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WSTĘP

W dzisiejszych czasach przed światem nauki stoją nowe wyzwania, będą-
ce efektem dynamicznych zmian otoczenia gospodarczego i społecznego. Doty-
czą one także doktorantów i młodych naukowców zgłębiających tajniki dziedziny 
nauk ekonomicznych. Wynika to, po pierwsze, z faktu wielości dyscyplin wy-
odrębnionych w tej dziedzinie nauki – ekonomia, finanse i nauki o zarządzaniu 
– które są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się przenikają. Po drugie, prowa-
dzenie badań empirycznych jest trudne, zwłaszcza w naukach o zarządzaniu sto-
sujących głównie badania jakościowe.

Obecnie coraz większą rolę w ocenie dorobku naukowego na potrzeby uzy-
skania stopnia doktora czy doktora habilitowanego przywiązuje się do projektów 
badawczych, których uzyskanie jest determinowane w dużej mierze dorobkiem 
publikacyjnym. Oznacza to, iż gwarancją powodzenia w rozwoju naukowy są do-
bre jakościowo publikacje, co z kolei wymaga ciągłego udoskonalania umiejętno-
ści pisania tekstów naukowych. 

Taki cel przyświeca niniejszej publikacji, która jest szansą dla młodych na-
ukowców, daje im możliwość przedstawienia swoich poglądów, opinii, wątpliwo-
ści, a przede wszystkim przestrzeń do dyskusji naukowej i prezentacji wyników 
swoich – bardzo często – pierwszych badań własnych. 

Monografia, która mamy przyjemność przedstawić Szanownym Czytelnikom 
jest ósmym tomem publikacji z cyklu „Ekonomia i zarządzanie w teorii i prakty-
ce”. Składają się na nią opracowania napisane przez doktorantów i młodych pra-
cowników naukowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i Wydziału Za-
rządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz innych polskich uczelni. Podobnie jak 
w poprzednich edycjach, poszczególne rozdziały książki są poświęcone prezenta-
cji wyników badań prowadzonych przez autorów dotyczących różnych aspektów 
funkcjonowania współczesnych gospodarek. Nawiązują one do aktualnych zja-
wisk obserwowanych w światowej i polskiej gospodarce. Bardzo ważnym wkła-
dem w dyskusję na temat problemów gospodarczych są te rozdziały, w których 
zostały zaprezentowane wyniki własnych badań empirycznych. 

Pomimo bardzo szerokiego spektrum zainteresowań naukowych autorów 
monografii, można wskazać trzy grupy zagadnień poruszanych w rozdziałach, 
mieszczących się w ramach trzech dyscyplin: ekonomii, finansów i nauk o za-
rządzaniu.

Pierwsza część książki – Ekonomia – obejmuje sześć rozdziałów. Tę część 
monografii zaczyna rozdział, w którym podjęta została próba oceny wskaźników 
nastawienia polityki pieniężnej w odniesieniu do polityki prowadzonej przez Sys-
tem Rezerwy Federalnej USA w latach 2008–2013. Autor konstruuje indeks na-
stawienia polityki monetarnej oraz przedstawia rekomendacje dla teorii i praktyki 
bankowości centralnej. Modelowanie procesów ekonomicznych napotyka różnego 
typu problemy. Przede wszystkim mogą pojawić się trudności z dostępem do da-
nych, brakiem pewnych danych w ogóle czy brak możliwości przeprowadzenia 
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powtarzalnego eksperymentu naturalnego. Jednym ze sposobów rozwiązania pro-
blemu nieprecyzyjności wiedzy ekonomicznej jest skorzystanie z teorii zbiorów 
rozmytych. W drugim rozdziale autorka wykazuje, że użycie rozmytych metod 
modelowania regresji pozwala opisać badany proces w sposób bardziej zgodny 
z rzeczywistością.

Szkodliwy wpływ przestępczości na gospodarkę oraz jakość życia spo-
wodował, że zjawisko to stało się jednym z nadrzędnych celów wielu państw. 
Istotną kwestią jest związek pomiędzy czynnikami ekonomicznymi i przestęp-
czością, co jest obecnie celem nadrzędnym wielu prowadzonych badań. Autor-
ka kolejnego rozdziału analizuje wpływ zmiennych ekonomiczno-społecznych 
na przestępczość. Należy podkreślić walory aplikacyjne takiego badania. Pozna-
nie zmiennych determinujących zachowania przestępcze pozwala odpowiednio 
oddziaływać na poszczególne czynniki, co w konsekwencji może przyczynić się 
do zmniejszenia stopy przestępczości. 

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych niesie 
za sobą wiele wyzwań oraz ryzyk mających wpływ na jego działalność operacyj-
ną. Jednym z najbardziej znaczących jest ryzyko związane z kursem walutowym. 
W następnym rozdziale zaprezentowano wpływ kursu walutowego na eksport 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Wskazano w nim również, 
w jaki sposób przedsiębiorstwa sektora MSP zarządzają ryzykiem walutowym.

Wynagrodzenie kadry kierowniczej najwyższego szczebla od lat jest tema-
tem wielu badań naukowych. Jedną z przyczyn tak dużego zainteresowania tą 
tematyką były skandale korporacyjne z początku XXI wieku oraz ostatni kryzys 
finansowy, które wykazały, że czołowi menedżerowie otrzymywali ponadprze-
ciętne wynagrodzenie, niewspółmierne z wynikami ekonomicznymi osiąganymi 
przez spółki oraz sytuacją panującą na rynku. Autorka rozważań poświęconych 
tej problematyce dokonuje analizy polityki wynagradzania osób zarządzających 
w największych polskich spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie. 

Ostatni rozdział pierwszej części książki poświęcono analizie jednego z klu-
czowych elementów warunkujących rozwój gospodarczy, którym jest odpowied-
nia infrastruktura. Przedstawiono w nim istotę infrastruktury transportowej, cha-
rakterystykę wybranych gałęzi transportu oraz analizę danych statystycznych 
dotyczących różnych gałęzi transportu pasażerskiego i towarowego w Unii Euro-
pejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. 

Druga część monografii – Finanse – zawiera osiem rozdziałów, w których 
poruszono zagadnienia związane z funkcjonowaniem współczesnych rynków fi-
nansowych oraz finansami publicznymi. Pierwszy z tych rozdziałów odnosi się 
do oceny funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, będących kluczowymi „po-
średnikami finansowymi” rynku finansowego. Zdolność funduszy do efektyw-
nego realizowania ich funkcji powierniczych zależy między innymi od zakresu 
ujawnień na temat ich polityki inwestycyjnej. Autorka rozdziału dokonała analizy 
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porównawczej, dzięki której możliwa była identyfikacja i porównanie ujawnień 
dotyczących polityki inwestycyjnej w wybranych funduszach akcji. Problematy-
ka efektywności rynków finansowych jest kontynuowana w następnym rozdzia-
le, którego Autor podejmuje próbę sprawdzenia, czy tzw. „efekt stycznia” jest 
zjawiskiem możliwym do odnotowania na polskim rynku akcji. Analiza ta jest 
prowadzona w szerszym kontekście nawiązującym do twierdzeń formułowanych 
na gruncie ekonomii behawioralnej, które podejmują próbę wyjaśnienia licznych 
anomalii zachodzących w procesie inwestowania, zarówno na poziomie jednost-
kowego inwestora, jak i całego rynku. 

Niezwykle ważną i aktualną problematykę badawczą podejmuje autorka roz-
działu, w którym przeprowadzona została analiza funkcjonowania współczesnego 
banku inwestycyjnego, mająca na celu wskazanie najistotniejszych źródeł ryzyka 
w działalności tego rodzaju instytucji. Rozważania te mogą stanowić punkt wyj-
ścia do dyskusji nad ograniczaniem niebezpieczeństwa związanego z niedoszaco-
waniem poziomu ryzyka oraz ukierunkowaniem zamian w systemach zarządzania 
i nadzoru nad podmiotami sektora bankowego. 

Kolejny rozdział drugiej części książki, porusza kwestię przybliżeń w zakre-
sie podatku dochodowego od osób fizycznych. Jego celem jest zasygnalizowanie 
szerszego problemu, jakim jest stosowanie odpowiedniej metodologii przybliżeń 
na tle zawyżania podatku dochodowego. W rozdziale zweryfikowano hipotezę 
mówiącą, że aktualnie stosowana metoda przybliżeń zwiększa obciążenia podat-
kowe obywateli w Polsce. 

W dobie wielu zawirowań na rynkach finansowych, a także niskich pozio-
mów stóp zwrotu oferowanych poprzez inwestycje w tradycyjne lokaty bankowe, 
coraz większego znaczenia nabierają inwestycje na rynku giełdowym. Są one jed-
nak obarczone również znacznie wyższym ryzykiem w stosunku do wielu innych 
form inwestycji. Celem następnego rozdziału było wskazanie narzędzia, które 
umożliwiłoby opisanie zmienności indeksu WIG, a tym samym mogłoby przy-
czynić się do wspomagania procesu decyzyjnego w zakresie realnych inwestycji 
dokonywanych na polskim rynku kapitałowym. 

Rachunkowość rolna zyskuje coraz większe znaczenie, z uwagi na zmieniają-
cy się nieustannie charakter rolnictwa. Współczesne gospodarstwo rolne staje się 
przedsiębiorstwem, które generuje stale wzrastające dochody. W tym kontek-
ście istotnym problemem jest zmiana systemu opodatkowania polskiego rolni-
ka. Odnosi się do tego rozdział, w którym przedstawiono metodologię systemu 
Farm Accoutancy Data Network, która mogłaby zostać wykorzystana w procesie 
ustalania dochodu do opodatkowania w rolnictwie. Jeszcze w jednym rozdzia-
le znajdujemy nawiązanie do problematyki podatkowej. Autor podkreśla w nim, 
że zmiany jakie wystąpiły w polskim systemie gospodarczym w wyniku trans-
formacji ustrojowej spowodowały zwiększenie skali oszustw podatkowych. Jed-
nym ze sposobów zwalczania nielegalnych działań podmiotów zobowiązanych 
do rozliczenia obciążeń podatkowych jest szacowanie podstawy opodatkowania. 
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W rozdziale tym przedstawiono teoretyczne uwarunkowania szacowania podsta-
wy opodatkowania oraz odstąpienia od szacowania. Zaprezentowano również 
wyniki badań własnych. 

Ostatni rozdział drugiej części monografii powraca do problematyki funk-
cjonowania rynków kapitałowych. Podjęto w nim próbę wykorzystania metod 
taksonomicznych do klasyfikacji giełd papierów wartościowych, a następnie wy-
korzystując otrzymany taksonomiczny miernik rozwoju, weryfikacji hipotezy 
o występowaniu tzw. g-konwergencji między parkietami. Przeprowadzone bada-
nie miało również na celu potwierdzenie tezy, że w przyjętym horyzoncie czaso-
wym można zaobserwować przesuwanie się środka finansowej ciężkości świata 
z Zachodu na Wschód.

Ostatnia część monografii – Nauki o zarządzaniu – składa się z ośmiu 
rozdziałów. Pierwszy z nich podejmuje kwestię roli coacha we współczesnym 
społeczeństwie. Autorka podkreśla w nim, że coaching może być dopełnieniem 
różnorodnych metod wspierania drugiego człowieka, natomiast nie jest on pana-
ceum na wszystkie rozwojowe potrzeby człowieka. Zaprezentowane w rozdzia-
le różnorodne podejścia do osoby coacha zostały tylko zasygnalizowane, a ich 
dokładna analiza otwiera możliwości i propozycje dotyczące dalszych badań tej 
tematyki. W kolejnym rozdziale przedstawiono problem monitorowania jakości 
procesu obsługi klienta w mikroprzedsiębiorstwie handlowo-usługowym, wyko-
nywanego na podstawie diagnozowania poziomu zadowolenia klientów z proce-
su obsługi oraz zaprezentowano metodę badania jakości zastosowaną dla wspo-
mnianego problemu. 

Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard – BSC) jest narzędziem 
strategicznej rachunkowości zarządczej, którego zadaniem jest pomiar, ocena 
i komunikacja dokonań celem przełożenia strategii na działania. W przypadku 
uczelni wyższych zasadniczą barierą przy opracowywaniu i wdrażaniu BSC jest 
specyfika ich funkcjonowania, co znacząco utrudnia adaptację modeli ze świa-
ta biznesu i wymaga opracowywania modeli dostosowanych. Podkreśla to autor 
rozdziału, w którym dokonana została analiza obszarów strategii czołowych, pol-
skich uniwersytetów oraz określenie ich adekwatności do opracowania i wdroże-
nia BSC w tych jednostkach. 

Przedsiębiorczość rodzinna jako forma prowadzenia działalności gospodar-
czej buduje założenia rozwoju przedsiębiorczości i w wielu krajach świata two-
rzy naturalną dźwignię rozwoju społecznego oraz gospodarczego. Celem autorki 
kolejnego rozdziału książki było przedstawienie teoretycznych założeń strategii 
międzygeneracyjnego transferu władzy i własności. Autorka odwołuje się do wy-
ników badań empirycznych, przedstawiających obecną sytuację rodzimych biz-
nesów rodzinnych względem planowania, implementacji oraz przeprowadzania 
sukcesji, aby w ostatnim fragmencie ukazać rozbieżności pomiędzy literaturą 
przedmiotu a praktycznym podejściem do zarysowanej tematyki przez krajowe 
przedsiębiorstwa rodzinne. 
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W rozdziale na temat roli ośrodków miejskich w Unii Europejskiej z per-
spektywy zarządzania procesem zmian podkreśla się znaczenie spójnej i zrówno-
ważonej europejskiej polityki miejskiej, która powinna przyczynić się do wzro-
stu konkurencyjności miast, regionów i krajów członkowskich Unii Europejskiej. 
Celem autorki następnego rozdziału było omówienie specyfiki i istoty kontroli 
w kulturze. Podjęto w nim próbę analizy różnych jej form, zarówno z punktu wi-
dzenia instytucji kontrolującej, jak i kontrolowanej organizacji. Ponadto zbadano 
zasady poprawności projektów kulturalnych prowadzonych w Polsce, a finanso-
wanych z najczęściej wykorzystywanych źródeł, tj. funduszy europejskich, środ-
ków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej. 

Rozprzestrzenianie się wiedzy oraz umiejętność jej absorbcji przyczynia się 
do wytwarzania długotrwałych przewag konkurencyjnych. Podmioty, które posia-
dają wiedzę i informację mogą nią manipulować i w wielu przypadkach zachodzi 
taki proceder. Wskazuje na to autor rozdziału, w którym, bazując na teorii władzy 
i teorii konfliktu, przedstawia przykłady podstępnych zagrywek stosowanych wo-
bec opozycji, ale również potencjalnego elektoratu przez partie polityczne. Książ-
kę kończy artykuł prezentujący model logi styczny sprzedaży, który jest dropship-
ping. Autorka dokonała w nim charakterystyki modelu dropshippingu, wskazała 
zalety i wady oraz możliwości wykorzystania w polskim sektorze e-biznesu.

Książka jest adresowana do osób, które interesują się problematyką nauk 
ekonomicznych. Zawarte w niej rozważania mogą być również przydatne dla na-
uczycieli akademickich oraz studentów kierunków ekonomia, zarządzanie, finan-
se i rachunkowości, stanowiąc lekturę uzupełniającą do wykładów kursowych 
i specjalizacyjnych.

Piotr Urbanek
Ewa Walińska

Post Scriptum 
Tegoroczna publikacja ma szczególny charakter, ponieważ wpisuje się w ob-

chody XX-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Kluczowym 
celem strategicznym Wydziału jest utrzymywanie wysokiej pozycji naukowej, 
a jednym z jego wyznaczników – interdyscyplinarne podejście do specjalizacji 
naukowo-badawczych. Dlatego też nadzór merytoryczny – wspólnie z Wydzia-
łem Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ – nad działaniami doktorantów i młodych 
pracowników naukowych podejmujących badania w różnych dyscyplinach (eko-
nomii, finansów, nauki o zarządzaniu), jest jedną z wielu aktywności Wydziału 
Zarządzania mających na celu realizację jego misji.
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TRADYCYJNE I RYNKOWE WSKAŹNIKI NASTAWIENIA 
POLITYKI MONETARNEJ. ANALIZA POLITYKI SYSTEMU 

REZERWY FEDERALNEJ W LATACH 2008–2014

Wstęp

Polityka pieniężna, definiowana jako celowe działania podejmowane przez 
władze monetarne w celu kontroli podaży pieniądza, inflacji, kursu walutowego 
i stóp procentowych, odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu się koniunktury ma-
kroekonomicznej1. Zmieniając wartość instrumentów polityki monetarnej, bank 
centralny jest w stanie wpływać na wielkość zatrudnienia, produkcję i skalę wy-
korzystania czynników produkcji. Analizując decyzje banków centralnych doty-
czących ich celów i używanych instrumentów, ekonomiści zwykli wyróżniać dwa 
nastawienia polityki monetarnej2 (monetary stance): ekspansywne (akomodacyj-
ne) i restrykcyjne3. Celem akomodacyjnej polityki monetarnej4 jest pobudzenie 
koniunktury, tj. zwiększenie produkcji i zatrudnienia (nawet kosztem wzrostu 
cen). Z drugiej strony, prowadzenie restrykcyjnej polityki utożsamiane jest z chę-
cią „schładzania” koniunktury, wynikającego głównie z chęci ograniczenia presji 
inflacyjnych w gospodarce5.

O ile określenie dominującego nastawienia władz monetarnych jest rela-
tywnie łatwe w kontekście wypowiedzi przedstawicieli banku centralnego6, 

* Doktorant, Katedra Makroekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet 
Łódzki.

1 F. Mishkin, The Economics of Money Banking and Financial Markets, Pearson Addison-We-
sley, New York, 2004, s. 335–357.

2 Nastawienie polityki monetarnej określane jest również jako jej „stan” lub jako poziom jej 
akomodacyjności/restrykcyjności.

3 F. Mishkin, The Economics…, 335–357.
4 Polityka monetarna nastawiona na stymulowanie koniunktury nazywana jest również „luź-

ną” (loose). Decyzje o prowadzeniu akomodacyjnej polityki pieniężnej nazywane są więc często 
decyzjami o „luzowaniu polityki monetarnej”. Zwolenników akomodacyjnej polityki pieniężnej 
w bankach centralnych nazywa się często gołębiami (doves), podkreślając ich łagodny (w stosunku 
do inflacji) charakter.

5 Restrykcyjną politykę pieniężną nazywa się często „ciasną” (ang. tight) a decyzje o jej wpro-
wadzeniu „zacieśnieniem polityki monetarnej” (monetary tightening). Zwolenników takiej polityki 
w bankach centralnych nazywa się jastrzębiami (hawks).

6 W praktyce może okazać się to problematyczne, jeśli komunikacja władz monetarnych jest 
niespójna. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku dużego stopnia niezależności człon-
ków ciał kolegialnych odpowiedzialnych za prowadzenie polityki pieniężnej. Zob. D. Gerdes-
meier, F.P. Mongelli, B. Roffia, The Eurosystem, the US Federal Reserve and the Bank of Japan, 
ECB Working Paper 2007, no. 742, s. 7–37.
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określenie jej na podstawie instrumentów polityki pieniężnej jest bardzie proble-
matyczne. Komentatorzy ekonomiczni oraz część ekonomistów, określając nasta-
wienie polityki monetarnej, koncentrują się najczęściej na nominalnym poziomie 
głównej stopy procentowej banku centralnego (central bank policy rate)7. O ile 
podejście takie jest uzasadnione w czasach dobrej koniunktury, może się ono oka-
zać niewystarczające w trakcie recesji. Określenie nastawienia polityki pieniężnej 
jest szczególnie problematyczne w sytuacji, w której nominalne stopy procentowe 
osiągają wartości bliskie zera. Sytuacja taka, określana często jako zerowe ogra-
niczenie ilościowe (zero lower bound), powoduje utratę przez nominalne stopy 
procentowe wartości informacyjnej, sugerując tym samym konieczność zastoso-
wania alternatywnych mierników stanu polityki monetarnej.

W artykule przybliżone zostały wskaźniki nastawienia polityki pieniężnej 
dominujące w literaturze oraz ich wartość w opisie polityki monetarnej Systemu 
Rezerwy Federalnej USA w latach 2008–2013. Autor konstruuje indeks nastawie-
nia polityki monetarnej oraz przedstawia rekomendacje dla teorii i praktyki ban-
kowości centralnej, nie oceniając prowadzonej polityki pieniężnej, skupiając się 
wyłącznie na określeniu wskaźników jej nastawienia.

1. Wskaźniki nastawienia polityki monetarnej w teorii ekonomii

Wymieniane w literaturze wskaźniki stanu polityki monetarnej dzielą się na tra-
dycyjne i rynkowe8. Podstawową różnicą pomiędzy dwoma grupami jest sposób 
ich ustalania. Czynniki tradycyjne ustalane są przez władze monetarne na podsta-
wie swoich preferencji. Przykładem tego typu czynników jest nominalna stopa pro-
centowa banku centralnego, wartość aktywów banku centralnego i podaż pienią-
dza bazowego. Czynniki rynkowe powstają z kolei w wyniku decyzji wszystkich 
uczestników gospodarki, a na ich wysokość nie ma wpływu jedna osoba. Najpo-
pularniejszymi wskaźnikami tego typu są wartości indeksów giełdowych, poziom 
nominalnego dochodu, oczekiwania inflacyjne i szerokie agregaty monetarne9.

7 Stopa ta jest zazwyczaj krótkoterminową stopą procentową na rynku międzybankowym 
lub stopą lombardową, tj. stopą, po której bank centralny udziela zabezpieczonych pożyczek ban-
kom komercyjnym.

8 L. Christensen, Market Monetarism – The Second Monetarist Counter Revolution, 2011, 
s. 1–36 (niepubl.). 

9 Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w powyższej klasyfikacji bez znaczenia jest to, kto publi-
kuje wartości danego czynnika. Choć wartości nominalnego dochodu i szerokich agregatów mone-
tarnych są obliczane przez instytucje rządowe, ich zdecentralizowany charakter sprawia, że zalicza-
ją się one do wskaźników rynkowych. Innym wyznacznikiem nastawienia polityki monetarnej jest 
kurs walutowy. Ponieważ władze monetarne danego kraju mają jedynie częściowy wpływ na war-
tość swojej waluty, tematyka wpływu polityki pieniężnej na kurs walutowy wykracza poza ramy 
niniejszego artykułu.
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1.1. Stopy procentowe banku centralnego

Dominującym wskaźnikiem nastawienia polityki monetarnej jest wysokość 
stóp procentowych. Wynika to bezpośrednio ze strategii celu inflacyjnego stoso-
wanej przez większość banków centralnych. W strategii tej, nadrzędnym celem 
władz monetarnych jest stabilizowanie siły nabywczej pieniądza10. Strategia ta 
może być modyfikowana przez uwzględnienie w niej komplementarnych celów, 
związanych najczęściej ze stabilizacją koniunktury, dbaniem o wzrost gospodar-
czy i zapewnieniem stabilności systemu finansowego11.

Podstawowym instrumentem banku centralnego, tj. narzędziem służącym 
osiągnięciu celu polityki monetarnej, jest krótkoterminowa stopa procentowa. 
Manipulacja stopami procentowymi wpływa bezpośrednio na koszt finansowa-
nia na rynku międzybankowym i pośrednio na koszt kredytu dla przedsiębiorstw 
i konsumentów. Zmiana krótkoterminowych stóp procentowych ma więc pośred-
ni wpływ na wielkość konsumpcji i inwestycji, a co za tym idzie poziom agre-
gatowego popytu w gospodarce. Choć bank centralny może wpływać na poziom 
nominalnych wydatków w inny sposób12, kanał stóp procentowych pozostaje do-
minującym czynnikiem w mechanizmie transmisji monetarnej. Z tego powodu, 
zmiany w wysokości stóp procentowych są jednymi z najdokładniej śledzonych 
zmiennych ekonomicznych a ich publikacja jednym z najistotniejszych wydarzeń 
na rynku finansowym13.

