at the head office 

and in the province [Act 2003].

The Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection carries out tasks rela-

ted to supervision of plant health, prevention of risks related to marketing and use of 

plant protection products and supervision over production, evaluation and marke-

ting of the seed material. The Inspectorate within its competence: 1. conducts phy-

tosanitary controls of plants and plant products; 2. issues phytosanitary certificates, 

plant passports and certifies and supervises units authorized to filling in the plant 

passports; 3. issues decisions on management of plants and plant products or objects 

subject to phytosanitary control at the borders [Act 2003]. 

In 2015, the number of the employed in the Main Inspectorate of Plant Health and 

Seed Inspection amounted to 2,122 people, including 66 employed at the head office 

and 2,086 people in the provincial inspectorates.

Main Veterinary Inspectorate

Veterinary service is one of the longest operating services among the discussed units, 

established in the early twenties of the twentieth century. It undergone all the orga-

nizational changes, which involved agricultural institutions and organizations opera-

ting in that period. After the political transformation there has been a lot of change 

in the organization of the state veterinary service, as well as with the situation of the 

profession of a veterinarian. The Law on profession of a veterinarian and medical and 

veterinary chambers of 1990 normalized the practice of this profession. This Act com-

pletely changed the situation in the treatment of animals which had been privatized. 

Significant changes in the organization of veterinary services concerning the fusion 
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of the local organs of the service and their subordination to provincial governors or 

local government officers took place in 1998-1999 in connection with the reform of 

public administration. Subsequent changes in the organization of the Veterinary In-

spection were introduced on the basis of the Act of 2003 on change of the law on 

fighting infectious diseases, inspection of slaughter animals and meat and on the Ve-

terinary Inspection [Kita 2009].

The Main Veterinary Inspectorate has been operating since 2004 under the Act 

on veterinary inspection. The main task of the inspection is to protect the health of 

animals and ensure the safety of production of animal origin. It functions as the office 

of food control in relation to food of animal origin. It supervises observance of vete-

rinary requirements in households with farm animals. It also supervises marketing of 

animals and animal by-products. It is engaged in production, trade and use of feed, 

additives used in animal nutrition and genetically modified organisms. The Veterinary 

Inspection has a trilateral structure, which also includes districts. The specificity is that 

at the border crossing points there operate border veterinarians [Act 2004]. 

To its competences the protection of animal health and safety of products of ani-

mal origin as well as veterinary protection of public health are included, and among 

other things: 1) combating infectious animal diseases, including zoonoses; 2) exami-

nation of slaughter animals and products of animal origin; 3) conducting veterinary 

border inspection posts; 4 ) supervision over the safety of products of animal origin; 

5) accepting information about dangerous food products and animal feed from the 

authorities of the Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection, the Inspec-

torate of Trade Quality of Agricultural Food Products, within the competence of these 

inspections, and from the bodies of the Trade Inspection about the dangerous food 

products of animal origin, the risk assessment and the degree of danger due to a dan-

gerous food or feed product, and thereafter forwarding that information to the Main 

Sanitary Inspectorate, which is in charge of the RASFF network in Poland [Act 2004]. 

In 2015, the veterinary inspection employed a  total of 5,901 people, including 

110 (1.9%) working in the head office, 1,757 (29.7%) employees in the province, 3,916 

(66.4%) in the districts and there were 118 (2.0%) border veterinarians. The Main Ve-

terinary Inspectorate employed 2,284 veterinarians, whereas 712 people worked in 

supervision, including 590 veterinarians, 40 veterinary technicians and 122 employ-

ees with education other than a veterinary one. In turn, laboratories employed 150 

veterinarians, 113 biologists and microbiologists and 237 people with other higher 

education.
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Main Inspectorate of Trade Quality of Agricultural Food Products

The Inspectorate was established in 2003 with the merger of two control units, na-

mely the Inspectorate of Purchasing and Processing of Agricultural Products and the 

Central Inspectorate of Standardization. The Inspectorate of Purchasing and Proces-

sing buying and processing was established by law in 1970 with the task of control 

of grain economy and its products and other plants. A substantial part of activities of 

the Inspectorate was control of business in the industrial fattening, livestock finishing, 

pasturing and slaughter of animals for slaughter and poultry as well as buying, selling, 

storage, transportation and processing. The Inspectorate took to prevent and combat 

mismanagement, control the units and give a ruling on the quality of the goods. 

In turn, the Central Inspectorate of Standardization was established in 1998 to 

control agricultural and food products in foreign trade. The purpose of this super-

vision is to ensure the placing on the domestic market of agri-food products from 

abroad of marketable quality requirements and to promote the competitiveness of 

the Polish agri-food products exported abroad.

The Main Inspectorate of Trade Quality of Agricultural Food Products has been 

authorized to conduct supervision over the quality of trade in addition to checking 

the conditions of storage and transport of agricultural and food products. It supervi-

ses the certification bodies in organic farming and conducts further supervision over 

protection of regional and traditional products. It cooperates with organizational 

units performing the function of the paying agencies in implementation of the CAP. 

The inspection is a two-tier structure, besides the head office as the central organ of 

the government administration, there operate provincial inspectors as organs of the 

complex government administration [Act 2000].

The Inspectorate implements tasks concerning the supervision of commercial 

quality of agricultural and food products through the quality control of commercial 

agricultural and food products in production and trade, including those exported 

abroad. In addition, the Inspectorate conducts inspections of commercial quality of 

agri-food products imported from abroad, within the framework of border control 

of such products. The inspection supervises the commercial quality of poultry meat, 

eggs, pig and beef carcasses, carcasses of other animals, meat of bovine animals aged 

up to 12 months. It issues certificates proving the origin of beef from adult male bo-

vine animals, for the receipt of refunds, referred to in the EU legislation regarding the 

conditions of granting special export refunds for certain boneless beef and the EU 

rules on granting special export refunds for beef and veal.
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Of the total of 647 employees, including 220 (34.0%), who worked in the head 

office, there were 427 (66.0%) employees in the provincial units.

Organizational units not subject to the Minister of 
Agriculture

State Sanitary Inspection

The structures of sanitary and epidemiological supervision are among the longest-

-functioning organizational units subordinate to the Minister of Health. The basic 

tasks of inspection had to be sanitary supervision, prevention of infectious and pro-

fessional diseases, popularizing hygiene, etc. Sanitary inspectors have been given the 

power and possibility of applying sanctions in accordance with the coercive measu-

res (eg. fines), as well as the possibility of sending applications to court. Since the 

inception of the sanitary and epidemiological stations, the following decades bro-

ught a  number of changes, mostly organizational ones, in functioning of the State 

Sanitary Inspection. The changes concerned in particular the appointment of sanitary 

inspectors, funding rules for sanitary and epidemiological stations and naming the 

Inspection bodies resulting from their competences and areas of operation. The State 

Sanitary Inspection (SSI) carries out tasks related to the broadly defined public health. 

Among these tasks is monitoring the health conditions of food and nutrition. The SSI 

carries out its responsibilities at the provincial, district and border sanitary inspecto-

rates. Coordination actions are taken at the central level. Among the main areas of 

the SSI activity in the context of food security the control of hygiene and health requ-

irements must be included, comprising, among others, those related to the supervi-

sion of the health quality of food of animal and non-animal origin, production safety 

and marketing of materials and articles intended to come into contact with food. The 

Chief Sanitary Inspector directs the RASFF network and notifies the European Com-

mission about identified cases of unsafe food and feed [Act 2002].

In 2015, in the SSI 3,388 people were employed, including 2,524 (74.5%) employ-

ees in supervising and 806 (2.4%) lab workers. 

Trade Inspection

The Trade Inspection was established to protect the interests and rights of consumers 

and economic interests of the state. It works on the basis of the Act of 2000 on Trade 
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Inspection. The tasks of the Inspection are carried out by the Chairman of the Office 

of Competition and Consumer Protection and the provincial governors with the help 

of the commercial provincial inspectors included in the consolidated government ad-

ministration in the provinces. The Inspection should verify the legality and reliability 

of entrepreneurs conducting business activity within terms of production, trade and 

services, control of products that are traded or intended to be put to trading, inc-

luding labeling and adulteration, as well as control services, undertaking mediation 

in order to protect the interests and rights of consumers, arranging and conducting 

of permanent consumer courts of arbitration, conducting consumer counseling and 

perform other tasks specified in the Act or other regulations [Act 2000]. In 2015, in 

the Trade Inspection there were 345 employees, including 277 (80.2%) people in su-

pervising and 57 (16.5%) lab workers. 

Inspection of Environmental Protection

The origins of the inspection of environmental protection dates back to Septem-

ber 1980, when, under the new Act on Protection of the environment, the Council 

of Ministers issued a regulation on the State Inspectorate of Environmental Protec-

tion. These legal acts provided the basis for activities of the inspection and imple-

mentation of a uniform system of monitoring the environmental legislation as well 

as examining the state of the environment in the whole country. By operation of the 

Law on environmental protection and development of 1980 one institutional state 

inspection was established, which was subject to the minister of environmental pro-

tection. The Chief Inspector of Environmental Protection headed nine local teams in 

Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznan, Warsaw and Wroclaw and 

the two teams with nationwide coverage, ie. the Team of Countermeasures to Emer-

gency Threats to Environment in Gdańsk and the Team of Control and Assessment of 

the Environment In Warsaw. 

At present the Chief Inspectorate of Environmental Protection and the provincial 

inspectors of environmental protection, forming part of the consolidated govern-

ment administration in the province, perform the tasks of the Inspection. The basic 

tasks of environmental inspection are checking of compliance with the legislation on 

protection of the environment, study of the environment in the framework of the sta-

te programme of environmental monitoring and counteraction of serious accidents.

Their implementation is realized, inter alia, by monitoring of compliance with the 

legislation on environmental protection and rational use of natural resources, mo-
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nitoring of compliance with decisions setting the conditions for use of the environ-

ment, participation in the proceedings concerning the location of investments, parti-

cipation in handover of objects that can worsen the condition of the environment, as 

well as of devices to protect the environment from pollution and others.

Concluding Remarks

The regulating initiative of the agricultural sector aims to reorganize the system 

of food safety in Poland, and consequently transfer the powers over food safety 

to a  single inspection subordinate to the Ministry of Agriculture. The rationale for 

proposing the merger of three organizational units subordinate to the Minister re-

sponsible for agriculture (the Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspec-

tion, the Main Veterinary Inspectorate and the Main Inspectorate of Trade Quality 

of Agricultural Food Products) and essentially part of the staff of two consecutive 

ministries, namely, health ministry (State Sanitary Inspection) and the Office of Com-

petition and Consumer Protection (the Trade Inspection), and even part of the em-

ployees of the Inspection of Environmental Protection (a limited set of controls on 

the use and storage of fertilizers). The draft act seeks to create in Poland the new 

uniform integrated control system of food safety and quality. Control is to be carried 

out at all stages of production by consolidating all processes of control and monito-

ring throughout the food chain. Inspection is to be a part of the non–consolidated 

administration, subordinate to the Minister of Agriculture and Rural Development. 

Moreover, the consolidation of inspection is to ensure improvement of the state’s 

tasks by simplifying the process of risk analysis and common betting farms to be 

checked, decrease in the number of checks, reducing the number of farmers visited, 

standardizing methodologies of control and reducing the risk of sanctions for im-

proper spending of the EU funds.

The merger is the major undertaking with systemic, structural, organizational, lo-

gistical and human resources, if only to take into account the human factor. In the 

three organizational units subordinate to the Ministry of Agriculture a total of 8,670 

people is employed. In turn, in two other units there are 3,733 employees, although 

the draft Act does not specify what percentage of employees has to join the newly 

created entity. The employed staff generally have a narrow, specialized professional 

training, which can interfere with the new responsibilities. The organizational structu-
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re is to be a trilateral (the main office, the province, the district), while only veterinary 

inspections have their counterparts in the districts. The draft act does not specify the 

added value we get through the establishment of a  uniform integrated control in-

spection [Draft Act 2016].
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The paper is divided into two general parts: theoretical, where relations between 
Economic security, Small Business and Business Process Management and Development 
of Business Process Management are displayed and the conceptual part that is based on 
the classic most simple process chain: input – action – output.
Key-words: Economic Security, Small and Medium Enterprises, process approach

Economic security, Small Business, and Business Process 
Management

Small and Medium Enterprises (SMEs) play a major role in most economies, particularly 

in developing countries. Formal SMEs contribute up to 60% of total employment and 

up to 40% of national income (GDP) in emerging economies [The World Bank, 2015].

According to Barak “Entrepreneurship creates new jobs and new businesses, new 

ways to deliver basic services, new ways of seeing the world—it’s the spark of prospe-

rity.” The experts see the opportunities to develop SMEs in high-growth sectors like 

agribusiness, ICT, and clean technology [The World Bank, 2016].

The Small and Medium Enterprises, especially start-ups are very efficient creators 

of innovations and intellectual property that could be exported.

To display the role of SMEs in achieving Economic Security, some definitions need 

to be mentioned:

•	 Konrad Raczkowski – “relatively balanced endogenous and exogenous state 

of functioning of the national economy, in which the risk of occurring imba-

lances is kept in the fore-seen and acceptable frames that came from organi-

zational and legal standards and principles of social coexistence” [2012];

•	 Zenon Stachowiak – “the state of development of the national economic sys-

tem, which ensures high efficiency of its operation – through the proper use 

of internal development factors and the ability to effectively resist external 

pressure, which may lead to developmental disorders” [1994, p. 189];

•	 Krzysztof Księżopolski – “the undisrupted functioning of the national eco-

nomy, that means the maintenance of the basic development indicators of 

a certain level [that is expected, or planned] and maintain a comparative ba-

lance with the economies of other countries” [2011, p. 32];

•	 Katarzyna Żukrowska – “the conditions of harmonious development that al-

low to build sustainable prosperity for the nationals. (...). In macroeconomic 
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terms the economic security means job stability, low unemployment, pro-

spects of predictable growth of the economy, characterized by liquidity. In 

microeconomic terms of the solvency of the home or business. In both cases, 

it is the ability to balance the obligations in relation to the needs in the me-

dium term” [2013, p. 32].

As the authors cited above indicate that the critical role in the achieving eco-

nomic security plays the sable sustainably developed economy and as according 

to the World Bank experts who agree that SMEs are one of the most important fun-

daments of the sable either regional, national, or even World economy one has to 

agree that SMEs have also their important role in the process of developing the 

economic security.

According to Senkus [2013] the business process management is one of the most 

effective approach to achieve goals either in public, private or nonprofit sector and it 

could be used in any scale from small and medium enterprise or nonprofit to a global 

company or even country.

Development of Business Process Management

The first signs of description of “the order of acts” in the economic literature that later 

could be named as “the process” could be found in the book by Adam Smith “Wealth 

of Nations” and the idea of a proper set-up acts in order to achieve the success has 

not changed over years. He has presented the term division of work as single parts 

that in the nomenclature of the process could be called functions or actions. To illu-

strate the problem he used a pin production factory. He proved that the actions that 

are set-up in the proper order could lead to the superior effect of increased producti-

vity and performance [Smith 2005]. 

The milestones of the Business Process Management development mentioned 

above were driven mainly by [Smith 2005, p. 7; Watson 2008, p. 28; Wysokińska-Sen-

kus 2013 p. 34; Senkus 2013, p. 46]:

•	 Frederick Winslow Taylor and the other pioneers of scientific management 

considered the source of process improvement in the scientific approach to 

human labor, standardization of processes, systematic training, proper hie-

rarchical organization structures that impose all relationships between em-

ployees and management.

The Process Approach to Achieve Economic Security through Small and Medium Enterprises [SME] Development 
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•	 Edward Deming and other representatives of the flow of quality manage-

ment, both Japanese and in the U.S. insisted on meeting customer expec-

tations, which guaranteed the survival of and development of their orga-

nizations. Other internal processes had to be subordinated in the quality 

philosophy.

•	 Michael Hammer and James Champy – in the beginning of the 90s, they in-

troduced the term reengineering, a business management strategy focusing 

on the analysis and design of workflows and processes within an organiza-

tion. BPR aimed to help organizations fundamentally rethink how they do 

their work in order to dramatically improve customer service, cut operational 

costs and become world-class competitors. BPR help companies radically re-

structure their organizations by focusing on the ground-up design of their 

business processes [United States General Accounting Office, 1997]. Altho-

ugh the Business Process Reengineering allows Rank-Xerox and a couple of 

other big companies to survive and successfully build their competitive ad-

vantage it caused too many social costs.

•	 Tom Davenport – he has defined business process as the set of logically rela-

ted tasks performed to achieve a defined business outcome [Malhotra 1998, 

pp. 27–31].

Frequency of goods ordered, the need for fast information transfer, quick decision 

making, the need to adapt to change in demand, more international competitors and 

demands for shorter cycle times have forced the companies executives to develop 

the concept that would guarantee positive outcomes like in BPR, but also would not 

cause high social costs like Business Process Reengineering. The solution was Busi-

ness Process Management or BPM that was introduced in the beginning of the 21st 

century. The BPM concept that integrates the best known so far concepts from the 

Work Simplification/Quality Control Tradition, the Management Tradition and the In-

formation Technology Tradition like: Michael Porter’s value chain, Balances Scorecard, 

Expert Systems, Business Process Reengineering, Computer Aided Software Engine-

ering (CASE), Performance Framework [Senkus 2013, p. 236].

BPM also offers a variety of strategic benefits. For one, process management ena-

bles companies to respond better to periods of rapid change. Government agencies 

or SMEs often do not even recognize that change is happening until it is reflected in 

financial performance, by which time it is too late; even should they recognize that 

change has occurred, they have no mechanism for responding to it in a disciplined 
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fashion. Under a process management regime, by contrast, change is reflected in the 

decline of operational performance metrics which are noted by the process manage-

ment system; the design of the process is when the tool through which the organiza-

tion can respond to this change [Hammer 2010, pp. 3–17].

The process can be understood as a set of related activities to achieve a predeter-

mined goal. This is done by converting the input in a pre-defined or specified with 

customer value for him at the output. As processes are not bounded by any organi-

zational structure their application to many organizations, sectors even countries is 

possible, including SMEs or government agencies

The classic, most simple process chain is input – action – output, that would de-

termine the structure of the following parts of the paper.

Input

Input refers to the description of “as-is” reality. The most important factors to take un-

der consideration in the case of developing good climate for SMEs are:

•	 Nigerian demography – Current population in Nigeria has exceeded 180 

million of people that makes over 17% population of Africa and 2,4% of the 

world population. Nigeria’s population increased by 57 million from 1990 to 

2008, a 60% growth rate in less than two decades. Nigeria is the most popu-

lous country in Africa and accounts for about 18% of the continent’s total po-

pulation. It is also seventh country in the world according to population. The 

Nigerian population pyramid, age population structure has very favorable 

structure according to social sciences, not like Poland, Europe or developed 

countries [www.populationpyramid.net];

•	 Nigerian SME sector – The contribution of SMEs to economic growth is glo-

bally acknowledged. In case of Nigeria it is really strong to uncover the real 

condition of Nigerian SME sector, because although there are numerous stu-

dies related to that sector, they are based on statistical data more than 10 

years old and even then the studies have been recently published, for exam-

ple Iweka, H., Babajide, A., & Olokoyo, F. O. [2016]. Official data from Central 

bank of Nigeria, dated on 2004 or USAID data from 2005 show that there are 

about 87 per cent of all firms operating in Nigeria [USAID, 2005]. Non-farm 

micro, small and medium enterprises account for over 25 per cent of total 
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employment and 20 per cent of the GDP [Iweka, H., Babajide, A., & Olokoyo, 

F. O., 2016]. Even comparison of that data with for example Poland, where 

the SME sectors employs over 65 per cent of working people and contributes 

about 50% of GDP shows that Nigeria SME sector is weak.

Figure 1. The place of Nigeria and Poland in the Global Innovation Index

Source: Own work based on Global Innovation Index, 2016.

•	 Nigerian innovation – Nigeria is placed on 114 place on the Global Innova-

tion Index. In Nigeria, the leather tanning, aluminum and bronze casting 

indigenous industries create employment opportunities, promote effective 

resource utilization and thereby contribute to the process of industrialization 

and national development. These IK and I-Techs present particular opportu-

nities for SME exploitation and development [Siyanbola, Egbetokun, Oluseyi, 

Olamade, Aderemi, Sanni, 2012]. Other studies show that innovation mana-

gement has significantly contributed to organization development in Nigeria 

Banking industry. This implies that the banking organization should consider 

it as reliable strategy that can let them survive in the face of strong competi-

tion and economic crisis. Also, it is true that acquisition of modern technolo-

gy will help an organization to boost its market growth, hence increase their 

market share. Any organizations that desire to mount or maintain leadership 

position in the industry must be able to respond and adapt to changes that 

occur in the industry and the market environment [UKESSAYS, 2016]. The 

114 position is good starting point to boost Nigerian Innovations because 

the SMEs or Government Agencies that encourage SMEs to develop could 
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learn from mistakes of other countries before them and do not repeat them. 

The very optimistic factor to boost innovation is that Nigeria has the largest 

internet population in Africa, and is 8th in the World. Moreover, 75% of adults 

living in urban areas and 39% of adults living in rural areas have access to 

a pre-paid mobile phone.

•	 Nigerian “problems” – Nigeria suffers from numerous problems including: Na-

tional identity problem, Poverty, Corruption, Inequality, Terrorism, High level 

of child mortality, Unemployment, Poor education, Tribalism, Home violence. 

That problems are sure important but could be overcome with proper policy 

to encourage SMEs to develop.

•	 World economy – The world economy more and more often suffer from crisis 

(Figure 2) that means that in Nigeria the system resistant for crisis has to be 

developed. Another thing that has to be mentioned is that – according to 

World Bank – although the SMEs could efficiently help to develop economic 

security they are very fragile to world crises (Figure 3). 

•	 Technological revolution – Phones needed about 70 years to reach 50 million 

users, radio needed 38 years, cell phones 15 years, television 13 years, Inter-

net 4 years, iPod – 3 years. Facebook reached 200 million users in less than 

a year. Currently, every two days more information is created than during the 

entire previous history of the world. It is estimated that in five years the world 

will be interconnected over 7 000 000 000 000 electronic devices exchanging 

data, it is about 1000 per inhabitant of the earth. Therefore the scientist and 

precisians from IT industry are often talking not about „Internet people” but 

about „Internet Things” (IoT). Nigeria cannot be outside of the technological 

world, that is why the development of the Nigerian SMEs has to be pivoted 

also to technology.

The Process Approach to Achieve Economic Security through Small and Medium Enterprises [SME] Development 
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Figure 3. The Resistance for crisis

Source: Own work based on World Bank, 2016.

Action

Input refers to the description of actions that have to be undertaken in order to achie-

ve desirable effect. Authors agree that these actions should be placed in the specific 

frameworks. Two of them are presented in the paper:

Value-Added IT Supported Integrated System (VITIS) as the frame and guideline 

to implement and maintain the process orientation and achieve desired goal in any 

organization including SMEs or government agencies. 