Ze względu na postulowany kierunek wpływu na wielkość inwestycji, spa-
dek stopy procentowej interpretowany jest zazwyczaj jako poluzowanie polityki 
monetarnej, wzrost jako jej zacieśnienie14. Ze względu na zerowe ograniczenie 
nominalnych stóp procentowych, ich zastosowanie jako wskaźnika nastawienia 
polityki monetarnej prowadzi do konstatacji, że luzowanie polityki pieniężnej nie 
może być kontynuowane w nieskończoność15. Jednocześnie, ze względu na brak 

10 F. Mishkin, Monetary Policy Strategy, The MIT Press, London 2007, s. 37–58.
11 O ile nie zagraża to osiągnięciu podstawowego celu banku centralnego, tj. stabilizacji in-

flacji. Większość banków centralnych stosujących strategię celu inflacyjnego stara się kontrolować 
inflację jedynie w długim okresie, pozwalając jednocześnie na krótkookresowe odstępstwa od okre-
ślonego celu.

12 Na przykład poprzez zmiany w poziomie rezerwy obowiązkowej lub bezpośrednie zakupy 
aktywów na rynku, tzw. luzowanie ilościowe (quantitative easing).

13 F. Mishkin, Monetary Policy..., s. 515–518.
14 G. Mankiw, Macroeconomics, Worth Publishers, New York 2004, s. 396.
15 Obniżenie stóp procentowych poniżej zera, skutkowałoby powstaniem możliwości arbitrażu 

na rynku kredytowym. Zaciągnięcie ujemnie oprocentowanych kredytów umożliwiałoby osiągnię-
cie (wolnego od ryzyka) dochodu przez utrzymywanie uzyskanych środków w gotówce. Teoria ta 
zakłada, zgodnie z praktyką współczesnej bankowości, zerowe oprocentowanie bazy monetarnej. 
Oprocentowanie pieniądza bazowego może być jednak ujemne. Zob. W.H. Buiter, Overcoming the 
Zero Bound on Nominal Interest Rates: Gesell’s Currency Carry Tax vs. Eisler’ Parallel Virtual 
Currency, 2005 (niepubl.).
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ograniczeń przy podnoszeniu stóp procentowych, polityka monetarna może za-
wsze być zacieśniona. Obniżka (podwyżka) stóp procentowych nie oznacza, 
że polityka monetarna jest ekspansywna (restrykcyjna). Aby to ocenić należy od-
nieść wysokość rynkowej stopy procentowej do wielkości zapewniającej neutral-
ność polityki pieniężnej. Najczęściej w tym celu stosuje się stopę procentową wy-
nikającą z reguły Taylora16.

1.2. Podaż pieniądza bazowego i bilans banku centralnego

Kolejnym tradycyjnym wskaźnikiem stanu polityki monetarnej jest podaż 
pieniądza bazowego17. W standardzie papierowym decyzja o zmniejszeniu lub 
zwiększeniu ilości pieniądza bazowego w gospodarce pozostaje w rękach ban-
ku centralnego18. Zmiany w podaży pieniądza polegają na zakupie i sprzedaży 
aktywów na rynku. Zgodnie z ilościową teorią pieniądza, zwiększenie podaży 
pieniądza interpretowane jest jako poluzowanie polityki monetarnej, zmniejsze-
nie oznacza z kolei zacieśnienie polityki. Zakładając stały poziom popytu na pie-
niądz19, jakiekolwiek zmiany w podaży pieniądza bazowego powodują analogicz-
ny wzrost nominalnego popytu. O ile w długim okresie wzrost podaży pieniądza 
powoduje jedynie wzrost cen20, ze względu na istnienie sztywności nominalnych, 
w krótkim okresie zwiększone wydatki nominalne przyczyniają się do wzrostu 
realnej produkcji.

16 Innym podejściem jest oszacowanie naturalnej stopy procentowej. Oszacowanie naturalnej 
stopy procentowej dla gospodarki amerykańskiej jest jednak skomplikowane i wykracza poza ramy 
niniejszego artykułu. Zob. M. Brzoza-Brzezina, Estimating the Natural Rate of Interest: A SVAR 
Approach, National Bank of Poland Working Papers 2002, no. 27, s. 3–18; Zob. także J. Taylor, Di-
scretion versus Policy Rules in Practice, „Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy” 
1993, no. 39, s. 195–214.

17 Pieniądza, w którym denominowane są substytuty pieniądza emitowane przez sektor finan-
sowy. Więcej na temat klasyfikacji pieniądza zob. L. von Mises, Theory of Money and Credit, Yale 
University Press, New Haven 1953, s. 482–483.

18 Dotyczy to wyłącznie systemów, w których podaż pieniądza nie jest bezpośrednio związana 
z towarem rezerwowym lub inną walutą. O ile współczesne banki centralne zwiększając podaż pie-
niądza dokonują tego zazwyczaj przez kanał kredytowy, tj. pożyczając pieniądze bankom, nie jest to 
konieczne. Bank centralny może zwiększyć podaż pieniądza nie dokonując jakiejkolwiek transakcji. 
Aby tego dokonać bank centralny może wysłać nowo wydrukowane banknoty do wybranych osób 
w gospodarce.

19 Popyt na pieniądz (Md) może być rozumiany, jako odwrotność szybkości obiegu pieniądza 
(V). Zmiany podaży pieniądza (M), przy stałej szybkości obiegu są tożsame ze wzrostem nominal-
nego dochodu. Relację tę można zapisać za pomocą równania wymiany: MV = PY, gdzie P – po-
ziom cen, Y – realny dochód, PY – nominalny dochód.

20 Zjawisko to nazywane jest neutralnością pieniądza, zob. S. Horwitz, Microfoundations and 
Macroeconomics, Routledge, New York 2003, s. 11–12.
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Według monetarystów zmiany w podaży pieniądza są lepszym wyznaczni-
kiem nastawienia w polityce monetarnej niż stopy procentowe21. Friedman uwa-
żał nawet, że niskie stopy procentowe są zazwyczaj wyznacznikiem restrykcyjnej 
a nie ekspansywnej polityki monetarnej22. Przyczyną takiego stanu rzeczy może 
być niski popyt na kredyt, spowodowany negatywnymi oczekiwaniami dotyczą-
cymi przyszłego dochodu. W sytuacji tej ekspansywna polityka monetarna, pole-
gająca na bezpośrednim zakupie aktywów przez bank centralny, przyczynia się 
do wzrostu oczekiwanego nominalnego dochodu i przyszłej inflacji. Przy stałej, 
determinowanej niemonetarnymi czynnikami realnej stopie procentowe23, wzrost 
oczekiwanej inflacji oznacza wzrost nominalnych stóp procentowych w teraźniej-
szości24. Według monetarystów, w celu pobudzenia gospodarki pogrążonej w re-
cesji, bank centralny nie powinien koncentrować się na utrzymywaniu niskich 
stóp procentowych, skupiając się zamiast tego na zwiększaniu podaży pieniądza.

Z podażą pieniądza bazowego związana jest bezpośrednio wysokość akty-
wów banku centralnego. Wyemitowane monety i banknoty, rezerwy banków ko-
mercyjnych i inne depozyty utrzymywane przez władze monetarne składają się 
na pasywa banku centralnego. Zwiększenie podaży pieniądza powoduje więc jed-
noczesne zwiększenie aktywów banku centralnego.

1.3. Oczekiwana inflacja i wysokość indeksów giełdowych

Nastawienie polityki pieniężnej widoczne jest również w wysokości ocze-
kiwanej inflacji25. Im bardziej ekspansywna jest polityka monetarna tym wyż-
szy oczekiwany poziom cen w przyszłości. Działanie tego mechanizmu jest rela-
tywnie proste: nadwyżka podaży pieniądza (nad popytem na pieniądz) powoduje 
wzrost popytu na dobra i usługi, co w prowadzi (ceteris paribus) do wzrostu 

21 M. Friedman, A.J. Schwartz, A Monetary History of the United States, 1867–1960, Princeton 
University Press, Princeton 1963.

22 Friedman nazywa przekonanie o ekspansywnym charakterze niskich stóp procentowych 
„mitem stopy procentowej” (interest rate fallacy). M. Friedman, Reviving Japan, „Hoover Digest” 
1998, no. 2, s. 1–2.

23 J. Hirshleifer, Investment, Interest, and Capital, Prentice-Hall, New York 1970, s. 135–138.
24 Wniosek ten jest wynika bezpośrednio z równania Fishera: i = r + pi(e), gdzie i to nominalna 

stopa procentowa, r – realna stopa procentowa, pi(e) oczekiwana inflacja. Jeśli oczekiwania doty-
czące przyszłości są na tyle negatywne, że oczekiwana deflacja cenowa (jej wartość bezwzględna) 
jest wyższa od realnej stopy procentowej, w celu zapewnienia równowagi w gospodarce, nominalna 
stopa procentowa musi spaść poniżej zera – co jest niemożliwe. W rezultacie, spaść musi realna 
stopa procentowa a co za tym idzie, ceny aktywów. Zob. D. Glasner, The Fisher Effect Under De-
flationary Expectations, 2011 (niepubl.).

25 Koncepcja inflacji opisywana w niniejszym artykule jest tożsama z indeksem CPI. W prak-
tyce inflacja mierzona jest na wiele sposobów. Konkurencyjne miary inflacji w różnym stopniu 
oddają nastawienie polityki monetarnej. Zob. M. Gamrot, Analiza konkurencyjnych miar inflacji 
w kontekście optymalnej polityki monetarnej, 2013 (niepubl.).
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cen26. Restrykcyjna polityka ma odwrotny skutek, prowadząc zazwyczaj do spad-
ku oczekiwanej inflacji, przy czym proces ten zależy od stopnia wykorzystania 
czynników produkcji.

W podobny sposób mogą zachowywać się indeksy giełdowe. Nadwyż-
ka podaży pieniądza na rynku powoduje wzrost popytu na aktywa finansowe, 
co w konsekwencji może powodować wzrost ich cen. Zwiększony poziom cen 
w przyszłości implikuje wyższe przepływy finansowe w przyszłości, co (ceteris 
paribus) prowadzi do wzrostu dzisiejszych cen aktywów27. Jednocześnie przez 
wpływ na poziom nominalnej stopy procentowej, wzrost oczekiwanej inflacji, 
może oddziaływać na wysokości indeksów giełdowych w drugą stronę. Rosnące 
oczekiwania inflacyjne mogą powodować wzrost nominalnej stopy procentowej 
i w konsekwencji spadek wartości indeksów giełdowych. Wpływ polityki pie-
niężnej na rynek finansowy jest więc niejednoznaczny.

1.4. Szerokie agregaty pieniężne i aktywa sektora bankowego

W przeciwieństwie do wąskich agregatów monetarnych wyznaczanych przez 
działania władz monetarnych, wysokość szerokich agregatów pieniężnych zależy 
wyłącznie od działań systemu finansowego28. Udzielając kredytów banki kreują 
substytuty pieniądza bazowego – lokaty i depozyty. Ze względu na powszechne 
akceptowanie zobowiązań banków w transakcjach kupna dóbr i usług, wielkość 
kreowanych przez bank depozytów ma bezpośredni wpływ na podaż pieniądza. 
Im większa owa podaż, tym bardziej ekspansywna polityka monetarna. Konstata-
cja ta prowadzi do wniosku, że bank centralny może zmieniać swoją politykę po-
średnio, przez wielkość kredytu udzielanego przez banki. Polityka taka może być 
prowadzona na dwa sposoby: za pomocą regulacji lub perswazji29.

Kreowanie podaży pieniądza nie jest wyłącznie domeną banków. Rolę tę 
pełnią również fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego (money market mutual 
funds). Jednostki uczestnictwa w tego typu funduszach wliczane są do szerokich 
agregatów monetarnych obok certyfikatów depozytowych, a nawet transakcji 

26 Warto nadmienić, że o ile pozostałe wymienione w artykule zmienne mają stricte monetarny 
charakter, poziom cen i wartość indeksów giełdowych zależą również od realnych czynników. Jest 
to szczególnie istotne w przypadku występowania szoków podażowych. Negatywny szok podażowy 
spowoduje wzrost poziomu inflacji nawet w sytuacji, gdy polityka monetarna pozostaje niezmieniona.

27 D. Glasner, The Fisher Effect…
28 Prezentowane w tym miejscu podejście, znane w ekonomii jako endogeniczność pieniądza, 

stoi w bezpośredniej opozycji do dominującego w podręcznikach ekonomii przekonania o egzoge-
nicznym charakterze pieniądza i kredytu. Zob. M. McLeay, A. Radia, R. Thomas, Money Creation 
in the Modern Economy, „Bank of England Quarterly Bulletin” 2014, Q1.

29 Tematyka ta wykracza jednak poza ramy niniejszego opracowania. Zob. G. Wesołowski, 
P. Żuk, Rola komunikacji banków centralnych z otoczeniem, Materiały analityczne NBP, Warszawa 
2011, s. 1–10.
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warunkowego odkupu (repo)30. Najszersze dostępne agregaty monetarne, tzw. in-
deksy Divisia, oprócz wymienionych wyżej kategorii zawierają także obligacje 
rządowe (T-bills)31.

Podobnie jak w przypadku emisji pieniądza bazowego i bilansu banku cen-
tralnego, kreacja depozytów przez sektor bankowy wpływa na wielkość aktywów 
banków komercyjnych. Analiza zagregowanych aktywów sektora bankowego po-
maga ustalić rozmiar ekspansji kredytowej w gospodarce: rosnące aktywa ban-
ków świadczą o prowadzeniu polityki taniego pieniądza, malejące aktywa suge-
rują z kolei trudniejszy dostęp do kredytu.

1.5. Nominalny PKB

Najszerszym wyznacznikiem nastawienia polityki monetarnej są zmiany no-
minalnego dochodu. Podejście to zasugerowane po raz pierwszy przez Scotta Sum-
nera32, opiera się na porównaniu wartości nominalnego PKB z trendem. Według 
Sumnera, spadek nominalnego poziomu poniżej trendu oznacza de facto zacieśnie-
nie polityki monetarnej. Argument ten można interpretować jako swego rodzaju 
odmianę teorii równowagi monetarnej33, w której władze monetarne starają się sta-
bilizować lewą stronę równania wymiany względem historycznego trendu.

W koncepcji tej, nagły spadek szybkości obiegu pieniądza powoduje spadek 
nominalnego PKB poniżej oczekiwanego poziomu i w konsekwencji powstanie 
nierównowagi monetarnej. Polityka monetarna jest zatem optymalna gdy nomi-
nalny dochód rośnie zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa. Jakiekolwiek od-
chylenie od trendu, powoduje zacieśnienie lub rozluźnienie polityki monetarnej.

2. Nastawienie polityki Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2008–2014

Analiza podstawowych stóp procentowych Systemu Rezerwy Federalnej 
wskazuje na wyjątkowo ekspansywną politykę FED w badanym okresie. Wzra-
stająca presja inflacyjna jaka pojawiła się w 2004–2005 roku w USA, gdy wskaź-
nik CPI osiągnął ponad 4% r/r, skłoniła władze monetarne do rozpoczęcia serii 
podwyżek stóp procentowych. W okresie od czerwca 2004 do sierpnia FOMC 

30 O roli transakcji repo w funkcjonowaniu nieregulowanego systemu bankowego (shadow 
banking), zob. G. Gorton, A. Metrick, Securitized Banking and the Run on Repo, „Journal of Finan-
cial Economics” 2010, vol. 104, iss. 3, s. 425–451.

31 Więcej na temat komponentów i metod kompilacji indeksów Divisia, zob. W.A. Barnett, 
Getting it Wrong: How Faulty Monetary Statistics Undermine the Fed, the Financial System, and 
the Economy, The MIT Press, Cambridge 2012.

32 S. Sumner, The Real Problem was Nominal, „Cato Unbound” 2009, September, s. 1.
33 L. Yeager, Cash Balance Interpretation of Depressions, „Southern Economic Journal” 1956, 

no. 22, s. 438–47.
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(Federal Open Market Committee), organ FED odpowiedzialny za podejmowa-
nie decyzji o poziomie stóp procentowych, zdecydował się na podniesienie stóp 
aż 17 razy. Podstawowa stopa procentowa banku centralnego (federal funds rate) 
wzrosła w tym okresie z 1,25% do 5,25% czyli o 4 p.p. Sytuacja makroekono-
miczna połączona z informacjami dotyczącymi dekoniunktury na rynku nieru-
chomości (w szczególności w segmencie subprime), sprawiła, że FOMC zde-
cydowała się na serię obniżek stóp procentowych w okresie od września 2007 
do grudnia 2008. Na przestrzeni 15 miesięcy, stopa referencyjna FED została ob-
niżona 7 razy, do rekordowo niskiego poziomu od 0 do 25 p.p. Osiągnięcie przez 
krótkookresowe stopy procentowe poziomu bliskiego zera pod koniec 2008 roku 
sprawiło, że dalsza ich obniżka stała się niemożliwa. We wrześniu 2011 roku, 
FOMC zdecydował o obniżeniu długoterminowych stóp procentowych poprzez 
zamianę krótkookresowych aktywów rezerwowych na długookresowe obligacje 
amerykańskie34. Na wykresie 1 przedstawiono wysokość efektywnej stopy pro-
centowej Systemu Rezerwy Federalnej w omawianym okresie.

Wykres 1. Wysokość efektywnej stopy referencyjnej Systemu Rezerwy Monetarnej na tle reguły 
Taylora w okresie od 2002 do 2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Rezerwy Federalnej w St. Louis  
(http://research.stlouisfed.org/fred2/)

34 Operacja ta nazywana jest „operacją twist”.
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Zgodnie z teorią przedstawioną w pkt. 1 artykułu, opierając się na odchyleniu 
rynkowej stopy procentowej od tej implikowanej z reguły Taylora, należy stwier-
dzić, że przez większą część analizowanego okresu polityka pieniężna FED była 
ekspansywna35. Wyjątek stanowi okres od stycznia do grudnia 2009 oraz od lipca 
do grudnia 2010. W okresach tych, pomimo utrzymywania przez FED zerowych 
stóp procentowych, wysokość stopy referencyjnej była zbyt wysoka. Innymi sło-
wy, w wyróżnionych okresach, stopa procentowa zapewniająca neutralność poli-
tyki monetarnej była ujemna.

Wykres 2. Wielkość bazy monetarnej (w bln USD) Systemu Rezerwy Monetarnej (na tle trendu) 
w okresie od 2002 do 2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Rezerwy Federalnej w St. Louis  
(http://research.stlouisfed.org/fred2/)

Podobnych obserwacji dostarcza analiza wąskich agregatów monetarnych 
– podaży pieniądza bazowego. Na wykresie 2 przedstawiono wielkość bazy mo-
netarnej w Stanach Zjednoczonych od 2002 do 2014 (na tle trendu). W analizo-
wanym okresie baza monetarna zwiększyła się 4,5 razy, z około 900 miliardów 
USD we wrześniu 2008 roku do 4 trylionów USD w kwietniu 2014 roku (prawie 

35 Na 25 kwartałów w okresie od 2008 do 2014 r. (Q1) rynkowa stopa procentowa była niższa 
od implikowanej przez regułę Taylora 19 razy (76% czasu).
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pięciokrotnie). Analiza danych sugeruje znaczące poluzowanie polityki monetar-
nej, począwszy od września 2008 roku. Zwiększenie bazy monetarnej jest bez-
pośrednio związane z programem skupu aktywów (large-scale assets purchase, 
LSAP) zapoczątkowanym pod koniec 2008 roku oraz kolejnymi rundami luzowa-
nia ilościowego (quantitative easing).

O ile teza o ekspansywności polityki monetarnej wydaje się być potwier-
dzona przez obydwa tradycyjne wskaźniki nastawienia polityki monetarnej, 
analiza rynkowych wyznaczników polityki dostarcza przeciwnych wniosków. 
Na wykresie 3 zobrazowano wartość oczekiwanej inflacji mierzonej za pomocą 
tzw. spreadu TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities). Wysokość oczeki-
wanej inflacji mierzona w ten sposób wynika z różnicy w oprocentowaniu obli-
gacji skarbowych indeksowanych stopą inflacji i analogicznych standardowych 
obligacji. Analiza danych przedstawionych na wykresie 3prowadzi do wnio-
sku, że w omawianym okresie oczekiwana inflacja znajdowała się poniżej śred-
niej z okresu 2002 do 2007. Wyjątek stanowi okres od czerwca do września 
2008 roku, gdy poziom inflacji przewyższył nieznacznie średnią sprzed kryzysu. 
Zgodnie z teorią przedstawioną w rozdziale pierwszym, oczekiwania inflacyjne 
w gospodarce USA sugerują, że pomimo niskich stóp procentowych i rosnącej 
w szybkim tempie bazy monetarnej, polityka pieniężna FED w analizowanym 
okresie była restrykcyjna.

Wykres 3. Wysokość oczekiwanej inflacji w latach 2002–2014 w USA

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Rezerwy Federalnej w Cleveland  
(http://www.clevelandfed.org/research/data/inflation_expectations/)
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Podobnych informacji dostarcza analiza indeksów giełdowych w USA. 
Na wykresie 4 przedstawiono wysokość indeksu S&P 500, bazującego na kapi-
talizacji 500 największych spółek notowanych na NYSE i NASDAQ. Wartość 
indeksu zaczęła spadać w październiku 2007 roku, co pozwalało wnioskować, 
że zacieśnienie polityki monetarnej miało miejsce wcześniej niż wynikałoby to 
z analizy oczekiwań inflacyjnych obliczonych na podstawie spreadu TIPS. Jed-
nocześnie w całym analizowanym okresie wartość indeksu pozostawała poniżej 
trendu z lat 2004–2007.

Wykres 4. Wysokość indeksu S&P 500 w latach 2004–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Rezerwy Federalnej w St. Louis  
(http://research.stlouisfed.org/fred2/)

Analiza szerokich agregatów monetarnych dostarcza zróżnicowanych wnio-
sków. Z jednej strony, publikowane przez Bank Rezerwy Federalnej w St. Louis 
agregaty M1 i M2 wykazują niewielkie poluzowanie polityki w latach 2008–2014, 
w porównaniu z okresem sprzed recesji. Z drugiej strony, analiza indeksu Divisia 
M4 wskazuje na zacieśnienie polityki monetarnej od grudnia 2008 roku (por. wy-
kresy 5 i 6). 
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Wykres 5. Wysokość agregatów M1 i M2 w USA w latach 2002–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Rezerwy Federalnej w St. Louis  
(http://research.stlouisfed.org/fred2/)

Wykres 6. Wysokość indeksu Divisia M4 – w USA w latach 2002–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Center for Financial Stability  
(http://www.centerforfinancialstability.org/amfm_data.php)

Różnicę pomiędzy tradycyjnymi a rynkowymi wskaźnikami nastawie-
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bankowego. Analiza danych przedstawionych na wykresie 7 pozwala wniosko-
wać, że o ile wartość aktywów banku centralnego wskazuje na poluzowanie pie-
niądza w gospodarce, o tyle rynkowe miary ekspansywności polityki pieniężnej 
wskazują na zacieśnianie warunków kredytowych w tym samym okresie. Choć 
aktywa banków komercyjnych, po okresie spadków z 2008 roku, rosną w okresie 
od grudnia 2010 roku, ich wartość utrzymuje się nadal poniżej trendu wyznaczo-
nego w latach poprzedzających kryzys.

Wykres 7. Wartość aktywów sektora bankowego w USA oraz Systemu Rezerwy Federalnej  
(w bln USD) w latach 2003–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Rezerwy Federalnej w St. Louis  
(http://research.stlouisfed.org/fred2/)

Ostatnim analizowanym wskaźnikiem jest poziom nominalnego PKB. Zgod-
nie z teorią Sumnera36, polityka pieniężna jest restrykcyjna, gdy dochód narodo-
wy rośnie wolniej od historycznego trendu37. Z analizy danych przedstawionych 
na wykresie 8 wynika, że pierwsze oznaki restrykcyjnego nastawienia polityki 
monetarnej rozpoczęły się już połowie 2008 roku. Wydaje się to potwierdzać 
wnioski płynące z analiz innych wskaźników rynkowych.

36 S. Sumner, The Real Problem…, s. 1.
37 Zgodnie z obliczeniami Sumnera, średnie tempo wzrostu nominalnego dochodu w latach 

poprzedzających recesję (w tzw. okresie great moderation) wynosiło 5%.

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktywa Fed Aktywa Fed (trend) 

Aktywa sektora bankowego Aktywa sektora bankowego (trend) 



Michał Gamrot28

Wykres 8. Wysokość nominalnego PKB (w trylionach USD) w porównaniu do trendu w latach 
2002–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Rezerwy Federalnej w St. Louis  
(http://research.stlouisfed.org/fred2/)

Wykres 9. Indeks nastawienia polityki monetarnej Systemu Rezerwy Federalnej  
w latach 2008–2014. Ujęcie tradycyjne i rynkowe

Źródło: opracowanie własne
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Różnicę pomiędzy tradycyjnymi a rynkowymi wskaźnikami polityki mo-
netarnej potwierdza również analiza indeksów nastawienia polityki pieniężnej, 
skonstruowanych na podstawie przedstawionych powyżej danych. Indeksy te zo-
stały skonstruowane osobno dla tradycyjnych i rynkowych zmiennych. W celu 
ich wyliczenia, każdemu z analizowanych wskaźników nadano wartość 0–1 w za-
leżności, czy wskazuje na ekspansywną (0) czy restrykcyjną politykę pienięż-
ną (1). Wysokość tak skonstruowanych indeksów przedstawiono na wykresie 9. 
Analizując uzyskane indeksy zauważamy, że w okresie od października 2008 
do kwietnia 2014 rynkowe wskaźniki nastawienia polityki monetarnej wskazy-
wały restrykcyjność polityki FED. W tym samym okresie wskaźniki tradycyj-
ne przyjmowały niższe wartości, wskazując na ekspansywną politykę monetarną 
Systemu Rezerwy Federalnej.

Zakończenie

Niskie stopy procentowe, rosnący bilans Systemu Rezerwy Federalnej 
oraz szybkie tempo wzrostu bazy monetarnej sugerują jednoznacznie wyjątko-
wo ekspansywną politykę FED w analizowanym okresie. Z drugiej strony, niska 
oczekiwana inflacja, utrzymujące się poniżej historycznego trendu wartości in-
deksów giełdowych, nominalnego dochodu, aktywów sektora bankowego i sze-
rokich agregatów pieniężnych, wskazują na restrykcyjne warunki monetarne. Od-
powiedź na pytanie o nastawienie polityki pieniężnej FED, zależy więc w dużej 
mierze od preferowanych przez badaczy wskaźników. Wybór ten może mieć duże 
znaczenie dla decyzji podejmowanych w bankach centralnych i w konsekwencji 
realnej strefy gospodarki.

Przedstawiona powyżej analiza jest z natury rzeczy niekompletna. Szersza 
analiza przedstawionego zjawiska powinna skupić się na uwzględnieniu zmian 
kursu walutowego oraz wysokości naturalnej stopy procentowej. Uwzględnie-
nie międzynarodowych uwarunkowań polityki pieniężnej umożliwiłoby również 
dokładniejszą analizę globalnego nastawienia polityki monetarnej. Ciekawych 
wniosków dostarczyć może również rozszerzenie próby o lata poprzedzające kry-
zys finansowy, tj. lata, w których stopy procentowe utrzymywały się na poziomie 
wyższym od zera.

Literatura

Barnett W.A., Getting it Wrong: How Faulty Monetary Statistics Undermine the Fed, the Financial 
System, and the Economy, The MIT Press, Cambridge 2012.

Brzoza-Brzezina M., Estimating the Natural Rate of Interest: A SVAR Approach, National Bank 
of Poland Working Papers 2002, no. 27.



Michał Gamrot30

Buiter W.H., Overcoming the Zero Bound on Nominal Interest Rates: Gesell’s Currency Carry Tax 
vs. Eisler’ parallel Virtual Currency, 2005 (niepubl.).

Center for Financial Stability, centerforfinancialstability.org [dostęp15.07.2014].
Christensen L., Market Monetarism – The Second Monetarist Counter Revolution, 2011(niepubl.).
Cleveland Federal Reserve Bank, clevelandfed.org [dostęp 15.07.2014].
Friedman M., Schwartz A.J., A Monetary History of the United States, 1867–1960, Princeton Uni-

versity Press, Princeton 1963.
Friedman M., Reviving Japan, „Hoover Digest” 1998, no. 2.
Gamrot M., Analiza konkurencyjnych miar inflacji w kontekście optymalnej polityki monetarnej, 

2013 (niepubl.).
Gerdesmeier D., Mongelli F.P., Roffia B., The Eurosystem, the US Federal Reserve and the Bank 

of Japan, ECB Working Paper 2007, no. 742.
Glasner D., The Fisher Effect Under Deflationary Expectations, 2011(niepubl.).
Gorton G., Metrick A., Securitized Banking and the Run on Repo, „Journal of Financial Economics” 

2010, vol. 104, issue 3.
Hirshleifer J., Investment, Interest, and Capital, Prentice-Hall, New York 1970.
Horwitz S., Microfoundations and Macroeconomics, Routledge, New York 2003.
Mankiw G., Macroeconomics, Worth Publishers, New York 2004.
McLeay M., Radia A., Thomas R., Money Creation in the Modern Economy, „Bank of England 

Quarterly Bulletin” 2014 Q1.
Mises L. von, Theory of Money and Credit, Yale University Press, New Haven 1953.
Mishkin F., The Economics of Money Banking and Financial Markets, Pearson Addison-Wesley, 

New York, 2004.
Mishkin F., Monetary Policy Strategy, The MIT Press, London 2007.
St. Louis Federal Reserve Bank, research.stlouisfed.org/fred2 [dostęp 15.07.2014].
Sumner S., The Real Problem was Nominal, „Cato Unbound” 2009, September.
Taylor J., Discretion versus Policy Rules in Practice, „Carnegie-Rochester Conference Series on 

Public Policy” 1993, no. 39.
Wesołowski G., Żuk P., Rola komunikacji banków centralnych z otoczeniem, Materiały analityczne 

NBP, Warszawa 2011.
Yeager L., Cash Ballance Interpretation of Depressions, „Southern Economic Journal” 1956, no. 22.

Streszczenie

Określenie nastawienia polityki monetarnej, tj. ogólnego stanu dostępności pienią-
dza i kredytu, zależy od przyjętych wskaźników. W literaturze zwykło wyróżniać się 
tradycyjne i rynkowe wyznaczniki stanu polityki monetarnej. Różnice w metodologii 
konkurencyjnych miar nastawienia polityki pieniężnej może prowadzić do znacznych 
różnic w ocenie warunków monetarnych. Analiza tradycyjnych i rynkowych wskaźni-
ków polityki Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2008–2014 potwierdza tę tezę. Poli-
tyka FED jest jednocześnie ekspansywna i restrykcyjna – jej ocena zależy od przyjętych 
miar nastawienia polityki pieniężnej.

Summary

TRADITIONAL AND MARKET-BASED MEASURES OF MONETARY POLICY 
STANCE. ANALYSIS OF FEDERAL RESERVE SYSTEM FROM 2008 TO 2014

Assessing monetary policy stance, the general availability of money and credit, 
depends heavily on its measures. Economists often distinguish between traditional and 
market-based measures of monetary policy stance. Methodological differences often lead 
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to vast differences in assessment of monetary policy easiness. Analysis of Fed’s actions 
between 2008 and 2014 seems to confirm this thesis. Fed’s policy is both easy and tight 
– depending on chosen measure.
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DETERMINANTY PRZESTĘPCZOŚCI W POLSCE  
W UKłADZIE REgIONALNYM W ŚWIETLE  
MODELOWANIA EKONOMETRYCZNEgO

Wstęp

W każdym społeczeństwie występują zjawiska, które naruszają reguły utrzy-
mania porządku społecznego lub zakłócają go. Patologie społeczne przyczy-
niają się do utraty mienia, a nawet życia, konsekwencją są także wysokie straty 
pieniężne. Szkodliwy wpływ przestępczości na gospodarkę oraz jakość życia spo-
wodował, że zjawisko to stało się jednym z nadrzędnych celów wielu państw. Istot-
ną kwestią jest związek pomiędzy czynnikami ekonomicznymi i przestępczością, 
co jest obecnie celem nadrzędnym wielu prowadzonych przez naukowców badań.

Modelowanie przestępczości w układzie regionalnym daje możliwości za-
stosowania modeli ekonometrycznych opartych na danych przestrzenno-czaso-
wych. Analizą tego zjawiska zajmował się między innymi Z. Becsi, który oparł 
swoje badania na estymacji panelowej, dokonując tym samym analizy zjawiska 
przestępczości w Stanach Zjednoczonych. Ponadto L. Anselin dokonał estymacji 
stopy zabójstw (według okręgów administracyjnych USA) wykorzystując do tego 
modele regresji przestrzennej1. J. Le Gallo swoje badania prowadziła także wyko-
rzystując modele regresji przestrzennej, opierając swoje analizy na dorobku na-
ukowych Anselina. Szczególną uwagę skupiła na problemach interakcji oraz he-
terogeniczności przestrzennej modelu przestępczości, w którym liczba włamań 
i kradzieży samochodów została uzależniona od dochodów mieszkańców i warto-
ści nieruchomości w poszczególnych dzielnicach Columbus w stanie Ohio w roku 
1980. Oprócz wskazanych zmiennych w bazie danych zamieszczono także infor-
macje dotyczące współrzędnych geograficznych centrów poszczególnych 49 lo-
kalizacji, z kolei zależności przestrzenne uwzględnione zostały poprzez zastoso-
wanie standaryzowanej wierszami macierzy sąsiedztwa pierwszego rzędu W.

Przedmiotem niniejszej pracy jest omówienie zagadnień dotyczących zróżni-
cowania zjawiska przestępczości w Polsce w latach 2005–2010. Podmiotem badań 
są polskie jednostki administracyjne na poziomie NUTS-2. Nadrzędnym celem 
jest zbadanie wpływu zmiennych ekonomiczno-społecznych na przestępczość. 
Główna hipoteza brzmi następująco: pomiędzy warunkami gospodarczo-społecz-
nymi a przestępczością istnieje związek. Poznanie zmiennych determinujących 
zachowania przestępcze pozwoli na odpowiednie oddziaływanie na poszczególne 

* Doktorantka, Zakład Logistyki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
1 R. Baller, L. Anselin, S. Messner, D. Hawkins, Structural covariates of U.S. county homicide 

rates: incorporating spatial effects, 2001, http://www.ssc.wisc.edu/cde/methodology/statcore/Bal-
leretal2001.pdf [dostęp 10.04.2014].
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czynniki, co w konsekwencji może przyczynić się do zmniejszenia stopy prze-
stępczości. Badanie empiryczne zostało przeprowadzone na podstawie modelu 
zbudowanego przez Becsiego2, który zastosował swój model dla poszczególnych 
stanów w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w niniejszej pracy posłużono się 
modelem do badania przestępczości w Polsce.

1. Teoretyczne aspekty przestępczości

Ekonomiczne podejście do przestępczości zapoczątkował G.S. Becker, który 
twierdził, że podjęcie działalności przestępczej przez jednostkę oparte jest na ana-
lizie korzyści oraz strat wynikających z tychże działań. Pojęcie przestępczości 
rozumiane jest jako zbiór czynów ustawowo zabronionych pod groźbą kary, a po-
pełnionych na obszarze danej jednostki terytorialnej. Ponadto jest to zjawisko 
społeczne, które charakteryzuje się tym, że stanowi zagrożenie dla obowiązujące-
go porządku prawnego oraz wyraża się we wzroście liczby osób, które popełniły 
przestępstwa w stosunku do ogółu ludności. Główny Urząd Statystyczny wyróż-
nia sześć rodzajów przestępstw (zob. tab. 1).

Tabela 1. Rodzaje przestępstw

Przestępstwo Opis

1 2

Przestępstwo przeciwko bez-
pieczeństwu powszechnemu 
i bezpieczeństwu w komuni-
kacji

Sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób 
albo mienia w znacznych rozmiarach lub sprowadzenie katastrofy 
w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającej życiu 
lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach (usta-
wa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Dz. U. nr 88, poz. 553, 
z późn. zm. (art. 163–172 k.k. oraz art. 173–180 k.k.)

Przestępstwo przeciwko mie-
niu

Przestępstwo, do którego zalicza się kradzież, kradzież z wła-
maniem, rozbój, kradzież rozbójniczą, wymuszenie rozbójnicze, 
przywłaszczenie, nadużycie telefonu, oszustwo, oszustwo kompu-
terowe, niszczenie lub uszkodzenie mienia, zabór cudzego pojazdu 
mechanicznego w celu krótkotrwałego użycia, kradzież leśną, pa-
serstwo (Wielka encyklopedia prawa, Wydawnictwo Prawo i Prak-
tyka Gospodarcza, Białystok–Warszawa 2000)

Przestępstwo przeciwko ro-
dzinie i opiece

Czyn zabroniony, mający uregulowanie w rozdziale XXVI k.k., 
obejmujący – bigamię, znęcanie się, rozpijanie małoletniego, 
uchylanie się od alimentacji, porzucenie małoletniego albo oso-
by nieporadnej, uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego albo 
osoby nieporadnej (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. 
Dz. U. nr 88 poz. 553, z późn. zm. (art. 206–211 k.k.)

2 Z. Becsi, Economics and Crime in the States, http://www.frbatlanta.org/filelegacydocs/zbec-
si.pdf [dostęp 10.04.2013].
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Tab. 1 cd.

1 2

Przestępstwo przeciwko wol-
ności 

Pozbawienie człowieka wolności obejmujące również groźbę ka-
ralną, groźbę bezprawną, przemoc wobec osób i naruszenie miru 
domowego (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Dz. U. 
nr 88, poz. 553, z późn. zm. (art. 189– 193 k.k.).

Przestępstwo przeciwko wol-
ności sumienia i wyznania 

Czyn zabroniony godzący w indywidualną/grupową wolność su-
mienia i wyznania obejmujący dyskryminację wyznaniową, prze-
szkadzanie publicznemu wykonaniu aktu religijnego, obrazę uczuć 
religijnych (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Dz. U. 
nr 88, poz. 553, z późn. zm. (art. 194–196 k.k.)

Przestępstwo przeciwko ży-
ciu i zdrowiu

Czyn zabroniony, mający uregulowanie w rozdz. XXVII kodeksu 
karnego, obejmujący: zabójstwo, dzieciobójstwo, eutanazję, na-
mowę lub pomoc do samobójstwa, przerwanie ciąży bez lub za 
zgodą kobiety, śmierć kobiety w wyniku aborcji, nieumyślne spo-
wodowanie śmierci, uszczerbek na zdrowiu, udział w bójce lub 
pobiciu (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Dz. U. nr 
88, poz. 553, z późn. zm. ,art. 212–217 k.k.)

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku przestępstw przeciwko mieniu, osiągane z nich korzyści to 
przede wszystkim przychody majątkowe. W przypadku pozostałych ciężko o jed-
noznaczną odpowiedź, gdyż korzyści wynikające z nich nie są aż tak oczywiste, 
często oparte na aspektach psychologicznych. Kosztem wynikającym z podjęcia 
działalności przestępczej jest poniesienie kary za nielegalną działalność w postaci 
pieniężnej bądź pozbawienia wolności.

1.1. Czynniki wpływające na stopę przestępczości

Na stopę przestępczości ma wpływ wiele zmiennych zarówno społecz-
nych, jak i ekonomicznych. Zaliczyć do nich można: gęstość zaludnienia, liczbę 
mieszkańców, obszar danej metropolii, skład populacji ze względu na wiek czy 
płeć, status ekonomiczny, stan edukacji, wysokość świadczeń socjalnych, wy-
datki na policję, liczba policjantów, a także efektywność wykrywania sprawców 
przestępstw3.

Analizując przestępczość pod względem osób, które podejmują decyzję 
o wstąpieniu na jej drogę, zauważyć można, iż są to osoby z niskimi perspekty-
wami rozwoju, najczęściej młodzi i słabiej wykształceni.

Bardzo istotnym czynnikiem mającym wpływ na poziom zjawiska przestęp-
czości jest gęstość zaludnienia. Dodatnią korelację pomiędzy przestępczością 

3 J.P. Allison, Economic Factors and the Rate of Crime, „Land Economics” 1972, vol. 48, 
s. 193–194.



Joanna Górniak36

a gęstością zaludnienia wskazali między innymi Mydel oraz Kozimor4. W związ-
ku z tym należy wskazać także na inny czynnik determinujący zjawisko prze-
stępczości, a mianowicie poziom urbanizacji. Taki stan rzeczy wynika z faktu, 
iż przestępczość koncentruje się głównie w przestrzeni miejskiej. Struktura miej-
ska sprzyja rozwojowi analizowanego zjawiska ze względu na dużą anonimowość 
jej mieszkańców w odróżnieniu do ludności na obszarach wiejskich.

Kolejnym czynnikiem, który wpływa na poziom zjawiska przestępczości jest 
bezrobocie. Uznaje się, że brak pracy oraz brak uzyskiwanych dzięki niej do-
chodów znacznie pogarsza sytuację materialną rodzin. W konsekwencji bezrobo-
cie przyczynia się do poczucia przez osobę bezrobotną wykluczenia, niesprawie-
dliwości oraz utraty nadziei na poprawę sytuacji życiowej. Skutkiem bezrobocia 
może być wzrost przestępczości.

Dochody uzyskiwane przez społeczeństwo zapewne mają istotny wpływ 
na poziom przestępczości. Jednak mogą one w dwojaki sposób determinować ba-
dane zjawisko. Z jednej strony, wzrost przeciętnych dochodów ludności, powi-
nien przyczynić się do zmniejszenia poziomu przestępczości. Możliwość zapew-
nienia wyższego standardu życia nie będzie stymulowała ludzi do podejmowania 
skrajnych decyzji oraz nie będzie zmuszała ich do popełniania przestępstw. Z dru-
giej zaś, na skutek wzrostu dochodów może nastąpić wzrost przestępczości. Wią-
że się to z nierównomiernym wzrostem dochodów wśród społeczeństwa, który 
może dotyczyć jedynie najzamożniejszej grupy społecznej.

Czynnikami, które mają wpływ na zjawisko przestępczości są także warun-
ki życia ludności. Wskazuje się, że złe warunki mieszkaniowe mają znaczący 
wpływ na wzrost przestępczości. Zaobserwowano, iż obszary o niskim standar-
dzie mieszkaniowym oraz wysokim zagęszczeniu mieszkań są szczególnie nara-
żone na występowanie przestępczości5.

Ponadto należy wskazać, że bardzo duży wpływ na stopę przestępczości 
może mieć prowadzona przez państwo polityka oraz wydatki kierowane do dzia-
łów administracji rządowej, które w pewien sposób oddziałują na przestępczość. 
W ramach tych działów można wymienić oświatę i wychowanie, opiekę społecz-
ną oraz organy porządku publicznego. Z teoretycznego punktu widzenia wniosko-
wać można, iż wyższe wydatki, tym niższy poziom przestępczości.

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na stopę przestępczości jest skutecz-
ność organów publicznych zajmujących się wykrywaniem i ściganiem sprawców 
przestępstw oraz orzekaniem kar. Skuteczność ta może być tym wyższa, im więk-
sza liczba osób pracuje w ramach wcześniej wskazanej działalności. Miarą sku-
teczności może być wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw, a także sto-
sunek liczby ludności pracującej w organach wykrywania przestępstw, ścigania 
sprawców oraz orzekania kar do ogółu pracujących.

4 R. Mydel, K. Kozimor, Demograficzne, czasowe i przestrzenne aspekty przestępczości 
w Krakowie, „Folia Geographica” 2003, Series Geographica-Oeconomica, t. XXII, s. 68.

5 Ibidem, s. 81.
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2. Przestępczość i jej zróżnicowanie w Polsce

Przestępczość w Polsce jest zróżnicowana przestrzennie, co oznacza, że nie-
które rejony kraju są bardziej narażone na skutki przestępczości niż inne. Warto 
nadmienić, że poziom przestępczości w miastach istotnie różni się od poziomu 
przestępczości na wsi6. Zjawisko przestępczości można rozpatrywać z punktu wi-
dzenia jego rozległości, intensywności, struktury, a także dynamiki, co jest de-
terminowane wieloma różnorodnymi czynnikami. W niniejszym opracowaniu 
zmienna objaśniana została zoperacjonalizowana jako stopa przestępczości wyra-
żona jako natężenie liczby przestępstw stwierdzonych w zakończonych postępo-
waniach przygotowawczych na 10 tys. ludności. W latach 2005–2010 liczba prze-
stępstw w Polsce (ogółem) spadła z 91 326 do 72 472. Z kolei wskaźnik natężenia 
przestępstw na 10 tys. ludności zmniejszył się z 374 do 291. Warto nadmienić, 
że do roku 2004 stopa przestępczości w Polsce rosła, dopiero od 2004 roku odno-
towywano jej sukcesywny spadek7. Przyczyn takiego stanu rzeczy można dopa-
trywać się w zmianach prowadzenia polityki rządowej.

Rysunek 1. Stopa przestępczości wyrażona za pomocą liczby przestępstw  
na 10 000 ludności w Polsce w latach 2005 i 2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL Głównego Urzędu Statystycznego

6 K. W. Frieske, Przestępczość w Polsce na przełomie stuleci. Stereotypy i realia, [w:] M. Ma-
rody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Scholar, Warszawa 
2007, s. 214.

7 Roczniki Statystyczne GUS za lata 1999–2012.
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Najwięcej przestępstw w 2005 roku zaobserwowano w województwach: po-
morskim – 452 oraz dolnośląskim – 427, zaś najmniej w województwie podkar-
packim: 209. Warto nadmienić, że w każdym z województw stopa przestępczości 
zmniejszyła się na przestrzeni lat 2005–2010. Największy spadek zaobserwowa-
no w województwach: mazowieckim (spadek rzędu 133 przestępstw na 10 tys. 
osób), pomorskim (spadek o 93 przestępstwa na 10 tys. ludności) oraz warmiń-
sko-mazurskim (spadek o 93 przestępstwa na 10 tys. osób). Z kolei wojewódz-
twem, w którym odnotowano najniższy spadek przestępczości było lubuskie 
(spadek jedynie o około 8 przestępstw na 10 tys. ludności). Jak wynika z danych 
zawartych w tab. 1, wyróżnia się sześć rodzajów przestępstw, co zostało zobrazo-
wane w formie wykresu na rys. 2.

Największym udziałem w ogólnej strukturze przestępczości stanowią prze-
stępstwa o charakterze kryminalnym oraz przeciwko mieniu. Na przestrzeni lat 
2005–2010 liczba tych przestępstw utrzymywała się na podobnym poziomie. Po-
nadto struktura zjawiska przestępczości w podziale na poszczególne kategorie czy-
nów przestępczych ogółem w Polsce odzwierciedla się w podziale na województwa.

Rysunek 2. Zjawisko przestępczości w podziale na poszczególne kategorie czynów przestępczych 
w 2010 roku w Polsce

Źródło: opracowanie własne

3. Badanie empiryczne

Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Zolta Becsiego, który w swo-
jej pracy wyjaśnił wpływ zmiennych objaśniających o charakterze ekonomiczno-
-społecznym na stopę przestępczości w Stanach Zjednoczonych, zbudowano mo-
del przestępczości dla polskich województw.
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3.1. Metoda badania

Model został oparty na regresji panelowej, czyli regresji wykonywanej 
dla danych przekrojowych w różnych jednostkach czasu.

Becsi przyjął następującą postać równania regresji:

(1) lnYit =ai +aT +b1lnX1it +b2lnX2it +…+Eit ,

gdzie:
i – poszczególne stany,
t – lata,
Y – indeks przestępczości,
X1, X2, … zmienne objaśniające,
T – trend,
E – błąd.
W niniejszy pracy pominięto zmienną czasową ze względu na to, że szereg 

danych składa się tylko z 6 okresów.
Zmienne wykorzystane w regresji zostały zlogarytmowane. Po wykonaniu 

tej czynności maleje wpływ wartości odstających oraz interpretacja wpływu pa-
rametrów jest prostsza. Należy jednak pamiętać, że interpretacji parametrów do-
konuje się za pomocą procentowych zmian (wówczas procentowe zmiany Y są 
powiązane z 1-procentową zmianą zmiennej objaśniającej).

3.2. Dane statystyczne

Dane statystyczne zostały zaczerpnięte z Głównego Urzędu Statystycznego. 
Analiza została przeprowadzona na podstawie danych łączących wymiar czaso-
wy (lata 2005–20108) i przekrojowy (16 województw). Łączna liczba obserwacji 
poddanych badaniu to 96. Zbiór zmiennych przedstawiono w tab. 2. 