The first stage is to establish inputs. The inputs to the process are: expectations 

and needs of the identified stakeholders such as policymakers, providers, clients/be-

neficiaries, employees, legislators, community and other stakeholders; knowledge – 

as one of the most critical resources; other resources; environment (environmental 

requirements); standards and code options;

The model requires to set up specific goals that could be structured in the hierar-

chical tree [Wysokińska–Senkus, 2013]:

•	 C01 Survival and development of the organization – that objective could be 

identified with national economic security in the context of paper, 
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•	 C02 Mutually beneficial relationships with decision makers – in the context 

that the decision makers are for example government, parliament or even 

the whole nation, when taking into consideration elections, 

•	 C03a Balanced market value – in the operation of for example state owned 

enterprises, that intend to provide profit, also C05b Sustainable material va-

lue of the organization, 

•	 C03b Balanced overall efficiency – for all of the other operations that have 

a non-profit character, also C05a Sustainable budget management,

•	 C04 Sustainable intangible assets, 

•	 sustainability goals: C6 High economic efficiency, C7 High social efficiency, 

C8 High environmental efficiency), 

•	 C9 High organizational effectiveness, 

•	 C10 Mutually beneficial relationships with beneficiaries/clients, 

•	 C11 Mutually beneficial relationships with staff (employees or officers),

•	 C12 mutually beneficial relationships with management/leadership,

•	 C13 Mutually beneficial relationships with suppliers, 

•	 C14 Mutually beneficial relationships with legislators, 

•	 C15 Mutually beneficial relationships with the public, 

•	 C16 Minimize the impact on the environment, 

•	 C17 Meeting standards and optional codes, 

•	 C18 Mutually beneficial relationships with other stakeholders.
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Figure 4. The simplified VITIS perspective

Source: Own work 2013, based on:  [Wysokińska–Senkus 2013, p. 232].
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The processes that are to be set up are for example: P1 Analysing Needs And Re-

quirements; P2 Mission, Vision, Strategy And Goals Formulation; P3 Process And Go-

vernance Design; P4 Implementation Support; P5 Implementation; P6 Measurement 

and Analysis

The full overview of the VITIS model consists of three phases:

•	 Phase 1 – Identify needs and specific circumstances in the organization, its 

stakeholders requirements and needs and to the ability to satisfy them in the 

context of current conditions. Determination of stakeholder requirements is 

intended to not only to write down what they now expect, but to determi-

ne the forces that shape these expectations. If organizations do not define 

either the stakeholder requirements or the forces that shape them, the orga-

nization could not be innovative, competitive and could soon disappear. The 

best example is Eastman Kodak, which until 2012 based its business model 

on the production of photographic paper and film for cameras, the company 

first introduced digital photography.

•	 Phase 2 – Preparation of implementation and improvement of process orien-

tation – this phase consists of the sequence of actions aiming at the imple-

mentation of process orientation in the organization.

•	 Phase 3 – Implementation, monitoring and improvement – it is a set of ba-

sic processes shown as a  reference model. The processes were mentioned 

above. It was considered that, only the elementary processes that should be 

implemented in any organization regardless of sector and size ought to be 

included here. An attempt was also made to determine how the various pro-

cesses should be implemented. 
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Figure 5. The general scheme of the VITIS model

Source: [Senkus 2013, s. 238]. 

The model allows to set up action plan to achieve desired goal to any organiza-

tion from private, public or nonprofit sector [Senkus, 2013].

Another framework proposed in the paper, one of the most powerful strategic 

business models, is model called “Business Model Canvas” developed by Alexander 

Osterwalder [Osterwalder, Pigneur 2010]. The “Business Model Canvas” is very useful 

especially in establishing startup or testing new ideas because it allows to change 

scenarios dynamically regarding to their certain components and redesign the model 

easily [Blank 2007].

Basically, the “Business Model Canvas” is a single reference model based on the 

similarities of a wide range of business model conceptualizations. 
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The model is connected with nine fields:

1. Customer Segments – any organization has to identify which customers it 

wants to serve. The segments could be identified with many sophisticated 

statistical, sociological or psychological methodologies. In general, the orga-

nization could serve the specific types of market:

•	 Mass Market – with no specifics;

•	 Niche Market – consists of consumers with specialized needs and cha-

racteristics; 

•	 Segmented Market – sometimes the organization in order to achieve 

better influence and outputs decides to serve more than one segment 

possibly with the same product but with distinguished marketing 

strategy;

•	 Diversified operation – the organization serves multiple customer seg-

ments with different needs and characteristics using different marketing 

strategies;

•	 Multi-Sided Platform/Market – For a smooth business operation, some 

organizations could serve mutually dependent customer segment 

[Osterwalder, Pigneur 2010].

2. Value Proposition – the products and services an organization offers to meet 

the needs of the customers. The offer should provide as unique value propo-

sition as possible because that distinguishes the organization from its com-

petitors.

3. Channels – the value proposed is not enough unless it is not delivered to cu-

stomer through different channels. Effective delivery channels would distri-

bute the organization’s proposed value in the fastest, most efficient and most 

cost effective way possible. 

4. Customer Relationship – the examples from the business show that building 

relations with customers is one of most important factors of success of any 

organization. The relations that could be identified are: Personal Assistance, 

Dedicated Personal Assistance, Self Service, Automated Services, Communi-

ties and Co-creation.

5. Revenue Streams – In order to sustain and improve, any organization has to 

generate positive income streams. There are several ways to generate an in-

come stream: Asset Sale, Usage Fee, Subscription Fees, Lending or Leasing or 

Renting, Licensing, Brokerage Fees, Advertising.
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6. Key Activities (Key Processes) – that is most important to develop very effi-

cient way to develop and distribute company’s value proposition to right cu-

stomers through the distributing channels and keep right contact and rela-

tion. Recently the leading ways to manage organization processes are process 

orientations and business process management [Senkus 2013, pp. 291–313].

7. Key Resources – the complexity of the Value Proposition and the Key Proces-

ses have determined the resources are necessary. The resources are consi-

dered to be assets to a company, which are needed in order to sustain and 

support the operations. The most general systematics of the resources are: 

human, financial, physical and intellectual.

8. Cost Structure – Every resource and every process cost money to obtain or 

perform. In that stage it is necessary to decide whether it has been economic 

reason to keep all resources or to perform all processes in the organization 

or it would be more efficient and effective to outsource some activities to 

specialized partners. 

9. Partner Network – sometimes in order to optimize operations and reduce ri-

sks of a business model it is better to, beside of usually cultivating usual buy-

er-supplier relationships, consider business alliances, for example through 

joint ventures, strategic alliances between competitors or non-competitors 

[Osterwalder, Pigneur 2010].

Output

The goal is to create a happy society through encouraging citizens to open self-su-

stainable family SMEs to provide job for the people, co-cooperatives to provide god 

quality and proper amount product for the market.

Apart from eliminating the national problems, the following are possible:

•	 Growth of National identity and changing Tribalism into competitive advan-

tage through right support for SME and encouraging them to set up coope-

ratives – everybody wants to be a member of economically stable society

•	 Elimination of Poverty, Unemployment and Inequality – family based busi-

ness model helps to fight poverty and inequality because it encourages self-

-sufficiency, entrepreneurship and innovation. That model also, unlike indu-

strial model, helps to ensure more equal income distribution in the society.
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•	 Elimination of Corruption, Home violence, Terrorism and High level of child 

mortality – the social pathologies often begins with poverty, unemployment 

and inequality, if one would be able to fight above the rest would disappear 

automatically.

•	 One of the most important issues of building Nigerian welfare should be to 

develop effective education also for SMEs that not always means to build 

special system but sometimes, in the information era it means to give society 

the access to the knowledge that is shared and created through Internet.

In addition, the SMEs have great characteristics that allow them to self-develop 

and resist from minor crisis [Hill 2013]:

•	 Flexibility – Small and midsize companies have the ability to react quickly to 

changes in the marketplace. There is no hierarchy in place that slows down 

the decision-making process.

•	 Job creation – Small and medium enterprises (SMEs) could comprise from 90 

to over 99% of all registered business in the countries in the World and em-

ploy 70 to 90% of the workforce.

•	 Team Spirit – A smaller company encourages team camaraderie. The owner 

recognizes that every employee is critical to the success of the business. 

Cross training naturally happens as one employee covers for another during 

vacations, illnesses and family leave.

•	 Community Involvement – SMEs often become actively involved in the com-

munity, because they view themselves as members of the community and 

care about the people who live there.

•	 Customer Interaction – Every customer is important to an SME. Big compa-

nies do not have to rely on repeat business from any individual customer and 

do not necessarily get to know their customers as individuals. A competitive 

advantage for the SME is that customer interaction with the management 

team takes place on a  regular basis. The business owner knows what their 

customers specifically want through their emails, phone calls, reaction to her 

company’s blog and social media platforms. Then it has the opportunity to fill 

the customers’ needs with additional products, a change in pricing or enhan-

cements in customer service.
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Conclusion

Nigeria is facing a very big challenge in order to build their economic security related 

to encourage their SMEs to develop but in order to achieve success the four main 

activities should be undertaken:

1. Developing the dominant SME model to provide jobs for people,

2. Developing the co-cooperative model for proper quality and enable export 

opportunities;

3. Building the broadband Internet infrastructure to spread specific knowledge;

4. Keeping small taxes under simple rules.

It is significant that the actions would be undertaken based on proven frame-

works that ensure Nigeria to boost their innovation, SME development and eliminate 

Nigerian national problems.

Although there are numerous studies related to that sector, they are based on 

very old statistical data more than 10 years old, even then the studies have been re-

cently published, for example see Iweka, H., Babajide, A., & Olokoyo, F. O. [2016] which 

makes it close to impossible to comment on the data. Most of the studies although 

comment some statistical data or display some microstudies but no purpose any fra-

mework solutions like is shown above in this paper.

The novelty of this work is to introduce the business concept normally used in 

micro-scale to improve the efficiency of any organization either private, non-profit or 

public into macro-scale to encourage the whole economy sector to develop and to 

establish strong economic security based on the SME sector.
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Wstęp

Mechanizm odwróconego obciążenia VAT1 uznawany jest za jeden z najskuteczniej-

szych środków przeciwdziałania oszustwom podatkowym wykorzystującym metodę 

1 ang. The VAT reverse charge mechanism. 
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„znikającego podatnika”2. Ponieważ jednak mechanizm ten jest wyjątkiem od pod-

stawowej zasady rozliczania VAT z wykorzystaniem płatności cząstkowych i wiąże się 

z przesunięciem w czasie części wpływów do budżetu państwa, jest on przyjmowany 

przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zazwyczaj w sytuacji, kiedy tradycyjne 

metody walki z tym rodzajem oszustw okazują się nieskuteczne. W polskich realiach 

odwrócone obciążenie w transakcjach krajowych w zakresie usług zostało wprowa-

dzone 1  kwietnia 2011  r. [Ustawa z  18.03.2011  r.], ale miało charakter marginalny, 

gdyż dotyczyło wyłącznie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych3. 

Równocześnie wprowadzono odwrotne obciążenie na dostawę towarów – złomu. 

W  ciągu kolejnych lat lista towarów objęta odwrotnym obciążeniem była sukce-

sywnie uzupełniana. Z uwagi na rosnącą skalę nieprawidłowości z dniem 1 stycznia 

2017 r. objęto tym mechanizmem również szereg usług w branży budowlanej. O ile 

nie budzi wątpliwości zasadność podjęcia zdecydowanych działań ograniczających 

oszustwa podatkowe w budownictwie, a tym samym poprawiających pozycję konku-

rencyjną uczciwych przedsiębiorców, o tyle pojawiły się obawy dotyczące możliwo-

ści pogorszenia płynności finansowej przedsiębiorstw budowlanych spowodowanej 

wprowadzonym rozwiązaniem. 

Celem artykułu jest przedstawienie – z uwzględnieniem unijnego kontekstu – za-

sad, na jakich usługi budowlane zostały objęte mechanizmem odwróconego obcią-

żenia w Polsce, oraz próba wstępnego rozpoznania ewentualnych skutków – korzy-

ści i strat, będących efektem implementacji tego rozwiązania, zarówno dla budżetu 

państwa, jak i finansów przedsiębiorstw, ze uwzględnieniem budzącego największe 

wątpliwości problemu płynności finansowej. W  opracowaniu zastosowano metodę 

studiów literaturowych oraz analizę unijnych regulacji prawnych i orzecznictwa Try-

bunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE).

2  Oszustwa te polegają na naliczaniu podatku VAT na jednym z etapów obrotu i celowym nieuiszczaniu go 
w szczególnie w sytuacji, gdy nabywca dokonuje jego odliczenia. Dzięki temu towary i usługi oferowane 
przez takiego sprzedawcę mogą być „tańsze” o kwoty odpowiadające podatkowi, którego nie zamierza on 
odprowadzić, a Skarb Państwa jest zmuszony finansować zwrot podatku naliczonego, którego nigdy nie 
otrzymał w postaci podatku należnego [Sachs (red.) 2008, ss. 874-875]. 

3  O których mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695). 
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Mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym 
jako wyjątek od ogólnej zasady rozliczania VAT 

Podstawową zasadą rozliczania podatku VAT4 jest zapłata tego podatku przez podat-

nika realizującego transakcje podlegające opodatkowaniu. Sprzedawca, dokonując 

dostawy towarów lub świadcząc usługi, pobiera od nabywcy cenę wraz z podatkiem 

VAT, który rozlicza z budżetem państwa. Dla nabywcy uiszczony sprzedawcy podatek 

VAT stanowi podatek naliczony, o który może pomniejszyć swój podatek należny, wy-

nikający z dokonywanych przez niego czynności opodatkowanych. Wyjątkiem od tej 

zasady jest mechanizm odwrotnego obciążenia, który przesuwa obowiązek zapłaty 

(rozliczenia) podatku VAT na podatnika, na rzecz którego dokonywana jest transakcja. 

W takiej sytuacji sprzedawca pobiera od nabywcy jedynie kwotę netto (bez podatku 

VAT). Nabywca, uiszczając sprzedawcy należność jedynie w wysokości netto, jest zo-

bowiązany do naliczenia z tytułu tej transakcji podatku VAT stanowiącego równocześ-

nie dla niego podatek naliczony.

Mechanizm odwrotnego obciążenia przenoszący obowiązek rozliczenia podatku 

na nabywcę eliminuje oszustwa z wykorzystaniem „znikającego podatnika”, bo gdy 

nabywca jest obowiązany do naliczenia podatku i równocześnie uprawniony do jego 

odliczenia, nie ma „pokusy” nieodprowadzenia podatku należnego, czynność rozli-

czenia takiej transakcji odbywa się zatem zasadniczo w sposób neutralny dla budżetu 

[Rogowska-Rajda, Tratkiewicz 2014, s. 103]. Brak w odwróconym obciążeniu płatności 

cząstkowych może tylko w niewielkiej części neutralność tego rozwiązania zakłócić. 

Wprawdzie wprowadzenie w danym sektorze mechanizmu odwróconego obciążenia 

oznacza rezygnację państwa z pobierania od podatników płatności cząstkowych po-

datku VAT i ustalenie momentu pobrania płatności tego podatku w całości dopiero 

na etapie ostatecznej konsumpcji, ale w  praktyce zdecydowana większość wpływu 

z VAT realnie i  tak odbywa się na etapie ostatecznej konsumpcji. Wykazywany bo-

wiem przez sprzedawcę podatek należny w danym okresie rozliczeniowym jest co do 

zasady odliczany w tym samym okresie przez nabywcę, zatem efekt budżetowy tych 

operacji do etapu ostatecznej konsumpcji jest niewielki (różnice mogą wynikać z róż-

nych okresów rozliczeniowych sprzedawcy i nabywcy lub niespełnienia dodatkowych 

warunków do odliczenia podatku naliczonego w danym okresie, np. otrzymanie fak-

tury po upływie danego okresu rozliczeniowego). Skutki nierozliczenia w  jednym 

4  Podatek od towarów i usług jest polską wersją podatku od wartości dodanej – podatku VAT. W niniejszym 
artykule pojęcia te będą stosowane wymiennie.
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okresie podatku należnego i naliczonego miałyby jednak tylko charakter przejściowy, 

tzn. z perspektywy budżetu występowałyby w danym roku budżetowym, ale – jak już 

wspomniano – jedynie w  ograniczonym zakresie. Należy jednak zwrócić uwagę, że 

odwrócone obciążenie, z  jednej strony przeciwdziałając skutecznie oszustwom po-

datkowym typu „znikający podatnik”, z drugiej strony może nieść ryzyko pojawienia 

się innych mechanizmów wyłudzania podatku [Wohlfahrt 2011, s.  393], które będą 

trudniejsze do zidentyfikowania przez organy kontrolne z uwagi na ich umiejscowie-

nie na etapie konsumpcji. Podmioty gospodarcze i dokonywane przez nie transakcje 

są bowiem identyfikowalne dla organów podatkowych, podczas gdy konsument jest 

dla administracji podatkowej zwykle anonimowy, a instrumenty, którymi dysponują 

organy kontrolne w tym zakresie, są niewystarczające5. 

Podsumowując, objęcie danej grupy towarów lub usług odwrotnym obciążeniem 

musi być poprzedzone rachunkiem potencjalnych zysków oraz akceptowalnych strat 

i  powinno być wprowadzane tylko w  sytuacji, gdy straty, jakie ponosi budżet pań-

stwa z tytułu oszustw podatkowych, zdecydowanie przekraczają koszty przesunięcia 

lub potencjalnej utraty w danym roku budżetowym wpływów związanych z wprowa-

dzeniem odwrotnego obciążenia. Redukcja skali nadużyć powinna bowiem przynaj-

mniej zniwelować efekt przesunięcia wpływów w danym roku budżetowym z tytułu 

wprowadzenia tego rozwiązania. 

Mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do 
usług budowalnych w Polsce 

Jedną z  grup usług, do której można bezterminowo zastosować mechanizm od-

wrotnego obciążenia, stanowią usługi budowlane. Zgodnie z art. 199 ust. 1 lit. a  i b 

dyrektywy 2006/112/WE państwa członkowskie mogą wprowadzić odwrotne obcią-

żenie w  odniesieniu do dostawy prac budowlanych, w  tym prac obejmujących na-

prawę, porządkowanie, konserwację, przebudowę i  rozbiórkę nieruchomości. Mogą 

także tym mechanizmem objąć czynność zapewnienia personelu zatrudnionego do 

wszystkich czynności budowlanych. Ponieważ pierwowzorem dla sformułowania 

tych przepisów dyrektywy 2006/112/WE były odstępstwa udzielone decyzjami dero-

gacyjnymi Niemcom [Decyzja Rady 2004/290/WE] i Austrii [Decyzja Rady 2002/880/

5  Konsumenci mogą bowiem – celem uniknięcia zapłaty podatku VAT – w łatwy sposób „podszyć” się pod 
dany podmiot gospodarczy, wykorzystując przykładowo dane tego podmiotu dostępne w internecie.
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WE]6, tezy wypracowane przez TSUE w kontekście tych odstępstw, w ocenie autorów, 

znajdą odpowiednie zastosowanie do tych przepisów, w szczególności zakres pojęcia 

robót (prac) budowlanych. Zakres ten – zgodnie z orzecznictwem TSUE – obejmuje 

oprócz transakcji uważanych za świadczenie usług również transakcje stanowiące do-

stawę towarów [C-395/11, pkt 35]. 

Z możliwości objęcia mechanizmem odwrotnego obciążenia prac budowlanych 

nie skorzystało tylko dziewięć państw członkowskich: Bułgaria, Dania, Estonia, Gre-

cja, Litwa, Luksemburg, Rumunia, Słowacja i  Wielka Brytania. Pozostałe państwa 

członkowskie implementowały ten mechanizm w  różnym zakresie, w  stosunku do 

określonych podkategorii takich jak poszczególne rodzaje robót budowlanych, i do 

transakcji dotyczących określonych odbiorców. Państwo członkowskie, ze względu 

na różnorodność zmieniających się wersji systemów unikania opodatkowania, ma 

bowiem prawo wykonać przepis w  tym zakresie jedynie częściowo [C-395/11, pkt 

35], dysponując swobodą w dostosowaniu środków do specyfiki swojej sytuacji we-

wnętrznej (tj. wewnętrznych problemów unikania opodatkowania lub uchylania się 

od płacenia podatku) [COM(2005) 89].

Usługi budowlane (wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT) podlegające 

od 1 stycznia 2017 r. [Ustawa z 1.12.2016 r.] mechanizmowi odwrotnego obciążenia 

w  Polsce są – podobnie jak towary objęte tym mechanizmem – identyfikowane za 

pomocą Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Do rozliczenia podatku od takiej trans-

akcji przy zastosowaniu mechanizmu odwróconego obciążenia obowiązane są pod-

mioty, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: usługodawcą i usługobiorcą 

jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a usługobiorca świadczy usłu-

gi na zasadzie podwykonawstwa [Ustawa z 11.03.2004 r., art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1h]. 

Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia podwykonawcy, zatem dla prawidłowego ro-

zumienia terminu „podwykonawca” zasadne jest posłużenie się powszechnym jego 

znaczeniem wynikającym z wykładni językowej. Zgodnie ze „Słownikiem języka pol-

skiego”: „podwykonawca to firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego 

wykonawcy”. Należy zatem mieć na uwadze, że jeżeli główny wykonawca zleci wyko-

nanie usług w ramach swojej umowy zawartej z inwestorem kolejnemu podatnikowi 

– wówczas ten podatnik – dla celów zastosowania regulacji ustawy o VAT – staje się 

jego podwykonawcą. Podzlecone usługi budowlane zostaną opodatkowane na za-

6  Decyzje te zostały uchylone z dniem 1 stycznia 2008 r. art. 2 dyrektywy 2006/69/WE z dnia 24 lipca 2006 
r., wprowadzającej do szóstej dyrektywy po raz pierwszy mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie 
krajowym.
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sadzie odwrotnego obciążenia, zatem przy dalszych „podzleceniach” przyjąć należy 

podejście, zgodnie z którym podwykonawca „podzlecający” usługę kolejnemu podat-

nikowi jest – w stosunku do tego podwykonawcy – głównym wykonawcą swojego 

zakresu prac (i rozliczy „podzlecone” usługi budowlane na zasadzie odwrotnego ob-

ciążenia)7. 

Od 1 stycznia 2017  r. w  sytuacji, kiedy rozliczenie podatku od części usług bu-

dowlanych zostało przerzucone na usługobiorcę, niezbędne stało się każdorazowe 

precyzyjne ustalenie przedmiotu świadczonej umowy. Celem ustalenia, czy mamy 

do czynienia ze świadczeniem podlegającym rozliczeniu na zasadzie odwrotnego 

obciążenia w pierwszej kolejności należy ustalić, czy świadczenie będące przedmio-

tem umowy stanowi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, z uwzględ-

nieniem orzecznictwa TSUE, dostawę towarów czy świadczenie usług. W sytuacji gdy 

mamy do czynienia z dostawą towarów, jej opodatkowanie odbywa się na zasadach 

ogólnych. W razie świadczenia usługi niezbędne będzie dokonanie jej klasyfikacji na 

gruncie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jeśli klasyfikacja ta będzie odpowiadać 

klasyfikacji wymienionej w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, usługa ta po-

winna zostać rozliczona na zasadach odwrotnego obciążenia. Jeśli usługa ta będzie 

klasyfikowana w grupowaniu niemieszczącym się w załączniku nr 14 (w tym dotyczą-

cym dostawy towarów) obowiązywać będą ogólne zasady rozliczenia VAT. 

Stosowanie w  Polsce mechanizmu odwrotnego obciążenia w  odniesieniu do 

usług budowlanych ograniczono tylko do usług świadczonych przez podwykonaw-

ców (podobnie jak w Austrii, na Cyprze, w Finlandii, we Francji, w Niemczech i Szwe-

cji), gdyż nie było sygnałów, aby mechanizm „znikającego podatnika” był wykorzy-

stywany przez generalnych wykonawców usług. W tym kontekście należy uznać, że 

zastosowany środek jest proporcjonalny do wyznaczonych celów, ponieważ nie ma 

zastosowania do wszystkich czynności podlegających opodatkowaniu w  danym 

sektorze, ale tylko do tych szczególnych obszarów, w których występuje ten rodzaj 

oszustw. Mechanizm ten upraszcza także pracę organom podatkowym, które bardzo 

często mają poważne problemy ze zidentyfikowaniem podwykonawców w tym sek-

torze nieuiszczających podatku VAT8. Zawężeniem mechanizmu odwrotnego obcią-

żenia tylko do usług świadczonych przez podwykonawców osiągnięto również inny 

7 Objaśnienia podatkowe z dnia 17 marca 2017 r. 
8  Podobne problemy stały się przyczyną uzyskania przez Austrię decyzji wykonawczej nr 2002/880/WE. 

Decyzja ta była podstawą do wprowadzenia przez Austrię mechanizmu odwrotnego obciążenia na usługi 
budowlane świadczone przez podwykonawców (zanim mechanizm ten został wprowadzony na stałe do 
dyrektywy 2006/112/WE).
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efekt – ograniczono negatywne (choć jak już wskazano niewielkie) skutki budżetowe 

związane z  wprowadzeniem tego mechanizmu, a  wynikające z  przesunięcia wpły-

wów budżetowych. 

Mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu 
do usług budowlanych z punktu widzenia finansów 
przedsiębiorstwa

W mechanizmie odwrotnego obciążenia usługodawca usług budowlanych nie nalicza 

podatku należnego, wykazując jedynie w deklaracji ich wartość. Jeśli podatnik świad-

czy tylko usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem, to występuje w pozycji 

„zwrotowej” – z uwagi na brak obowiązku rozliczania z tego tytułu podatku należne-

go cały podatek naliczony, zawarty w  jego zakupach towarów i usług (dokonanych 

na zasadach ogólnych), podlega zwrotowi. Nabywca, kupując towar lub usługę, które 

są objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, wykazuje w deklaracji z tego tytu-

łu podatek należy, równocześnie – jeśli zakup ten służy wyłącznie jego czynnościom 

opodatkowanym – wykazując go jako podatek naliczony. W takiej sytuacji mamy do 

czynienia z całkowitą neutralnością podatkową w rozumieniu potrącalności zarówno 

co do kwoty, jak i terminu dokonania potrącenia.

Mechanizm odwrotnego obciążenia nie pozostaje jednak bez wpływu na płyn-

ność finansową przedsiębiorstwa. Podatek VAT jest rozliczany zasadniczo miesięcznie 

i w rozliczeniu deklaracyjnym może wystąpić jako nadwyżka podatku należnego nad 

naliczonym (podatek do zapłaty) lub nadwyżka podatku naliczonego nad należnym 

(podatek do zwrotu bezpośredniego lub pośredniego). Jeśli w danym okresie rozli-

czeniowym wystąpi podatek do zapłaty, to przy ogólnych zasadach rozliczania VAT 

nie spowoduje to zakłóceń w płynności finansowej przedsiębiorstwa, pod warunkiem 

że przed terminem zapłaty podatku przedsiębiorstwo otrzyma zapłatę za sprzedane 

dobra lub usługi. W sytuacji otrzymania zapłaty przed terminem ustawowego uisz-

czenia podatku przedsiębiorstwo czasowo dysponuje środkami należnymi budżeto-

wi państwa z tytułu podatku VAT. W wypadku natychmiastowej płatności dokonanej 

przez kontrahentów w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego w zależności od przy-

jętego u  podatnika sposobu rozliczania (miesięcznie lub kwartalnie) okres maksy-

malnego dysponowania podatkiem pobranym od kontrahentów może się rozciągać 

przez 55–116 dni. Jeżeli natomiast zapłata za sprzedane dobra lub usługi wpływa po 
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ustawowym terminie uiszczenia podatku, to przedsiębiorstwo zmuszone jest zapłacić 

różnicę pomiędzy kwotą podatku należnego i naliczonego z własnych lub pożyczo-

nych środków, co oznacza zapotrzebowanie na kapitał obrotowy celem skredytowa-

nia przez przedsiębiorcę płatności podatkowych [Lipniewicz 2010, s. 31]. Im dalej wy-

kraczają terminy płatności uzgodnione z kontrahentem poza termin zapłaty podatku, 

tym większe straty w  obszarze płynności. Jeśli natomiast w  danym okresie wystąpi 

nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to przedsiębiorstwo może uzyskać ją 

w sposób pośredni (rozliczyć w kolejnej deklaracji) lub bezpośredni (wpłata środków 

na rachunek bankowy przedsiębiorstwa). Przy zwrocie bezpośrednim dla płynności 

finansowej przedsiębiorstwa bardzo istotny jest termin zwrotu – podstawowym ter-

minem zwrotu w Polsce jest 60 dni. Odnosząc wskazaną analizę do rozliczeń w mode-

lu odwrotnego obciążenia, gdzie nabywca dobra lub usługi nie przekazuje sprzedaw-

cy zapłaty „na podatek VAT”, płacąc tylko wartość netto, w najkorzystniejszej sytuacji 

z punktu widzenia płynności finansowej są przedsiębiorcy, u których terminy zapłaty 

– przed wprowadzeniem tego modelu – za nabyte dobra i usługi były stosunkowo 

krótkie (termin zapłaty należności wyprzedzał termin odliczenia podatku w złożonej 

deklaracji VAT), a terminy zapłaty za sprzedawane usługi były stosunkowo długie (ter-

min rozliczenia podatku należnego w deklaracji VAT wyprzedzał termin otrzymania 

należności). Rozliczając podatek na zasadach ogólnych, przedsiębiorcy musieli bo-

wiem angażować własne środki na zapłatę należnego podatku VAT, zarówno sprze-

dawcy – w sytuacji, gdy nabywali dobra i usługi, jak i budżetowi państwa – w sytuacji, 

gdy dobra i usługi sprzedawali. Na wprowadzeniu tego szczególnego mechanizmu 

tracą w zakresie płynności finansowej ci podatnicy, u których terminy zapłaty za na-

byte dobra były stosunkowo długie, a terminy zapłaty za sprzedane usługi – stosun-

kowo krótkie. Przed wprowadzeniem tego mechanizmu mogli bowiem przejściowo 

dysponować otrzymanym od nabywców podatkiem VAT (należnym budżetowi pań-

stwa) i odliczać podatek naliczony, w sytuacji gdy podatek ten nie został przez nich 

opłacony ich dostawcom. 

Dla dokonywanej analizy w zakresie wpływu odwrotnego obciążenia na płynność 

finansową przedsiębiorstwa istotny jest także uzyskiwany zwykle wynik rozliczenia 

w  składanych przez nie deklaracjach podatkowych w  VAT. Jeśli przedsiębiorstwo 

w  wyniku wprowadzenia odwróconego obciążenia znajdzie się w  pozycji „zwroto-

wej”, to rozwiązanie to nie będzie dla niego korzystne z  uwagi na oczekiwanie na 

zwrot podatku. Należy również zwrócić uwagę, że przejście z pozycji „wpłacającego” 

na pozycję „zwrotową” wiąże się z reguły z dodatkowymi dla przedsiębiorstwa koszta-
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mi związanymi z koniecznością obsługi organów skarbowych, które szczególną wagę 

przykładają do weryfikacji wypłacanych zwrotów podatku.

Z tego wynika, że oszacowanie całościowego wpływu odwróconego obciążenia 

na finanse przedsiębiorstw jest kwestią złożoną. Po pierwsze, zakres strat (lub korzy-

ści) będzie uzależniony przede wszystkim od zakresu sprzedawanych i kupowanych 

dóbr oraz usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, wysokości obro-

tów tymi dobrami i  usługami oraz ustalonych z  kontrahentami – w  odniesieniu do 

nich – terminów płatności. Straty te będą powiększały lub pomniejszały – jeśli przed-

siębiorca odnotuje korzyści w obszarze płynności – koszty administracyjne związane 

z rozliczaniem podatku zgodnie z tym mechanizmem, przede wszystkim jednorazo-

we koszty przeszkolenia pracowników i  dostosowania systemów informatycznych 

(wspierających rozliczanie podatnika i realizację jego nowych dodatkowych obowiąz-

ków sprawozdawczych) oraz stałe bieżące wydatki związane z prawidłową weryfika-

cją statusu kontrahentów i zawieranych z nimi umów (mechanizmem objęte są bo-

wiem tylko transakcje pomiędzy podatnikami VAT czynnymi realizowane w ramach 

podwykonawstwa). W dokonywanej kompleksowej ocenie nie można pominąć także 

pozytywnego oddziaływania tego mechanizmu na rynek „obciążony” oszustami, któ-

rzy wypierają uczciwie działające przedsiębiorstwa – branża budowlana jest drugim 

co do wielkości sektorem gospodarki „zainfekowanym” procederem wystawiania fik-

cyjnych faktur. „Oczyszczenie” rynku z oszustów pozwala uczciwie działającym przed-

siębiorstwom poprawić pozycję konkurencyjną i przyczynia się zwykle do zwiększe-

nia obrotów legalnych [Rogowska-Rajda, Tratkiewicz 2014, s.  107], co powinno im 

zrekompensować ewentualny niekorzystny finansowy wpływ związany z  wprowa-

dzeniem tego rozwiązania. 

Dotychczas nie przeprowadzono kompleksowych badań naukowych, czy to na 

forum unijnym, czy krajowym, umożliwiających jednoznaczną ocenę mechanizmu 

odwrotnego obciążenia, zarówno pod kątem wpływu na finanse przedsiębiorstw, 

jak i  wpływu na wzrost dochodów budżetowych. Z  przeprowadzonego w  2007  r. 

badania na stosunkowo niewielkiej próbie na potrzeby Komisji Europejskiej [Study 

in respect… 2007, ss. 40–41] wynika, że wpływ odwrotnego obciążenia na płynność 

finansową przedsiębiorstwa zależy zasadniczo od jego modelu biznesowego, zna-

czenia transakcji eksportowo-importowych w tym przedsiębiorstwie oraz terminów 

rozliczeń z kontrahentami. Obserwacje w  ramach tych badań pozwoliły na sformu-

łowanie wniosku, że średni wpływ odwróconego obciążenia na płynność finansową 

małych i średnich firm jest negatywny, podczas gdy w wypadku dużych – pozytywny. 
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Z badań nie można jednak wywnioskować (co sami autorzy przyznają), z czego wy-

nikają różnice wpływu na płynność finansową w zależności od ich wielkości9. Wnio-

ski te są tym bardziej zaskakujące, że ze studium dokonanego w związku z pracami 

nad wprowadzeniem powszechnego odwróconego obciążenia w Niemczech wynika, 

że wskutek przyjęcia tego rozwiązania znaczne koszty poniosłyby przede wszystkim 

duże i  średnie przedsiębiorstwa posiadające złożone systemy informatyczne, gdzie 

nakłady na dostosowanie systemów wyszacowano na kwotę aż 1,8 mld euro [Plan-

spiel zur systembezogenen… 2005, ss. 29–31]. Komisja Europejska podjęła ponownie 

próbę oceny stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w 2014 r. [Assessment 

of the application… 2014]. Obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw badano 

w  trzech ujęciach: jednorazowe koszty implementacji, koszty utrzymania systemu 

oraz wpływ na przepływy pieniężne. Analiza wykazała wyższe koszty implementacji 

w dużych przedsiębiorstwach niż w małych i średnich, natomiast w odniesieniu do 

kosztów utrzymania systemu wyższe koszty występują po stronie małych i średnich 

przedsiębiorstw niż dużych firm. Odnotowano także spore różnice w poziomie kosz-

tów w poszczególnych sektorach (najwyższe w sektorze użyteczności publicznej – tj. 

branży energetycznej, gazowniczej, ciepłowniczej i wodno-kanalizacyjnej oraz w sek-

torze budowlanym).

W  Polsce pierwszą próbę oszacowania efektów gospodarczych wprowadzenia 

mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym była analiza wpływu zmian 

na rynku prętów zbrojeniowych [Analiza wpływu zmian… 2014], zgodnie z  którą 

w  tej branży odnotowano – wyszacowany na podstawie modelu przepływów mię-

dzygałęziowych – średnioroczny wzrost wartości dodanej brutto z tytułu dodatkowej 

produkcji prętów zbrojeniowych w wysokości 267 mln zł. Analiza ta nie uwzględnia 

jednak zwiększonych kosztów administracyjnych związanych z  wysokim stopniem 

złożoności rozliczeń (konieczność dostosowania systemów informatycznych oraz 

większe obowiązki sprawozdawcze). Kolejną analizą – i  jak dotąd ostatnią10 – była 

analiza przygotowana w ramach dokonanej oceny ex post [Ocena ex post funkcjono-

wania ustawy 2013] wprowadzonego mechanizmu odwróconego obciążenia w od-

niesieniu do wyrobów stalowych [Ekspertyza CASE 2015]. W ocenie autorów analizy 

wprowadzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia uniemożliwiło funkcjonowanie 

9  Szacowany w tym badaniu ogólny średni wpływ wprowadzenia powszechnego odwróconego obciążenia 
na przedsiębiorstwa jest generalnie pozytywny i wynosił 9 tys. euro na jedno przedsiębiorstwo będące 
przedmiotem badania.

10 Według wiedzy autorów.
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tzw. karuzel finansowych w wypadku obrotu towarami objętymi tym mechanizmem. 

Poza ograniczeniem bezpośrednich strat na rzecz budżetu państwa, które oszaco-

wano na 537 mln zł zidentyfikowano możliwe efekty pośrednie. Analiza wskazała, że 

wprowadzenie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT nie wpłynęło istotnie na 

przesunięcie terminu płatności należnego podatku. Łączne pozytywne skutki wpro-

wadzenia analizowanych regulacji oceniono na 424 mln zł w skali roku bez uwzględ-

niania możliwych strat z tytułu przestępstw, które umożliwia lub ułatwia odwrócone 

obciążenie VAT. Niestety, autorzy badania nie dokonali oceny wpływu nowych regu-

lacji na wyniki finansowe przedsiębiorstw objętych nową regulacją. Nie było to moż-

liwe z  powodu skomplikowanego otoczenia biznesowego i  związanej z  nim dużej 

liczby czynników wpływających na kondycje przedsiębiorstw operujących na rynku 

wyrobów stalowych. Ograniczono się jedynie do ogólnego potwierdzenia poprawy 

sytuacji przedsiębiorstw, które zostały objęte odwrotnym obciążeniem.

Podsumowanie

Mechanizm odwrotnego obciążenia nie doczekał się jeszcze rozbudowanej literatury 

przedmiotu. Brak jest także kompleksowych opracowań oraz szeroko udokumento-

wanych badań w zakresie wpływu tego mechanizmu na budżet państwa oraz finanse 

przedsiębiorstw. Dotychczas przeprowadzane analizy dokonywane były wybiórczo 

i na małej grupie przedsiębiorstw, co skutkowało rozbieżnością wyciągniętych wnios-

ków. Z badań przeprowadzonych w roku 2005 wynikało, że największe koszty wpro-

wadzenia odwrotnego obciążenia poniosłyby duże i średnie przedsiębiorstwa, z kolei 

badania przeprowadzone dwa lata później wskazywały zasadniczo na negatywny 

wpływ odwrotnego obciążenia na płynność finansową małych i  średnich przedsię-

biorstw, a pozytywny – przedsiębiorstw dużych, bez podania jednak przyczyny uza-

leżnienia charakteru wpływu na płynność finansową przedsiębiorstw w zależności od 

ich wielkości. Kolejne analizy (rok 2014) zidentyfikowały odczuwalny wpływ na płyn-

ność finansową tylko u 20% badanych firm (dużych, średnich i małych), trudno jed-

nak uznać, z uwagi na liczbę badanych firm, te analizy za reprezentatywne. Badanie 

przeprowadzone w Polsce w roku 2014 i 2015 koncentrowały się natomiast na wpły-

wie odwróconego obciążenia na ograniczenie nadużyć w podatku VAT, analizując sy-

tuację finansową przedsiębiorstw objętych tym mechanizmem jedynie marginalnie. 

Wskutek przeprowadzonych w artykule rozważań autorzy przychylają się do tezy, że 
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negatywny efekt wprowadzenia odwróconego obciążenia dotyczy głównie przedsię-

biorstw o silnej pozycji rynkowej (przedsiębiorstw dużych). Jeśli natomiast przedsię-

biorstwo nie ma silnej pozycji na rynku, czyli jego pozycja nie pozwala na konstrukcję 

umów, w  której terminy zapłaty dotyczące nabyć są zdecydowanie dłuższe niż ter-

miny dotyczące sprzedaży, to odwrócone obciążenie może być dla niego korzystne. 

Krótki okres obowiązywania mechanizmu odwróconego obciążenia w  sektorze 

budowlanym uniemożliwia ocenę wpływu tego mechanizmu na finanse przedsię-

biorstw nim objętych, jednakże wydaje się, że wskazane tezy znajdą zastosowanie 

również do niego. Mając jednak na uwadze przedstawione w artykule rozbieżności, 

w szczególności odnośnie do wpływu mechanizmu odwrotnego obciążenia na finan-

se przedsiębiorstw oraz fakt, że prawdopodobnie zakres towarów i  usług objętych 

tym mechanizmem będzie ulegał dalszemu rozszerzeniu – brak bowiem w  chwili 

obecnej lepszego narzędzia przeciwdziałającego oszustwom w VAT – niezbędne jest 

prowadzenie dalszych, pogłębionych analiz w tym zakresie.
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Wprowadzenie 

Z każdą działalnością gospodarczą związane jest rozliczanie i płacenie podatków za-

równo bezpośrednich, jak i pośrednich. Jak podaje serwis dla księgowych <infor.pl> 

polscy przedsiębiorcy nie zawsze są świadomi, że chociaż podatki są obowiązkową 

daniną na rzecz państwa, można legalnie zmniejszyć ich należną kwotę poprzez wy-

korzystanie narzędzi dostępnych w polskim prawie podatkowym. Narzędzia te popu-

larnie nazywa się optymalizacjami podatkowymi. 

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wybranych metod optymalizacji 

podatkowej dostępnych w Polsce dla sektora MŚP. Osiągnięciu niniejszego celu ma 

służyć przyjęta konstrukcja – w pierwszej części obejmująca krótkie omówienie poję-
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cia optymalizacji podatkowej i jej istoty, w drugiej zaś przedstawienie legalnych me-

tod obniżenia zobowiązań podatkowych.

Do zrealizowania celu niniejszego artykułu jako metodę badawczą wybrano ana-

lizę opisową poprzedzoną przeglądem literatury przedmiotu oraz analizą przepisów 

polskiego prawa podatkowego.

Optymalizacja podatkowa – pojęcie i istota

Analizując pojęcie optymalizacji podatkowej należy podkreślić, że nie istnieje jej for-

malno-prawna definicja. Wyciślok [2013] we wstępie książki „Optymalizacja podatko-

wa: legalne zmniejszenie obciążeń podatkowych” wskazuje, że hasło „optymalizacja” 

w  odniesieniu do obciążeń podatkowych budzi wiele zastrzeżeń zwłaszcza wśród 

księgowych i prawników, czyli podmiotów, które najczęściej mają do czynienia z tym 

zjawiskiem, ponieważ specjaliści ci z  racji wykonywanego zawodu szczególną uwa-

gę zwracają na precyzję w słowach, natomiast termin „optymalizacja podatkowa” do 

takich słów nie należy. Co więcej zagadnienie to jest stale bardzo słabo znane wśród 

przedsiębiorców i w niewielkim stopniu opisane, a w opinii publicznej uchodzi za zja-

wisko na granicy prawa [Wyrzykowski 2013]. Jako przyczynę tego stanu rzeczy Wy-

rzykowski [2013] podaje m.in.: kwestię edukacji podatkowej, zmienność i niejasność 

przepisów podatkowych oraz nadmierną restrykcyjność organów podatkowych, 

która wynika z nadinterpretacji przepisów oraz braku odpowiedzialności za działania 

wywołujące szkodę podatnikom. Na szczególne podkreślenie zasługuje zatem fakt, 

że optymalizacja podatkowa jest jak najbardziej działaniem dopuszczalnym i  legal-

nym, ponieważ żaden przepis prawa podatkowego nie zabrania podatnikowi wybo-

ru zgodnego z prawem i rzeczywistością rozwiązania, z którym związane jest niższe 

obciążenie podatkowe. Fakt, że wybór legalnej drogi najłagodniej opodatkowanej 

jest wolnym wyborem podatnika, potwierdza również orzecznictwo i doktryna prawa 

podatkowego. Przykładem jest chociażby wyrok NSA z dnia 29 października 2010 r.1, 

w  którym podkreślono, że „brak także w  przepisach prawa normy nakładającej na 

podatnika obowiązek działania zmierzającego do maksymalizacji zobowiązania po-

datkowego”. Wyrzykowska [2006] podkreśla, że optymalizacja podatkowa polega 

na umiejętnym korzystaniu z  dobrodziejstw przepisów podatkowych i  świadomym 

kształtowaniu swojej sytuacji podatkowej.

1 Syg. I FSK 1778/09
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W praktyce zdaniem Iwin-Garzyńskiej [2014] mianem optymalizacji podatkowej 

określa się „wybór przez przedsiębiorstwo takiej formy oraz struktury planowanej 

transakcji w ramach i granicach obowiązującego prawa podatkowego, które pozwa-

lają zmniejszyć poziom obciążeń podatkowych”. Z zaproponowaną przez autorkę de-

finicją bezpośrednio wiąże się cel optymalizacji podatkowej, a  mianowicie poprzez 

wybór odpowiedniego i zgodnego z obowiązującym prawem wariantu realizacji za-

łożonego rezultatu finansowego zastosowanie optymalizacji podatkowej ma zapew-

niać „jak najmniejsze obciążenia podatkowe, a  tym samym przepływy podatkowe” 

[Iwin-Garzyńska 2014]. Zgodnie z teorią Millera i Modilianiego [1958], którzy pierwsi 

uwypuklili istotę podatków w polityce finansowej przedsiębiorstwa, za cel optyma-

lizacji podatkowej przyjmując zwiększenie wyniku netto przedsiębiorstwa poprzez 

minimalizację jego obciążeń fiskalnych – w rezultacie jako efekt działań optymalizują-

cych musi nastąpić wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Należy mieć na uwadze, że decydując się na działania optymalizujące zobowiąza-

nia podatkowe, należy właściwie zidentyfikować dopuszczalne rozwiązania potwier-

dzone zarówno aktualną praktyką, interpretacjami podatkowym i  orzecznictwem 

sądowym. W  dalszej części artykułu dokonano analizy bezpiecznych i  przez to po-

wszechnych metod optymalizacji podatkowej w sektorze MŚP w Polsce.