Tabela 2. Zmienne wykorzystane w modelu przestępczości

Nazwa zmiennej Skrót zmiennej
Oczekiwany wpływ 

na zmienną objaśnianą 
(+/-)

1 2 3

Zmienna objaśniana

Stopa przestępczości mierzona liczbą przestępstw 
stwierdzonych w zakończonych postępowaniach 
przygotowawczych ogółem na 10 tys. osób

Y

8 Zakres danych statystycznych został podyktowany ich aktualną dostępnością.
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Tab. 2 cd.

1 2 3
Zmienne objaśniające

Gęstość zaludnienia (na 1 km2) X1 +

Udział liczby ludności w wieku 15–19 lat 
w populacji ogółem (w %) X2 +

Udział liczby ludności w wieku 20–24 lat 
w populacji ogółem (w %) X3 +

Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %) X4 +

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 
osobę (w zł)1⃰ X5 –2⃰ 3⃰

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego 
na oświatę i wychowanie na 1 osobą (w zł) X6 -

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw 
(w %) X7 -

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego 
na pomoc społeczną na 1 osobę (w zł) X8 -

Udział liczby pracujących w sekcji administracja 
publiczna, obrona narodowa, zabezpieczenie 
społeczne w stosunku do pracujących ogółem (w %)

X9 -

* Dochody cechuje duża asymetria, powinno się stosować daną zmienną w postaci zróżnicowania 
dochodów ludności (wyrażone za pomocą współczynnika Giniego). Jednak ze względu na brak 
dostępnych danych dla badanych jednostek, jako zmienną przyjęto przeciętny miesięczny dochód 
rozporządzalny na 1 osobę i uznano, że stopień asymetrii w województwach jest podobny.

** Dochody uzyskiwane przez społeczeństwo mogą w dwojaki sposób oddziaływać na stopę 
przestępczości. Generalnie wzrost przeciętnych dochodów powinien zmniejszyć poziom 
przestępczości, gdyż wzrost dochodów wiąże się z możliwością zapewnienia sobie i rodzinie 
wyższego standardu życia i nie skłania do popełnienia przestępstwa. Jednak z drugiej strony 
wzrost dochodów może dotyczyć grupy osób społeczeństwa zamożnego, co może zachęcić mniej 
zamożnych i skłonnych do popełniania czynów przestępczych, w konsekwencji wraz ze wzrostem 
dochodów osobistych, stopa przestępczości także wzrośnie.

Źródło: opracowanie własne.

3.3. Estymacja modeli

W niniejszym punkcie przeprowadzono analizę przyczyno-skutkową sto-
py przestępczości. Do określenia związków pomiędzy poziomem przestępczości 
a wybranymi czynnikami, uznanymi za mające wpływ na zjawisko przestępczo-
ści, wykorzystano analizę regresji panelowej.
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3.3.1. Estymacja klasyczna

Pierwszej estymacji dokonano klasyczną metodą najmniejszych kwadratów. 
Wyniki estymacji modelu przedstawiono w tab. 3.

Tabela 3. Wyniki estymacji modelu przestępczości dla liczby przestępstw ogółem

Model 1: Estymacja Panelowe MNK, z wykorzystaniem 96 obserwacji
Włączono 16 jednostek danych przekrojowych

Szereg czasowy długości = 6
Zmienna zależna (Y): l_Y

 Współczynnik Błąd stand. t-Studenta wartość p
const 1,01237 1,12499 0,8999 0,37069
l_X1 0,0119172 0,0658661 0,1809 0,85685
l_X2 –2,9407 0,446827 –6,5813 <0,00001 ***
l_X3 3,03915 0,470798 6,4553 <0,00001 ***
l_X4 0,503849 0,0674404 7,4710 <0,00001 ***
l_X5 0,406026 0,168093 2,4155 0,01783 **
l_X6 –0,189515 0,0434774 –4,3589 0,00004 ***
l_X7 –0,0927839 0,165067 –0,5621 0,57551
l_X8 –0,0266027 0,0293068 –0,9077 0,36656
l_X9 –0,505101 0,149467 –3,3793 0,00109 ***

Średn.aryt.zm.zależnej 5,707458 Odch.stand.zm.zależnej 0,215464
Suma kwadratów reszt 1,203244 Błąd standardowy reszt 0,118284
Wsp. determ. R-kwadrat 0,727178 Skorygowany R-kwadrat 0,698626
F(9, 86) 25,46926 Wartość p dla testu F 1,00e–20
Logarytm wiarygodności 73,98959 Kryt. inform. Akaike’a –127,9792
Kryt. bayes. Schwarza –102,3357 Kryt. Hannana-Quinna –117,6137
Autokorel.reszt – rho1 0,708330 Stat. Durbina-Watsona 0,560463

Test na normalność rozkładu reszt –
Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny
Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 2,01386
z wartością p = 0,365338
Test White’a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej) –
Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje
Statystyka testu: LM = 72,354
z wartością p = P(Chi-kwadrat(54) > 72,354) = 0,048378

Źródło: obliczenia własne wykonane za pomocą programu GRETL.

Następnie dokonano reestymacji, usuwając z modelu zmienne, które posiada-
ły nieistotne statystycznie parametry
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Tabela 4. Wyniki reestymacji modelu przestępczości dla liczby przestępstw ogółem

Model 2: Estymacja Panelowe MNK, z wykorzystaniem 96 obserwacji
Włączono 16 jednostek danych przekrojowych

Szereg czasowy długości = 6
Zmienna zależna (Y): l_Y

 Współczynnik Błąd stand. t-Studenta wartość p
const 0,515804 0,836389 0,6167 0,53900
l_X2 –3,00678 0,423581 –7,0985 <0,00001 ***
l_X3 2,98493 0,438457 6,8078 <0,00001 ***
l_X4 0,524901 0,064348 8,1572 <0,00001 ***
l_X5 0,334952 0,141152 2,3730 0,01980 **
l_X6 –0,198459 0,0391205 –5,0730 <0,00001 ***
l_X9 –0,591568 0,0917769 –6,4457 <0,00001 ***

Średn.aryt.zm.zależnej 5,707458 Odch.stand.zm.zależnej 0,215464
Suma kwadratów reszt 1,234400 Błąd standardowy reszt 0,117770
Wsp. determ. R-kwadrat 0,720113 Skorygowany R-kwadrat 0,701245
F(6, 89) 38,16432 Wartość p dla testu F 1,37e–22
Logarytm wiarygodności 72,76255 Kryt. inform. Akaike’a –131,5251
Kryt. bayes. Schwarza –113,5747 Kryt. Hannana-Quinna –124,2692
Autokorel.reszt – rho1 0,723783 Stat. Durbina-Watsona 0,500566

Test na normalność rozkładu reszt –
Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny
Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 0,747993
z wartością p = 0,687979
Test White’a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej) –
Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje
Statystyka testu: LM = 43,361
z wartością p = P(Chi-kwadrat(27) > 43,361) = 0,024045

Źródło: obliczenia własne wykonane za pomocą programu GRETL.

Przystępując do oceny istotności statystycznej wpływu wyróżnionych czyn-
ników na stopę przestępczości, należy zweryfikować prawdziwość hipotez o roz-
kładzie reszt modelu. Należy zaznaczyć, że na założeniu o normalności rozkładu 
reszt opierają się wartości krytyczne testu t-Studenta, na podstawie którego bę-
dzie prowadzona weryfikacja istotności statystycznej zmiennych objaśniających 
w modelu.

H0: reszty oszacowanego modelu posiadają rozkład normalny.

H1: reszty modelu nie posiadają rozkładu normalnego.
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Weryfikacja została przeprowadzona w oparciu o wartość p, która dla zbudo-
wanych modeli jest większa od 0,05. Zatem stwierdzono, że reszty oszacowanego 
modelu posiadają rozkład normalny.

Ze względu na to, że w modelu występuje zarówno heteroskedastyczność (co 
oceniono na podstawie testu White’a), jak i autokorelacja (co oceniono na pod-
stawie testu Durbina-Watsona), zdecydowano się na estymację kolejnego modelu, 
który uwzględnia tzw. efekty grupowe w modelu. Należy zaznaczyć, że klasyczna 
metoda najmniejszych kwadratów nie do końca sprawdza się przy estymacji da-
nych panelowych, które są specyficznymi danymi. Dlatego też do dalszej estyma-
cji wykorzystano modele uwzględniające efekty grupowe, które powinny przy-
czynić się do poprawienia efektywności estymatorów w modelu.

3.3.2. Estymacja z uwzględnieniem efektów grupowych

Tabela 5. Wyniki estymacji modelu przestępczości dla liczby przestępstw ogółem z dekompozycją 
wyrazu wolnego (model FE)

Model 3: Estymacja Ustalone efekty, z wykorzystaniem 96 obserwacji
Włączono 16 jednostek danych przekrojowych

Szereg czasowy długości = 6
Zmienna zależna (Y): l_Y

 Współczynnik Błąd stand. t-Studenta wartość p
const 3,65254 1,24578 2,9319 0,00448 ***
l_X2 –0,857423 0,390349 –2,1966 0,03118 **
l_X3 –0,201903 0,316234 –0,6385 0,52514
l_X4 0,288293 0,0585036 4,9278 <0,00001 ***
l_X5 –0,527821 0,14186 –3,7207 0,00038 ***
l_X6 0,00957525 0,0244572 0,3915 0,69655
l_X9 –0,784659 0,245106 –3,2013 0,00202 ***

Średn.aryt.zm.zależnej 5,707458 Odch.stand.zm.zależnej 0,215464
Suma kwadratów reszt 0,170371 Błąd standardowy reszt 0,047982
Wsp. determ. R-kwadrat 0,961370 Skorygowany R-kwadrat 0,950408
F(21, 74) 87,69650 Wartość p dla testu F 8,72e-44
Logarytm wiarygodności 167,8200 Kryt. inform. Akaike’a –291,6401
Kryt. bayes. Schwarza –235,2244 Kryt. Hannana-Quinna –268,8359
Autokorel.reszt – rho1 0,116198 Stat. Durbina-Watsona 1,357503

Test na zróżnicowanie wyrazu wolnego w grupach –
Hipoteza zerowa: grupy posiadają wspólny wyraz wolny
Statystyka testu: F(15, 74) = 30,8105
Test na zróżnicowanie wyrazu wolnego w grupach –
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Tab. 5 cd.

Hipoteza zerowa: grupy posiadają wspólny wyraz wolny
Statystyka testu: F(15, 74) = 30,8105
z wartością p = P(F(15, 74) > 30,8105) = 9,1462e-026
Test na normalność rozkładu reszt –
Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny
Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 0,424214
z wartością p = 0,808878

Źródło: obliczenia własne wykonane za pomocą programu GRETL.

Tabela 6. Dekompozycja wyrazu wolnego

Group Coefficient Standard Error t-ratio
1 3.78155 1.28999 2.93145
2 3.59204 1.25046 2.87258
3 3.54970 1.19561 2.96895
4 3.96114 1.22513 3.23323
5 3.55447 1.25891 2.82346
6 3.55326 1.27318 2.79085
7 3.70800 1.28220 2.89190
8 3.72768 1.22515 3.04264
9 3.14834 1.22271 2.57489
10 3.66391 1.16776 3.13757
11 3.92101 1.26127 3.10878
12 3.58889 1.32578 2.70700
13 3.58147 1.22551 2.92244
14 3.75284 1.21073 3.09965
15 3.49333 1.30248 2.68207
16 3.86297 1.22206 3.16103

Źródło: obliczenia własne wykonane za pomocą programu LIMDEP.

Na podstawie testu Chowa oceniono przydatność zbudowanego modelu, tzn. 
czy wprowadzenie dekompozycji wyrazu wolnego było uzasadnione.

H0: zakłada, że łączny wpływ zmiennych sztucznych jest statystycznie nie-
istotny, a więc wyodrębnienie efektów grupowych jest nieuzasadnione.

H1: zakłada, że wyrazy wolne dla grup różnią się.
Statystyka F0 ma rozkład F. Jeżeli jej wartość przewyższa odpowiednią war-

tość krytyczną, to hipoteza zerowa zostaje odrzucona9.

9  B. Dańska-Borsiak, Dynamiczne modele…, s. 44.
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W przypadku oszacowanego modelu wartość p < 0,000, zatem należy stwier-
dzić, że wprowadzenie dekompozycji wyrazu wolnego było uzasadnione, oszaco-
wany model daje lepsze rezultaty niż model szacowany za pomocą KMNK.

Tabela 7. Wyniki estymacji modelu przestępczości dla liczby przestępstw ogółem z dekompozycją 
składnika losowego (model RE)

Model 4: Estymacja Losowe efekty (GLS), z wykorzystaniem 96 obserwacji
Włączono 16 jednostek danych przekrojowych

Szereg czasowy długości = 6
Zmienna zależna (Y): l_Y

 Współczynnik Błąd stand. t-Studenta wartość p
const 2,70973 0,863822 3,1369 0,00231 ***
l_X2 –1,25904 0,409654 –3,0734 0,00281 ***
l_X3 0,78893 0,382487 2,0626 0,04206 **
l_X4 0,391047 0,0585975 6,6734 <0,00001 ***
l_X5 –0,176795 0,160191 –1,1037 0,27272
l_X6 –0,0361375 0,0310682 –1,1632 0,24787
l_X9 –0,716476 0,133671 –5,3600 <0,00001 ***

Średn.aryt.zm.zależnej 5,707458 Odch.stand.zm.zależnej 0,215464
Suma kwadratów reszt 2,382122 Błąd standardowy reszt 0,162690
Logarytm wiarygodności 41,20701 Kryt. inform. Akaike’a –68,41401
Kryt. bayes. Schwarza –50,46357 Kryt. Hannana-Quinna –61,15815

‘Within’ wariancji = 0,0023023
‘Between’ wariancji = 0,00503459
theta wykorzystuje quasi-demeaning = 0,723927
Test Breuscha-Pagana na –
Hipoteza zerowa: Wariancja błędu w jednosce = 0
Asymptotyczna statystyka testu: Chi-kwadrat(1) = 26,3869
z wartością p = 2,79426e-007
Test Hausmana –
Hipoteza zerowa: Estymator UMNK (GLS) jest zgodny
Asymptotyczna statystyka testu: Chi-kwadrat(6) = 92,4631
z wartością p = 9,32241e-018
Test na normalność rozkładu reszt –
Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny
Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 9,27024
z wartością p = 0,00970493

Źródło: obliczenia własne wykonane za pomocą programu GRETL.

Następnie dokonano analizy modelu przestępczości z losowymi efektami. 
W pierwszej kolejności sprawdzono, czy wprowadzenie efektów losowych do 
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modelu było uzasadnione. Weryfikacji tej dokonano na podstawie testu Breuscha-
-Pagana (inaczej test mnożnika Lagrange’a).

H0: wprowadzenie efektów losowych do modelu jest nieuzasadnione.

H1: wprowadzenie efektów losowych do modelu jest uzasadnione.

Do weryfikacji prawdziwości hipotezy zerowej wykorzystuje się statystykę 
LM. Statystyka LM ma rozkład χ2 z jednym stopniem swobody. Hipoteza zerowa 
jest odrzucona, a więc efekty grupowe uznaje się za istotne, jeśli wartość statysty-
ki LM przewyższa odpowiednią wartość krytyczną10.

Na podstawie niniejszego testu stwierdzić można, iż wprowadzenie efektów 
losowych było uzasadnione. W konsekwencji oszacowany model z uwzględnie-
niem efektów losowych daje lepsze rezultaty niż model oszacowany za pomocą 
KMNK.

Ostatnim testem, który przeprowadzono był test Hausmana. Służy on do po-
równania dwóch typów oszacowanych modeli: z dekompozycją wyrazu wolnego 
i z dekompozycją składnika losowego.

H0: zakłada, że efekty grupowe αi są nieskorelowane ze zmiennymi obja-
śniającymi, czyli H0: E(uit | xit) = 0.

H1: E(uit | xit) ≠ 0.
Przy założeniu prawdziwości hipotezy zerowej oba estymatory są zgodne, ale 

estymator RE jest nieefektywny.11

Wartość p = 0,000 świadczy na korzyść modelu z dekompozycją wyrazu 
wolnego, dlatego też ten model będzie analizowany w dalszej części pracy.

3.3.3. Weryfikacja statystyczna modelu FE

W celu oceny istotności statystycznej parametrów modelu, spełniającego za-
łożenie o rozkładzie normalnym reszt, posłużono się testem t-Studenta, za pomo-
cą którego weryfikowane są hipotezy:

0ˆ:0 =iH  → wartość oszacowanego parametru nie różni się istot-
nie od zera, zmienna objaśniająca przy której stoi parametr istotnie nie 
wpływa na kształtowanie się zmiennej objaśnianej, 
|tempiryczne| ≤ tkrytycznego.

0ˆ:1 iH  → wartość oceny parametru różni się istotnie od zera, 
więc zmienna objaśniająca wpływa na poziom zmiennej objaśnianej,  
|tempiryczne| > tkrytycznego.

10  Ibidem, s. 48–49.
11  Ibidem, s. 50–51.
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Zakładając poziom istotności 0,05 należy stwierdzić (p < 0,05), że zmienne: 
udział ludności w wieku 15–19 w populacji ogółem, stopa bezrobocia, dochód 
osobisty oraz udział liczby pracujących w sekcji administracja publiczna, obrona 
narodowa, obowiązkowe zabezpieczenie społeczne w stosunku do pracujących 
ogółem istotnie wpływają na kształtowanie się stopy przestępczości.

Y =α0−0,857X2−0,202X3+0,288X4 −0,528X5+0,010X6 −0,785X9

Analizując wartości ocen parametrów należy wskazać, iż zgodność znaków 
parametrów z założeniami teoretycznymi nie do końca sprawdziła się.

Wyraz wolny został zapisany w postaci symbolu, gdyż został on zdekompo-
nowany i dla każdego z województw posiada on inną wartość.

(1) Wzrost udziału ludności w wieku 15–19 lat w populacji ogółem o 1%, 
przyczynia się do spadku stopy przestępczości o 0,857% (ceteris paribus).

(2) Wzrost udziału ludności w wieku 20–24 lat w populacji ogółem o 1%, 
przyczynia się do spadku stopy przestępczości o 0,202% (ceteris paribus).

(3) Wzrost stopy bezrobocia o 1%, przyczynia się do wzrostu stopy przestęp-
czości o 0,288% (ceteris paribus).

(4) Wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę 
o 1%, przyczynia się do spadku stopy przestępczości o 0,528% (ceteris paribus).

(5) Wzrost wydatków na oświatę i wychowanie (w przeliczeniu na 1 osobę) 
o 1%, przyczynia się do wzrostu stopy przestępczości i 0,010% (ceteris paribus).

(6) Wzrost udziału liczby pracujących w sekcji administracja publiczna, 
obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenie społeczne w stosunku do pra-
cujących ogółem o 1%, przyczynia się do spadku stopy przestępczości o 0,785% 
(ceteris paribus).

Zważając na to, że do analiz wybrano model z dekompozycją wyrazu wolne-
go, należy także dokonać jego oceny. Każde z województw posiada indywidualny 
wyraz wolny. Istotność statystyczną parametrów oceniono na podstawie statysty-
ki t-Studenta. Na podstawie testu t-Studenta należy stwierdzić, że wszystkie para-
metry przy wyrazie wolnym są istotne statystycznie.

W celu określenia dopasowania wartości teoretycznych do rzeczywistych 
oraz porównania pod tym względem modeli, posłużono się wartościami skory-
gowanego współczynnika determinacji. Wartość skorygowanego współczynni-
ka determinacji wyniosła 95,04%. W 95,04% został objaśniony poziom stopy 
przestępczości mierzonej za pomocą zmiennej liczba przestępstw stwierdzonych 
w zakończonych postępowaniach przygotowawczych na 10 tys. osób. Na podsta-
wie wartości odchyleń standardowych reszt modelu należy wskazać, że szacu-
jąc natężenie liczby przestępstw ogółem średnio mylimy się o +/– 0,0480 (prze-
stępstw na 10 tys. ludności).
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Zakończenie

W przedstawionych modelach analizowano wpływ czynników ekonomicz-
nych i społecznych na stopę przestępczości w 16 polskich województwach. 
Na potrzeby niniejszej pracy stworzono kilka modeli, z tego względu, iż posługi-
wano się specyficznymi danymi, jakimi są dane panelowe. Empiryczna weryfi-
kacja modeli przestępczości pozwala stwierdzić, iż przestępczość w dużej mierze 
ma podłoże ekonomiczne. Co daje możliwość wnioskowania, że zjawisko prze-
stępczości nie jest tylko efektem poziomu moralności jednostki. Potwierdzają to 
wyniki otrzymane zarówno dla Polski (w przeprowadzonej estymacji), jak i Sta-
nów Zjednoczonych (w estymacji przeprowadzonej przez Becsiego).

Na podstawie weryfikacji oszacowanych modeli można stwierdzić, jak ogra-
niczyć stopę przestępczości zwiększając skuteczność egzekwowania prawa. Ba-
dania dowodzą, że ograniczenie zróżnicowania dochodów, redukowanie bezrobo-
cia, a także zwiększanie liczby pracujących w organach publicznych zajmujących 
się m. in. obroną, w dużym stopniu można przyczynić się do zapobiegania rozwo-
ju przestępczości.

Tabela 8. Porównanie oszacowanych modeli przestępczości

Zmienna

Model

Oszacowanie parametrów przy zmiennych (wartości statystyki t-Studenta)

X2 X3 X4 X5 X6 X9 R2

KMNK -3,007 
(0,000)

2,985 
(0,000)

0,525 
(0,000)

0,335 
(0,020)

-0,198 
(0,000)

-0,592 
(0,000)

70,12 %

REM -1,259
(0,003)

0,789
(0,042)

0,391
(0,000)

-0,177
(0,273)

-0,036
(0,248)

-0,716
(0,000)

–

FEM -0,857 
(0,031)

-0,202 
(0,525)

0,288 
(0,000)

-0,528 
(0,000)

0,010 
(0,697)

-0,785 
(0,002)

95,04 %

Źródło: opracowanie własne.

Po dokonaniu wszechstronnej analizy oszacowanych modeli przestępczości 
stwierdzono, że najdokładniejsze oszacowanie otrzymano na podstawie modelu 
FEM, który uwzględnia występowanie dekompozycji wyrazu wolnego. Niezgod-
ność zaobserwowano w przypadku zmiennej charakteryzującej udział ludności 
w wieku 15–19 lat w ogólnej liczbie ludności (pominięto zmienną x3 oraz x6, przy 
których parametr okazał się nieistotny statystycznie). Otrzymane wyniki dla po-
zostałych modeli nie oznaczają, że czynniki uznane teoretycznie za istotnie deter-
minujące zjawisko przestępczości, są błędne. Dla uszczegółowienia badania na-
leżałoby przeprowadzić analizę na poziomie powiatów lub gmin, a także można 
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by wyróżnić jako zmienne objaśniane stopę przestępczości z podziałem na po-
szczególne kategorie czynów przestępczych. Ponadto interesującym rozwiąza-
niem mogłoby być także wykorzystanie do analiz metod przestrzennych modeli 
panelowych jednorównaniowych czy też wielorównaniowych.

Wyniki analiz ekonometrycznych potwierdzają, iż pomiędzy czynnikami spo-
łeczno-ekonomicznymi a stopą przestępczości zachodzą istotne zależności. W pra-
cy udało się udowodnić główną hipotezę, mówiącą o zachodzeniu związku po-
między warunkami gospodarczymi a przestępczością mierzoną liczbą przestępstw 
stwierdzonych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych przypadają-
cych na 10 tys. ludności. Wyniki oszacowanych modeli w większości pokrywają 
się z oczekiwaniami, a ich uzasadnienie ma sens ekonomiczny. Należy pamiętać, 
że pewien poziom przestępczości jest akceptowalny przez społeczeństwo. Dzieje 
się tak, ponieważ koszty redukcji przestępczości są wysokie, więc państwo (społe-
czeństwo) nie będzie skłonne do całkowitej likwidacji nielegalnych działań.