Analiza wybranych metod optymalizacji podatkowej 
w sektorze MŚP 

Sektor MSP odgrywa szczególną rolę w gospodarce. W związku z tym zdaniem Ma-

zurek-Chwiejczak [2016] uzasadniona jest potrzeba odmiennego traktowania po-

datkowego podmiotów z tego sektora. Wolański [2002] podkreśla, że obciążenia po-

datkowe, a  w  szczególności podatek dochodowy, powodują uszczuplenie środków 

własnych, które dane przedsiębiorstwo ma w  dyspozycji, i  tym samym ograniczają 

jego możliwości rozwojowe, a także zmniejszają płynność finansową. Ponadto Wolań-

ski [2002] wskazuje na fakt, że relatywnie niewielka zależność przedsiębiorstw sekto-

ra MŚP od kapitałów dłużnych skutkuje tym, że firmy tego sektora nie wykorzystują 

w pełni efektu dźwigni finansowej, umożliwiającej redukcję ciężarów podatkowych.

Wielu autorów m.in. Spoz [2012] wskazuje, że jest wiele metod oraz narzędzi opty-

malizacji podatkowej. Najczęściej analizuje się możliwości optymalizowania podatku 

dochodowego oraz podatku od towarów i usług.
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W  przedsiębiorstwach obszary optymalizacji podatkowej przedstawić można 

z różnego punktu widzenia. Wyrzykowski [2013] wyróżnia następujące kryteria me-

tod optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie:

•	 poprzez wykorzystanie odpowiednich narzędzi;

•	 poprzez podejmowanie odpowiednich kierunków działań;

•	 poprzez kryterium czasowe podejmowanych działań. 

W ramach pierwszego kryterium do metod optymalizacji podatkowej najogólniej 

zaliczyć można zastosowanie przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań ustawowych. 

Do rozwiązań tych zaliczyć można przykładowo wybór formy prawnej działalności 

i związanej z nią formy opodatkowania przedsiębiorstwa. W ramach tego kryterium 

rozpatrywane są również działania polegające na wykorzystaniu luk i niedoskonało-

ści unormowań ustawowych, jednakże należy mieć na uwadze, że tego typu działa-

nia często nie są zgodne z  intencją ustawodawcy i w związku z  tym mogą się spo-

tkać z dezaprobatą organów podatkowych. W ramach drugiego kryterium do metod 

optymalizacji zaliczyć można: działania zmierzające do zmniejszenia podstawy opo-

datkowania, działania optymalizujące przepływy finansowe czy też działania mające 

charakter zewnętrzny. W ramach ostatniego kryterium do metod optymalizacji zali-

czyć można: system kontroli podatkowej przedsiębiorstwa, planowanie poprzedzają-

ce operacje podatkowe, wszelkie działania bieżące, a także działania zmierzające do 

minimalizacji konsekwencji podatkowych zdarzeń zaszłych.

W  dalszej części tekstu omówiono metody optymalizacji podatkowej takie jak: 

wybór formy prawnej działalności oraz formy opodatkowania przedsiębiorstwa, wy-

bór miejsca prowadzenia działalności, wybór najkorzystniejszej metody nabycia lub 

eksploatacji składnika majątku trwałego oraz wybór zasad rozliczeń dokonywanych 

z organami podatkowymi. Wszystkie z tych metod są metodami, które nie budzą kon-

trowersji wśród organów podatkowych i  są łatwe do zastosowania w  przedsiębior-

stwach sektora MŚP. 

Wybór formy prawnej działalności oraz formy 
opodatkowania przedsiębiorstwa jako metoda 
optymalizacji podatkowej

Wybór formy prawnej działalności jest najważniejszą decyzją strategiczną przedsię-

biorstwa. Oprócz czynników o charakterze cywilnoprawnym z wyborem formy dzia-
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łalności związany jest aspekt opodatkowania działalności podatkiem dochodowym. 

Przedsiębiorcy muszą mieć świadomość, że wybór formy prawnej prowadzonej dzia-

łalności warunkuje i często też ogranicza wybór konkretnej formy opodatkowania. Pol-

scy przedsiębiorcy, rozpoczynając działalność gospodarczą, mają możliwość wyboru 

najdogodniejszej formy opodatkowania swojej działalności. Wyboru mogą dokonać 

spośród dwóch podstawowych i czterech analitycznych form opodatkowania tj.:

•	 opodatkowanie na zasadach ogólnych:

•	 według stawki liniowej 19%;

•	 według progresywnej skali podatkowej;

•	 opodatkowanie w formach zryczałtowanych:

•	 według ryczałtu ewidencjonowanego;

•	 według karty podatkowej.

Trzeba zauważyć, że dla każdego przedsiębiorcy w określonych warunkach tylko 

jedna z form opodatkowania będzie metodą optymalną, a konsekwencje źle dokona-

nego wyboru formy opodatkowania będą dla przedsiębiorstwa znaczące, gdyż mogą 

skutkować m.in.: nadmiernymi obciążeniami podatkowymi, brakiem możliwości póź-

niejszego rozliczania straty podatkowej poniesionej w pierwszym okresie działalno-

ści, brakiem możliwości skorzystania z pewnych ulg podatkowych czy też utratą pra-

wa do wspólnego opodatkowania z małżonkiem. 

Analizując poszczególne formy opodatkowania, zauważymy, że każda z nich zna-

cząco się różni od innych i cechuje ją specyficzna konstrukcja zobowiązania podatko-

wego. Wprawdzie wszystkie formy opodatkowania opierają się na oczekiwanej war-

tości przychodów i  kosztów, jednakże nie każda nakazuje bezpośrednie odwołanie 

do ich wielkości w trakcie realizacji działalności gospodarczej. Jako przykład można 

podać stawki w podatkach zryczałtowanych, które wyliczane są na podstawie symu-

lacji wysokości podatku należnego od podobnej działalność opodatkowanej na zasa-

dach ogólnych.

Jak podkreśla Wyrzykowski [2013] wybór optymalnej formy opodatkowania nie 

powinien być dokonany tylko na podstawie wysokości płaconego podatku. Przedsię-

biorca powinien wziąć pod uwagę wiele kryteriów. Kryteria wskazane przez Wyrzy-

kowskiego przedstawia tabela 1.
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Tabela 1. Podstawowe kryteria wybory formy opodatkowania działalności gospo-
darczej

Wysokość spodziewanego  
dochodu netto
(przychody – koszty uzyskania 
– podatek)

Optymalizacja polega na wyborze tej formy opodat-
kowania, która zapewni przedsiębiorcy najwyższy 
dochód netto.

Przewidywane koszty  
działalności
Tzw. kosztochłonność działal-
ności oraz możliwość ich zali-
czenia do kosztów uznawanych 
podatkowo

Poszczególne rodzaje działalności charakteryzują się 
różną kosztochłonnością działalności. Im bardziej 
kosztochłonna (materiałochłonna) jest działalność, 
tym bardziej przemawia ona za wyborem ogólnych 
zasad opodatkowania.

Możliwość pomniejszania  
podstawy opodatkowania  
i samego podatku

Należy uwzględniać zasady odliczania składek ubez-
pieczeniowych, zdrowotnych, ulg i rozliczania strat 
z zyskami roku następnego.

Ograniczenia wynikające  
z przepisów prawa

Przepisy zawierają wiele wyłączeń spod możliwości 
opodatkowania w formach zryczałtowanych, o charak-
terze zarówno podmiotowym, jak i przedmiotowym.

Stopień uciążliwości przypisa-
nych wybranemu rozwiązaniu 
obowiązków ewidencyjnych

Zryczałtowane formy opodatkowania implikują 
stosunkowo proste ewidencje, które można prowa-
dzić samodzielnie. Zasady ogólne charakteryzują się 
złożonością ewidencji, szczególnie przy zatrudnieniu 
pracowników, rezygnacji ze zwolnienia podmiotowe-
go w podatku VAT czy wysokich obrotów.

Źródło: [Wyrzykowski 2013].

Ocena efektywności wyboru konkretnej formy opodatkowania uzależniona jest 

od wartości rzeczywistych elementów kształtujących dochód do opodatkowania. 

Warto również dodać, że wybór formy prawnej działalności i  powiązanej z  nią for-

my opodatkowania wpływa także na aspekty takie jak polityka inwestycyjna czy też 

rozwojowa przedsiębiorstwa oraz decyzje związane z wysokością dokapitalizowania 

przedsiębiorstwa.

Wybór miejsca prowadzenia działalności jako metoda 
optymalizacji podatkowej

Przykładem optymalizacji podatkowej związanej z  wyborem miejsca prowadzenia 

działalności dla polskich przedsiębiorstw sektora MŚP może być lokowanie przedsię-
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biorstw w specjalnych strefach ekonomicznych lub korzystanie z ofert samorządów 

terytorialnych stosujących mniejsze obciążenia podatkowe bądź też zwolnienia w za-

kresie podatków samorządowych. Działalność specjalnych strefach ekonomicznych 

reguluje ustawa z  dnia 20 października 1994 r. o  specjalnych strefach ekonomicz-

nych2. Są to obszary, które obejmują wyodrębnioną administracyjnie część teryto-

rium kraju, na których działalność można prowadzić na preferencyjnych warunkach. 

Do warunków tych w szczególności zaliczyć można otrzymanie tzw. regionalnej po-

mocy publicznej, w której ramach przedsiębiorcy korzystają ze zwolnienia z podatku 

dochodowego zarówno od osób prawnych, jak i od osób fizycznych. Jednakże należy 

mieć na uwadze, że zwolnienie przysługuje wyłącznie w ramach udzielonego zezwo-

lenia, które limituje działalność przedsiębiorców na terenach specjalnej strefy ekono-

micznej, oraz przysługuje tylko z tytułu dochodów, które uzyskiwane są z działalności 

prowadzonej na tym obszarze.

Ponadto należy podkreślić, że z  wyborem miejsca prowadzenia działalności na 

terenie specjalnej strefy ekonomicznej powiązane są również inne niepodatkowe ko-

rzyści, a mianowicie: dostępność dobrze rozwiniętej infrastruktury przemysłowej oraz 

pomoc administracyjna i ekonomiczna, która oferowana jest przez centra administra-

cyjne tychże stref. Jednakże nie należy zapominać o istotnych ograniczeniach zwią-

zanych z optymalizowaniem działalności gospodarczej poprzez wybór lokalizacji na 

terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Do ograniczeń tych zaliczyć można, po pierw-

sze, kwestie związane z  minimalną wartością inwestycji, która wynosi min. 100  tys. 

euro. Po drugie, z działalnością na tym terenie związane jest wnoszenie tzw. opłaty 

strefowej związanej z kosztami administrowania tą strefą. Kolejne ograniczenie zwią-

zane jest z obowiązkiem poniesienia określonych nakładów oraz obowiązkiem pro-

wadzenia działalności na terenie strefy przez 3 lub 5 lat. Ponadto za mankament moż-

na uznać brak pewności co do losu specjalnych stref ekonomicznych po roku 2020.

Inną metodą optymalizacji podatkowej związanej z  wyborem miejsca prowa-

dzenia działalności jest kwestia wysokości podatku od nieruchomości i dostępność 

ewentualnych zwolnień z takiego podatku. W związku z tym przedsiębiorcy (szcze-

gólnie ci rozpoczynający działalność i planujący poniesienie dużych nakładów inwe-

stycyjnych związanych z gruntami i/lub budynkami) powinni wziąć pod uwagę pro-

wadzoną przez gminę politykę związaną z wysokością podatków od nieruchomości. 

Wprawdzie obecnie w Polsce stawki podatku od nieruchomości są niskie w porów-

naniu z ich odpowiednikami w innych krajach europejskich, jednakże – jak podkreśla 

2 Dz.U. z 2007 r., nr 42, poz. 274
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Wyrzykowski [2013] – wysokość tego podatku jest istotnie ważna dla bardzo dużych 

inwestycji związanych z  gruntami i/lub budynkami. Ponadto Wyrzykowski [2013] 

wskazuje, że po wprowadzeniu spodziewanych zmian, których celem jest zbliżenie 

poziomu pobieranych w Polsce podatków od nieruchomości do poziomu unijnego, 

kwestia wysokości tego podatku w konkretnych gminach może się stać ważnym ele-

mentem optymalizacji podatkowej poprzez wybór miejsca prowadzonej działalności.

Wybór najkorzystniejszej metody nabycia lub 
eksploatacji składnika majątku trwałego jako metoda 
optymalizacji podatkowej

Praktyka gospodarcza wskazuje, że decyzje związane z  wyborem formy finansowa-

nia nabycia składników majątku trwałego w  przedsiębiorstwie, w  znaczący sposób 

wpływają na opodatkowanie przedsiębiorstwa, a także na jego płynność finansową. 

Przykładami optymalizacji podatkowej w tym zakresie jest wybór jednej z metod eks-

ploatacji majątku trwałego, do których zaliczyć można: umowę najmu na odpłatne 

jego nabycie lub używanie, leasing czy też inne umowy o  podobnym charakterze. 

Każda z wymienionych form daje przedsiębiorcy tę samą wartość tarczy podatkowej, 

natomiast różnią się one tym, że rozłożone są w różnych okresach, co ma bezpośredni 

wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Liczne symulacje w  literaturze przedmiotu (m.in. Wyrzykowski [2013]) wskazują, 

że najbardziej efektywną metodą optymalizacji podatkowej w  zakresie nabycia lub 

eksploatacji składnika majątku trwałego jest leasing składnika majątkowego, ponie-

waż przyczynia się do pozyskania największej (w  porównaniu z  innymi wymienio-

nymi formami) tarczy podatkowej. Ponadto jest to metoda niebudząca żadnych za-

strzeżeń ze strony organów podatkowych po spełnieniu dwóch warunków. Przepisy 

podatkowe pozwalają zaliczyć w  koszty uzyskania przychodów koszty leasingowe, 

gdy łączny koszt przeprowadzonej operacji (wpłata początkowa + raty leasingowe + 

kwota wykupu) nie może być mniejszy niż początkowa wartość tego środka trwałe-

go, natomiast okres zawarcia umowy leasingu nie może być krótszy niż 40% okresu, 

w którym nastąpiłaby podatkowa amortyzacja tego składnika. Mówiąc o efektywno-

ści tej metody optymalizacji, warto również dodać, że korzyścią dla przedsiębiorcy 

z niej płynącą jest również to, że leasing jest najkorzystniejszy pod kątem oceny zdol-

ności płatniczej przedsiębiorstwa, ponieważ w przedziale czasu angażuje najmniej-
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sze wartości jego składników pieniężnych, pozwalając równocześnie na zaliczenie ich 

w całości do kosztów zmniejszających bezpośrednio podstawę opodatkowania po-

datkiem dochodowym.

Wybór zasad rozliczeń dokonywanych z organami 
podatkowymi jako metoda optymalizacji podatkowej

Przepisy podatkowe określają daty regulowania zobowiązań podatkowych – czy to 

dla podatku dochodowego, gdzie określone są terminy dla zaliczek na podatek rocz-

ny, czy też dla podatku VAT, który rozliczany jest w miesięcznych okresach. Jednakże 

przedsiębiorcy sektora MŚP spełniający określone warunki ustawowe mogą skorzy-

stać z przewidzianych w przepisach prawa podatkowego rozwiązań, które w istotny 

sposób wpłyną na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Jedną z  udogodnień dotyczących zasad rozliczeń dokonywanych z  organami 

podatkowymi jest kwartalne rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy. Z  formy 

tej może skorzystać podatnik, który wybrał jako formę opodatkowania ryczałt od 

przychodów ewidencjonowanych bądź też rozlicza się według skali podatkowej lub 

19% podatku liniowego i posiada status tzw. małego podatnika. Za małego podat-

nika, zgodnie z art. 5a ust. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych3, uważa się podmiot, u którego wartość sprzedaży wraz z podat-

kiem w poprzednim roku podatkowym nie przekracza równowartości 1 200 000 euro 

w przeliczeniu na zł według średniego kursu NBP. Ponadto mały podatnik może ko-

rzystać z ułatwień w rozliczaniu podatku VAT i dokonać wyboru tzw. kasowej metody 

rozliczeń, która zdefiniowana jest w art. 21 ustawy o VAT. W wypadku takiego wyboru 

obowiązek podatkowy jest odraczany w czasie i powstaje dopiero w chwili dokona-

nia zapłaty za towar bądź usługę przez kontrahenta. Największą korzyścią tej meto-

dy jest niewątpliwie możliwość zachowania płynności finansowej przedsiębiorstwa. 

Wybierając kwartalne rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy, przedsiębiorca 

uzyskuje swoisty kredyt podatkowy. Polega on na tym, że należne zobowiązanie po-

datnik wpłaca dopiero po upływie kwartału, dzięki czemu nie angażuje swoich środ-

ków finansowych co miesiąc na zapłacenie zaliczki. Skutkuje to tym, że przedsiębior-

stwo z pieniędzy tych finansuje bieżącą działalność. Kolejną korzyścią z kwartalnego 

3 Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350, z późn. zm.

Wybrane metody optymalizacji podatkowej w sektorze MŚP w Polsce



292

rozliczania jest mniejsza pracochłonność związana z obliczaniem zaliczek, co wynika 

z faktu, że przedsiębiorstwo nie musi tego robić 12 razy w ciągu roku, tylko 4.

Uwagi końcowe

W  artykule omówiono tylko wybrane metody optymalizacji podatkowej dostępne 

dla polskich przedsiębiorstw sektora MŚP. Wyraźnie natomiast należy zaznaczyć, że 

w ciągu ostatnich kilkunastu lat w Polsce obszar działań i metod optymalizacji zobo-

wiązań podatkowych stał się przedmiotem większego zainteresowania zarówno ze 

strony praktyki, jak i ze strony doktryny prawa podatkowego. Wciąż pojawiają się co-

raz to nowsze propozycje zmniejszania wysokości obciążeń podatkowych na różnych 

płaszczyznach działalności przedsiębiorstwa. Wyrzykowski [2013] zauważa również, 

że polityka optymalizacji podatkowej w  przedsiębiorstwach jest coraz śmielsza. Do 

innych metod optymalizacji podatkowej niebudzących kontrowersji zaliczyć można 

m.in.: wybór zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług, przesunięcie 

momentu wystawienia faktury VAT, wybór formy umowy regulującej współpracę ze 

zleceniobiorcami, wybór metod i stawek amortyzowania majątku trwałego.

Istnieją również metody bardziej wyszukane, przy których istnieje ryzyko konflik-

tu z organami podatkowymi, dlatego też praktyka gospodarcza wskazuje, że metody 

te rzadko spotykane są w sektorze MŚP i pozostają domeną przedsiębiorstw między-

narodowych. Przykładem może być np. optymalizacja poprzez politykę cen kontrolo-

wanych (wiążące porozumienia cenowe), optymalizacja poprzez wykorzystanie po-

datkowych grup kapitałowych.

Przedsiębiorstwa sektora MŚP powinny korzystać z  omówionych w  niniejszym 

opracowaniu metod optymalizacji, które dostępne są w polskich przepisach podat-

kowych, przez co są bezpieczne i nie niosą ryzyka konfliktu z organami podatkowymi. 

Jak już wspomniano, niekorzystanie z możliwości optymalizowania obciążeń podat-

kowych, a w szczególności podatku dochodowego, powoduje uszczuplenie środków 

własnych, które przedsiębiorstwa mają do dyspozycji, i ograniczenie możliwości roz-

wojowych, a także zmniejszenie płynności finansowej. 
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Wprowadzenie

Realizacja podstawowej funkcji systemu podatkowego, jaką jest funkcja fiskalna, wy-

maga tak skonstruowanych instytucji prawa podatkowego, by zapewnić efektywność 

systemu podatkowego (realizację potencjalnie najwyższego poziomu dochodów po-

datkowych możliwą do uzyskania przy wykorzystaniu obowiązujących instrumentów 

prawnych). Na efektywność systemu podatkowego wpływ mogą mieć różne deter-

minanty. Poza sprawną administracją skarbową będzie to skuteczny system podatko-

wy [Raczkowski 2016, s. 72]. System podatkowy rozumiany jako całokształt podatków 

obowiązujących w  danym państwie powinien tworzyć spójną i  logiczną całość za-
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równo pod względem prawnym, jak i ekonomicznym. Jednym z niezbędnych wymo-

gów ekonomicznych jest ustalenie podmiotu podatkowego [Kosikowski 1998].

Jak wskazuje Kalinowski [2009, s.  53], podmiotowość podatkowa to cecha nor-

matywna przypisana przez przepisy prawa podatkowego w ten sposób, że przepisy 

te przyznają określone zdolności prawne, tj. zdolności posiadania określonych praw 

i obowiązków wyznaczonych przepisami prawa podatkowego oraz zdolność ich wy-

konywania, przez co podmiot ma możliwość wejścia w konkretne stosunki prawno-

podatkowe, uprawniające lub zobowiązujące do określonego zachowania w  sferze 

prawa podatkowego. 

Niniejsze opracowanie koncentruje się na problemie sposobu określenia podmio-

towości podatkowej w poszczególnych podatkach i wykazaniu wpływu nieprecyzyj-

nych konstrukcji normatywnych dla efektywnej realizacji zobowiązań podatkowych, 

która w większej skali wpływa na efektywność systemu podatkowego. Badania opie-

rają się na metodzie dogmatycznej w zakresie analizy ustaw podatkowych, uzupeł-

nionej metodą empiryczną, obejmującą wybrane orzeczenia sądów administracyj-

nych. 

 
Podmiotowość podatkowa 

Prawo podatkowe, inaczej aniżeli prawo cywilne, nie przyznaje podmiotowości 

w drodze generalnej normy prawnej. W rezultacie w prawie podatkowym nie można 

wskazać jednolitego i  powszechnego katalogu podmiotów. Podmiotowość podat-

kowa nie stanowi immanentnej cechy określonych kategorii podmiotów, lecz cechę 

normatywną, o której posiadaniu decyduje jedynie przepis materialnego prawa po-

datkowego [Kostecki 1982, s. 130]. 

Z perspektywy elementów konstrukcji podatku najistotniejszym podmiotem jest 

podatnik. Normy prawa podatkowego mogą przypisywać określone prawa i  obo-

wiązki również inkasentom, płatnikom, następcom prawnym podatników, płatników 

i  inkasentów, osobom ponoszącym odpowiedzialność jako osoby trzecie. Punktem 

wyjścia konstrukcji podmiotowości podatkowej nie jest określony podmiot z  jego 

specyficznymi cechami i  właściwościami, lecz sytuacja faktyczna stanowiąca two-

rzywo dla konstrukcji przedmiotu podatku, gdyż zakres podmiotowy podatku de-

terminowany jest wyraźnie przez jego zakres przedmiotowy [Mastalski 2009, s. 45]. 

Przymiot podatnika przyznawany jest podmiotom, z  którymi można związać okre-
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śloną sytuację faktyczną lub prawną rodzącą obowiązek podatkowy [Mastalski 1985, 

s. 206]. O posiadaniu bądź braku podmiotowości podatkowej w danym podatku de-

cyduje nie tylko hipotetyczna, lecz także rzeczywista, tj. obiektywna, możność zna-

lezienia się w sytuacji, którą typizuje przedmiot podatku. Obowiązku podatkowego 

nie można sprowadzić jedynie do samego świadczenia pieniężnego na rzecz pań-

stwa, gdyż podmiot zobowiązany jest ponadto do wypełnienia licznych obowiązków 

instrumentalnych, niezbędnych do ustalenia zobowiązania podatkowego i  jego re-

alizacji [Kalinowski 1999, s.  133]. Do obowiązków instrumentalnych obciążających 

podatników należy zaliczyć w szczególności prowadzenie ksiąg, ewidencji, składanie 

deklaracji oraz zeznań podatkowych. 

Prawo podatkowe nie działa w  całkowitym oderwaniu od prawa prywatnego. 

Podatki z  definicji mają charakter majątkowy, przez co aksjologicznie pojmowany 

podmiot prawa podatkowego jest najczęściej podmiotem prawa prywatnego. Brak 

podmiotowości prywatnoprawnej prowadzi do niemożności posiadania majątku, 

z którego można uiścić podatek, rodzi problemy z reprezentacją czy zasadami odpo-

wiedzialności. Prawo podatkowe przejmuje zazwyczaj zakres podmiotowości z prawa 

prywatnego. De lege lata wyróżnić należy w prawie cywilnym trzy grupy podmiotów: 

osoby fizyczne, osoby prawne i podmioty bez osobowości prawnej, czyli jednostki or-

ganizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność praw-

ną (osoby ustawowe). 

W  artykule 135 ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 

2017, poz. 201) wskazano, że zdolność prawną i  zdolność do czynności prawnych 

w sprawach podatkowych ocenia się według przepisów prawa cywilnego, jeżeli prze-

pisy prawa podatkowego nie stanowią inaczej. Choć podmiotowość cywilnoprawna 

wraz z jej atrybutami ma dla wyznaczenia podmiotowości podatkowej niebagatelne 

znaczenie. Istotne z perspektywy prawa podatkowego jest to, by podmiot stosunku 

prawnego mógł być podmiotem zdarzeń, z którymi łączy się określone skutki praw-

nopodatkowe. 

Brak podmiotowości w prawie prywatnym może prowadzić do niemożności po-

siadania majątku, z  którego można uiścić podatek. Choć zasadniczo prawo podat-

kowe przejmuje katalog podmiotów z prawa prywatnego w pewnych przypadkach, 

podmiotowość podatkową uzyskują podmioty, które są jej pozbawione w  prawie 

prywatnym, jeśli ustawodawca uzna, że są zdolne do poniesienia ciężaru podatku.

Na podstawie art. 217 Konstytucji RP nakładanie podatków, innych danin publicz-

nych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i  stawek podatkowych, 
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a  także zasad przyznawania ulg i  umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych 

od podatków następuje w drodze ustawy. Podmiotowość podatkowa ma zatem cha-

rakter ustawowy, gdyż może być ustanowiona wyłącznie w ustawie [Kalinowski 2009, 

s.  57]. Brak określenia podmiotu podatku prowadziłby do wniosku, że podatku nie 

ustanowiono [Brzeziński, Kalinowski, Olesińska 2015, s. 647]. W praktyce każda usta-

wa podatkowa określa katalog podmiotów oraz warunki, jakie muszą spełnić, by na-

być określone uprawnienia i obowiązki podatkowe. W konsekwencji podmiotowość 

podatkowa musi być rozpatrywana odrębnie w  stosunku do każdego z  podatków. 

Ustawodawca decyduje w sposób dyskrecjonalny o sposobie wyznaczenia podmiotu 

podatku na gruncie każdej z ustaw podatkowych. Skutkiem takiej sytuacji jest zróżni-

cowanie katalogu podatników w poszczególnych podatkach. Zgodnie z treścią art. 7 

§  1 ustawy Ordynacja podatkowa podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna 

lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy 

ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Na mocy § 2 tegoż artykułu usta-

wy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne podmioty niż wymienione w § 1. 

Określenie podatnika odbywa się nie tylko poprzez wyliczenie kategorii podmiotów, 

które mogą wystąpić w stosunku prawnopodatkowym, lecz także poprzez wskazanie, 

że podmioty te podlegają obowiązkowi podatkowemu. W rezultacie podmiotowość 

podatkowa sprowadzona zostaje do przypisania przez ustawę konkretnego obowiąz-

ku podatkowego, a podatnikiem będzie tylko podmiot, u którego może wystąpić sy-

tuacja pozwalająca przypisać mu obowiązek podatkowy. Podmiot podatku związany 

jest zawsze konstrukcyjnie z przedmiotem podatku. Prawidłowo określony podmiot 

podatku jest warunkiem realizacji obowiązków podatkowych.

 
Spory wokół podmiotowości podatkowej – wybrane 
przykłady

Pomimo stabilnego systemu podatkowego z  wyznaczonym katalogiem podatków 

i  rzeczywistością gospodarczą, w  której funkcjonują podmioty w  określonych for-

mach prawnych (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące 

osobami prawnymi, posiadające zdolność prawną i te, które jej nie posiadają), kwestie 

określenia zakresu podmiotów, na których ciąży obowiązek podatkowy w poszcze-

gólnych ustawach, budzą kontrowersje, o czym świadczy rozbieżne orzecznictwo np. 

w  zakresie podmiotowości w  podatku od nieruchomości, podatku akcyzowym czy 
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podatku od towarów i  usług. Każda ustawa podatkowa określa podmioty, na które 

nałożony został obowiązek podatkowy. Nie rodzi wątpliwości możliwość przypisania 

zdolności do bycia podatnikiem tym podmiotom, które posiadają podmiotowość 

w sferze prawa prywatnego – osobom fizycznym, osobom prawnym i tym jednost-

kom organizacyjnym, które mają na mocy ustaw szczególnych zdolność prawną (np. 

handlowe spółki osobowe). 

W  praktyce występują podmioty wykazujące pewien sposób zorganizowania, 

które tej zdolności nie posiadają. Gdy ustawa podatkowa posługuje się pojęciem 

„jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej”, określenie katalogu po-

datników musi nastąpić przez odniesienie do przedmiotu podatku. Pojęcie „jednost-

ka organizacyjna niemająca osobowości prawnej” nie zostało zdefiniowane w  pra-

wie podatkowym ani też w polskim systemie prawa. Wobec braku definicji legalnej 

trudno jest ustalić normatywną treść tego pojęcia. W doktrynie [Dawidowicz, s. 33] 

przyjmuje się, że jednostki te są tworami społecznymi, przejawiającymi się w postaci 

zorganizowanej formy działalności ludzkiej, których funkcjonowanie regulują różne 

gałęzie prawa (por. uchwała SN z dnia 26 stycznia 1996 r. sygn. akt III CZP 111/95). Są 

one ustanawiane w ramach prawa zarówno publicznego, jak i prywatnego, stanowiąc 

punkty zarachowania kompetencji publicznoprawnych lub prywatnoprawnych. Stąd 

też brak jednolitej regulacji prawnej stanowiącej podstawę ich działania. Trudno nie 

zauważyć, że jest to kategoria podmiotów wewnętrznie bardzo zróżnicowana i obej-

mująca instytucje podmiotowe występujące na gruncie różnych gałęzi prawa. Dla 

uniknięcia kazuistycznego określenia podatnika ustawodawca podatkowy posługuje 

się kategorią o szerokim i niedookreślonym zakresie znaczeniowym, jaką jest jednost-

ka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. Posłużenie się nią na gruncie okre-

ślonego podatku nie oznacza, że wszystkie objęte nią jednostki organizacyjne muszą 

być podmiotami tego podatku. Zastosowanie pojęcia o tak szerokim zakresie znacze-

niowym będzie rodziło pytanie o zakres podmiotowy opodatkowania. Podatnikiem 

będzie tylko jednostka, której można przypisać obowiązek podatkowy.

Stosunki prawnopodatkowe są stosunkami o  charakterze majątkowym, pie-

niężnym i  koncentrują się na przekazaniu odpowiedniej części majątku podatnika 

wierzycielowi podatkowemu. Z  tego wynika, że możliwość wyodrębnienia majątku 

podatnika należałoby uznać za najistotniejszy element składowy konstrukcji podat-

nika. Innym ważnym elementem jest posiadanie organów zarządzających, których 

działania lub zaniechania mogłyby zostać przypisane danemu podmiotowi podatku. 

Autonomia w sferze majątkowej oraz wyodrębnienie organizacyjne pozwala nie tyl-
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ko na osiąganie dochodu czy też obrotu (podlegającego opodatkowaniu), ale też na 

wykonanie obowiązku zapłaty podatku oraz ponoszenie odpowiedzialności za zobo-

wiązania podatkowe. Ustawy nadają podmiotowość prawnopodatkową również tym 

jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, które są zorganizo-

wane według pewnego schematu pozwalającego na działanie, dysponujące mająt-

kiem oraz zasobami ludzkimi – co pozwala im uczestniczyć w obrocie gospodarczym 

mimo braku osobowości prawnej. Dla uznania podmiotowości jednostek organiza-

cyjnych nieposiadających osobowości prawnej jest więc istotne, że można przypisać 

im określoną relację do przedmiotu podatku [Kalinowski 2013, s. 189]. 

Jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych 

ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują nu-

mery identyfikacji podatkowej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 październi-

ka 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 1995 r. 

Nr 142, poz. 702 z późn. zm.).

Szczególne problemy z  ustaleniem podmiotowości podatkowej pojawiają się 

w  odniesieniu do spółki cywilnej. Nie sposób zaprzeczyć, że spółka cywilna – po-

mimo braku zdolności prawnej – to jednostka organizacyjna. Jest bowiem zinstytu-

cjonalizowanym, zalegalizowanym tworem organizacyjnym, ośrodkiem działalności 

gospodarczej, ma w  pewnej mierze wyodrębniony majątek, który wprawdzie jest 

majątkiem wspólników, ale został z niego wydzielony z uwagi na prowadzoną dzia-

łalność gospodarczą (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 

17 września 1999 r., sygn. akt V SA 100/99). Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 

10  marca 2009  r. (sygn. akt P 80/08), stwierdził, że ustawodawca podatkowy może 

nadawać spółce cywilnej, występującej jako jednostka organizacyjna wspólników 

działająca w ich wspólnym imieniu i opierająca się na majątku objętym wspólnością 

łączną, status podatnika (podmiotowość prawnopodatkową). Podobny pogląd Try-

bunał Konstytucyjny wyraził w postanowieniu z dnia 13 kwietnia 2010 r. (sygn. akt P 

35/09), stwierdzając, że z  podmiotowością podatkowoprawną spółki cywilnej kore-

sponduje uregulowanie art. 115 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, z którego wynika 

możliwość uznania spółek cywilnych za podatnika. Wniosek ten można wyprowa-

dzić z treści art. 115 ustawy Ordynacja podatkowa, który reguluje odpowiedzialność 

wspólników spółek osobowych za zobowiązania podatkowe tych spółek. Skoro 

art. 115 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, że wspólnik spółki cywilnej […] 

odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami 

za zaległości podatkowe spółki, należy przyjąć, że spółka cywilna może mieć status 
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podatnika. Świadczy o tym również fakt, że spółki podlegają obowiązkowi ewiden-

cyjnemu, o  czym przesądza treść art.  5 ust.  3 pkt  2) ustawy z  dnia 13  października 

1995  r. o zasadach ewidencji i  identyfikacji podatników i płatników. Podmiotowość 

podatkowoprawna spółki cywilnej wzbudza kontrowersje przede wszystkim w  po-

datkach majątkowych. Spółka ta, nie posiadając zdolności prawnej w  sferze prawa 

prywatnego, nie może nabyć w swoim imieniu żadnego prawa, w tym np. prawa wła-

sności nieruchomości. W wyniku zawarcia umowy spółki cywilnej nie mamy do czy-

nienia z żadnym nowym podmiotem prawa, lecz jedynie ze stosunkiem zobowiązu-

jącym wspólników do wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. Poważne 

rozbieżności w orzecznictwie co do ustalenia, czy to sama spółka, czy też wspólnicy 

spółki cywilnej są podatnikami podatku od nieruchomości, doprowadziły do podję-

cia przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały z dnia 13 marca 2017 r. (sygn. II FPS 

5/16), w której wyrażono stanowisko, że w świetle art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycz-

nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) 

podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a  nie spółka 

cywilna. Sąd wskazał, że skoro w myśl regulacji prawa cywilnego spółka cywilna nie 

może być właścicielem nieruchomości, użytkownikiem wieczystym gruntu ani też – 

jak w sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia – najemcą lokalu komunalnego, 

to w świetle postanowienia art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie 

jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Obowiązek w tym podatku ciąży soli-

darnie na wszystkich wspólnikach spółki cywilnej.

Od 2011 r. zarysował się wyraźny spór wokół podmiotowości spółki cywilnej w po-

datku akcyzowym. Kwestia podmiotowości spółki cywilnej nie była oczywista na grun-

cie ustaw o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 29 poz. 257) 

i ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz.U. nr 3, poz. 11). Naczelny Sąd Administracyjny 

w wyroku z dnia 22 grudnia 2011 r. (sygn. akt I GSK 725/10) wskazał, że ustawodawca 

w żadnym przepisie ustawy z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym nie przyznał 

wyraźnie spółce cywilnej podmiotowości podatkowoprawnej w zakresie stwierdzenia 

i zwrotu nadpłaconego podatku akcyzowego. Sąd uznał, że prawodawca postanowił 

jedynie w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym z 2004 r., że podatnikami akcyzy 

są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości 

prawnej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu. Żaden przepis tej 

ustawy wyraźnie nie stanowił, że stroną postępowania w przedmiocie zwrotu nadpłaty 

akcyzy jest spółka cywilna. W wyroku z dnia 24 stycznia 2012 r. (sygn. akt I GSK 747/10) 

Naczelny Sąd Administracyjny, odmawiając spółce cywilnej statusu podatnika podat-
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ku akcyzowego, wskazał, że konsekwencje braku podmiotowości prawnej spółki cy-

wilnej przejawiają się między innymi w tym, że: stroną zawieranych umów są wszyscy 

wspólnicy, a nie spółka; podmiotami praw i obowiązków są wszyscy wspólnicy, a nie 

spółka; stroną postępowania sądowego czy administracyjnego są wszyscy wspólnicy, 

a nie spółka; majątek spółki jest majątkiem wspólnym wspólników; odpowiedzialność 

za zobowiązania ponoszą wspólnicy, a nie spółka […].

W  wielu orzeczeniach sądy administracyjne konsekwentnie odmawiały pod-

miotowości spółce cywilnej, uznając za podatników podatku akcyzowego wspólni-

ków1. Jednocześnie część sądów prezentowała pogląd, że to spółka cywilna, a  nie 

jej wspólnicy są podatnikami akcyzy2. W wyroku z dnia 12 marca 2014 r. (sygn. akt. 

I GSK 533/12) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że ustawa z 2008 r. o podatku 

akcyzowym nie uzależnia posiadania statusu podatnika od formy prawnej, w  jakiej 

dany podmiot wykonuje czynności opodatkowane akcyzą. Za podatników podatku 

akcyzowego są zatem uznawane nie tylko osoby fizyczne, osoby prawne oraz jed-

nostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które będą dokonywały czyn-

ności opodatkowanych podatkiem akcyzowym, ale również będą nimi spółki cywilne 

oraz małżeństwa dokonujące takich czynności, co potwierdza unormowanie zawarte 

w  art.  11 in fine ustawy o  podatku akcyzowym. Należy zatem przyjąć, że to spółce 

cywilnej, jako organizacji wspólników, a nie samym wspólnikom przyznano podmio-

towość podatkowoprawną. W  uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z  dnia 

14 grudnia 2015 r. (sygn. akt I GPS 1/15) podjętej wobec braku jednolitego podejścia 

judykatury rozstrzygnięto, że w rozumieniu art. 13 ust. 1 oraz art. 102 ust. 1–3 usta-

wy o podatku akcyzowym podatnikiem jest spółka cywilna. Wobec dotychczasowych 

dylematów z  ustaleniem podmiotowości spółek cywilnych w  podatku akcyzowym 

należałoby postulować wprowadzenie przepisu, na którego mocy za podatnika po-

datku akcyzowego uznaje się również spółkę cywilną. W tym wypadku, uzasadniając 

treść przyjętej uchwały, NSA odwołał się do orzecznictwa sądów administracyjnych, 

ukształtowanego jeszcze na tle ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku 

akcyzowym z 1993 r. w zakresie podmiotu opodatkowania. W wyrokach tych przyj-

mowano, że wszelkie obowiązki i uprawnienia podatników z niej wynikające odnoszą 

się do spółek cywilnych, a nie bezpośrednio do wspólników.

1  Wyr. WSA w Kielcach z 6.6.2013 r., sygn. akt I SA/Ke 233/13; wyr. WSA w Kielcach z 22.8.2013 r.,sygn. 
akt I SA/Ke 421/13; wyr. WSA w Kielcach z 21.11.2013 r., sygn. akt I SA/Ke 616/13; wyr. WSA w Olsztynie 
z 4.12.2013 r., sygn. akt I SA/Ol 635/13; wyrok WSA w Warszawie z 25.3.2014 r., sygn. akt V SA/Wa 1883/13.

2 Wyr. WSA w Szczecinie z 12.9.2013 r., I SA/Sz 186/13.
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Inny ciekawy spór zakończony poważnymi zmianami w zasadach rozliczeń podat-

ku od towarów i  usług w  jednostkach samorządu terytorialnego dotyczył podmio-

towości jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (jednostek 

budżetowych i zakładów budżetowych) w podatku od towarów i usług [Sobiech, So-

biech 2017, ss. 29–34]. Te podmioty sfery prawa publicznego poddane zostały oce-

nie z perspektywy kryterium samodzielności prowadzenia działalności gospodarczej 

(w  rozumieniu podatku od towarów i  usług). W  wyroku Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław prze-

ciwko Ministrowi Finansów rozstrzygnięto kwestię podmiotowości prawnopodatko-

wej jednostek samorządu terytorialnego, przesądzając, że podatnikiem podatku od 

towarów i usług jest gmina, a nie jej jednostki budżetowe. Kwestia zdolności samo-

rządowych zakładów budżetowych do bycia samodzielnym podatnikiem podatku 

od towarów i usług była przedmiotem uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z dnia 26 października 2015 r. (sygn. akt I FPS 4/15). Sąd uznał, że samorządowe zakła-

dy budżetowe – pomimo większego stopnia samodzielności niż jednostki budżetowe 

– nie są wystarczająco samodzielne, a w konsekwencji nie posiadają podmiotowości 

na gruncie podatku od towarów i  usług. W  rezultacie wydanych orzeczeń należało 

przyjąć, że wszelkie czynności dokonywane na rzecz osób trzecich przez jednostki 

organizacyjne utworzone przez samorząd powinny być rozliczane przez jednostkę 

samorządu terytorialnego, która je utworzyła, a  czynności dokonywane w  ramach 

samorządu (zarówno pomiędzy jednostkami budżetowymi, jak i  zakładami budże-

towymi) mają charakter wewnętrzny. Wcześniej dominowała praktyka, potwierdza-

na przez organy skarbowe, polegająca na tym, że każda z  jednostek budżetowych 

w sytuacji, gdy przekroczyła ustawowy poziom wysokości sprzedaży, rejestrowała się 

w urzędzie skarbowym jako odrębny podatnik podatku od towarów i usług, posiada-

jący własny NIP i składający własne deklaracje w zakresie tego podatku. Podejście to 

okazało się nieprawidłowe i w celu realizacji wyroku TSUE i uchwały NSA ustawodaw-

ca wprowadził obowiązek centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług ustawą 

z  dnia 5  września 2016  r. o  szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów 

i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację 

projektów finansowanych z  udziałem środków pochodzących z  budżetu Unii Euro-

pejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016, poz. 1454).
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Zakończenie 

Krytycznie należy ocenić redakcję ustaw podatkowych, która rodzi wątpliwości co do 

zakresu podmiotowego. To, na kogo ustawa nakłada obowiązek podatkowy, wpływa 

na zdolność bycia stroną postępowania, zakres odpowiedzialności za zobowiązania 

podatkowe, możliwość ponoszenia odpowiedzialności jako osoba trzecia czy następ-

ca prawny. Wskazując podatników poszczególnych podatków, ustawodawca może 

się kierować zasadą autonomii prawa podatkowego i nakładać obowiązek podatko-

wy na podmioty, które na gruncie prawa prywatnego zdolności prawnej nie mają. Ze 

względu na powiązanie podmiotu podatku z obowiązkiem podatkowym stosuje się 

technikę ustawodawczą polegającą na szerokim zakreśleniu podmiotów, którym bę-

dzie można przypisać obowiązek podatkowy. W sytuacji braku możliwości przypisa-

nia obowiązku podatkowego należy uznać, że podmiot podatnikiem nie jest. Biorąc 

pod uwagę konieczność tworzenia szczelnego systemu podatkowego uzasadnione 

jest podejście polegające na używaniu ogólnych pojęć, np. „jednostka organizacyjna 

niemająca osobowości prawnej” nawet jeśli w konkretnych przypadkach pojawią się 

wątpliwości co do możliwości zaliczenia podmiotu do tej kategorii. Jednak w sytuacji, 

gdy zakresem tym objęta jest organizacja taka jak spółka cywilna występująca licznie 

w obrocie (ok. 280 tys. spółek), ustawodawca, chcąc nałożyć obowiązek podatkowy, 

powinien przesądzić, czy uwzględnia normatywny charakter tej spółki i nakłada obo-

wiązek podatkowy wyłącznie na wspólników, czy też, kierując się autonomią prawa 

podatkowego, przypisuje podmiotowość samej spółce. W nauce prawa podatkowe-

go wskazuje się na konieczność interdyscyplinarnej refleksji o prawie podatkowym, 

także w  kontekście problemów podmiotowości [Bundgaard, ss. 90–91]. Patrzenie 

na konkretny podmiot z  perspektywy spójności systemu prawnego powinno skła-

niać prawodawcę do uwzględniania przy tworzeniu katalogu podatników cech 

konstrukcji normatywnej, by w tych przypadkach, gdy ustawodawca ma możliwość 

przesądzenia, na kogo nałożyć ciężar podatku (nie jest to wprost zdeterminowane 

przedmiotem podatku), dążyć do rozwiązań harmonijnych mających na uwadze ich 

specyficzne cechy prawne.