Literatura

Arellano M., Panel Data Econometrics, Oxford University Press, New York 2003.
Allison J. P., Economic Factors and the Rate of Crime, „Land Economics” 1972, vol. 48.
Baltagi B. H., Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons Ltd, Chichester 2008.
Becsi Z., Economics and Crime in the States, http://www.frbatlanta.org/filelegacydocs/zbecsi.pdf.
Blackmore F., A Panel Data Analysis of Crime in South Africa, http://repository.up.ac.za/bitstream/

handle/2263/3133/Blackmore_Panel(2003).pdf?sequence=1.
Bogacka E., Poziom i czynniki przestępczości w układzie regionalnym Polski, http://igsegp.amu.edu.

pl/pliki/RR/BIUL8/RR_08_04.pdf.
Budnikowski T., Bezrobocie wyzwaniem współczesności, Instytut Zachodni, Poznań 2009.
Dańska-Borsiak B., Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
Frieske K.W., Przestępczość w Polsce na przełomie stuleci. Stereotypy i realia, [w:] M. Marody 

(red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Nau-
kowe SCHOLAR, Warszawa 2007.

Frieske K.W., Porządek społeczny i jego zagrożenia, [w:] M. Marody, E. Gucwa-Leśny (red.), Pod-
stawy życia społecznego w Polsce, Instytut Studiów Społecznych, Warszawa 1996.

Hsiao Ch., Analysis of Panel Data, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
Kufel T., Ekonometria. Rozwiązanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 2011. 
Mydel R., Kozimor K., Demograficzne, czasowe i przestrzenne aspekty przestępczości w Krakowie, 

„Folia Geographica” 2003, Series Geographica-Oeconomica, t. XXII.
Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 1999–2012.
Salitra A., Czynniki wpływające na przestępczość przeciwko mieniu na przykładzie Stanów Zjed-

noczonych, http://www.pseap.org/wp-content/uploads/2012/11/pseapivseminarium9mat.pdf.
Suchecki B., Ekonometria Przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydaw-

nictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
Sztaudynger J., Sztaudynger M., Ekonometryczne modele przestępczości, „Zeszyty Naukowe Uni-

wersytetu Szczecińskiego” 2004, nr 394, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 5.
http://www.stat.gov.pl/gus.



Joanna Górniak50

Streszczenie

Celem autorki opracowania jest przedstawienie poziomu oraz czynników społecz-
no-ekonomicznych determinujących zjawisko przestępczości w układzie regionalnym w 
Polsce w latach 2005–2010. Zostały omówione zagadnienia dotyczące zróżnicowania 
zjawiska przestępczości w Polsce oraz czynniki mające wpływ na to zjawisko. W arty-
kule przybliżono teoretyczne aspekty przestępczości. Przykładowy model przestępczo-
ści Zolta Becsiego, ukazujący związek pomiędzy ekonomią a przestępczością w Stanach 
Zjednoczonych, posłużył jako drogowskaz do badania polskiej przestępczości. Badanie 
empiryczne zostało oparte na danych panelowych, na podstawie których oszacowano 
modele przestępczości.

Summary

ANALYSIS OF LEVEL AND FACTORS AFFECTINg ON THE CRIME IN 
REgIONAL IN POLAND IN THE LIgHT OF ECONOMETRIC MODELINg

The aim of this paper is to present levels and socio-economic factors that determine 
the occurrence of crime in the regional in Poland in the years 2005–2010. Discussed is-
sues concerning the diversity of crime in Poland and the factors affecting this phenom-
enon. The article brought closer to the theoretical aspects of crime. An exemplary model 
of crime Zolta Becsi, showing the relationship between the economy and crime in the 
United States, served as a signpost to study Polish crime. The empirical study is based on 
panel data, which was estimated on the basis of models of crime.



PRZEMYSŁAW GRZEGOREK*

WPłYW KURSU WALUTOWEgO  
NA EKSpOrt SEKtOrA MSp

Wstęp

Obecność na rynkach globalnych niesie za sobą wiele wyzwań dla przedsię-
biorców. Dostosowanie swoich produktów do lokalnych wymagań, przezwycięże-
nie różnic kulturowych, przyzwyczajeń oraz konkurencji cenowej jak i jakościo-
wej. Z kolei najważniejsze z punktu widzenia konkurencyjności przedsiębiorstwa 
jest dostosowanie oferty produktowej do specyficznych wymagań klienta. 

Przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw coraz częściej 
wchodzą na zagraniczne rynki. Zgodnie z teoriami stopniowej internacjonalizacji, 
jak choćby z modelem Uppsali firmy rozpoczynają działalność od rynku krajowe-
go stopniowo rozwijają swoje zaangażowanie na rynkach zagranicznych. 

Przedsiębiorstwa działające na międzynarodowych rynkach muszą sprostać 
konkurencji lokalnej, niesie to za sobą wiele wyzwań oraz ryzyk mających wpływ 
na działalność operacyjną przedsiębiorstwa. Znaczącym ryzykiem z punktu wi-
dzenia międzynarodowej działalności jest ryzyko związane z kursem walutowym. 
Prowadzenie działalności gospodarczej coraz częściej wiąże się z koniecznością 
zawierania transakcji w innej walucie niż krajowa1. Przedsiębiorstwo działające 
na rynku międzynarodowym, sprzedające swoje dobra bądź usługi w walucie ob-
cej jest narażone na ryzyko operacyjne związane z wahaniami kursu walutowego. 
Od momentu sprzedaży dobra bądź usługi do spłaty należności przez klienta mija 
od 2 do 12 tygodni. Przedsiębiorca nie ma informacji, jaki kurs wymiany będzie 
obowiązywał w dniu zapadalności należności.

W artykule opisano wpływ kursu walutowego na eksport sektora MSP w Pol-
sce orazsposób w jaki przedsiębiorstwa sektora MSP zarządzają ryzykiem walu-
towym. 

1. Wpływ kursu walutowego na eksport i import

Na rynkach międzynarodowych dochodzi do różnego rodzaju transakcji. 
Producenci poszukują nabywców swoich produktów bądź towarów, którzy będą 
wstanie zaakceptować cenę zaproponowaną przez sprzedawcę. Transakcje tego 

* Doktorant, Katedra Funkcjonowania Gospodarki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 
Uniwersytet Łódzki

1 I. Tymoczko; Sposoby zabezpieczania się polskich się polskich przedsiębiorstw niefinanso-
wych przed ryzykiem kursowym, „Bank i Kredyt” 2009, nr 40, s. 71–92.



Przemysław Grzegorek52

typu są podstawą wymiany międzynarodowej. Aby odpowiednio rozliczyć taką 
transakcje pomiędzy stronami należy skorzystać z kursu walutowego2. Kurs wa-
lutowy definiuje się jako cenę waluty obcej wyrażoną w walucie krajowej, innymi 
słowy, jako liczbę jednostek pieniądza krajowego, jaką trzeba zapłacić za nabycie 
jednostki walutowej innego kraju3. W gospodarce rynkowej kurs walutowy jest 
jedną z najważniejszych kategorii ekonomicznych. Rynek walutowy jest miej-
scem wymiany walut krajowych na inne waluty zagraniczne po określonej cenie. 
Ceną wymiany na rynku walutowym jest kurs wymiany4.

Istnieje zależność pomiędzy wielkością eksportu a kursem walutowym. 
Wraz ze umocnieniem się kursu walutowego maleje wielkość eksportu a wzrasta 
import. 

2. Ryzyko walutowe (kursowe)

Ryzyko kursowe jest to potencjalna zmiana dochodu wynikająca z nieoczeki-
wanych zmian kursu waluty obcej. Dotyczy ono wszystkich przedsiębiorstw – za-
równo finansowych, jak i niefinansowych – oraz dodatnich i ujemnych odchyleń 
dochodu5.

Ryzyko walutowe może być również rozpatrywane jako utrata wartości fir-
my na skutek nagłej zmiany kursu walutowego6. Ryzyko kursowe jest definiowa-
ne jako bezpośredni bądź niebezpośredni spadek w wartościach ekonomicznych 
przedsiębiorstwa, takich jak: przepływach finansowych, aktywach, zysku netto, 
obrocie. W rezultacie spadku podstawowych wartości ekonomicznych rynkowa 
wartość przedsiębiorstwa również spada. Inna definicja wyraża ryzyko walutowe, 
jako ryzyko, na które narażone są firmy posiadające zobowiązania oraz należ-
ności nominowane w walutach obcych. Wiąże się to z możliwością wystąpienia 
aprecjacji lub deprecjacji kursu danej waluty. Ryzyko walutowe jest specyficz-
nym rodzajem ryzyka, polegającym na tym, że na skutek niekorzystnych zmian 
kursów może nastąpić zmniejszenie należności lub wzrost zobowiązań w transak-
cjach zagranicznych w przeliczeniu na walutę krajową. Zmiany kursów powodują 
więc zmianę dotychczasowych warunków działalności gospodarczej tych pod-
miotów gospodarczych, które bezpośrednio lub pośrednio prowadzą wymianę to-
warów i usług z zagranicą albo uczestniczą w operacjach kapitałowych na rynku 

2 R. Milewski, E. Kwiatkowski; Podstawy ekonomii, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999.
3 G. Tchorek Teoretyczne podstawy integracji walutowej, Wyd. UMCS, Lublin 2010.
4 D. Begg, Podstawy Ekonomii, PWE, Warszawa 2007.
5 M. Kalinowski, Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie, Wyd. CeDeWu, War-

szawa 2007.
6 M. Papaioannou, Exchange rate risk measurement and management: Issues and approaches 

for firms, „South-Eastern Europe Journal of Economics” 2006, no. 2, s. 129–146.
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międzynarodowym7. Problem ryzyka kursowego w wymianie międzynarodowej 
byłby rozwiązany, gdyby transakcje były rozliczane gotówką. Wówczas obie 
strony transakcji dostałyby rozliczenie transakcji w dniu jej zawarcia. W rzeczy-
wistości biznesowej takie transakcje są rzadkością. Tak więc ryzyko kursowe 
powstaje, gdy występuje rozbieżność w czasie pomiędzy zawarciem należności 
bądź zobowiązania a ich realizacją. Dodatkowo długość trwania okresu kredy-
towania bądź długość okresu zapadalności zobowiązania mają znaczny wpływ 
na ryzyko walutowe.

Ekspozycja na ryzyko walutowe obejmuje: 
•	 pozycje bilansu nominowane w obcej walucie; 
•	 rzeczywiste, fizyczne zakupy oraz sprzedaż dóbr i usług, które nie zostały 

jeszcze zafakturowane; 
•	 transakcje kupna i sprzedaży przyszłych okresów; 
•	 rachunki i płatności w obcych walutach, które pojawią się, jeśli dojdzie 

do zawarcia transakcji handlowej8.

3. Instrumenty zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym 
(walutowym)

Najbardziej zaawansowaną metodą przerzucania ryzyka walutowego 
na innych jest zabezpieczenie transakcji za pomocą zakupu instrumentów po-
chodnych, np. takich jak forward, futures czy opcje walutowe. Przedsiębior-
stwo może również przeprowadzać operacje z firmą ubezpieczeniową zajmują-
cą się wspieraniem eksportu czy udzielaniem gwarancji kredytowych firmom 
eksportującym. Jest to jednak dość kosztowny sposób, wymagający ponosze-
nia składek umożliwiających tworzenie przez firmę ubezpieczającą specjalne-
go funduszu9.

Kontrakty terminowe mogą zostać sklasyfikowane według kryterium rozli-
czania transakcji, tak, więc mogą być to transakcje kasowe oraz terminowe.

•	 Transakcja kasowa: cena produktu jest wyznaczona w momencie zawarcia 
umowy a transakcja jest rozliczona natychmiast. Ryzyko, że któraś ze stron nie 
wywiąże się z umowy nie istnieje.

•	 Transakcja terminowa: jest to zawarcie umowy, w której sprzedający zo-
bowiązuje się do dostarczenia określonej ilości danego produktu, zaś kupujący 

7 I. Miciuła, Znaczenie zarządzania ryzykiem walutowym na przykładzie przedsiębiorstw wo-
jewództwa zachodniopomorskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 729, 
Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia.

8 D. Bennett, Ryzyko walutowe: instrumenty i strategie zabezpieczające, Dom Wydawniczy 
ABC, Warszawa 2000.

9 P. Misztal, Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Difin, Warszawa 2004.
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zobowiązuje się do odebrania tego dobra w określonym z góry terminie po cenie 
z dnia zawarcia umowy. Transakcja terminowa ma charakter spekulacyjny. 

Kontrakty terminowe można podzielić na trzy rodzaje:
•	 Kontrakty forward. Kontrakt forward jest umową, w której sprzedający 

zobowiązuje się do dostawy a kupujący do przyjęcia określonego dobra w usta-
lonym terminie oraz ilości. Cena kontraktu forward zostaje określona w momen-
cie zawarcia umowy. Przedmiotem tych transakcji mogą być zarówno metale 
szlachetne, produkty rolne, jak i akcje, waluty oraz obligacje skarbowe. Rozli-
czenie transakcji może być to fizyczne dostarczenie produktu bądź rozliczenie 
gotówkowe. Kontrakt forward może być również zawarty, jako zabezpieczenie 
innej transakcji na innym rynku. Wówczas zabezpieczenie oznacza utratę zysku 
w przypadku wystąpienia sytuacji odwrotnej w stosunku do założonej w warun-
kach umowy. Kontrakty forward nie są rozliczane codziennie – nie jest możli-
we ustalenie wartości kontraktu kilka dni po zawarciu umowy. Charakteryzuje je 
również brak płynności.

•	 Kontrakty futures. Kontrakt futures podobnie jak kontrakt forward zobo-
wiązuje jedną ze stron do dostarczenia określonego przedmiotu, a drugą do kupna 
tego produktu. Cena kontraktu zostaje ustalona w momencie zawarcia kontraktu. 
Rozliczenie kontraktu futures odbywa się według zasad bardziej elastycznych niż 
w przypadku kontraktów forward. Transakcja jest rozliczana poprzez rozliczenie 
rachunków stron biorących udział w transakcji. Kontrakty futures są przedmiotem 
obrotu giełdowego. Obrót kontraktami odbywa się na zasadzie przetargów, gdzie 
udział mogą wziąć wszyscy użytkownicy giełdy. Na giełdach kontraktów futures 
zdecydowana większość transakcji, których przedmiotem są instrumenty finan-
sowe, finalizuje poprzez przez likwidację tych pozycji przed terminem zapadal-
ności. Tylko nieliczne z nich są realizowane zgodnie z wcześniej uzgodnionymi 
warunkami. Likwidacja otwartej pozycji polega na zawarciu kontraktu przeciw-
nego do pierwotnego lub zastąpienie go podobnym, ale z późniejszym terminem 
wykonania10. Celem zawierania kontraktów terminowych futures jest zabezpie-
czenie transakcji związanych ze zmianą cen na rynkach. Kontrakty zawierane są 
przez obie strony, przy założeniu, że zarówno kupujący, jak i sprzedający chcą 
kupić bądź sprzedać instrumenty finansowe w przyszłości. Dla przykładu ekspor-
ter, który za osiem tygodni otrzyma zapłatę w obcej walucie za sprzedany towar 
powinien dokonać sprzedaży kontraktu futures. Przyjęcie takiej strategii wyelimi-
nuje ryzyko zmiany kursu waluty.

•	 Opcje. Kontrakt opcyjny jest to umowa zawarta pomiędzy dwoma strona-
mi gdzie jedna z nich jest nabywcą, a druga sprzedawcą kontraktu. W ramach za-
wartego kontraktu nabywca ma prawo do zakupu od dostawcy określonego przed-
miotu bądź instrumentu finansowego

10 W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wyd. Nauk. 
PWN, Warszawa 2010, s. 338.
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Instrumenty zarządzania ryzykiem walutowym są notowane na rynku gieł-
dowym i pozagiełdowym. Wraz z pojawieniem się instrumentów pochodnych 
na polskim rynku wzrasta wolumen tych transakcji.

4. Strategia zarządzania ryzykiem walutowym 

Przed wybraniem strategii zarządzania ryzykiem istotne jest zdefiniowanie 
czasu występowania i wielkości ekspozycji walutowej. Za początek występowa-
nia ryzyka walutowego uznaje się moment, kiedy zostanie ustalona cena za towar, 
późniejsze korygowanie ceny produktu za pomocą zmian kursu walutowego nie 
jest już możliwe. Za koniec okresu ekspozycji na ryzyko uznaje się z kolei mo-
ment zapłaty środków pieniężnych za produkt, który tworzył pozycję walutową11.

Zarządzanie ryzykiem kursowym staje się istotnym narzędziem w sytuacji, 
gdy dochodzi do znacznego upływu czasu od dostawy produktu (towaru, usługi, 
produktu finansowego) do zapłaty, a partnerzy preferują różne waluty rozlicza-
nia się12. Fluktuacje na rynku walutowym mogą znacznie zniekształcić oczeki-
wane przez dostawcę zyski z transakcji. Biorąc pod uwagę zawirowania na rynku 
walutowym oraz terminowość zobowiązań, dostawca, po przeliczeniu transakcji 
na lokalną walutę, uzyska kwotę inną niż z dnia zawarcia transakcji. Jest bowiem 
mało prawdopodobne, że kurs wymiany dwóch walut w dniu realizacji należno-
ści będzie identyczny z kursem z dnia zawarcia transakcji. Przed wyborem od-
powiedniej strategii walutowej ważne jest, aby przedsiębiorstwo określiło swoją 
ekspozycję walutową. 

Istotnymi determinantami wyboru techniki zarządzania ryzykiem są:
•	 Rozmiar ekspozycji netto – im mniejsza jest ekspozycja, tym mniej po-

trzebne jest jej zabezpieczeni i tym mniejsza korzyść z niego;
•	 Stabilność waluty rozliczeń – stosowanie do rozliczeń walut stabilnych 

znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo poniesienia nieprzewidzianych strat 
i ogranicza możliwość zrealizowaniazysków; warto jednak zaznaczyć, że więk-
szość rozliczeń dokonywana jest w walutach powszechnie używanych – takich 
jak euro, dolar, których kurs może się wahać.

•	 Okres do wygaśnięcia ryzyka – im krótszy okres do realizowania płatno-
ści, tym mniejsze ryzyko poniesienia strat lub osiągnięcia zysku.

•	 Relacja otwartej pozycji do obrotów przedsiębiorstwa – im niższe, tym 
mniejszy wpływ pozycji walutowej na wynik finansowy.

•	 Kwalifikacje kadry kierowniczej – wraz ze wzrostem kwalifikacji kadry 
zarządzającej rośnie profesjonalizm zarządzania finansami firmy.

•	 Preferencje kadry kierowniczej, co do metod zarządzania ryzykiem kur-
sowym (wraz z wielkością firmy wzrasta prawdopodobieństwo funkcjonowania 

11 J. Zając, Polski rynek walutowy w praktyce, KE Liber, Warszawa 2000.
12 I. Tymoczko, Sposoby zabezpieczania się…
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w ramach przedsiębiorstwa jednostki zajmującej się szacowaniem ryzyka waluto-
wego i zarządzaniem nim).

•	 Stosunek właścicieli firmy do ryzyka walutowego13.
Nie zawsze jednak zabezpieczanie się przed ryzykiem kursowym jest opła-

calne. Instrumenty finansowe zabezpieczające przed wahaniami kursu waluty są 
stosunkowo drogie i wymagają od przedsiębiorcy odpowiedniej wiedzy. Często 
koszty związane z użyciem zaawansowanych instrumentów finansowych mogą 
przewyższyć korzyści z tytułu różnicy kursowej. Duże przedsiębiorstwa, w nie-
wielkim stopniu uczestniczące w wymianie międzynarodowej, mogą w znacznym 
stopniu akceptować ryzyko walutowe. Możliwości absorpcyjne dużego przedsię-
biorstwa w stosunku do małego wolumenu obrotów zagranicznych są dużo więk-
sze niż przedsiębiorstw sektora MSP. 

Kolejną strategią zarządzania ryzykiem walutowym jest metoda unikania 
ryzyka walutowego. Biorąc pod uwagę tendencje światowej gospodarki gdzie 
przedsiębiorstwa myśląc o rozwoju nie mogą polegać tylko na rynku krajowym 
metoda unikania ryzyka walutowego jest tylko metodą teoretyczną.

Przedsiębiorstwa mają również do dyspozycji prostą metodę hedgingu natu-
ralnego. Jego istotą jest zamknięcie otwartej pozycji walutowej w wyniku zawar-
cia transakcji przeciwstawnej pod względem waluty, terminu i wartości. Przedsię-
biorstwo, będące eksporterem i osiągające wpływy w obcej walucie może to zrobić 
na dwa sposoby: zaciągając kredyt walutowy – hedging finansowy – lub importu-
jąc dobra, za które płaci w walucie transakcji pierwotnej – hedging operacyjny14.

5. Sektor MSP w Polsce. Wpływ sektora MSP na eksport, 
zarządzanie ryzykiem Walutowym

Według danych GUS przedsiębiorstwa działające w Polsce wytwarza-
ją prawie trzy czwarte polskiego produktu krajowego brutto (PKB) – 72,3% 
w 2009 r., wskaźnik ten zwiększył się gdyż w latach 2004–2008 udział ten 
utrzymywał się na poziomie około 71%. Jeśli chodzi o sektor MSP, to generu-
ją one prawie połowę polskiego PKB (48,4%), przy czym najmniejsze przed-
siębiorstwa prawie jedną trzecią (30,4%). Udział średnich podmiotów jest trzy 
razy mniejszy (10,1%) niż mikrofirm, a małych – prawie cztery razy (7,9%). 
Porównując rok 2009 z rokiem 2008, nieznacznie zwiększył się udział MSP 
w tworzeniu PKB (o 1,2 p.p.)15. Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił wzrost 

13 P. Misztal, Zabezpieczenie przed ryzykiem… 
14 G. Allayannis, E. Oflek, Exchange rate hedging: financial versus operational strategies, 

„The American Economic Review” 2011, vol. 91, no. 2.
15 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – 2013; PARP, Warsza-

wa 2014.
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znaczenia dużych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu PKB w Polsce. Bio-
rąc pod uwagę okres 2004–2009 udział sektora dużych i średnich przedsię-
biorstw systematycznie rósł (z 21,9% w 2004 do 23,9% w 2009 r. dla dużych i z 
8,9% w 2005 do 10,1% w 2009 r. dla średnich)16. W przypadku małych przed-
siębiorstw ich udział również systematycznie wzrastał w PKB po trzech latach 
spadku od 2007 roku. Można zauważyć nieznaczne tendencje wzrostowe. Jedy-
nie w grupie mikrofirm, pomimo wzrostów w 2005 i 2009 roku, zarysowuje się 
trend spadkowy. Warty zauważenia jest fakt, że dynamika wzrostu wartości do-
danej brutto wszystkich grup MSP w Polsce jest znacznie wyższa niż w Unii 
Europejskiej, jako całości. Zarówno ten fakt, jak i rosnące znaczenie większych 
przedsiębiorstw należy ocenić pozytywnie. Wskazują one na postępujący roz-
wój firm w Polsce17.

Polacy są przedsiębiorczym narodem – poziom przedsiębiorczości mierzony 
udziałem przedsiębiorców lub osób planujących rozpocząć działalność gospodar-
czą wśród pracujących znajduje się powyżej średniej UE. Pod względem liczby 
przedsiębiorstw Polska jest szóstą gospodarką Unii Europejskiej. 

•	 W Polsce działa około 1,8 mln firm. W porównaniu z 2010 rokiem nastąpił 
wzrost tej liczby o 3,4%. Zdecydowana większość z nich, bo aż 99,8%, to małe 
i średnie przedsiębiorstwa. 

•	 Polskie MSP działają przede wszystkim w usługach i handlu (76%), rza-
dziej zaś w budownictwie (13,4%) i przetwórstwie przemysłowym (10,6%). 

•	 W porównaniu ze średnią unijną sektor MSP w Polsce jest w większym 
stopniu zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa, a udział małych firm jest 
o połowę mniejszy niż w UE. 

•	 Struktura polskich przedsiębiorstw stopniowo upodabnia się do unijnej. Po-
cząwszy od roku 2008 nastąpił spadek dynamiki wzrostu firm mikro oraz wzrost 
liczby firm dużych18.