Agnieszka Sobiech
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Wprowadzenie

Pomimo rozwoju międzynarodowego handlu usługami, inwestycjami, handlowymi 

aspektami praw własności intelektualnej lub innych dla wielu przedsiębiorstw na ca-

łym świecie nadal najważniejszy jest handel towarami. Towarzyszą mu bariery róż-

nego typu: językowe, kulturowe, nieznajomość przepisów celnych kraju importera, 

taryfy celne, bariery pozataryfowe itp. Wszystkie te bariery stwarzają zagrożenia i są 

przesłanką dla wielu rodzajów ryzyka związanych z wymaganiami działalności zgod-
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nej z prawem zarówno kraju eksportera, jak i kraju importera, a także ze standardami 

międzynarodowymi. Działanie zgodne z  prawem to jeden z  podstawowych obo-

wiązków każdego przedsiębiorcy. Zespół działań, procedur i systemów, których za-

daniem jest zapobieganie występowaniu ryzyka natury prawnej, określany jest naj-

częściej anglojęzycznym terminem compliance [Makowicz 2011]. W odniesieniu do 

wymogów prawnych dotyczących procedur celnych używany jest termin customs 

compliance. Minimalizacja przyszłych potencjalnych kosztów działań niezgodnych 

z  przepisami celnymi ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo prawno-ekono-

miczne firmy. 

Przedsiębiorstwa międzynarodowego obrotu towarowego, podobnie jak 

i wszystkie inne podmioty (organizacje) gospodarujące, dążą do prowadzenia swo-

jej działalności w warunkach bezpiecznego otoczenia. Bez wdawania się w niezwyk-

le rozbudowane i  zróżnicowane definicje bezpieczeństwa najszerzej rozumianego, 

a  nawet zawężonych do bezpieczeństwa ekonomicznego [Raczkowski 2014, s.  38; 

2012, s. 81; Stachowiak 1994, s. 189; Księżopolski 2011, s. 32] możemy stwierdzić, że 

jednak sformułowania te tylko pośrednio odnoszą się do bezpieczeństwa ekonomicz-

nego przedsiębiorstw. To ostatnie jest nadal zagadnieniem stosunkowo słabo rozpra-

cowanym naukowo. Względnie niedawno stało się w  nauce polskiej przedmiotem 

poszerzonej refleksji naukowej [por. np. Woźniak 2013, s.  101]. Jednym z  ośrodków 

prowadzących serię badań tego problemu jest zespół funkcjonujący w SGH pod kie-

rownictwem prof.  Kazimierza Kucińskiego. Efektem prac tego zespołu są cykliczne 

publikacje monograficzne. To w ostatniej z nich znajdujemy interesujące rozważania 

metodologiczne na temat bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstwa i  jego 

determinant. Zgodnie z definicją tam zawartą „bezpieczeństwo ekonomiczne przed-

siębiorstw jest […] stanem pozwalającym na osiąganie krótko- i  długookresowych 

celów danego podmiotu gospodarczego. Stabilność funkcjonowania tego podmiotu 

gospodarczego jest determinowana jego umiejętnością ograniczania ryzyka związa-

nego z  podejmowaną i  prowadzoną przez ten podmiot działalnością gospodarczą. 

Zakres przedmiotowy bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw jest zatem 

wyznaczany rodzajem mogącego wystąpić ryzyka” [Niedziółka 2017, s.  25]. Bazując 

na tej definicji, rozważmy zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa prawnego i ryzyk 

z nim związanych jako elementu bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstwa 

działającego na międzynarodowym rynku towarowym.

W ostatnich latach zagadnieniu bezpieczeństwa w procedurach celnych w mię-

dzynarodowym łańcuchu dostaw towarowych poświęcały wiele uwagi zarówno 
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administracje celne, jak i  organizacje międzynarodowe. Równocześnie pojawiły się 

opracowania naukowe poświęcone temu problemowi [Widdowson 2003; Kaczmarek, 

Królak-Werwińska 2008; Truel 2010; Raczkowski 2010].

W  dzisiejszym bardzo skomplikowanym świecie – z  jednej strony zglobalizowa-

nym, a  z  drugiej strony coraz bardziej zdezintegrowanym poprzez organizacje re-

gionalnej integracji gospodarczej i  rosnący egoizm ekonomiczny poszczególnych 

państw – można zaobserwować nowe priorytety zawarte we współczesnym paradyg-

macie prawa celnego. Po 11 września 2001 r. (czyli po ataku terrorystycznym na World 

Trade Center w Nowym Jorku) pojawił się nowy paradygmat: „bezpieczeństwo”. Jed-

nakże kolejne lata wykazały, że skupienie kontrolnych działań celnych na spełnieniu 

tego wymogu stworzyło dodatkowe bariery, wymagania i nowe ryzyko dla biznesu. 

Dla obu partnerów tego procesu – organów celnych i przedsiębiorstw – pojawiły się 

nowe wyzwania związane i  ze skuteczną realizacją wysokich wymagań w  zakresie 

bezpieczeństwa, i z wprowadzeniem jednak koniecznych ułatwień dla międzynaro-

dowego łańcucha dostaw. W wyniku tego członkowie Światowej Organizacji Handlu 

(WTO) oraz Światowej Organizacji Celnej (WCO) przyjęli nowy paradygmat celny – 

„bezpieczeństwo i ułatwienia”.

W XX i XXI w. podejmowano wiele wysiłków w celu opracowania i wprowadzenia 

w życie ułatwień handlowych dotyczących m.in. uniwersalnej międzynarodowej to-

warowej nomenklatury, umów tranzytowych, ułatwień dla odpraw czasowych oraz 

wprowadzono zarówno nowoczesne procedury celne – gospodarcze i zawieszające 

– jak i nowoczesne metody kontroli celnej. Większość tych regulacji nie miała w ca-

łości charakteru obligatoryjnego, co stwarzało możliwości ograniczonego ich stoso-

wania. Dopiero pod koniec 2013 r. po raz pierwszy w historii handlu międzynarodo-

wego członkowie (WTO) zgodzili się przyjąć obligatoryjne środki ułatwiające handel, 

przede wszystkim towarami. W rezultacie długich negocjacji w lutym 2017 r. weszło 

w życie Porozumienie o ułatwieniach w handlu (Trade Facilitation Agreement – TFA). 

Dokument zawiera m.in. przepisy dotyczące stosowania szybszych i efektywniejszych 

procedur celnych poprzez skuteczną współpracę między organami celnymi a innymi 

właściwymi organami i  biznesem. Pomimo dużego znaczenia TFA dla bezpieczeń-

stwa międzynarodowego handlu towarami w praktyce wciąż istnieje wiele różnych 

zagrożeń dla działalności zgodnej z przepisami celnymi.
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Główne obszary ryzyka celnego

Mnogość i złożoność przepisów celnych stwarza okazję do nieuświadomionego ryzy-

ka niedostosowania do nich własnych działań zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, 

jak i w  relacjach z organami celnymi. Głównymi obszarami, których dotyczy ryzyko 

celne, są: ryzyko celne związane z towarem, klientem, miejscem przeznaczenia, łań-

cuchem dostaw (spedycją i  transportem) oraz prawidłowością danych o  dostawie 

w deklaracji celnej.

Ryzyko związane z towarem

Ze względów bezpieczeństwa i polityki zagranicznej rządy – na autonomicznych lub 

międzynarodowych podstawach prawnych – ściśle kontrolują eksport i  import nie-

których towarów, np. materiałów i  sprzętu, w  tym oprogramowania i  technologii, 

które mogą mieć podwójne zastosowanie. Przedsiębiorcy międzynarodowi muszą ro-

zumieć istotę i specyfikę produktu w odniesieniu do obowiązujących przepisów (np. 

konieczność uzyskania licencji na wywóz lub import określonych towarów). Szcze-

gólnie jest to istotne dla przedsiębiorstw dokonujących obrotu sprzętem specjalnym 

przeznaczonym dla potrzeb militarnych – wojskowych czy policyjnych, obrotu bronią 

i amunicją lub tzw. towarami binarnego przeznaczenia. Mają tu zastosowanie regu-

lacje pozataryfowe, bardzo rozbudowane i pochodzące nie tylko z przepisów krajo-

wych czy unijnych, lecz także międzynarodowych [Karczewski 2011].

Jeśli chodzi o import do UE lub wywóz towarów z UE, przedsiębiorcy mogą sko-

rzystać z  internetowej bazy danych, tzw. użytkowej taryfy celnej UE – TARIC – za-

wierającej informacje o  aktualnej taryfie celnej Unii Europejskiej oraz o  wszystkich 

ograniczeniach eksportowo-importowych i  ich podstawie prawnej. Przedsiębiorcy 

w  Polsce mogą skorzystać z  Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej 

ISZTAR – polskiego odpowiednika systemu TARIC.

Przesyłanie towarów nielegalnych, towarów o  zaniżonej wartości lub nieprawi-

dłowo zaklasyfikowanych jest najczęściej traktowane jako przestępstwo celne podle-

gające regulacjom kodeksu karnego skarbowego czy karnego.

Ryzyko związane z klientem

Przedsiębiorstwa prawidłowo dbające o  własne bezpieczeństwo finansowo-ekono-

miczne muszą posiadać wiedzę na temat swoich handlowych partnerów zagranicz-

nych. Przed podjęciem współpracy należy sprawdzić ich wiarygodność. Współpraca 
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ze znanymi zagranicznymi firmami oznacza niższe ryzyko. Szczególną ostrożność 

należy zachować, zlecając odbiór towaru od partnera biznesowego (producenta czy 

eksportera) spedytorowi.

Ryzyko związane z miejscem przeznaczenia dostawy

Ten rodzaj ryzyka naruszenia przepisów celnych jest związany z regulacjami zarówno 

międzynarodowymi, jak i unijnymi. Odnosi się przede wszystkim do eksportu (impor-

tu) towarów do (z) określonych państw czy regionów świata i związane jest z całkowi-

tym lub częściowym zakazem handlu wszystkimi lub tylko określonymi towarami. Do-

tyczy to krajów takich jak Iran, Sudan, Korea Północna czy tych, w których prowadzone 

są działania zbrojne. Międzynarodowe standardy są często łamane przez firmy prze-

mysłu zbrojeniowego, które dostarczają broń wielu państwom objętym działaniami 

zbrojnym, np. do Syrii, Izraela czy na Ukrainę. Także i w tym wypadku przedsiębiorstwa 

w UE prowadzące międzynarodowy obrót towarami mogą minimalizować omawiane 

ryzyko, korzystając z wcześniej wspomnianych instrumentów TARIC czy ISZTAR.

Ryzyko związane z międzynarodowym łańcuchem dostaw

Ryzyko dostarczenia organom celnym nieprawidłowych danych stwarzają również 

niektóre czynności w międzynarodowym łańcuchu dostaw, takie jak przeładunki na 

inny środek transportu, doładunki i wyładunki części dostaw, zmiany w dokumentacji 

handlowej oraz celnej itp.

Ryzyko związane z prawidłowością danych w deklaracji celnej

Prawidłowość danych przedstawionych w zgłoszeniu celnym jest jednym z podsta-

wowych warunków zachowania zgodności z prawem celnym i wymogami na szcze-

blu krajowym, regionalnym lub międzynarodowym. Dlatego bardzo ważne jest do-

starczanie do organów celnych dokładnych, prawdziwych danych, niezależnie od 

formy ich gromadzenia – elektronicznych i/lub papierowych. Ze względów fiskalnych 

na pierwszym miejscu znajduje się właściwa ocena wartości celnej.

Określenie wartości celnej

Najczęściej spotykany problem to zaniżanie wartości celnej towarów importowych, 

rzadziej eksportowych. Jest to przeważnie związane z niestandardową wartością to-

warów, dla których dokumentacja jest bardzo obszerna i nie ogranicza się do faktury. 

W tym zakresie art. VII GATT nie jest wystarczający. Również Porozumienie w sprawie 
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stosowania artykułu VII GATT (tzw. Kodeks wartości celnej), choć bardzo pomocne, 

wymaga uzupełnień, zwłaszcza w  kontekście elementów włączanych do wartości 

celnej lub z niej wyłączanych. W UE istnieje jeszcze jedna ważna dla bezpieczeństwa 

ekonomicznego przedsiębiorstw instytucja prawna – Wiążąca Informacja Taryfowa 

(WIT). Pozwala ona lepiej, poprawniej, a więc i bezpieczniej dokonywać zgłoszeń cel-

nych. Można też korzystać z dodatkowych źródeł, na przykład z Encyklopedii wartości 

celnej 1980–2015 amerykańskiej służby celnej czy z unijnego opracowania pt. „Kom-

pendium tekstów dotyczących ustalania wartości celnej”.

Problematyka ta znalazła odzwierciedlenie także w literaturze naukowej [Idanez 

1984, 1988; Zollezi 2003; Rosenov, O’Shea 2010; Sherman, Glaskhoff, Field 1987; Ra-

vindrakumar 2013]. 

Klasyfikacja towarów według nomenklatury taryfowej

Bezpośrednio z  wartością celną towarów powiązana jest klasyfikacja towarów, czy-

li przypisanie ich do poszczególnych pozycji nomenklatury taryfowej. Powszechnie 

stosowany, w zasadzie we wszystkich administracjach celnych świata, a także w wielu 

regionalnych grupach integracji gospodarczej (UE, Pakt Andyjski), jest spis towarów 

znany jako Konwencja o  zharmonizowanym systemie opisu i  kodowania towarów, 

popularnie nazywany Nomenklaturą HS. Jest on wykorzystywany wprost lub też jako 

baza dla własnych, rozbudowanych najczęściej o dodatkowe kody cyfrowe i załączni-

ki, nomenklatur towarowych, a co za tym idzie – wykorzystywanych jako podstawa 

taryf celnych [Paez 2009].

Zakwalifikowanie towaru do odpowiedniej, poprawnie oznaczonej pozycji tary-

fowej wiąże się z dużym ryzykiem. Błąd, nawet w jednej cyfrze, może być niezwykle 

kosztowny, a więc może zagrozić bezpieczeństwu ekonomicznemu firmy.

Pochodzenie towarów 

Ryzyko związane z właściwym określeniem pochodzenia towarów w zgłoszeniu cel-

nym jest prawdopodobnie najpoważniejszym ryzykiem dla bezpieczeństwa praw-

no-ekonomicznego przedsiębiorstwa w relacjach z organami celnymi. Choć istnieje 

międzynarodowe porozumienie dotyczące reguł pochodzenia towarów, to jednak 

jego obszerność oraz złożoność metod określania pochodzenia jest bardzo częstą 

przesłanką popełnienia błędu czy nawet przestępstwa celnego. W  UE zwiększenie 

bezpieczeństwa w tym zakresie zapewnia korzystanie z Wiążącej informacji o pocho-

dzeniu. Decyzje wydane w ramach tej instytucji (podobnie jak w wypadku WIT) przez 
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organ celny dowolnego państwa członkowskiego ważne są przez trzy lata i obowią-

zują w całej UE.

W  światowej literaturze naukowej poświęcono dotychczas stosunkowo mało 

uwagi kwestii pochodzenia towarów, mimo że w  umowach handlowych lub umo-

wach o  tworzeniu i  funkcjonowaniu stref wolnego handlu czy unii celnych jest to 

jedno z podstawowych zagadnień związanych z zachowaniem uczciwej konkurencji 

[Witker 2002; Heetkamp, Tusved 2011; Sowiński 2015; Parker, Sowiński 2017].

Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstwa a ryzyko 
celne

W przepisach celnych nierzadko brakuje przejrzystości, a wymagania dotyczące da-

nych niezbędnych do prawidłowej odprawy celnej powielane są w wielu agencjach 

rządowych (celnictwo, straż graniczna, organy kontroli finansowej, fitosanitarnej 

i weterynaryjnej itd.). Cały proces jest czasochłonny i grozi popełnieniem błędu do-

kumentacyjnego, a w rezultacie stwarza duże ryzyko dla bezpieczeństwa ekonomicz-

no-finansowego, zwłaszcza dla przedsiębiorstw spedytorskich, międzynarodowego 

transportu oraz przedstawicieli celnych, przede wszystkim agentów i agencji celnych. 

Przykładowo, zgodnie z  art.  77 Unijnego kodeksu celnego: „jeżeli zgłoszenie celne 

dotyczące jednej z procedur […] zostaje sporządzone na podstawie danych powo-

dujących, że nie zostają pobrane w całości lub części należności celne przywozowe, 

osoba, która dostarczyła dane wymagane do sporządzenia zgłoszenia i która wiedzia-

ła lub powinna była wiedzieć, że dane te są nieprawdziwe, jest również dłużnikiem”. 

Podobnie reguluje to art. 81 tegoż Kodeksu, odnoszący się do wywozu. Zatem już 

w momencie dokonania zgłoszenia celnego zgłaszający podmiot ponosi pełną odpo-

wiedzialność za zgodność dokumentów z dostawą.

W wielu krajach wykroczenia oraz przestępstwa celne (podlegające przepisom ko-

deksu karnego skarbowego czy karnego) traktuje się bardzo rygorystycznie. W kon-

sekwencji przedsiębiorstwu w  najlepszym wypadku grozi kara pieniężna, niekiedy 

prowadząca do utraty płynności finansowej. Przedsiębiorstwu zagraża również utrata 

przywilejów wynikających z dotychczasowego uznawania go przez organy celne za 

bezpiecznego i  wiarygodnego partnera w  sprawach postępowań celnych. Może to 

dotyczyć utraty pozwolenia AEO, przywilejów płatniczych lub innych przywilejów, 

np. uprawnień do dokonywania odpraw w sposób uproszczony. 
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Przedsiębiorstwa, które nie rozumieją lub nie przestrzegają przepisów celnych, 

mogą być narażone na poważne kłopoty finansowo-ekonomiczne, włącznie z  ban-

kructwem. Zgodność funkcjonowania z prawem powinna się znaleźć na liście prio-

rytetów każdej firmy, która chce utrzymać lub rozszerzyć działalność na międzynaro-

dowym rynku towarowym, niezależnie od tego, czy chodzi o wielką, ponadnarodową 

korporację, czy o małe lub średnie przedsiębiorstwo. Ostatecznie każda firma działa-

jąca na międzynarodowym rynku handlu towarami jest odpowiedzialna za zapewnie-

nie pełnej zgodności z wymogami celnymi i przepisami handlowymi, a także z wymo-

gami krajów partnerów biznesowych. 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa prawno-ekonomicznego przedsiębiorstwa 

konieczne jest właściwe zarządzanie ryzykiem celnym (customs compliance). Za-

rządzanie to dotyczy szeregu działań polegających m.in. na analizowaniu, diagno-

zowaniu, proponowaniu odpowiednich rozwiązań zarówno organizacyjnych, jak 

i  proceduralnych w  przedsiębiorstwie międzynarodowego handlu towarowego. 

Pomaga to osiągnąć różne cele, takie jak transport towarów przez granice bez za-

kłóceń lub z najmniejszymi stratami czasowymi, zmniejszenie ryzyka kar lub grzy-

wien, zachowanie płynności finansowej, utrzymanie dobrej marki firmy oraz pozycji 

konkurencyjnej na rynku.

W celu osiągnięcia powyższego ważne jest zebranie danych pochodzących z wie-

lu źródeł i włączenie ich do własnych baz danych, na których podstawie określi się nie 

tylko cele i ryzyka, lecz także sposoby optymalizacji swojej działalności na rynku mię-

dzynarodowym. Warto także wykorzystać doświadczenia innych – tzw. dobre prakty-

ki partnerów biznesowych i służb celnych.

Praktyczne działania należy zacząć od zdiagnozowania potrzeb w zakresie bez-

pieczeństwa prawno-ekonomicznego przedsiębiorstwa w  stosunku do wymogów 

prawa celnego – potrzebna jest więc dogłębna znajomość regulacji celnych i zasad 

ich stosowania. Jest to wyzwanie dla komórek (osób) odpowiadających za między-

narodowy obrót towarowy – eksport, import czy tranzyt. W  dużych przedsiębior-

stwach coraz częściej tworzone są specjalistyczne komórki oraz stanowiska Customs 

Compliance Officers – CCO – czyli menedżerów ds. przestrzegania przepisów cel-

nych. Zadaniem tych komórek jest m.in. dbanie o spójność i integralność danych cel-

nych, zarządzanie nimi, wdrożenie odpowiednich wewnętrznych procedur oraz ich 

bieżące aktualizowanie, nadzór oraz przygotowywanie regularnych, przejrzystych 

sprawozdań dla kierownictwa zawierających m.in. ocenę ryzyka oraz skutki ekono-

miczne podejmowanych działań. Ponadto korzystne byłoby opracowanie progra-
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mów szkoleniowych oraz rozwijanie partnerstwa z organami celnymi i komórkami 

Straży Granicznej oraz innych służb granicznej kontroli towarów (weterynaryjnej, 

fitosanitarnej itd.). Są to przesłanki do uwzględniania ryzyka celnego w procesie po-

dejmowania decyzji na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa prawno-ekonomicznego 

firmy i zminimalizowania przyszłych potencjalnych kosztów niezgodności działania 

z regulacjami celnymi.

Realizacja wymienionych elementów procesu zarządzania ryzykiem celnym nie 

jest łatwa. Szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa mogą mieć problemy z reali-

zacją wszystkich wymogów związanych z  dobrą polityką i  praktyką przestrzegania 

przepisów celnych. Przedsiębiorstwa z  siedzibą w  UE mają też możliwość zmniej-

szenia ryzyka prawno-ekonomicznego wynikającego z nieprzestrzegania przepisów 

celnych poprzez uzyskanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy. Propozycja, choć 

adresowana do wszystkich przedsiębiorstw, w praktyce jest wykorzystywana głównie 

przez przedsiębiorstwa duże.

Status upoważnionego przedsiębiorcy 

Przedsiębiorcy mający siedzibę na obszarze celnym UE mogą się starać o uzyskanie 

statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), składając do organów celnych wnio-

sek o wydanie pozwolenia AEO w zakresie uproszczeń celnych (AEOC), umożliwiające 

korzystanie z niektórych uproszczeń zgodnie z przepisami prawa celnego lub pozwo-

lenia AEO w zakresie ochrony i bezpieczeństwa celnego (AEOS). Zgodnie z prawem 

unijnym można jednocześnie posiadać oba rodzaje pozwolenia.

Wymagania dla przedsiębiorstw aplikujących o pozwolenia AEO w sposób synte-

tyczny przedstawia tabela 1. 

Wymagania stawiane przedsiębiorcy, w szczególnie w zakresie AEOS, są bardzo 

obszerne: trzeba mieć wystarczająco długą, dobrą historię wiarygodnego partnera 

organów celnych oraz spełnić szereg warunków prawnych, ekonomicznych, finan-

sowych, kadrowych oraz informatycznych. Spełnienie wymagań uprawniających do 

korzystania z ułatwień i uproszczeń celnych w pełnym zakresie jest relatywnie trudne, 

czasochłonne i kosztowne, co powoduje, że jest dostępne niemal wyłącznie dla du-

żych, głównie międzynarodowych i ponadnarodowych przedsiębiorstw typu Maersk, 

DHL, UPC czy Fedex. W trudniejszej sytuacji znajdują się małe i średnie przedsiębior-

stwa, ponieważ ze względu na ich potencjał ekonomiczny, organizacyjny i kadrowy 
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często nie są w  stanie sprostać wymogom do uzyskania statusu upoważnionego 

przedsiębiorcy. Optymalnym wyjściem z  tej sytuacji jest wykorzystanie na zasadzie 

outsourcingu agencji celnych posiadających pozwolenia AEO.

Tabela 1. Kryteria przyznawania statusu upoważnionego przedsiębiorcy

Warunki i kryteria AEOC AEOS
Brak poważnego naruszenia lub powtarzających się 
naruszeń przepisów prawa celnego i przepisów podat-
kowych

+ +

Wysoki poziom kontroli swoich operacji i przepływu 
towarów

+ +

Dobra sytuację finansowa wnioskodawcy pozwalająca 
na wypełnianie zobowiązań, stosownie do rodzaju 
prowadzonej działalności gospodarczej

+ +

Spełnienie praktycznych standardów w zakresie kom-
petencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio 
związanych z prowadzoną działalnością

+

Spełnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa 
i ochrony

+

Źródło: Opracowanie własne na podstawie art. 39 unijnego kodeksu celnego.

Korzyści przysługujące upoważnionym przedsiębiorcom uzależnione są od ro-

dzaju uzyskanego zezwolenia AEO. Wynikają one bezpośrednio z  przepisów prawa 

unijnego i obejmują m.in. mniejszą liczbę kontroli dokumentów i fizycznych rewizji 

dostaw, priorytetowe traktowanie przesyłki w wypadku wytypowania do kontroli – 

przeprowadzenie rewizji poza kolejnością, wybór miejsca przeprowadzenia kontroli, 

uprzednie powiadomienie o wybraniu przesyłki do kontroli, szybszy i łatwiejszy do-

stęp do uproszczeń celnych oraz wyłączność na stosowanie niektórych uproszczeń 

celnych, ułatwienia w procesie ubiegania się o status zarejestrowanego agenta, zna-

nego nadawcy itp. 

Dodatkowe ułatwienia mogą być wprowadzane przez krajowe organy celne np. 

w postaci wzajemnego uznawania określonych dokumentów. UE zawarła i wdroży-

ła wzajemne uznawanie pozwoleń AEO z  Norwegią, Szwajcarią, Japonią, Andorą, 

a z USA uznawanie certyfikatu C-TPAT i pozwolenia AEOS. Proces wzajemnej uznawal-

ności pozwolenia AEO między UE a państwami partnerskimi jest przedmiotem wielu 

negocjacji i w przyszłości ma szansę na rozszerzenie się, przynajmniej na głównych 

partnerów handlowych (Chiny, Kanada i inne).
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Wnioski

Na bezpieczeństwo prawno-ekonomiczne przedsiębiorstw międzynarodowego 

handlu towarowego fundamentalny wpływ ma działanie zgodne z bardzo rozbudo-

wanymi, skomplikowanymi i rygorystycznymi przepisami celnymi. 

Minimalizowanie ryzyka i przyszłych potencjalnych kosztów działalności niezgod-

nej z prawem, procedurami i zasadami celnymi wymaga wdrożenia w przedsiębior-

stwach właściwych wewnętrznych procedur zarządzania ryzykiem celnym. W dużych 

przedsiębiorstwach obejmuje to m.in. powołanie odpowiednich wewnętrznych 

struktur (komórki ds. customs compliance) oraz przeprowadzanie regularnych we-

wnętrznych kontroli. 

Zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa celnego na poziomie światowym, 

regionalnym i  krajowym najskuteczniejszym narzędziem do przestrzegania prze-

pisów celnych w  handlu międzynarodowym towarami jest posiadanie pozwolenia 

AEO i jego wzajemne uznawanie przez narodowe urzędy celne. Dla małych i średnich 

przedsiębiorstw optymalnym wyjściem jest wykorzystanie – na zasadzie outsourcin-

gu – agencji celnych mających pozwolenia AEO.
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institutions which are strongly interlinked and perform multi-faceted tasks resulting from 
present challenges of the customs policy. The aim of the article is to analyze the definition 
of the customs system as well as to characterize the legal and organizational dimensions of 
the Union customs system against the background of challenges related to globalization, 
with a particular focus on customs administrations of Member States. The methodology 
employed in the paper consists in a  descriptive analysis, preceded by a  review of the 
subject literature and the EU secondary legislation as well as a  comparative analysis. 
The research findings allowed a conclusion to be drawn that the customs system of the 
European Union efficiently and effectively adapts to new challenges and ever-increasing 
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Introduction

1 July 2018 will mark the 50th anniversary of the establishment of the customs union 

in the European Union, and, consequently, also an anniversary of the functioning of 

the EU customs system. The Union customs system is currently a complex arrange-

ment of numerous elements, which are strongly interlinked and perform multi-face-

1  The research was co-funded by statutory funds  of  Faculty of Law, Administration and International 
Relations.
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ted tasks resulting from present challenges posed by globalization. The continuing 

challenge for the system is the ever-evolving surroundings of the European Union. 

The existing economic conditions, fast-changing technological factors and increasin-

gly more complex supply chains, in combination with the rising volume of the world 

trade, the constant danger posed by the international crime and security threats, ne-

cessitate that the three principal dimensions of the customs system, i.e. legal, organi-

zational and economic, must be coordinated effectively.

The aim of the article is to analyze the definition of the customs system as well as 

to characterize the legal and organizational dimension of the Union customs system 

against the background of challenges related to globalization, with a particular fo-

cus on customs administrations of Member States. In order to achieve this goal, the 

descriptive analysis was employed as the scientific method, preceded by a  review 

of the subject literature and the EU secondary legislation as well as the comparative 

method. The issues addressed in the present paper are significant as the existing li-

terature mainly concerns the functioning of the customs union and the economic di-

mension of the customs system, i.e. the consequences of the functioning of particular 

legal and organizational institutions of the system for the economy and society. The 

considerations presented in the article constitute an attempt at bridging the research 

gap since the state of the art with regard to the legal and administrative dimension of 

the EU customs system in the context of challenges related to globalization is often 

disregarded, which corresponds with lack of scientific papers on this area of interest. 

The essence of the customs system – the definitional 
considerations

‘Customs system’ is a commonly used term – this word appears in titles of numerous 

articles and studies, nevertheless, authors who employ this term do not often define 

it but rather focus on selected customs issues. The authors point to interpretation dif-

ficulties, drawing attention, on several occasions, to the ambiguity of the term, at the 

same time, they discriminate between the notion of the customs policy and customs 

system, indicating that the concept of the customs policy is narrower and is included 

in the notion of the customs system.

An analysis of the notion in its two dimensions has been performed by S. Wa-

schko. In the narrow definition, he restricted the customs system to the formal and 
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material side – everything which is directly related to the duty, limiting it, however, 

solely to the customs tariff and act [S. Waschko 1971, pp. 16–19]. However, in the 

wider perspective, elements of the customs system included also goals and means 

of the economic policy (including customs) which are directly related to the foreign 

trade and lie within the competence of customs administrations [S. Waschko 1971, 

pp. 16–19]. Another author, G. Mosiej, carried out a decomposition of the concept, 

described its components and properties and defined relations among them. He in-

dicated connotations of the customs system with politics, law, organization, techno-

logy, border and barrier [G. Mosiej 2009, p. 211]. Whereas J. Jura, defines the customs 

system as an organized and ordered system of institutions establishing the customs 

law as well as a collection of institutions tasked with its enforcement, connected with 

one another by various relations. This system has been created and has functioned in 

order to provide legislation for customs regulations and collect duties [J. Jura 2006, 

p. 51]. According to A. Drwiłło, the essence of the customs system should be associa-

ted with the entirety of forms and legal-customs tools designed to levy and collect 

tariffs and duties [A. Drwiłło 2003, p. 20]. S. Naruszewicz and M. Laszuk state that the 

customs system encompasses all activities of the Community and particular Member 

States, aimed at regulating the trade in goods with foreign parties, performed within 

the customs law, by means of the customs administration [S. Naruszewicz, M. Laszuk 

2004, p. 36]. To summarize the theoretical considerations on the explanation of the 

term ‘customs system’, a definition of the EU customs system needs to be formulated. 

According to the Author, the Union customs system should be understood as an ar-

rangement of customs institutions, functioning in the public and market space of the 

European Union, related to one another by a network of interlinks, completing goals 

and tasks resulting from the current customs policy and the adopted model for inter-

national customs relations including relations among participants of the EU customs 

union as well as between them and third countries but also cooperation in internatio-

nal forums (including collaboration within the World Customs Organization – WCO, 

the World Trade Organization – WTO). The expression ‘customs institution’, used in the 

definition, ought to be understood as norms and organizations. The norm is to be 

viewed in terms of the adopted legislation, i.e. the Union Customs Code (UCC) with 

the entire UCC legal package, the Council regulation setting up a Community system 

of reliefs from customs duty; Common Customs Tariff, international conventions and 

agreements, regulations implementing non-tariff instruments, national customs le-

gislation complementing the Union customs law, as well as informal norms (codes 
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of ethics, recommendations, resolutions, communications, good practices etc.). The 

category of organizations consists of such participants as customs administrations 

of Member States; institutions of the Union directly shaping the customs system; EU 

specialized agencies (including the European Police Office – Europol, the European 

Anti Fraud Office – OLAF, the European Border and Coast Guard Agency – Frontex, 

European Agency for Judicial Cooperation – Eurojust) and other participants affec-

ting the customs matters indirectly. The area within the EU in which customs institu-

tions operate is the public dimension. Whereas the market dimension is understood 

as the common customs territory in which participants of supply chains function (i.e. 

economic operators at particular stages of the exchange) are related to the public 

dimension of the system by participating in customs operations. 

The legal and organizational framework of the customs 
system of the European Union

The customs union, composed of Member States, constitutes the legal basis for the 

customs system within the European Union. The rationale for establishing the union 

was the unconditional elimination of tariffs and customs duties, which have an equ-

ivalent effect on trade between Member States as well as laying down the common 

customs tariff for trade with third countries. 1 July 1968 is regarded as the formal es-

tablishment date of the customs union. The European customs union was founded 

on basis of four customs systems, adopted in six countries (the Netherlands, Belgium, 

Luxemburg, France, Italy and the Federal Republic of Germany). Its role and impor-

tance were emphasized in the Communication on developing the EU customs union 

and its governance [European Commission, 2016a, p.2]: “The Customs Union (...) cre-

ated the conditions for establishing the single market and served as a stable founda-

tion for economic integration and growth”.

Since 1 January 2009, the legal foundation for the functioning of the customs 

union is the Treaty on the Functioning of the European Union [TFUE, Title II]. It impo-

ses an absolute prohibition on levying customs duties on imports and exports and 

charges having equivalent effect [TFUE, Articles 28–30]. The treaty also stipulates no 

quantitative restrictions on exports or imports between Member States, as well as all 

measures having an equivalent effect [TFUE, Articles 34–36].
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The customs system of the European Union is directly shaped by: the European 

Parliament, the Council of the European Union, the European Commission, the Co-

urt of Justice of the European Union, the European Economic and Social Committee 

(Table 1).

Table 1. The role of the Community institutions in the shaping of the customs system
European Parliament
the role of a co-legislator of customs regulations. Customs issues are covered by the Internal 
Market and Consumer Protection (IMCO). 
Council of the European Union
the role of a co-legislator of customs regulations and an author of recommendations, resolu-
tions and other programme documents related to customs matters. Customs issues are the 
responsibility of: the Working Party on Customs Union – it deals with customs legislation, is 
responsible for facilitating common positions with international organizations (mainly WCO) 
as well as with third countries; the Customs Cooperation Working Party – its operations focus 
on collaboration of customs administrations in the area of combating customs regulations 
violations, issues related to controls of goods transited via the external EU borders, as well as 
conducting joint customs operations. Furthermore, customs matters also lie within the com-
petence of the Indirect Taxation Subgroup – as regards the excise tax, and the Expert Group 
on Gambling Services – in the area of gambling. Customs issues, particularly with regard to 
customs cooperation, are also examined by working parties dealing with police collabora-
tion (the Working Party on Frontiers, on Terrorism, for Schengen Matters).       
European Commission
XXI Commission Directorate-General ‘Taxation and Customs Union’ (DG TAXUD) is respon-
sible for administering the customs union and the functioning of customs systems of 
particular Member States. The mission of the Directorate is the customs union governance 
and the development of the EU in the area of customs tariffs and taxes. Its activities focus on: 
simplifying and modernizing procedures and regulations; supporting Member States in the 
appropriate implementation of the Union customs regulations; governance and security of 
the external EU borders; combating illicit trade; strengthening the security and safety of the 
international supply chain as well as international cooperation. DG TAXUD’s duty is to ensure 
that actions taken by customs administrations of Member States are consistent, coherent, 
non-discriminatory, regardless of where the goods enter or exit the EU customs territory. 
This body performs its tasks by means of five directorates, which include units specializing in 
particular areas of the Union customs and tax system.   
Court of Justice of the European Union
acts as a stabilizer of the customs law – it shapes the judicature concerning the customs issu-
es, which applies to all institutions (including customs administrations), economic operators 
and citizens.
European Economic and Social Committee
takes part in shaping the customs law and system by means of opinions on legislative 
proposals, already at the stage of preparing bills. The preparation of opinions on legislative 
acts concerning the customs union is the responsibility of the Section for Single Market, 
Production and Consumption (INT). 

Source: Author’s own elaboration.
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The role of Member States’ customs administrations in the 
EU customs system

The EU customs services are responsible for the supervision of the international trade 

of the Union as well as the security of the entire supply chain [Regulation 952/2013, 

Article 3]. In the course of one year, they process over 290 million customs declara-

tions – over 98% are submitted electronically. In 2015, 91% of customs import dec-

larations were released within one hour and only in the case of 2%, it lasted for over 

48 hours [www 1]. In 2015, 28 customs administrations of Member States collected 

EUR 23.3 bln, 80% of which, i.e. EUR 16.6 bln, went to the EU budget [www 1], in 2016, 

the amount of collected customs duties transferred to the Union budget totalled EUR 

20.11 bln [European Commission, 2016b, p. 101].

The functioning of customs services of Member States is based on the common 

ground in the form of the Union Customs Code and Common Customs Tariff. Even 

though the implementation of regulations resulting from these two acts lies within 

the responsibility of each Member State and the range of duties of individual admi-

nistrations differs from one another - it is determined by each country’s national re-

gulations, in effect – bearing in mind the effective functioning of the Union customs 

system – customs administrations of the Union countries must act as if they were one 

entity. 

Customs services of Member States perform both the Community and national 

tasks at the same time. However, despite the lack of strict rules in this area, the tasks 

and competences of customs authorities in individual countries differ from one ano-

ther only to a small degree. All customs administrations carry out tasks of the fiscal 

character. The majority of them, besides the collection of tariffs, perform the function 

of the tax collector with regard to other taxes, most frequently – the excise tax. All 

customs services share a common task of customs supervision, carried out as part of 

the customs union. Within the principal competences related to foreign trade, admi-

nistrations are granted the supervisory powers – customs officers are competent to 

control goods, persons, rooms and means of transport. However, the remit varies and 

is dependable on internal regulations. Furthermore, customs authorities may exercise 

their police and criminal powers, within which they may initiate investigation pro-

cedures. The protective function of customs services is vital but also multifaceted. 

Activities in the area of security and safety are aimed at [Świerczyńska 2014, p. 223]: 

economic operators (protection of the supply chain from an influx of goods constitu-
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ting unfair competition, including protection from violations of intellectual property 

rights, trade marks, patent rights); the state (protection of the national budget from 

duties and tax revenue loss); the society (safeguarding against imports of goods not 

meeting quality standards, articles or equipment posing a threat to life and health of 

citizens) as well as the natural environment (protection from the illegal sale of endan-

gered species as well as against importing harmful substances and microorganisms).

Having analysed the structure of customs administrations, we may indicate cer-

tain common features. First of all, they always belong to state structures: in virtually 

every case, the customs administration is subordinated to fiscal authorities – supervi-

sion of the Ministry of Finance. Most frequently, customs authorities consist of a cen-

tral institution (in the form of a  department or a  directorate within the Ministry of 

Finance) and customs offices in the field (complementing this institution). This orga-

nizational layout is typical of the majority of administrations, e.g. Austria, the Nether-

lands, Belgium, Cyprus and Lithuania. In several cases, customs authorities operate 

as independent institutions and answer to the Ministry of Finance for their activities: 

Great Britain, Sweden, Ireland, Finland. In the case of a few EU countries, customs se-

rvices are combined with tax authorities, e.g. in Poland, Denmark, Hungary. Further-

more, a distinctive feature is the developed, three-tier structure – the central, regional 

and local level, found is such countries as France, Germany, Poland, Bulgaria, Italy.

The customs systems in the European Union – priorities 
and challenges

The history of the European customs union shows that the union has successfully 

performed its functions, quickly adapting the customs system to new challenges and 

ever-increasing requirements resulting from such factors as the enlargement of the 

European Union to include new countries or the changing conditions of conducting 

business activity in the international trade.

Currently, the determining factor for the proper functioning of the customs system 

is ensuring that the Union Customs Code (UCC) regulations are implemented appro-

priately. The Union Customs Code is a  result of the customs law reform, presently – 

the foundation of the EU customs system. UCC was adopted on 9 October 2013 and 

it came into force on 30 October 2013 [Regulation 952/2013]. Nevertheless, the provi-

sions contained in it have been enforced since 1 May 2016 and, moreover, to a limited 
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degree – the new act will be enforced in its entirety no sooner than 1 January 2021. 

The ensuing situation resulted from the necessity to develop and adopt regulations 

that would execute the UCC provisions thoroughly, i.e. the implementing regulation 

[Implementing Regulation 2015/2447], the delegated regulation [Delegated Regula-

tion 2015/2446] as well as the transitional regulation, defining transitional rules [Regu-

lation 2016/341]. In order to achieve the objective contained within the UCC pream-

ble, i.e. simplifying and standardizing the regulations, facilitating legitimate trade by 

the use of straightforward and uniform procedures, supporting reliable and trustwor-

thy economic entities but also, ultimately, making all customs and trade transactions 

electronically, will require the Union customs system to ensure uniformity of customs 

administrations operations as well as effective cooperation. According to the Commis-

sion, the challenge related to the implementation of the customs regulations necessi-

tates equivalence of results by customs authorities operating in various geographical, 

budgetary and organisational conditions [European Commission, 2016a, p. 3].

In the coming years, actions that will be taken within the union customs system 

should still focus on managing the customs clearance of goods and controls, parti-

cularly in terms of developing a  high-quality, multi-faceted, effective, efficient and 

common approach to risk management, which constitutes the foundation of cu-

stoms controls. However, it ought to be taken into account that a considerable de-

crease of the customs clearance time and improvement of customs processing in the 

EU with regard to customs service of goods, may be expected in 2021,when all UCC 

provisions will be implemented in practice. It will be when the union customs system 

begins to function in a  fully-electronic environment and the entire communication 

between customs authorities and participants of supply chains takes place by means 

of IT systems. 

Furthermore, a  common approach is crucial in terms of enforcement of regula-

tions. Currently, despite the fact that the EU customs regulations apply in all Member 

States, the sanctions for violating them differ significantly. Thus, a uniform categori-

zation and levels of sanction for infringing the Union customs laws are of the utmost 

importance. The continued work on the directive regarding the union legal frame-

work for customs laws violations and sanctions [European Economic and Social Com-

mittee (2016)] is, undoubtedly, the right idea for the effective protection of financial 

interests of the European Union. 

Other priorities for the customs system concern intensifying cooperation betwe-

en customs administrations of Member States as well as enhancing the ability of cu-
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stoms authorities to operate and attain coordination with numerous other areas of 

the EU policy, which affect the objectives of customs administrations and broaden 

the scope of these tasks. In order to achieve the consensus among customs authori-

ties, it will be vital to introduce consistent quality standards and appropriate training 

[European Commission, 2016a, pp.7–14]. Within the EU customs system, a challenge 

that is still posed to customs administrations is implementing new and coherent so-

lutions that would result in improving customs service on the one hand, and, on the 

other hand, would effectively combat customs and tax crime, and, consequently, bet-

ter protect the trade in goods.  

Summary

The EU customs system constitutes one customs territory consisting of 28 customs 

administrations. Despite the existing freedom, granted to Member States to define 

the organizational rules, tasks and duties of their customs services, customs admi-

nistrations can operate coherently. The character of the customs union and system 

causes customs administrations to be interdependent. The variability and complexi-

ty of the current conditions for trading in the international trade in goods has contri-

buted to the change of the role of customs administrations - the range of responsibi-

lities related to controls and tax collection has been increased, there have emerged 

new tasks connected with security, trade facilitation and protection of economic 

interests of the EU. Since customs services are presently facing new challenges resul-

ting from different aspects of the trade policy, they should have the ability to assu-

me the role of a multifunctional service provider – for the budget, business and the 

society. Undeniably, the function of the revenue collector is still significant, however, 

the uncertainty and security threats cause the protective function to gain in impor-

tance and demand of the customs services that they act as a versatile guardian of 

the market.

Owing to the extent and complexity of the issue of the functioning of the Union 

customs system as well as volume restrictions of the present paper, some of the more 

interesting, often controversial, aspects have been left out: interdependency has 

been mentioned, however, the issue of competition in the activities of Member Sta-

tes’ customs services or the consequences of the functioning of particular legal and 

organizational institutions of the system for the economy have not been included.

The Contemporary Face of the Customs System in the European Union



330

To conclude, it has to be stressed that the evolution of the customs system of the 

European Union necessitates coordination of all elements - in the legal, organizatio-

nal and economic dimension, and should be aimed at providing high-quality servi-

ces. According to the Author, previous activities indicate that the customs system of 

the European Union both in the legal aspect, i.e. regulations on trade in goods, as well 

as on the organizational side, i.e. activities of EU institutions shaping the customs sys-

tem and Member States customs administrations, efficiently and effectively adapts 

to new tasks and ever-increasing requirements resulting from changing conditions 

of participating in the international trade. It should be emphasized that a well-orga-

nized and governed customs system has a positive impact on the competitiveness of 

companies and economies of Member States.
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Abstract: The factors shaping the taxpayers’ motivation to pay or evade paying taxes 
has become the starting point for the research. The purpose of the article is to determine 
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Wstęp

Etycznych czynników prawa podatkowego można się doszukiwać w  osiemnasto-

wiecznych dziełach A. Smitha [1776], który sformułował zasady podatkowe, tj. zasadę 

równości, pewności, dogodności i  taniości opodatkowania. Postawy i  przekonania 

podatnika wobec wywiązywania się z  obowiązków podatkowych są przedmiotem 

analiz głównie psychologów społecznych [Niesiobędzka 2013, ss. 11–66]. Zajmują się 

oni badaniem tzw. moralności podatkowej definiowanej jako „postawy grupy albo 
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całej populacji podatników dotyczące kwestii wypełniania lub zaniedbywania swoich 

obowiązków jako podatników zakotwiczone w mentalności podatkowej i świadomo-

ści bycia obywatelem” [Kilchler 2007, s. 99]. Problem moralności podatkowej nie jest 

natomiast analizowany przez pryzmat nauk prawnych, które to mają wszakże funda-

mentalne znaczenie w zakresie tworzenia i uszczelniania systemu podatkowego, ma-

jącego szczególne znaczenie dla ograniczania luki podatkowej1 [Gemmell, Hasseldine 

2012].