6. Udział sektora MSP w polskim eksporcie 

W 2012 roku w gronie przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 
9 osób było 16 341 eksporterów. Wśród nich 14 347 firm zaliczało się do ma-
łych i średnich eksporterów (MSP-eksporterów), a 1994 firm – do dużych eks-
porterów. W 2012 roku, liczba MSP-eksporterów zwiększyła się, w porównaniu 
z rokiem poprzednim, w nieco wyższym stopniu niż liczba dużych eksporterów. 
W rezultacie udział MSP-eksporterów w ogólnej liczbie eksporterów minimalnie 

16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Raport o stanie sektora małych…
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zwiększył się z 87,7% w 2011 do 87,8% w 2012 roku, powracając tym samym 
do poziomu z roku 2010. Oznacza to, że w ostatnich trzech latach omawiany 
wskaźnik praktycznie nie zmieniał się19. 

Tabela 1. Udział sektora MSP w polskim eksporcie

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Liczba wszystkich bada-
nych eksporterów

15 845 16 290 17 079 15 719 15 828 16 341

Liczba MSP-eksporterów 13 785 14 249 15 178 13 798 13 888 14,347

Udział MSP-eksporterów 
w ogólnej liczbie ekspor-

terów (w %)

87,0 87,5 88,9 87,8 87,7 87,8

Źródło: opracowanie własne.

7. Dynamika polskiego eksportu do krajów strefy euro

Na rys. 1 przedstawiono dynamikę polskiego eksportu do krajów strefy euro 
wyrażoną w milionach złotych (ceny stałe – analogiczny okres poprzedniego 
roku = 100) do kursu walutowego euro/złoty (w przedziale kwartału). Wykres 
przedstawia dodatnią korelację pomiędzy wielkością eksportu a kursem euro/
złoty. Począwszy od drugiego kwartału 2011 roku złotówka zaczęła się osłabiać 
w stosunku do euro osiągając maksimum w czwartym kwartale 2011. W ciągu ca-
łego roku 2012 złotówka umacniała się do euro, co zaowocowało mniejszą dyna-
miką eksportu. W tym okresie złoty umocnił się z 4,2339 w pierwszym kwartale 
do 4,1125 w ostatnim kwartale 2012 roku. Wraz ze wzrostem wartości złotów-
ki dynamika eksportu zmalała z 5% w pierwszym kwartale 2012 roku do 3,4% 
w ostatnim kwartale 2012.

Podsumowując, widoczne jest jak dynamika eksportu znacznie odchyla się 
od trendu, ze względu na umacniającą się walutę. Relacja złotówki wobec euro 
na poziomie 4,1125 z czwartego kwartału 2012 roku okazała się punktem zwrot-
nym, gdyż począwszy od tego okresu złotówka systematycznie osłabiała się aż 
do trzeciego kwartału 2013 roku, osiągając maksymalną wartość 4,2477 w całym 
2013 roku. Punktem zwrotnym okazał się pierwszy kwartał 2013 roku, od które-
go dynamika eksportu systematycznie rośnie osiągając 5,4% w ostatnim kwar-
tale 2013 roku.

19 Z. Wołodkiewicz-Donimirski; Eksport małych i średnich przedsiębiorstw w 2012 r; Analizy. 
Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2014.
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Rysunek 1. Dynamika polskiego eksportu do krajów strefy euro (w mln zł)

Źródło: opracowania własne

Instrumentem pochodnym, który najczęściej wybierają przedsiębiorcy sekto-
ra MSP jest kontrakt forward. Niemal 67% przedsiębiorstw z sektora MSP stosuje 
kontrakty forward, a ponad 30% opcje walutowe, co wydaje się bardzo dobrym 
wynikiem. Należy jednak pamiętać, że odsetki te się nie sumują. Niemal 23% ma-
łych i średnich przedsiębiorstw stosuje dwa instrumenty jednocześnie20. Najwię-
cej małych i średnich eksporterów funkcjonowało w 2012 roku w takich sekcjach 
jak przetwórstwo przemysłowe, handel i naprawy, transport i gospodarka maga-
zynowa, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, informacja i komuni-
kacja oraz budownictwo21.

Zakończenie

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest niezmiernie ważny dla polskiej 
gospodarki. Przedsiębiorstwa z tego sektora nie obawiają się konkurencji napły-
wającej z rynków zagranicznych. Co więcej, eksport sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw systematycznie rośnie. Biorąc pod uwagę wzrost aktywności pol-
skich przedsiębiorstw za granicą przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z ryzykiem 

20 I. Tymoczko, Sposoby zabezpieczania się…
21 Z. Wołodkiewicz-Donimirski; Eksport małych i średnich...
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kursu walutowego. Sposobów na zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsię-
biorstwie jest wiele poczynając od zaawansowanych instrumentów finansowych, 
poprzez mniej zaawansowane formy, czyli metody hedgingu naturalnego, a skoń-
czywszy na akceptacji ryzyka walutowego.
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Streszczenie

Obecność na globalnych rynkach niesie za sobą wiele korzyści ekonomicznych 
dla przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa sektora MSP coraz odważniej wchodzą na za-
graniczne rynki akceptując ryzyka związane z działalnością międzynarodową. Ryzyko 
kursu walutowego związane jest z każdą międzynarodową działalnością gospodarczą. 
Przedsiębiorstwa sektora MSP w ograniczony sposób korzystają z instrumentów zabez-
pieczających przed ryzykiem kursowym w znacznym stopniu narażając się na negatyw-
ne skutki ekspozycją na wahania waluty.

Summary

INFLUENCE OF CURRENCY EXCHANgE RATE RISK FOR SMALL 
AND MEDIUM SIZED ENTERPRISE SECTOR OPERATINg ABROAD

Companies, operating on the global market, take varieties of opportunities by sell-
ing their goods abroad. Small and medium sized enterprise sector has recently spread its 
market share by expanding business into foreign markets, accepting risks related to global 
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players’. Currency exchange rate risk is omnipresent for entrepreneur dealing in a global 
market. Moreover, hedging instruments are not being used by companies for small and 
medium sized enterprise sector. In fact, most of small and medium sized enterprises op-
erating on the global market accepts its exposure to currency exchange rate risk.





AGATA WIECZOREK*

WYNAgRODZENIE PREZESÓW W SPÓłKACH 
NOTOWANYCH NA gIEłDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

W WARSZAWIE – ANALIZA PORÓWNAWCZA 
NA PRZYKłADZIE INDEKSU WIg30

Wstęp

Wynagrodzenie kadry kierowniczej najwyższego szczebla od lat jest tema-
tem wielu badań naukowych. Jedną z przyczyn tak dużego zainteresowania tą 
tematyką były skandale korporacyjne z początku XXI wieku oraz ostatni kryzys 
finansowy, które wykazały, że czołowi menedżerowie otrzymywali ponadprze-
ciętne wynagrodzenie, niewspółmierne z wynikami ekonomicznymi osiąganymi 
przez spółki oraz sytuacją panującą na rynku. W związku z tym zaczęto zwra-
cać uwagę nie tylko na sam poziom wynagrodzenia, lecz także na jego strukturę. 
Podkreślono także znaczenie czynników, które wpływają na kształtowanie płacy 
kadry zarządzającej.

Przy konstruowaniu wynagrodzenia czołowych menedżerów rada nadzor-
cza uwzględnia zarówno czynniki finansowe, jak i niefinansowe. Ma to zapew-
nić dostosowanie płacy (poziomu i struktury) do każdego menedżera, biorąc 
pod uwagę nie tylko zajmowane stanowisko, wyniki finansowe spółki, ale tak-
że jego osobisty wkład wniesiony przy realizowaniu wyznaczonych celów i za-
dań. Jednakże przy określaniu wynagrodzenia kadry kierowniczej, a w szcze-
gólności prezesa, czynnikami, które mogą mieć wpływ na jego poziom, a nie 
odzwierciedlają w żaden sposób sytuacji ekonomicznej spółki, są m. in. typ 
akcjonariusza dominującego, wielkość pakietu akcji w rękach kadry zarządza-
jącej, sektor gospodarki, w jakim spółka prowadzi działalność czy też wielkość 
spółki.

Celem autorki artykułu jest zbadanie jak kształtuje się wynagrodzenie 
w największych polskich spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych w Warszawie. Na przykładzie spółek wchodzących w skład WIG30 
zostanie zbadane, w jakim stopniu takie czynniki jak typ akcjonariusza do-
minującego, pakiet akcji w rękach prezesa różnicują poziom wynagrodzenia 
prezesa. 

* Doktorantka, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 
Uniwersytet Łódzki. Artykuł powstał dzięki finansowemu wsparciu badań naukowych przez Nar-
odowe Centrum Nauki na mocy decyzji DEC-2011/03/B/HS4/04814.
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1. Wynagrodzenie kadry zarządzającej – czynniki wpływające 
na jego poziom

Systemy wynagradzania kadry kierowniczej najwyższego szczebla są jed-
nym z podstawowych narzędzi, które mają za zadanie zmotywować menedżerów 
do działań zgodnych z długookresowym interesem spółki. W związku z tym ko-
nieczne jest opracowanie takiego systemu, który zagwarantuje realizację wyzna-
czonych zadań. W tym celu niezbędny jest wybór odpowiednich kryteriów umoż-
liwiających ocenę pracy osób zarządzających. Wśród najczęściej wymienianych 
wyróżnia się następujące kryteria1: 

•	 oparte na wynikach ekonomicznych firmy;
•	 oparte na wskaźnikach ekspansji spółki, w tym zwłaszcza wzroście 

sprzedaży;
•	 behawioralne odnoszące się do oceny działań realizowanych przez mene-

dżerów;
•	 rynkowe wynikające z klasycznej marginalistycznej teorii produkcyjności 

krańcowej;
•	 wykorzystujące teorię kapitału ludzkiego, akcentującą znaczenie indywi-

dualnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczenia, umiejętności menedżerów;
•	 oparte na wynagrodzeniach osób zajmujących podobne stanowiska;
•	 oparte na hierarchicznej pozycji i organizacyjnej roli zajmowanej przez 

menedżerów.
W wyniku stosowania różnych kryteriów oceny menedżerów można spo-

dziewać się różnic w strukturze i poziomie wynagrodzeń osób zarządzających 
w spółkach. 

Podstawowymi czynnikami determinującymi wysokość płacy kadry zarzą-
dzającej są wskaźniki rachunkowe. Ich niewątpliwą zaletą jest łatwość w dostę-
pie do informacji, niezbędnych przy ich obliczaniu. Niestety mają one wiele wad. 
Przede wszystkim są one podatne na manipulacje ze strony menedżerów, którzy 
mają możliwości kreowania wyników2. Coraz częściej wykorzystywane są tak-
że mierniki ekonomiczne i rynkowe. Ich stosowanie w dużym stopniu ograni-
cza możliwości manipulacji. Jednakże na ich poziom w znacznym stopniu mają 
wpływ czynniki, które są poza kontrolą kadry kierowniczej. Dodatkowo wadą 
wszelkich wskaźników efektywności jest to, iż obejmują tylko niewielką część 
wymagań nakładanych na menedżerów, jednocześnie zawierając szum informa-
cyjny. W tab. 1 przedstawiono zestawienie najczęściej stosowanych kryteriów 
wraz ze wskazaniem zalet i wad.

1 P. Urbanek, Zasady wynagradzania menedżerów – teoria a praktyka, [w:] S. Rudolf (red.), 
Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Wyd. Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2002, s. 240–241. 

2 P. Urbanek, Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych, PWE, Warszawa 2006, s. 66.
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Tabela 1. Mierniki efektywności – zalety i wady

Miernik Zalety Wady
Wskaźniki rachunkowe:
– zysk
– zysk na jedną akcję
– ROA
– ROE

– łatwe w użyciu
– zrozumiałe
– łatwo uzyskać informację 

do ich obliczenia 
na podstawie sprawozdań 
finansowych

– obliczone według 
standardowych zasad przez 
wszystkie firmy

– mogą być przedmiotem manipulacji 
ze strony kierownictwa

– mogą zachęcać do działań 
krótkookresowych

– nie uwzględniają ryzyka
– nie uwzględniają kosztu kapitału
– mogą być zniekształcone przez 

inflację
– nie odzwierciedlają wartości 

dla akcjonariuszy
– nieporównywalne dla różnych firm

Mierniki ekonomiczne:
– SVA
– EVA

– odzwierciedlają 
nadrzędny cel – wartość 
dla akcjonariuszy

– biorą pod uwagę strukturę 
i koszt kapitału

– mogą być przedmiotem manipulacji, 
ponieważ są oparte na danych 
z systemu rachunkowości

– mogą zachęcać do działań 
krótkookresowych

– trudne do pomiaru
– trudne do interpretacji 

i niezrozumiałe
Mierniki rynkowe:
– cena akcji
– całkowity zwrot 

dla akcjonariusza 
(dywidenda + zmiana 
ceny rynkowej akcji)

– łatwe w użyciu
– bezpośrednio 

związane z wartością 
dla akcjonariuszy

– informacja jest dostępna 
dla spółek publicznych

– obiektywny charakter – 
determinowane przez rynek

– zmiany cen mogą być niezależne 
od efektywności firmy i decyzji 
kierownictwa

– ceny akcji odzwierciedlają 
przyszłość i nie muszą być związane 
z efektywnością ex – post

– zmiany w cenach odzwierciedlają 
relacje między rzeczywistą 
a oczekiwaną efektywnością, a nie 
wysoką lub niską efektywnością

– niedoskonałości rynku mogą 
prowadzić do niedowartościowania 
lub przewartościowania cen 
rynkowych akcji

Mierniki niefinansowe:
– udział w rynku
– wskaźnik satysfakcji 

konsumenta
– „wartość” 

pracownika 
dla przedsiębiorstwa

– mogą reprezentować 
czynniki stymulujące 
wartość dla akcjonariuszy

– mogą być używane przy 
redefiniowaniu strategii

– ich interpretacja daje 
większą elastyczność 
oceny wpływu czynników 
zewnętrznych

– trudne do określenia i oceny
– mierniki jakościowe zawierają 

ocenę subiektywną i mogą być 
manipulowane przez wpływowych 
menedżerów

– trudno jednoznacznie pokazać 
wpływ na wartość dla akcjonariuszy

Źródło: P. Urbanek, Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych, PWE, Warszawa 2006, 
s. 69.
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Choć najczęściej i najchętniej stosowanym narzędziem wpływającym na po-
ziom wynagrodzenia są wskaźniki rachunkowe, przy konstruowaniu systemu 
wynagrodzeń należy brać pod uwagę także inne elementy, które odzwierciedlają 
działania podejmowane przez menedżerów. Wśród nich można wymienić wiel-
kość spółki, sektor gospodarki, w której firma prowadzi działalność, rynek pra-
cy menedżerów, czy też cechy osób zarządzających. Trzeba również pamiętać 
o tym, iż decyzje o wysokości i strukturze wynagrodzeń kadry kierowniczej nie 
są podejmowane w próżni, lecz zależą od szeroko rozumianej kultury korpo-
racyjnej, na którą składają się miedzy innymi struktura własności, skład rady 
spółki, działalność komitetu ds. wynagrodzeń, rynek kontroli korporacji, opinia 
publiczna3. 

Typ akcjonariusza dominującego może mieć istotny wpływ na kształtowanie 
się wynagrodzenia zarządu. Dzięki aktywnej postawie jaką najczęściej przybiera 
udziałowiec z większościowym pakietem akcji, może on wykorzystać wynagro-
dzenie do ograniczenia oportunistycznych zachowań menedżerów. W przypadku 
spółek, w których akcjonariuszem dominującym jest inwestor zagraniczny uważa 
się, że poziom wynagrodzenia kadry kierowniczej jest znacznie wyższy w porów-
naniu do spółek z inwestorem krajowym. Gdy głównym udziałowcem jest osoba 
indywidualna poziom płac zarządu wydaje się niewielki. Wiąże się to z faktem, 
iż akcjonariuszem tym jest najczęściej założyciel firmy, który ze względu na jej 
rozwój musiał oddzielić własność od zarządzania, jednakże posiadając kontrolny 
pakiet akcji nadal ma znaczący wpływ na podejmowane decyzje odnośnie dzia-
łalności przedsiębiorstwa4. Najmniejsze pole manewru w zakresie kształtowania 
wynagrodzeń występuje w spółkach, w których akcjonariuszem dominującym 
jest Skarb Państwa. W marcu 2000 roku – na skutek publicznej krytyki powo-
dowanej licznymi przypadkami pobierania przez menedżerów wysokich wyna-
grodzeń niepowiązanych z osiąganymi wynikami – wprowadzona została ustawa 
wyznaczająca pułapy płac w podmiotach z udziałem Skarbu Państwa (tzw. ustawa 
kominowa)5. Skutkiem tej ustawy jest to, że w spółkach, w których Skarb Pań-
stwa posiada ponad 50% udziałów, poziom wynagrodzenia kadry kierowniczej 
najwyższego szczebla będzie najniższy.

Na poziom płacy kadry zarządzającej duży wpływ może mieć także udział 
we własności menedżerów. Im większy pakiet akcji posiadają członkowie zarzą-
du, tym mają większe możliwości na wpływanie na decyzje dotyczące ich wy-
nagrodzenia. W tym przypadku można się spotkać z dwoma różnymi opiniami. 

3 Ibidem, s. 64.
4 D. Malinowska, A. Wieczorek, Struktura własności a wyniki finansowe przedsiębiorstwa 

– analiza przypadku na przykładzie spółki Elkop, [w:] P. Urbanek (red.), Ekonomia i zarządzanie 
w teorii i praktyce. Polityka ekonomiczna i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu 
gospodarczego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 321. 

5 P. Tamowicz, M. Dzierżanowski, Biała księga nadzoru korporacyjnego, Instytut Badań nad 
Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2002, s. 39.



Wynagrodzenie prezesów w spółkach notowanych na giełdzie… 67

Pierwsza z nich mówi, iż posiadając znaczący pakiet akcji spółki osoba zarządza-
jąca wykorzysta swoją pozycję i przyzna sobie zawyżone wynagrodzenie, nieade-
kwatne do wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo. Druga opinia podkreśla, 
że w momencie, gdy menedżer jest jednocześnie akcjonariuszem, w większym 
stopniu identyfikuje się z rolą inwestora. W związku z tym preferuje niższy po-
ziom wynagrodzenia dla kadry zarządzającej. Straty wynikające z niższej płacy 
może sobie zrekompensować przez wyprowadzenie pieniędzy w inny sposób, np. 
za pomocą tunelowania bądź wypłaty dywidendy, która nie jest zaliczana w kosz-
ty wynagrodzeń.

2. Struktura wynagrodzenia zarządu

Wynagrodzenie stanowi jeden z podstawowych bodźców motywacyjnych 
dla członków zarządu spółki. Dlatego ważne jest, by struktura wynagrodzenia 
zachęcała kadrę zarządzającą do realizacji wyznaczonych zadań. Należy tutaj 
zwrócić uwagę na fakt, że struktura płacy członka zarządu jest znacznie bardziej 
skomplikowana w porównaniu do struktury wynagrodzenia wśród pozostałych 
pracowników.

Wynagrodzenie osób zarządzających składa się z wynagrodzenia podstawo-
wego (zasadniczego), premii, długoterminowego wynagrodzenia, wynagrodzenia 
opartego na własności oraz dla niektórych menedżerów z planów świadczeń od-
roczonych (deferred benefit plans)6. Płaca zasadnicza jest wypłacana członkom 
zarządu bez względu na wyniki osiągane przez spółkę. Najczęściej jej poziom 
zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz od sektora gospodarki, w jakim firma 
prowadzi działalność. Przyjmuje się założenie, że wynagrodzenie podstawowe 
powinno być na takim poziomie, by spółka mogła ograniczyć lub zaniechać wy-
płatę części zmiennej wynagrodzenia.

Premia wchodzi w skład krótkookresowego wynagrodzenia zmiennego i za-
leży od rocznych wyników spółki. Na ogół występuje w postaci pieniężnej (go-
tówkowej), choć sporadycznie zdarzają się warunkowe przyznania papierów 
wartościowych (akcji własnych, opcji na akcje), których ostateczne otrzyma-
nie jest uzależnione od osiągniecia rocznych celów7. Jej poziom zależy zatem 
w dużej mierze od wskaźników wybranych do oceny wyników osiąganych przez 
spółkę. Wybór nieodpowiednich mierników może zapewnić menedżerom wy-
sokie premie kosztem długookresowego rozwoju spółki i zwrotu z inwestycji 
dla akcjonariuszy.

6 S. Green, Sarbanes – Oxley and the board of directors. Techniques and best practices for 
corporate governance, John Wiley & Sons, Noboken, NJ 2005, s. 82.

7 Wynagrodzenia prezesów największych spółek giełdowych. Polska na tle regionu, Deloitte 
Polska, 2009, s. 4–5. 
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Długoterminowe wynagrodzenie oraz wynagrodzenie oparte na własno-
ści są elementami długoterminowej płacy zmiennej. Wysokość tych składników 
w głównej mierze zależy od realizacji długookresowych celów, najczęściej zwią-
zanych ze wzrostem wartości spółki. Najbardziej powszechną formą tego rodza-
ju płacy jest przyznanie opcji na akcje, które dają menedżerowi prawo do wyku-
pienia określonej liczby akcji po uprzednio określonej cenie (cenie wykonania) 
w określonym czasie (okres opcji)8. Znacznie rzadziej stosuje się inne prawa na-
bywania akcji, bądź otrzymania wynagrodzenia według zmiany cen akcji, takie 
jak certyfikaty inwestycyjne czy premie uzależnione od wzrostu kursu akcji (stock 
appreciation rights – SAR)9. 

Odroczone wynagrodzenie zazwyczaj składa się z części premii lub innego 
wynagrodzenia zatrzymanego, lub uzupełniających świadczeń emerytalnych in-
westowanych w imieniu kadry kierowniczej przeznaczonych do zapłaty w termi-
nie późniejszym10. Ten rodzaj płacy może zapewnić długookresową ochronę spół-
ce, gdyż co roku kadra zarządzająca będzie miała więcej do stracenia w wyniku 
działań szkodzących przedsiębiorstwu. 

Oprócz wymienionych wyżej elementów całkowitego wynagrodzenia mene-
dżerowie mogą otrzymywać część swojej płacy w postaci tak zwanych świadczeń 
dodatkowych. W ich skład mogą wchodzić: opieka medyczna, wynagrodzenie 
za niewykorzystany urlop, opłaty za mieszkanie, samochód lub telefon, wyna-
grodzenie za wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę, czy też płatności zwią-
zane z zawartą w umowie klauzulą o zakazie konkurencji. Ten składnik płacy 
w niewielkim stopniu zależy od wyników ekonomicznych spółki, w większym 
zaś od czynników niefinansowych.

3. Analiza porównawcza wynagrodzenia prezesów w spółkach 
z indeksu WIg30

System wynagradzania kadry kierowniczej najwyższego szczebla ma istot-
ny wpływ na zachowania menedżerów. Warto zatem przyjrzeć się bliżej czynni-
kom wpływającym na poziom tego narzędzia nadzoru korporacyjnego. Ze wzglę-
du na dużą liczbę elementów determinujących płacę kadry zarządzającej dalsze 
badania zostaną ograniczone do dwóch czynników niefinansowych: struktu-
ry własności i udziału we własności prezesa. Aby wykluczyć jeden z czynni-
ków wpływających na wysokość wynagrodzenia, jakim jest wielkość przedsię-
biorstwa, badaniem zostały objęte spółki wchodzące w skład indeksu WIG30. 

8 F.Ch. Ebert, R. Torres, K. Papadakis, Executive compensation: trends and policy issues, 
International Labour Organization, Geneva 2008, s. 3.

9 Wynagrodzenia prezesów…, s. 5.
10 S. Green, Sarbanes – Oxley…, s. 86.
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Przeprowadzona analiza obejmuje lata 2008–2012. Dane potrzebne do przepro-
wadzenia badania zostały zaczerpnięte z raportów rocznych dostępnych na stro-
nach internetowych spółek.

Indeks WIG30 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie obejmu-
je 30 największych spółek notowanych na giełdzie. Lista spółek wchodzących 
w skład indeksu WIG30, wraz z podziałem na sektory gospodarki, w których pro-
wadzą działalność, znajduje się w tab. 2.