Wobec tego celem artykułu jest ustalenie psychologicznych i etycznych aspektów 

mających zarówno pozytywny, jak i  negatywny wpływ na kształtowanie motywacji 

podatkowej oraz zbadanie, jakimi wartościami publicznymi kierują się podatnicy, po-

dejmując decyzję o wywiązaniu się lub uchylaniu z  obowiązku podatkowego. Spo-

śród wartości moralnych wskazanych przez Hubertsa [2014, s. 85] za wartości publicz-

ne szczególnie istotne z  punktu widzenia wywiązywania się z  obowiązku płacenia 

podatków należy uznać m.in.: interes publiczny, wspólne dobro, interes przyszłych 

pokoleń, rządy prawa, uczciwość, sprawiedliwość, godność ludzką, świadomość 

etyczną i standardy moralne. 

Problem badawczy artykułu sprowadza się do ustalenia odpowiedzi na istotne 

w kontekście płacenia podatków pytanie, jakie czynniki kształtują motywację podat-

kową podatników i czy faktycznie ich wpływ jest znaczący. Wobec tak postawionego 

problemu badawczego hipotezę sformułowano w następujący sposób: „W kształto-

waniu motywacji podatkowej czynniki psychologiczne odgrywają większą rolę niż 

czynniki etyczne”.

W celu weryfikacji przyjętej hipotezy zastosowano ankietowe badania jakościowe 

przeprowadzone na próbie n=1300 mieszkańców województwa podlaskiego i mazo-

wieckiego w wieku od 18 do 60 lat, uzyskując zwrot ankiet na poziomie 13%. Respon-

dentom zadano zaprezentowane poniżej pytania, uwzględniające czynniki kształtu-

jące motywację podatkową zarówno pozytywnie (P), jak negatywnie (N): 

1. Zakładając, że Twój sąsiad zlecił wyremontowanie mieszkania swojemu kole-

dze i nie zawarł z nim oficjalnie umowy, unikając w ten sposób płacenia po-

datku, to co by nim kierowało? (N)

2. Co motywuje przedsiębiorcę do płacenia podatków? (P)

3. Co motywuje nas do korzystania z usług osób bądź podmiotów gospodar-

czych niepłacących wymaganych prawem podatków? (N)

1  Luka podatkowa to różnica między podatkami należnymi, które podatnicy powinni zapłacić w określo-
nym czasie, a tymi, które rzeczywiście wpłynęły do budżetu państwa.
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4. Co zniechęca przedsiębiorcę do płacenia podatków? (N)

5. Co zniechęca nas do korzystania z  usług osób bądź podmiotów gospodar-

czych niepłacących wymaganych prawem podatków? (P)

6. Czy przedsiębiorcy płacący uczciwie podatki robią to, kierując się jakimikol-

wiek wartościami moralnymi? Jeśli tak, to jakimi? (P) 

Na zakończenie ankiety zapytano, z którym z dwóch stwierdzeń („podatki warto 

płacić, ale się nie opłaca”, czy też „podatki opłaca się płacić, ale nie warto”) ankietowa-

ny się zgadza i poproszono o uzasadnienie dokonanego wyboru. 

Wpływ moralności podatkowej na motywację 
podatkową

Moralność podatkowa jest rozumiana jako zinternalizowane zobowiązanie [Feld, Frey 

2005] lub wewnętrzna motywacja do płacenia należności podatkowych [Alm, Torgler 

2006]. Z kolei moralność podatnika rozumiana jest jako indywidualna reakcja na wy-

wiązywanie się z obowiązku podatkowego, podyktowana czynnikami etycznymi (war-

tościami moralnymi i  postawami) lub psychologicznymi (reakcją otoczenia, mental-

nością społeczeństwa, przepisami prawa). Należy zaznaczyć, że od początku istnienia 

podatek budził niechęć podatników. Traktowali go oni jako obowiązek przekazania 

państwu części swoich dochodów [Pest, s. 107]. Z niechęci do płacenia podatków po-

wstał opór podatkowy [Gomułowicz, Małecki 2008, s. 1] charakteryzujący się ciągiem 

czynności mających na celu uchylenie się od zapłacenia podatku. Braithwaite [2009, 

s. 103] wyróżniła dwa rodzaje oporu przeciwko płaceniu podatków, tj. opór lekcewa-

żący, u osób, które uważają, że władze nie mają prawa ingerować w wolość jednostki, 

oraz opór atakujący, oznaczający sprzeciw wobec metod stosowanych przez organy 

władzy. Opór podatkowy skutkuje poważnymi konsekwencjami dla państwa oraz 

narusza zasadę sprawiedliwości społecznej. Wpływa negatywnie na funkcję fiskalną 

podatków, w  konsekwencji powiększając lukę podatkową, której źródeł należy się 

doszukiwać wśród działań leżących zarówno po stronie podatników (działania zmie-

rzające do ukrycia transakcji, od których powinien być odprowadzony podatek), jak 

i po stronie państwa (działania ustawodawcy i organów kontroli skarbowej) [Lotko, Za-

wadzka-Pąk 2015, ss. 373–375]. Stąd realizację głównej funkcji podatku należy łączyć 

z motywacją podatkową podatników w zakresie obowiązków podatkowych, a zjawi-

sko oporu społecznego powinno być traktowane jako naganne i wysoce niemoralne. 
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W doktrynie prawa podatkowego [Pietrasz, s. 43] wyróżniono sześć reakcji podat-

nika na podatek:

•	 reakcję tzw. normalną, zgodnie z  którą podatnik wpłaca należny podatek 

i nie zmienia swojej działalności ze względu na obowiązek podatkowy;

•	 działania zmierzające do przerzucenia podatku;

•	 legalne uniknięcie podatku (optymalizacja podatkowa);

•	 nadrobienie podatku, tj. dokonanie usprawnień w prowadzonej działalności 

zmierzających do obniżenia kosztów jej prowadzenia, aby korzyści stąd pły-

nące zrekompensowały obciążenia podatkowe;

•	 niezgodne z prawem uchylenia się od podatku (oszustwa podatkowe);

•	 zaniechanie prowadzenia działalności będącej przedmiotem opodatkowania. 

Reakcje podatnika na podatek, z wyjątkiem oszustw podatkowych, są działania-

mi zgodnymi z prawem i moralnymi. Na moralność podatkową, a tym samym na za-

chowania podatników wpływają ich indywidualna sytuacja majątkowa, wewnętrzne 

przekonania, wewnętrzna akceptacja oraz uznanie zwierzchności fiskalnej państwa 

[Pasternak-Malicka 2013, s. 92].

Czynniki pozytywnie i negatywnie wpływające na 
motywację do płacenia podatków

Przeprowadzone badania miały na celu wyłonienie czynników pozytywnie i negatyw-

nie wpływających na płacenie podatków. Na pierwsze z pytań dotyczących pozytyw-

nych czynników kształtujących motywację podatkową (spośród 169 osób biorących 

udział w  badaniu odpowiedzi udzieliło 159, część z  nich udzieliła rozbudowanych 

odpowiedzi, z których dało się wyodrębnić kilka czynników, stąd liczbę 159 będzie-

my traktować jako 100%), jedynie 8,1% respondentów zwróciło uwagę na aspekty 

etyczne. Sporadycznie pojawiające się odpowiedzi wskazują na wyznawanie przez 

ankietowanych wartości wyższych, co potwierdzają przykładowo odpowiedzi takie 

jak: „chęć prowadzenia odpowiedzialnego biznesu, bycia postrzeganym jako uczci-

wy przedsiębiorca”, „chęć prowadzenia działalności gospodarczej w sposób legalny”, 

„poczucie uczciwości wobec kraju i społeczeństwa”, „współodpowiedzialność”, „uczci-

wość”, „patriotyzm”. Zdecydowana większość odpowiedzi odnosiła się do czynników 

psychologicznych. Respondenci wskazywali, że głównymi motywatorami do płacenia 

podatków są: system kar za ich niepłacenie (50,3%), obawa przed kontrolą skarbową 

Ewa Lotko, Urszula K. Zawadzka-Pąk



337

(6,2%), korzyści w postaci ulg i zwolnień podatkowych (12,5%) czy zdolność kredy-

towa na wypadek konieczności uzyskania kredytu (2%). Istotnym, choć wskazanym 

jedynie kilka razy, czynnikiem pozytywnie kształtującym motywację podatkową wy-

dają się widoczne efekty działalności państwa finansowane dochodami pochodzący-

mi z podatków i przeświadczenie, że środki publiczne są dobrze wydatkowane (2,5%). 

18,4% respondentów stwierdziło, że do płacenia podatków nie motywuje „nic”, gdyż 

należy to do obowiązków nałożonych przepisami prawa. 

Na kolejne pytanie związane z  motywacją do niekorzystania z  usług osób bądź 

podmiotów gospodarczych niepłacących podatków odpowiedzi udzieliło 147 osób 

(podobnie jak w pytaniu poprzednim traktujemy jako 100%). 78,5% badanych wyka-

zało ogólną niechęć wobec takich przedsiębiorców/oszustów, przy czym głównym 

powodem niechęci jest obawa o  jakość wykonanej usługi/lub w  ogóle jej wykona-

nia (20%), a także strach przed byciem oszukanym (17%), przed brakiem możliwości 

reklamowania źle wykonanej usługi (12%) oraz społeczną niesprawiedliwością, gdyż 

„tacy przedsiębiorcy bogacą się naszym kosztem” (3%). Wśród odpowiedzi pojawia-

jących się często można zauważyć (17,7%) i  ocenić jednoznacznie pozytywnie ten-

dencję respondentów do przestrzegania obowiązującego prawa. Jedynie 3,8% bio-

rących udział w  badaniu zwróciło również uwagę na wartości takie jak: moralność, 

uczciwość, niechęć wspierania łamania prawa i okradania państwa. 

Kolejne pytanie z ankiety dotyczyło wprost wartości moralnych, którymi kierują 

się przedsiębiorcy uczciwie płacący podatki. Spośród 155 udzielonych odpowiedzi 

ankietowani wskazali na wartości moralne takie jak: uczciwość (29%), chęć polepsze-

nia funkcjonowania państwa, patriotyzm, „wiara w lepszą Polskę” (11,6%), patriotyzm 

ekonomiczny (6,5%), odpowiedzialność (6,5%), wartości chrześcijańskie, przykazanie 

„nie kradnij” (5%), solidarność (3,9%), sprawiedliwość (2,6%), bezpieczeństwo ekono-

miczne państwa (2,6%), rzetelność (1,3%), lojalność (1,3%) i  edukacja (0,65%). Nie-

wątpliwie wszystkie te wartości są jak najbardziej pożądane, niemniej istotne jest, że 

ankietowani zwrócili uwagą na edukację podatkową, a właściwie na jej brak. Społe-

czeństwo, którego członkowie od najmłodszych lat uczą się potrzeb państwa, zasad-

ności partycypowania w decyzjach dotyczących jego funkcjonowania oraz procesów 

ekonomicznych, jest społeczeństwem o wysokim poziomie świadomości społecznej, 

która wpływa na kształtowanie moralności podatkowej. Jednakże wskazane przez re-

spondentów wartości pozostają w mniejszości w porównaniu z czynnikami psycho-

logicznymi kształtującymi moralność podatkową. Zdaniem aż 29,5% ankietowanych 

przedsiębiorcy uczciwie płacący podatki czynią to głównie dlatego, że jest to obowią-
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zek nałożony przepisami prawa, a jego niespełnienie skutkuje wdrożeniem mechani-

zmu sankcyjno-kontrolnego. 

Akceptacja i społeczne postrzeganie zasad podatkowych, tj. równości, pewności, 

dogodności i taniości opodatkowania ma znaczące konsekwencje. Wyniki badań po-

twierdziły, że im bardziej podatnicy są zadowoleni z jakości usług publicznych i do-

strzegają korzyści w postaci otrzymywanych dóbr publicznych, tym mniej są skłonni 

do uchylania się od opodatkowania, a wywiązywanie się z obowiązku podatkowego 

traktują jako obowiązek moralny wobec państwa i społeczeństwa. 

Dokonując podsumowania tej części rozważań, na wykresach  1 i 2 zaprezentowa-

no zbiorcze zestawienie czynników pozytywnie wpływających na motywację do pła-

cenia podatków, z wyodrębnieniem czynników psychologicznych i etycznych. Suma 

wartości poszczególnych czynników w  obu wypadkach przekracza wartość 100%, 

gdyż wykresy prezentują dane z  trzech pytań. Obliczając wartość procentową po-

szczególnych czynników, przy uwzględnieniu, że na każde z pytań została udzielona 

różna liczba odpowiedzi lub nie udzielono jej w ogóle, przyjęto średnią ze wszystkich 

odpowiedzi 154, co będziemy traktować jako 100%.

 
Wykres 1. Czynniki psychologiczne wpływające pozytywnie na motywację

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.
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Wykres 2. Czynniki etyczne wpływające pozytywnie na motywację

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Kolejna grupa pytań zamieszczonych w  ankiecie umożliwiła wyłonienie czynni-

ków, które nie motywują podatnika do płacenia podatków. Pierwsze pytanie brzmia-

ło: „Zakładając, że Twój sąsiad zlecił wyremontowanie mieszkania swojemu koledze 

i nie zawarł z nim oficjalnie umowy, unikając w ten sposób płacenia podatku, to co 

by nim kierowało?”. Na tak zadane pytanie odpowiedziało 159 ankietowanych, część 

z nich wskazała więcej niż jedną odpowiedź, stąd łączna suma odpowiedzi przekra-

cza 100%. Uzyskane odpowiedzi zaklasyfikowano do sześciu kategorii uszeregowa-

nych pod względem częstotliwości występowania:

1. chęć zaoszczędzenia pieniędzy – 74%,

2. pomoc koledze, koleżeństwo – 14%,

3. mniejszy formalizm i biurokracja – 10,7%,

4. własne przekonania, „polska mentalność” – 9,5%,

5. brak znajomości przepisów prawa i  świadomości konieczności zawarcia ta-

kiej umowy – 9%,

6. mało przyjazne państwo, mało przyjazna postawa urzędników i polityków – 

3,8%.

Badania wykazały, że podstawowym powodem niezawierania umowy w wypad-

ku zlecenia usługi znajomym jest chęć zaoszczędzenia pieniędzy, gdyż usługa nie-

opodatkowana jest tańsza. Znaczna część respondentów nie uznaje braku zawarcia 

umowy za działanie niemoralne, lecz za sposobność oszczędzenia czasu, który byłby 

potrzebny na załatwienie wszystkich formalności związanych z  jej zawarciem. Brak 

znajomości i świadomości przepisów prawa jest również – jak wykazali ankietowani 

– istotnym problemem, a skomplikowany charakter systemu podatkowego tylko ten 
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problem pogłębia. Duże znaczenie ma również sposób traktowania podatnika przez 

organy skarbowe. Jeżeli relacje te cechuje życzliwość i  szacunek, bardziej jesteśmy 

skłonni wypełniać obowiązki podatkowe. Z kolei traktowanie podatnika jako podej-

rzanego/przestępcy/oszusta w wypadku popełnienia nieumyślnego błędu może do-

prowadzić do uchylania się od opodatkowania. Nieprzyjazna administracja skarbowa, 

tworzenie przez ustawodawcę skomplikowanych procedur podatkowych, a  także 

poczucie marnotrawienia pieniędzy publicznych przez polityków świadczą o  ogól-

nym niezadowoleniu społeczeństwa. Potwierdzają to wypowiedzi kilku ankietowa-

nych, których ton był wyraźnie nacechowany emocjonalnie i świadczył o bezradności 

wobec systemu politycznego i  niepokoju spowodowanego postawą prezentowaną 

przez polityków. Wśród odpowiedzi jako druga pod względem częstotliwości wystę-

powania znalazła się chęć pomocy swojemu koledze. Należy także zwrócić uwagę na 

występujący konflikt wartości przeżywany przez osobę dokonującą sprzecznych we-

wnętrznie decyzji (pomoc koledze czy też troska o dobro publiczne). W wypadku po-

mocy koledze źródłem zachowania, a także mechanizmem je podtrzymującym będą 

czynniki emocjonalne i  realna pomoc, dobro publiczne z  kolei jest pojęciem dość 

abstrakcyjnym i odległym [Łukaszewski, Doliński 2003, s. 450]. Respondenci wskazali 

również na „zakorzenione polskie podejście”, „zdrowy rozsądek”, „naturalną niechęć 

do płacenia podatków”. 

Podobnych odpowiedzi pod względem treści i częstotliwości udzielono na kolej-

ne pytanie dotyczące motywacji podatnika do korzystania z usług osób lub przed-

siębiorców niepłacących podatków. Na tak zadane pytanie odpowiedzi udzieliło 153 

ankietowanych. Dominującymi odpowiedziami są: niższa cena związana z chęcią za-

oszczędzenia (takiej odpowiedzi udzieliło 70% badanych) i brak zaufania do polity-

ków (23,7%), a także szybsza i mniej sformalizowana usługa (3,3%) oraz wewnętrzna 

niechęć do płacenia podatków (3%). Natomiast wśród uzyskanych odpowiedzi na 

pytanie o czynniki zniechęcające przedsiębiorcę do płacenia podatków spośród 158 

odpowiedzi ankietowanych wyodrębniono cztery grupy czynników: 

1. wysokość podatków – 54%,

2. zbyt rozbudowany i skomplikowany system podatkowy – 27%,

3. postawa przedsiębiorcy lub niechęć dzielenia się – 16,5%,

4. postawa państwa, postawa polityków, poczucie marnotrawienia środków 

publicznych – 8,2%.

Zbiorczego zestawienia czynników wpływających negatywnie na moralność 

podatkową, z  podziałem na czynniki psychologiczne i  etyczne, dokonano na po-
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niższych wykresach. Suma wartości poszczególnych czynników w obu wypadkach 

przekracza wartość 100%, gdyż wykresy prezentują dane z trzech pytań. Obliczając 

wartość procentową poszczególnych czynników, przy uwzględnieniu, że na każde 

z  pytań została udzielona różna liczba odpowiedzi lub odpowiedzi nie udzielono 

w  ogóle, przyjęto średnią z  poszczególnych pytań – 156 odpowiedzi – co będzie 

traktowane jako 100%.

Wykres 3. Czynniki psychologiczne wpływające negatywnie na motywację

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Wykres 4. Czynniki etyczne wpływające negatywnie na motywację

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.
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Na zakończenie zadano respondentom następujące pytanie: „Z którym z dwóch 

poniższych twierdzeń zgadzasz się i dlaczego? 

1. Podatki warto płacić, ale się nie opłaca.

2. Podatki opłaca się płacić, ale nie warto”.

Zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 92% wybrało pierwszą odpo-

wiedź, twierdząc, że podatki warto płacić, ale nie opłaca się tego robić. Uzasadniając 

ten wybór, ankietowani wymienili czynniki negatywnie wpływające na moralność 

podatkową, takie jak: wysokość podatków, która nie jest adekwatna do uzyskiwanych 

dochodów; nieefektywne gospodarowanie środkami publicznymi; złe zarządzanie 

nimi; marnotrawienie środków publicznych na zbyt rozbudowaną administrację pu-

bliczną lub działania partii rządzącej; mało przyjazne nastawienie organów podatko-

wych; traktowanie podatnika jako potencjalnego oszusta. W kontekście tego pytania 

wśród czynników pozytywnie wpływających na moralność podatkową ankietowani 

wskazali, że podatki są podstawowym źródłem dochodów państwa, dzięki którym 

jest możliwe finasowanie potrzeb publicznych. Niestety na ten pozytywny aspekt 

płacenia podatków ankietowani zwracali uwagę niezwykle rzadko, przeważa nato-

miast ogólna frustracja i  zniechęcenie ankietowanych systemem podatkowym oraz 

postępowaniem polityków odpowiedzialnych za tworzenie norm prawnych2. 

Zakończenie

W  świetle uzyskanych wyników badań identyfikujących psychologiczne i  etyczne 

czynniki kształtujące motywację podatkową należy stwierdzić, że wpływ na moty-

wację podatkową wywierają głównie czynniki psychologiczne. Podstawowym czyn-

nikiem psychologicznym negatywnie wpływającym na motywację podatkową jest 

wysokość podatku oraz ogólna niechęć do oddawania części zarobionych pieniędzy. 

Czynnikiem pogłębiającym niechęć do systemu podatkowego jest sam ustawodawca 

tworzący prawo, który nie cieszy się zbytnim zaufaniem ze strony podatników. Po-

datnik decydujący się oddać część swoich dochodów państwu, chciałby w  zamian 

widzieć efekty działalności państwa. Tymczasem zdecydowana większość responden-

2  Warto dodać, że kilku ankietowanych uznało naszą ankietę za możliwość wypowiedzenia własnego 
zdania i „wyładowania napięcia” emocjonalnego spowodowanego istniejącą w Polsce sytuacją. Tym 
bardziej składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy wzięli udział w badaniach i podzielili 
się swoimi spostrzeżeniami.
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tów nie dostrzega rzetelności, gospodarności i  celowości w wykorzystywaniu środ-

ków publicznych, co z kolei wpływa na ich przekonania. Wśród czynników etycznych 

negatywnie kształtujących motywację podatkową dominuje chęć zysku i  zadbania 

o  własne interesy. Ciekawe, że ankietowani z  jednej strony wskazali na niechęć do 

dzielenia się z  państwem (18%), a  z  drugiej strony akceptują możliwość pomocy 

swojemu koledze (17%) poprzez skorzystanie z  nieopodatkowanej usługi. Wskazać 

należy również na inne działania nieetyczne podatników związane z tym, że niezna-

jomość przepisów prawa podatkowego tłumaczą ich skomplikowaniem, zbytnim for-

malizmem oraz biurokracją związaną z  zawarciem umowy i  zapłatą podatku, które 

jest bardziej podyktowane niechęcią do poświęcenia własnego czasu i brakiem od-

powiedzialności społecznej i moralnej za państwo.  

Wśród czynników pozytywnie wpływających na motywację podatkową dominu-

je obawa przed sankcjami i niepewność co do jakości wykonanej i nieudokumento-

wanej usługi. Choć jest to aspekt wpływający pozytywnie, to jest on podyktowany 

dbaniem o własne interesy podatnika, a  interes państwa jest na dalszym planie. Co 

prawda badanie wykazało, że wartości takie jak uczciwość, sprawiedliwość, patrio-

tyzm, troska o  dobro wspólne są obecne w  świadomości respondentów, to jednak 

wpływają one na motywację niewielkiej części podatników. Szczególnie niepokojące 

jest również to, że zdaniem aż 92% respondentów podatków nie opłaca się płacić. 

Wobec takich przekonań pozytywne czynniki kształtujące motywację podatkową nie 

mogą odgrywać istotnego znaczenia.3

3  Artykuł powstał przy udziale środków na badania dla młodych naukowców (BMN), realizowanych na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w latach 2017-2018. 
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