Tabela 2. Spółki wchodzące w skład indeksu WIG30

Sektor gospodarki Nazwa spółki

Usługi Enea, PGE, Tauron

Handel detaliczny LPP, CCC, Eurocash

Telekomunikacja Orange, Netia

Media Cyfrowy Polsat, TVN

Informatyka Asseco Poland

Przemysł chemiczny Grupa Azoty, Synthos

Przemysł paliwowy PGNiG, Lotos, PKN Orlen

Przemysł surowcowy Bogdanka, KGHM, JSW

Przemysł spożywczy Kernel

Przemysł metalowy Boryszew

Ubezpieczenia PZU

Banki Pekao S.A., PKO BP, Alior Bank, MBank*, BZ 
WBK, Bank Handlowy, Bank ING

Deweloperzy GTC

* 25 listopada 2013 roku BRE Bank i MultiBank zmieniły nazwę na MBank.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.gpw.pl/spolki_z_indeksu_wig30.

Jak widać z danych zawartych w tab. 2 najwięcej spółek z indeksu WIG30 
prowadzi działalność w sektorze bankowym. W dalszej kolejności są to sektory: 
paliwowy, surowcowy, chemiczny i usługowy. W sumie spółki z tych sektorów 
stanowią 40% przedsiębiorstw z indeksu WIG30.

Jednym z czynników niefinansowych, który ma istotny wpływ na strategicz-
ne decyzje podejmowane w spółce, jest struktura własności. W związku z tym, 
że w Polsce występuje zamknięty model kontroli nad korporacją, czyli spółki 
posiadają dominującego akcjonariusza, najważniejsze staje się pytanie kim jest 
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inwestor z kontrolnym pakietem akcji. W tab. 3 został przedstawiony podział 
spółek z indeksu WIG30 według typu akcjonariusza dominującego. Ze względu 
na to, iż nie wszystkie badane spółki były notowane na giełdzie w całym bada-
nym okresie, łączna liczba przedsiębiorstw dla każdego roku nie zawsze będzie 
równa 3011.

Tabela 3. Typ dominującego akcjonariusza dla spółek z indeksu WIG30

Rodzaj akcjonariusza Liczba spółek

2008 2009 2010 2011 2012

Skarb Państwa 5 8 9 11 11

Osoba indywidualna 1 1 2 2 2

Inwestor krajowy 5 3 3 3 3

Inwestor zagraniczny 10 10 10 10 11

Członek rady nadzorczej/zarządu 4 4 4 3 3

Źródło: opracowanie własne.

W tab. 4 zawarto informacje na temat rozpiętości wynagrodzeń prezesów 
spółek z indeksu WIG30, biorąc pod uwagę typ akcjonariusza dominującego. 
Spółka Kernel nie została uwzględniona w badaniu, ponieważ jej prezes nie otrzy-
muje żadnego wynagrodzenia. Dodatkowo ze względu na to, iż większość spół-
ek nie ujawnia jaką kwotę wynagrodzenia stanowi odprawa, wymienione kwoty 
uwzględniają ten element płacy.

Tabela 4. Średnia i mediana wynagrodzeń prezesów w spółkach wchodzących w skład indeksu 
WIG30 w zależności od akcjonariusza dominującego (w tys. zł)

Wyszczególnienie Skarb 
Państwa

Osoba 
indywidualna

Inwestor 
krajowy

Inwestor 
zagraniczny

Członek rady 
nadzorczej /

zarządu

1 2 3 4 5 6 7

2008 Średnia 386 719 2320 3 191 497

Mediana 270 719 1437 3 003 452

2009 Średnia 470 851 1 817 3 338 682

Mediana 260 851 1 012 2 596 515

11 Alior Bank jest spółką publiczną od 2012 r., Bogdanka od 2009 r., JSW od 2011 r., a PZU 
i Tauron od 2010 r.
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Tab. 4 cd.

1 2 3 4 5 6 7

2010 Średnia 989 1085 1392 2 593 1 098

Mediana 1008 1085 702 2 283 859

2011 Średnia 1062 1161 2 738 3 721 979

Mediana 692 596 2 100 2 967 1170

2012 Średnia 1 409 823 2 006 3 506 718

Mediana 1 440 615 1 596 3 181 504

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie danych zawartych w tab. 4 można zauważyć, że zgodnie z prze-
widywaniami, w całym badanym okresie w spółkach, w których akcjonariuszem 
dominującym jest inwestor zagraniczny prezes otrzymuje najwyższe wynagro-
dzenie. Może to wynikać z faktu, iż w kraju, z którego pochodzi inwestor wy-
nagrodzenie kadry zarządzającej jest na znacznie wyższym poziomie niż w Pol-
sce, w związku z czym godzi się na wyższe wynagrodzenie dla prezesa w spółce, 
w której posiada udziały. Najgorzej opłacani prezesi zatrudniani są zaś w spół-
kach, gdzie kontrolny pakiet akcji jest w rękach Skarbu Państwa i członków kie-
rownictwa. Potwierdza to wcześniejsze założenia, według których w wyniku 
istnienia ustawy kominowej to właśnie w spółkach z udziałem Skarbu Państwa 
prezesi będą otrzymywać najniższe wynagrodzenie. Na niewiele wyższym pozio-
mie jest wynagrodzenie prezesów w spółkach, w których akcjonariuszem domi-
nującym jest osoba indywidualna. W 2012 roku zaś poziom płacy prezesa w tych 
spółkach jest znacznie niższy niż w tych z udziałem Skarbu Państwa. 

W literaturze podkreśla się fakt, iż udział we własności kadry zarządzającej 
zbliża cele menedżerów z długookresowym interesem spółki. Im większy pakiet 
akcji jest w rękach członków zarządu, tym kierownictwo ma większą motywację 
do zaprzestania działań niekorzystnych dla przedsiębiorstwa. W tab. 5 znajduje 
się podział spółek z indeksu WIG30 ze względu na wielkość pakietu akcji w rę-
kach prezesów.

Tabela 5. Udział we własności prezesów w spółkach wchodzących w skład indeksu WIG30

Udział we własności
Liczba spółek

2008 2009 2010 2011 2012

1 2 3 4 5 6

0% 15 13 13 13 13
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Tab. 5 cd.

1 2 3 4 5 6
0–5% 6 9 11 12 13

5–10% 1 1 1 2 2

10–20% 1 2 2 1 0

20% i więcej 2 1 1 1 2

Źródło: opracowanie własne.

Posiadając pakiet akcji spółki prezes zarządu ma realny wpływ na wszystkie 
decyzje podejmowane w spółce. Im większy udział we własności prezesa spół-
ki, tym większe możliwości decydowania o poziomie płacy menedżerów, w tym 
na własne wynagrodzenie. Będąc znaczącym udziałowcem może podnosić po-
ziom swojego wynagrodzenia, nie uwzględniając wyników ekonomicznych osią-
ganych przez przedsiębiorstwo. W tab. 6 przedstawiono rozpiętość wynagrodzeń 
prezesów w spółkach z indeksu WIG30 w zależności od rozmiaru pakietu akcji 
jaki posiada prezes. Spółka Kernel nie została uwzględniona w badaniu, ponieważ 
jej prezes nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. Dodatkowo ze względu na to, 
iż większość spółek nie ujawnia jaką kwotę wynagrodzenia stanowi odprawa, wy-
mienione kwoty uwzględniają ten element płacy.

Tabela 6. Rozpiętość wynagrodzeń prezesów w spółkach wchodzących w skład indeksu WIG30 
w zależności od udziału prezesa we własności 

Wyszczególnienie
Udział we własności

0% 0–5% 5–10% 10–20% 20% i więcej

2008 Średnia 1880 2576 760 528 542

Mediana 1437 2590 760 528 542

2009 Średnia 1328 2560 1 012 515 1242

Mediana 391 1690 1 012 515 1242

2010 Średnia 1838 1640 2 224 495 1179

Mediana 1049 1491 2 224 495 1179

2011 Średnia 1922 2511 1 635 503 1266

Mediana 1538 1907 1 635 503 1266

2012 Średnia 1953 2 320 1 635 – 492

Mediana 1105 2 063 1 635 – 492

Źródło: opracowanie własne.
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Na podstawie danych zawartych w tab. 6 można zauważyć, że najwyższe 
wynagrodzenie otrzymują prezesi w spółkach, w których posiadają niewielki pa-
kiet akcji (poniżej 5%). W momencie gdy ich udział we własności wzrasta – po-
wyżej 5% – ich wynagrodzenie stabilizuje się na stosunkowo niskim poziomie. 
Najniższa płaca występuje w spółkach, w których prezesi posiadają ponad 10% 
udziałów. Może to oznaczać, iż prezesi tych przedsiębiorstw w większym stopniu 
identyfikują się z akcjonariuszami niż z kadra kierowniczą. W związku z czym 
preferują niższe wynagrodzenia dla kadry zarządzającej. Straty wynikające z niż-
szej płacy mogą zrekompensować poprzez transfer zysków czy też wypłatę dy-
widend.

Zakończenie

Wynagrodzenie kadry zarządzającej jest jednym z narzędzi nadzoru korpo-
racyjnego, który w ostatnich latach nabrał szczególnego znaczenia. Coraz więcej 
uwagi zaczęto zwracać nie tylko na samą strukturę płacy, lecz także na czynniki 
determinujące poziom wynagrodzenia. Okazało się, ze nie tylko wyniki ekono-
miczne mają wpływ na płacę kadry zarządzającej. Duże znaczenie mają także ta-
kie czynniki jak wielkość spółki, struktura własności czy sektor gospodarki w ja-
kim przedsiębiorstwo funkcjonuje.

W artykule została przeprowadzona analiza mająca na celu zbadać jaki 
wpływ na poziom wynagrodzenia prezesa w spółkach z indeksu WIG30 ma typ 
akcjonariusza dominującego. Badanie wykazało, że przedsiębiorstwa, w których 
inwestor zagraniczny posiada największy pakiet akcji, wynagrodzenie prezesów 
jest najwyższe w całym badanym okresie. W przypadku zaś spółek kontrolowa-
nych przez Skarb Państwa lub członków kierownictwa spółki, płaca prezesa jest 
najniższa.

Przeprowadzona analiza miała także na celu zbadanie, czy na poziom wy-
nagrodzenia prezesa ma wpływ wielkość pakietu akcji posiadana przez same-
go prezesa. Badanie wykazało, że w spółkach, w których znaczący pakiet akcji 
(powyżej 5%) znajduje się w rękach prezesa, wynagrodzenie prezesa jest niższe 
w porównaniu do przedsiębiorstw, gdzie prezes nie ma żadnych udziałów bądź 
jego udział nie przekracza 5%. Co więcej, w spółkach z prezesem posiadającym 
10%–20% pakiet akcji wynagrodzenie prezesa jest najniższe.

Otrzymane wyniki wskazują, że występuje zależność między strukturą 
własności a poziomem wynagrodzenia prezesa. Jest to jednak wstępna anali-
za, przeprowadzona na niewielkiej próbie, która nie pozwala odnieść wyników 
do wszystkich spółek. Pogłębione badania mogą dać odpowiedź w jakim stopniu 
typ akcjonariusza dominującego oraz udział we własności członków zarządu od-
działuje na wynagrodzenie kadry kierowniczej najwyższego szczebla. 
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Streszczenie

Wynagrodzenie kadry kierowniczej jest jednym z elementów, które ma zachę-
cić menedżerów do działań zgodnych z długookresowym interesem spółki. W związku 
z czym istotną kwestią przy ich konstruowaniu są czynniki, które wpływają na poziom 
płacy. W artykule zostanie zbadane jak kształtuje się wynagrodzenie w największych 
polskich spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na 
przykładzie spółek wchodzących w skład WIG30 zostanie zbadane, czy takie czynniki 
jak: typ akcjonariusza dominującego, pakiet akcji w rękach prezesa różnicują poziom 
wynagrodzenia prezesa.

Summary

REMUNERATION OF CEOS IN COMPANIES LISTED ON THE STOCK 
EXCHANgE IN WARSAW: A COMPARATIVE ANALYSIS ON THE EXAMPLE 

OF THE WIg30 INDEX

Executive remuneration is one of the elements to encourage managers to act in line 
with the long-term interests of the company. Therefore an important issue in designing 
the remuneration are the factors that affect the level of pay. This article examines the re-
muneration in the largest Polish companies listed on the Stock Exchange in Warsaw. On 
the example of companies included in the WIG30 it is examined whether the factors such 
as the type of the dominant shareholder, the block of shares in the hands of the CEO dif-
ferentiate the level of remuneration of the CEO.
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INFrAStruKturA trANSpOrtOWA OrAz trANSpOrt 
PASAżERSKI I TOWAROWY W UNII EUROPEJSKIEJ

Wstęp

Jednym z kluczowych elementów warunkujących rozwój gospodarczy jest 
odpowiednia infrastruktura, zapewniająca możliwość zaspokojenia potrzeb zgła-
szanych przez system światowy. Zależność ta ma również charakter odwrotny, 
rozwój infrastruktury bowiem jest świadectwem rozwoju gospodarczego i sta-
nowi swego rodzaju barometr kondycji gospodarki. Celem autorki niniejszego 
artykułu jest przedstawienie istoty infrastruktury transportowej, charakterystyka 
wybranych gałęzi transportu oraz analiza statystyk dotyczących różnych gałę-
zi transportu pasażerskiego i towarowego w Unii Europejskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem Polski. 

1. Istota infrastruktury transportowej

Dla przeprowadzenia analizy infrastruktury transportowej, transportu 
oraz jego wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy konieczne jest prawidłowe, 
możliwie najbardziej precyzyjne określenie definicji powyższych pojęć.

Termin infrastruktura oznacza ogół podstawowych urządzeń i instytucji, 
które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki1. Istnieje oczy-
wiście wiele innych podziałów infrastruktury, które różnią się zarówno samym 
sposobem definiowania, jak i zakresem pojęcia, jednak największa różnica do-
tyczy problemu uwzględnienia czynnika ludzkiego jako elementu infrastruktury. 
W kontekście roli, które infrastruktura powinna spełniać, najważniejsze zadania 
to zapewnienie więzi w przekroju terytorialnym oraz stwarzanie warunków, za-
równo materialnych, jak i niematerialnych, służących realizacji działań produk-
cyjnych. 

Transport jest działalnością polegającą na odpłatnym świadczeniu usług, 
których efektem jest przemieszczanie osób bądź ładunków z miejsca nadania 
do miejsca odbioru, a także świadczenie usług dodatkowych, pomocniczych, 

* Doktorantka, Katedra Wymiany Międzynarodowej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 
Uniwersytet Łódzki.

1 K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Infrastruktura transportu, Wyd. Uniwersytetu Gdań-
skiego, Gdańsk 2008, s. 12.
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które są bezpośrednio związane z tymi usługami2. Według Marszałka3, który nie 
uwzględnia czynnika odpłatnej działalności, za transport uważa się celowe prze-
mieszczanie ładunków i osób, które jest organizacyjnie i technicznie wydzielone 
z innych działalności. 

Infrastruktura transportu obejmuje urządzenia i środki transportowe służące 
przemieszczaniu osób i dóbr materialnych w czasie i przestrzeni. Z punktu widze-
nia infrastruktury procesów logistycznych, infrastrukturą transportu określa się 
urządzenia oraz środki transportu i manipulacji, których zadaniem jest prze-
mieszczanie produktów i środków materiałowych pomiędzy przedsiębiorstwa-
mi oraz w ramach tych jednostek4. Infrastrukturę transportu można rozpatrywać 
w trzech kategoriach: technicznej, społecznej oraz organizacyjnej.

Obiekty infrastrukturalne posiadają pewne szczególne cechy techniczne, 
do których zalicza się niepodzielność techniczną, długi okres, zarówno powsta-
wania, jak i żywotności oraz brak możliwości importu5. Niepodzielność technicz-
na oznacza, że dana inwestycja jest użyteczna tylko wówczas, gdy jej wielkość 
osiągnie pewien minimalny poziom. Obiekty danej inwestycji posiadają pewne 
cechy techniczne, a także wymagają stworzenia dodatkowych urządzeń infra-
strukturalnych. Cecha ta jest związana z konsekwencjami ekonomicznymi, a mia-
nowicie niepodzielnością ekonomiczną, która oznacza, że bardziej opłaca się 
realizować duże przedsięwzięcia związane z dużymi nakładami finansowymi, da-
jącymi większą użyteczność, niż realizować inwestycje cząstkowe. Kolejną ce-
chą obiektów infrastrukturalnych jest ich długi okres żywotności, niejednokrot-
nie przekraczający sto lat. Tak długi okres przydatności inwestycji rodzi wiele 
następstw, od konieczności perspektywicznego myślenia przez uwzględnianie 
prognoz rozwoju danego obszaru w projektowaniu obiektów infrastrukturalnych, 
aż po uwzględnianie przyszłych potrzeb użytkowników takich obiektów. Igno-
rowanie przyszłych potrzeb może doprowadzić do sytuacji, w której dziś poczy-
nione inwestycje, realizowane dla poprawy jakości życia i stwarzania warunków 
sprzyjających rozwojowi gospodarczemu, mogą w przyszłości stanowić barierę 
dla rozwoju danego obszaru, transportu i gospodarki. Długi okres powstawania 
obiektów infrastrukturalnych wynika między innymi z długotrwałego procesu 
projektowania takich obiektów, konieczności uwzględniania wszelkich uwarun-
kowań opisanych w kontekście długiej żywotności. Z tego powodu, średni czas 
inwestycji w obiekty infrastrukturalne jest dłuższy niż przeciętny czas trwania 

2 M. Stajniak, M. Hajdul, M. Foltyński, A. Krupa, Transport i spedycja. Podręcznik do kształ-
cenia w zawodzie technik logistyk, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007, s. 9. 

3 S. Marszałek, Ekonomika, organizacja i zarządzanie w transporcie, Wyd. Śląskiej Wyższej 
Szkoły Zarządzania, Katowice 2001, s. 7.

4 Z. Zamiar, A. Bujak, Zarys infrastruktury i technologii przewozów podstawowych gałęzi 
transportu, CL Consulting i Logistyka-Oficyna Wydawnicza „Nasz Dom i Ogród”, Wrocław 2007, 
s. 14.

5 K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Infrastruktura…, s. 17.
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cyklu inwestycyjnego i powinien być realizowany w sposób wyprzedzający 
w stosunku do potrzeb rozwoju infrastruktury. Należy podkreślić, że opisywany 
rodzaj inwestycji wiąże się z długotrwałym zamrożeniem środków oraz oddalo-
nymi w czasie efektami, co czyni je mało atrakcyjnymi dla prywatnego przedsię-
biorcy. Ponadto, są to przedsięwzięcia o znacznym udziale robót budowlanych, 
które charakteryzują się niską mobilnością i małą możliwością importu, co z kolei 
powoduje, że braki infrastrukturalne oraz zaległości w jej rozwoju nie mogą być 
zastępowane importem. Wysoki stopień majątkochłonności infrastruktury wpły-
wa na wysoką majątkochłonność transportu i wynosi około 20% ogólnej wartości 
majątku narodowego6.

Rysunek 1. Specyfika infrastruktury transportu

Źródło: K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Infrastruktura transportu, Wyd. Uniwersytetu Gdań-
skiego, Gdańsk 2008, s. 17

6 Ibidem, s. 19.
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Oprócz cech charakterystycznych obiektów infrastrukturalnych, które 
w znacznym stopniu determinują warunki oraz sposób realizacji inwestycji, ist-
nieje szereg barier, które ograniczają rozwój infrastruktury transportu. Trwałe 
bariery mogą wynikać z charakteru zasobów naturalnych (ich ograniczoności) 
oraz z istniejącego zagospodarowania przestrzennego. Ograniczoność zasobów 
dotyczy wykwalifikowanej siły roboczej, zasobów materiałowych oraz kwestii 
ochrony środowiska. Bariery o charakterze przejściowym to przede wszystkim 
bariery natury ekonomicznej, ale także technologicznej, technicznej oraz organi-
zacyjnej7. Zwykle wymienione powyżej siły tworzą swego rodzaju zespół barier 
ograniczających rozwój transportu, przy czym układ czynników hamujących po-
stęp w tej dziedzinie jest różny, w zależności od specyfiki kraju, regionu oraz wie-
lu czynników typowych dla danego otoczenia. Syntetyczną charakterystykę infra-
struktury transportu przedstawiono na rys. 1.

2. gałęziowy podział transportu

Transport, rozumiany jako celowe przemieszczanie ładunków i osób na okre-
śloną odległość, jest zróżnicowany zarówno pod względem organizacyjno-tech-
nicznym, jak i w kontekście zakresu oraz celu. Z tego powodu przyjmuje się wiele 
kryteriów podziału transportu, z czego najczęściej spotykane w literaturze klasy-
fikacje to:

•	 w zależności od przedmiotu przewozu, wyróżnia się transport osób i ła-
dunków;

•	 w zależności od dostępności dla użytkowników: transport publiczny i wła-
sny;

•	 w zależności od poziomu zorganizowania: transportu zorganizowany i nie-
zorganizowany;

•	 w zależności od celu działalności transportowej: transport zarobkowy 
i niezarobkowy;

•	 w zależności od gałęzi transportu: transport samochodowy, kolejowy, lot-
niczy, wodny śródlądowy, morski oraz rurociągowy8. 

Gałęziowy podział transportu wynika z wykorzystywanego rodzaju środka 
przewozowego oraz dróg, po których poruszają się te środki.

Transport samochodowy posiada wiele cech techniczno-eksploatacyjnych 
oraz ekonomicznych, które wyróżniają go na tle innych gałęzi transportu. Przede 
wszystkim, transport samochodowy charakteryzuje się najwyższą dostępnością 
taboru, który można podstawić w dowolne miejsce. Ponadto, dostępność środków 

7 Ibidem, s. 39.
8 S. Marszałek, Ekonomika, organizacja…, s. 16.



Infrastruktura transportowa oraz transport pasażerski… 79

przewozowych zapewnia wysoką operatywność usługową, a także możliwość 
szybkiej realizacji przewozu, która jest szczególnie ważna na długich i średnich 
dystansach. Możliwość realizacji przewozów według określonego planu pozwala 
na terminową i punktualną realizację usług9. Dla właściwej realizacji zadań trans-
portu samochodowego konieczne jest istnienie odpowiedniej infrastruktury, którą 
dzieli się na liniową oraz punktową. Infrastruktura linowa obejmuje sieć drogową, 
która zgodnie z ustawą oznacza każdy 

[…] wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 
oraz do ruchu pieszych, wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, 
zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, 
ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz urządzeniami 
technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu”10. 

Infrastruktura punktowa obejmuje obiekty służące obsłudze pasażerów, ła-
dunków oraz środków transportu. Oprócz zaprezentowanego powyżej podzia-
łu infrastruktury transportu samochodowego, istnieje wiele klasyfikacji, przede 
wszystkim infrastruktury liniowej, jednak ponieważ dalsze podziały i klasyfika-
cje nie mają istotnego znaczenia z perspektywy tematyki pracy, autorka przejdzie 
do opisu kolejnych czynników związanych z transportem samochodowym. 

Środki produkcji transportu samochodowego dzielą się na dwie grupy tabo-
ru, w zależności od podmiotów przewożonych za ich pośrednictwem; do przewo-
zu pasażerów oraz ładunków11. Tabor wykorzystywany do przewozu pasażerów 
obejmuje samochody i autobusy, przy czym pierwsza grupa może być wykorzy-
stywana jako środek produkcji transportu tylko pod warunkiem spełnienia okre-
ślonych wymogów zawartych w przepisach. Autobusy, będące podstawowym 
środkiem produkcji transportu są pojazdami silnikowymi, za pomocą których 
można realizować przewozy na tyle licznej grupy pasażerów, że zaciera się indy-
widualny charakter zlecenia takiej usługi. 

Transport kolejowy na tle innych gałęzi transportu wyróżnia się nierówno-
miernym rozmieszczeniu przestrzennym sieci dróg i punktów transportowych. 
Współcześnie, większość przewozów realizowanych transportem kolejowym 
dotyczy produktów masowych, takich jak rudy żelaza, węgiel czy zboża. Jed-
nostki trakcyjne wykorzystywane do realizacji przewozów – lokomotywy, są 
oddzielone od pojazdów – wagonów. Takie rozwiązanie pozwala tworzyć po-
ciągi składające się z liczby wagonów i ładowności dostosowanych do bieżą-
cych potrzeb i natężenia ruchu12. Ze względu na ładowność wagonów i pociągów 

9 K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Transport, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002, s. 47.
10 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych, Dz. U. 1985, nr 14, poz. 60, 
http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=D3AAF5356F66278726B78F87FDE504E5?id=

WDU20000710838&type=1[dostęp 27.02.2010].
11 K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Transport, s. 52.
12 J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008, s. 68.
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transport kolejowy ma charakter masowy, zaś jego tabor, charakteryzujący się 
dużą uniwersalnością, pozwala realizować przewozy wielu rodzajów ładunków. 
Należy podkreślić, że wykorzystanie transportu kolejowego zapewnia termino-
wość i szybkość dostaw, niezawodność, a także dostępność częstych i regular-
nych połączeń. Ważną zaletą omawianej gałęzi transportu jest fakt, że pociągi, 
zdecydowanie rzadziej niż np. samochody ciężarowe, ulegają wypadkom. In-
frastrukturę transportu kolejowego, podobnie jak samochodowego, można po-
dzielić na liniową oraz punktową. Na infrastrukturę liniową składają się dro-
gi szynowe, natomiast na infrastrukturę punktową składa się sieć stacji, często 
wyposażona w urządzenia przeładunkowe, place składowe, magazyny, rampy 
oraz wagi13. Jednym z ważniejszych elementów infrastruktury transportu kole-
jowego stanowią tory kolejowe, czyli dwa lub więcej tory, które łączą punkty 
początkowy i końcowy. Elementami linii kolejowej są natomiast odcinki, szlaki 
oraz odstępy14.

Transport lotniczy wyróżnia się na tle innych gałęzi transportu szybkim 
czasem realizacji przewozu, co jest szczególnie istotne na długich trasach, gdzie 
można wykorzystać dużą prędkość eksploatacyjną. W odniesieniu do przedmio-
tu przewozów należy wskazać, że transport lotniczy pozwala przewozić względ-
nie nieduże ładunki, które posiadają specyficzne cechy naturalne, techniczne 
oraz ekonomiczne, jak np. odporność na przemieszczanie wynikające z cech fi-
zycznych, chemicznych i biologicznych, wielkość, kształt oraz masa ładunku, 
a także wartość finansowa, która wpływa wprost proporcjonalnie na podatność 
ekonomiczną ładunku. Z opisanymi powyżej cechami wiąże się kolejna zaleta 
transportu lotniczego, który zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przemiesz-
czanych jednostek. Liczne korzyści tej gałęzi transportu wiążą się z wysokimi 
kosztami, na które dodatkowo wpływa konieczność korzystania z usług dowozo-
wo-odwozowych15.

Infrastruktura transportu lotniczego, podobnie jak innych gałęzi, dzieli się 
na punktową i liniową. Elementami infrastruktury liniowej są drogi lotnicze, 
czyli fragmenty przestrzeni powietrznej, rejony kontrolowane lotnisk, obejmu-
jące przestrzeń o promieniu kilkudziesięciu kilometrów od lotniska, gdzie kon-
trola sterowania ruchem i łączność są kompetencją organów lotniska, oraz drogi 
lotnicze, czyli szlaki w przestrzeni powietrznej o szerokości ustalanej w za-
leżności od tego, czy są to drogi krajowe czy międzynarodowe. Infrastrukturę 
punktową tworzą natomiast lądowiska, lotniska oraz porty lotnicze, czyli trzy 
składowe, które ewoluowały wraz z rozwojem samej gałęzi. Lotnisko oznacza 
powierzchnię wydzieloną na lądzie lub wodzie oraz przynależne do niej obiek-
ty budowlane, urządzenia i wyposażenie, które służy częściowo lub w całości 

13 M. Stajniak, M. Hajdul, M. Foltyński, A. Krupa, Transport i spedycja…, s. 26. 
14 Ibidem, s. 26. 
15 Ibidem, s. 33.
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do przylotów, odlotów i manewrowania środkami transportu lotniczego. Port 
lotniczy, oprócz elementów i funkcji spełnianych przez lotnisko posiada dodat-
kowo urządzenia niezbędne do wykonywania zadań związanych z handlowym 
przewozem powietrznym16. 

Transport wodny śródlądowy może być wykorzystywany jedynie na tych 
obszarach, na których istnieją rzeki, czyli naturalne drogi do realizacji prze-
wozów. Żegluga śródlądowa odbywa się jedynie w ramach żeglugi nieregu-
larnej i jest najczęściej wykorzystywana do przewozów ładunków masowych 
na średnie i duże odległości. Na tle innych, ta gałąź transportu wyróżnia się 
niskimi kosztami realizacji przewozów oraz przystosowaniem taboru do prze-
wozu towarów w dużych partiach. Do wad żeglugi śródlądowej należy przede 
wszystkim długi czas dostawy, który wynika z małych prędkości osiąganych 
przez tabor, nieregularne przewozy, które dodatkowo mogą być ogranicza-
ne niekorzystnymi warunkami naturalnymi (np. obniżenie poziomu wody), 
a także niedopasowanie lokalizacji dróg wodnych i ośrodków przemysłowych 
oraz handlowych17. Infrastrukturę liniową stanowią naturalne i sztuczne kana-
ły i zbiorniki wodne, natomiast na infrastrukturę punktową składają się porty 
publiczne i przemysłowe, stanowiące razem porty śródlądowe. Porty publiczne 
zwykle należą do jednostek samorządowych i są ogólnodostępną częścią infra-
struktury, w których obsługą ładunków zajmują się wyspecjalizowane przedsię-
biorstwa lub sami przewoźnicy.

Transport morski charakteryzuje się, w odróżnieniu od śródlądowego, 
światowym zasięgiem obsługiwanych szlaków. Do podstawowych zalet tej ga-
łęzi transportu należą najniższe, spośród wszystkich opisywanych gałęzi, kosz-
ty przewozu na dużych odległościach, a także możliwość przewozu ładunków 
masowych. Argumentem przemawiającym przeciw transportowi morskiemu 
jest stosunkowo długi czas dostawy, wynikający z małej prędkości taboru, któ-
ry dodatkowo charakteryzuje się małą częstotliwością połączeń. Wśród wad tej 
gałęzi transportu wymienić należy również konieczność korzystania z usług 
dowozowo-odwozowych oraz fakt, że istnieją produkty, dla których transport 
morski może być niebezpieczny ze względu na ich właściwości fizyczno-che-
miczne (np. niekorzystne działanie wilgoci)18. Infrastrukturę liniową transpor-
tu morskiego tworzą szlaki wodne, natomiast infrastrukturę punktową two-
rzy wodna i lądowa część obszaru portu. Część wodna składa się z basenów, 
kanałów portowych i podejścia do portu (awanportu). Część lądowa, w skład 
której wchodzi nabrzeże portowe i jego zaplecze, powinna być wyposażona 
w odpowiednio wyodrębnione magazyny i sprzęt manipulacyjny, który wy-
korzystywany jest, zwykle przez pracowników prywatnej firmy, do załadunku 

16 K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Transport, s. 185.
17 J. Neider, Transport…, s. 100.
18 M. Stajniak, M. Hajdul, M. Foltyński, A. Krupa, Transport i spedycja…, s. 40.
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i rozładunku statków. Z punktu widzenia efektywności transportu morskiego 
bardzo istotna jest integracja i koordynacja elementów infrastruktury różnych 
gałęzi transportu19. Na rys. 2 przedstawiono mapę europejskich portów mor-
skich.

Rysunek 2. Porty morskie w Europie

Źródło: http://wiking.edu.pl/article.php?id=305 [dostęp 27.03.2014]

Ostatnim rodzajem transportu jest transport rurociągowy, który służy 
do przesyłu ropy naftowej i gazu ziemnego za pośrednictwem rurociągowego 
środka transportu, rurociągów20. Mapę największych gazociągów i ropociągów 
w Europie przedstawiono na rys. 3.

19 K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Transport, s. 185.
20 J. Neider, Transport…, s. 107.
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Rysunek 3. Główne rurociągi w Europie

Źródło: http://wiking.edu.pl/article.php?id=305 [dostęp 27.03.2014]

3. Transport pasażerski i towarowy w Unii Europejskiej

Każda z opisanych w rozdziale 1 gałęzi transportu posiada pewne zalety 
i wady, które predestynują je do wykorzystywania w przewozach określonych 
ładunków i na określone odległości. Wykorzystanie poszczególnych gałęzi trans-
portu do przewozu ładunków zilustrowano na wykresie 1. 

Z przedstawionego zestawienia wynika, że zdecydowanie największy udział 
w realizacji przewozów towarowych ma transport samochodowy, obsługując 
niemal 70% zapotrzebowania na usługi transportowe. Tak duża przewaga trans-
portu samochodowego wynika przede wszystkim z szybkości, dostępności i ela-
styczności tej gałęzi transportu. Niecałe 17% przewozów zostało zrealizowanych 
transportem kolejowym, a transportem morskim niecałe 7%. Transportem ru-
rociągowym realizowano nieco ponad 7% przewozów, jednak należy wskazać, 
że dotyczy to dwóch rodzajów ładunków importowanych do Polski, dla pokrycia 
niemal całego popytu na ropę naftową i gaz ziemny. Najmniejszy udział transpor-
tu lotniczego wynika z faktu, że wskaźnik mierzony jest w tonach na kilometr, 
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a zgodnie z wcześniejszym opisem transportu lotniczego, gałąź ta charakteryzu-
je się tym, że jest wykorzystywana do przewozu stosunkowo małych ładunków. 
Żegluga śródlądowa praktycznie nie jest realizowana pomimo faktu, że Polska ma 
dogodne warunki do rozwoju tej gałęzi transportu. Na wysoki udział transportu 
śródlądowego teoretycznie powinna wpływać również prowadzona polityka UE 
zmierzająca do popularyzacji tej gałęzi, jako ekologicznej i stosunkowo taniej. 

Wykres 1. Przewozy ładunków według rodzaju transport w 2011 roku w tonokilometrach

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Transport – wyniki działalności w 2011 r., Główny 
Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, tabl. 9, s. 84

Wykres 2. Przewozy pasażerskie według rodzaju transport w 2011 roku w pasażerokilometrach

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Transport – wyniki działalności w 2011 r., Główny 
Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, tabl. 12, s. 87
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Przewozy pasażerskie realizowane są przede wszystkim transportem samo-
chodowym i kolejowym, jednak dominacja tego pierwszego nie jest aż tak duża, 
jak w przypadku przewozu ładunków. Wynika to przede wszystkim z wysokiej 
dostępności taboru, częstotliwości realizowanych przewozów oraz faktu, że trans-
port samochodowy jest wykorzystywany do przemieszczania na małe odległości. 
Transport lotniczy pozwala na bardzo szybkie przemieszczanie w dowolnie wy-
brane miejsce na świecie, jednak wysoki koszt i nadal niski poziom aktywności 
turystycznej wpływają na dwudziestodwuprocentowy udział w realizacji przewo-
zów pasażerskich. Transport morski niemalże nie obsługuje potrzeb przewozów 
pasażerskich, co wynika z czasu realizacji takich przewozów i bardzo ograniczo-
nej oferty przewoźników (np. mała częstotliwość). 

Wykres 3. Struktura przewozów towarowych według rodzaju transportu lądowego w krajach UE 
w tonokilometrach w 2011 roku

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Transport – wyniki działalności w 2011 r., Główny 
Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, Tabl. 5, s. 260

Z danych przedstawionych na wykresie 3 wynika, że, podobnie jak w Pol-
sce, w większości krajów UE, największa część przewozów ładunków realizo-
wana jest transportem samochodowym. W niektórych krajach, jak Cypr, Irlandia 
czy Malta zaplecze infrastrukturalne oraz zasoby naturalne determinują realizację 
przewozów przede wszystkim z wykorzystaniem transportu drogowego. Do kra-
jów, w których występuje największy udział transportu kolejowego należą Esto-
nia i Łotwa. Estońska spółka kolejowa AS Eestii Raudtee na początku XXI wie-
ku została sprywatyzowana wraz z infrastrukturą, co zaowocowało powstaniem 
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zintegrowanej kolei towarowej i zwiększyło atrakcyjność tej gałęzi transportu, 
co znajduje odzwierciedlenie w powyższym zestawieniu. Łotewskie koleje, po-
wstałe na początku lat 90. składają się zarówno z podmiotu państwowego, jak 
i prywatnego oraz lokalnego. We wszystkich przedsiębiorstwach wprowadzane 
są nowoczesne metody zarządzania skutkujące wysoką konkurencyjnością i ko-
rzystną ofertą łotewskich przewoźników kolejowych21. Transport śródlądowy jest 
szczególnie dobrze rozwinięty w Holandii i Belgii, bowiem są to kraje o najgę-
ściejszej, nie tylko w skali Europy, sieci kanałów.

Wykres 4. Struktura przewozów pasażerskich według rodzajów transportu lądowego w krajach 
UE w pasażerokilometrach w 2011 roku

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Transport – wyniki działalności w 2011 r., Główny 
Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, Tabl. 5, s. 260

Z danych zaprezentowanych na wykresie 4 wynika, że we wszystkich krajach 
UE największa część potrzeb przewozów pasażerskich została zrealizowana sa-
mochodami osobowymi. Najwięcej, bo ponad 90% wszystkich przewozów było 
realizowanych samochodami osobowymi na Litwie, natomiast najmniej, około 
63% na Węgrzech. Udział samochodów osobowych znacznie różni się między 
tymi państwami pomimo faktu, że w obydwu krajach na 1000 mieszkańców przy-
pada 200–300 samochodów osobowych. Wykorzystanie autobusów jest zdecydo-
wanie największe w Bułgarii, na Węgrzech i w Czechach. W przypadku Węgier 

21 http://transpolska.most.org.pl/regional/prod05.htm [dostęp 27.02.2010]. 
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oraz Czech wynika to z dosyć młodego taboru oraz faktu, że autobusy komunika-
cji zbiorowej docierają nawet do najmniejszych miasteczek. Komunikacja miej-
ska w tych krajach jest bardzo dobrze zorganizowana, dzięki czemu jest bardzo 
popularnym i powszechnie wykorzystywanym środkiem transportu.

Zakończenie

Celem W opracowaniu przedstawiona została istota infrastruktury transpor-
towej, wybranych gałęzi transportu oraz analiza statystyk dotyczących transpor-
tu pasażerskiego i towarowego w UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. 
W całej UE, jak również w Polsce największy udział w realizacji zarówno prze-
wozów towarowych jak i pasażerskich posiada transport samochodowy, obsłu-
gując odpowiednio 70% i 40% zapotrzebowania na usługi transportowe. Analiza 
struktury przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce pozwala stwierdzić, 
że transport drogowy (samochodowy) wyraźnie dominuje nad pozostałymi środ-
kami transportu w stopniu wyższym niż przeciętnie w UE. Tak duża przewaga 
transportu samochodowego wynika przede wszystkim z szybkości, dostępności 
i elastyczności tej gałęzi transportu.

Literatura

Marszałek S., Ekonomika, organizacja i zarządzanie w transporcie, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej 
Szkoły Zarządzania, Katowice 2001.

Neider J., Transport międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A., Transport i spedycja. Podręcznik do kształcenia 

w zawodzie technik logistyk, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007. 
Transport – wyniki działalności w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych, Dz. U. 1985, nr 14 poz. 60
Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Infrastruktura transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 2008.
Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zamiar Z., Bujak A., Zarys infrastruktury i technologii przewozów podstawowych gałęzi transportu, 

CL Consulting i Logistyka-Oficyna Wydawnicza „Nasz Dom i Ogród”, Wrocław 2007.
http://transpolska.most.org.pl/regional/prod05.htm.
http://wiking.edu.pl/article.php?id=305.

Streszczenie

W artykule przedstawiono podstawowe założenia dotyczące infrastruktury trans-
portowej oraz podziału transportu według wielu kryteriów. W pracy autorka skupiła się 
na podziale gałęziowym, charakteryzując najważniejsze cechy wyróżniające daną ga-
łąź na tle innych, jej najistotniejsze wady oraz zalety oraz statystyki dotyczące trans-
portu pasażerskiego i towarowego w UE. Analiza danych statystycznych potwierdziła 
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przypuszczenie, że dominującą gałęzią transportu w przypadku obydwu rodzajów prze-
wozów jest transport drogowy, choć statystyki te znacznie różnią się w poszczególnych 
krajach UE.

Summary

TRANSPORT INFRASTRUCTURE. PASSENgER AND FREIgHT 
TRANSPORT IN THE EUROPEAN UNION

The article presents the key assumptions concerning transport infrastructure and 
transport division with multiple criteria. in the study author has focused on the division 
by branches, characterizing the most important distinguishing features of a given branch 
against the other, the most important advantages and disadvantages, and statistics on pas-
senger and freight transport in the EU. Analysis of statistical data confirmed the assump-
tion that the dominant type of transport for both types is road transport, although these 
statistics differ significantly between EU countries.
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DAGMARA GAD*

UJAWNIENIA NA TEMAT POLITYKI INWESTYCYJNEJ 
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH – ANALIZA WYBRANYCH 

FUNDUSZY AKCJI

Wstęp

Fundusze inwestycyjne, podobnie jak fundusze emerytalne, zakłady ubezpie-
czeń i banki, są kluczowymi „pośrednikami finansowymi” rynku finansowego. 
Gromadzą one środki pieniężne od podmiotów posiadających nadwyżki finan-
sowe i inwestują je na rynku finansowym w: akcje, obligacje skarbowe, udziały, 
nieruchomości oraz inne papiery wartościowe i prawa majątkowe.

W Polsce obserwuje się wzrost zainteresowania funduszami inwestycyjny-
mi. Do podstawowych korzyści, które osiąga inwestor, rezygnując z samodzielne-
go lokowania swoich środków pieniężnych na rynku finansowym i decydując się 
na inwestycyjne w fundusz zbiorowego inwestowania można zaliczyć: dywer-
syfikację portfela i profesjonalne zarządzanie1. Środki zgromadzone przez fun-
dusz inwestycyjny są zarządzane przez osoby o wysokich kwalifikacjach, mające 
odpowiednie przygotowanie zawodowe, doświadczenie i umiejętności. Dodatko-
wo, zarządzający funduszami inwestycyjnymi dysponują znajomością narzędzi 
analitycznych niezbędnych do właściwej oceny sytuacji na rynku finansowym2. 
Warto również zauważyć, że inwestycja w fundusze umożliwia osiąganie relatyw-
nie wyższych zysków niż w przypadku tradycyjnych form, takich jak depozyty 
bankowe. Ponadto, oferta produktowa funduszy inwestycyjnych jest różnorodna. 
Oszczędzający mogą wybrać odpowiedni fundusz w oparciu o swoje preferencje, 
tzn. preferowany okres inwestycji oraz podejście do ryzyka. Mają oni do wyboru 
szereg różnorodnych funduszy inwestycyjnych, które różnią się polityką inwe-
stycyjną, tj. m.in.: fundusze gotówkowe, obligacji, stabilnego wzrostu, zrówno-
ważone i akcji3. Fundusze inwestycyjne w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach 
inwestycyjnych są zobligowane do ujawniania swojego celu inwestycyjnego 
oraz informacji na temat zasad polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego4.

* Doktorantka, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 
Uniwersytet Łódzki.

1 K. Gabryelczyk, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Ofi-
cyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 22.

2 E.J. Elton, M.J. Gruber, Ch.R. Blake, Survivorship bias and mutual fund performance, 
„The Review of Financial Studies” 1996, vol. 9, no. 4, s. 1100, za: K. Gabryelczyk, Fundusze…, s. 26.

3 S. Buczek, A. Grygiel, Zagraniczne a polskie fundusze inwestycyjne, Szkoła Główna Handlo-
wa w Warszawie, Warszawa, 2006, s. 60–61.

4 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz. U. z 2004 r., nr 146, poz. 
1546, art. 18, ust. 2, pkt. 10 i 11.
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Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zakresu ujawnień na temat 
polityki inwestycyjnej w funduszach inwestycyjnych. 

Badanie empiryczne zostało przeprowadzone według danych pozyskanych 
ze statutów funduszy, które publikowane są na stronach internetowych poszcze-
gólnych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Metodą badawczą wykorzystaną 
w niniejszym badaniu będzie analiza statutów funduszy publikowanych przez ba-
dane jednostki. W jego ramach dokonana zostanie analiza porównawcza, dzięki 
której możliwa będzie identyfikacja i porównanie ujawnień dotyczących polityki 
inwestycyjnej w wybranych funduszach akcji.

Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej części przedstawiono 
fundusz inwestycyjny jako inwestora instytucjonalnego. W drugiej natomiast opi-
sano politykę inwestycyjną funduszy inwestycyjnych. W trzeciej części zapre-
zentowane zostały wyniki badania empirycznego dotyczącego ujawnień na temat 
polityki inwestycyjnej wybranych funduszy akcji w Polsce.

1. Fundusz inwestycyjny jako inwestor instytucjonalny

W literaturze polskiej, jak i zagranicznej podkreśla się rolę i znaczenie in-
westorów instytucjonalnych5, jako specyficznej grupy akcjonariuszy, którym 
zostały powierzone środki indywidualnych podmiotów, celem ich efektywnego 
zarządzania6.

Inwestorzy instytucjonalni, pełniąc rolę „pośredników finansowych”, przygo-
towują swoje strategie inwestycyjne ze szczególną uwagą. Podmioty te zmuszone 
są – w większej mierze niż inni uczestnicy rynku kapitałowego – do minimalizo-
wania ryzyka błędnej inwestycji. W związku z tym, każda decyzja inwestycyjna 
poprzedzona jest wnikliwymi analizami przedmiotu inwestycji. Specjalistyczna 

5 Zob. I. Koładkiewicz, Rola akcjonariuszy instytucjonalnych w sprawowaniu nadzoru, [w:] 
S. Rudolf (red.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, 
Wyd.  Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002; A. Bielecki, Rola inwestorów instytucjonalnych w mo-
nitorowaniu spółek, [w:] S. Rudolf (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyj-
nego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004; J.S. Dreyer, Aktywizm inwestorów instytucjo-
nalnych w systemie rynkocentrycznym, [w:] K.A. Lis, H. Sterniczuk (red.), Nadzór korporacyjny, 
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 229; S.M. Bainbridge, Shareholder activism and institutio-
nal investors, University of California, Los Angeles, September 2005, Research Paper No. 05–20, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=796227 [dostęp 20.05.2014]; S. Cvetanović, 
The role of institutional investors in financial development of European Union accession countries, 
„Facta Universitatis” 2006, Series: Economics and Organization, vol. 3, no. 1, http://facta.junis.
ni.ac.rs/eao/eao2006/eao2006-01.pdf [dostęp 20.05.2014].

6 D. Malinowska, Inwestorzy instytucjonalni na polskim rynku kapitałowym na przykładzie 
spółek indeksu WIG20, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finanso-
wego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 564.
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wiedza inwestorów instytucjonalnych umożliwia im monitorowanie poczynań ka-
dry zarządzającej jednostki, w którą inwestują, a przez to ogranicza skłonność za-
rządzających do realizacji własnych interesów.

Pojęcie „inwestor instytucjonalny” nie posiada jednoznacznej definicji, stąd 
też pojawiają się problemy z jednoznacznym zaklasyfikowaniem jednostek do tej 
grupy inwestorów. W węższym znaczeniu inwestorzy instytucjonalni to fundusze 
inwestycyjne, fundusze emerytalne i towarzystwa ubezpieczeniowe, natomiast 
w szerszym ujęciu poza wyżej wymienionymi podmiotami do tej grupy zaliczyć 
można również banki, Skarb Państwa, jednostki samorządowe, przedsiębiorstwa 
czy też domy maklerskie7.

Na szczególną uwagę zasługują fundusze inwestycyjne. Zgodnie z ustawą 
o funduszach inwestycyjnych fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wy-
łącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebra-
nych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również 
niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów 
inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku 
pieniężnego i inne prawa majątkowe8.

Fundusze inwestycyjne, będące przedstawicielami inwestorów instytucjonal-
nych, odgrywają szczególną rolę w gospodarce rynkowej. Warto zwrócić uwagę 
na ich trzy podstawowe funkcje9:

1) stabilizacyjne oddziaływanie na gospodarkę narodową,
2) finansowanie deficytu budżetowego,
3) przynoszenie indywidualnych korzyści uczestnikom funduszu.
Fundusze inwestycyjne nabywając akcje spółek giełdowych przyczyniają się 

do finansowania przedsięwzięć mających bezpośredni wpływ na wzrost gospo-
darczy. Potwierdza to relatywnie wysoki udział aktywów netto funduszy inwe-
stycyjnych w kapitalizacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Po-
nadto, fundusze inwestycyjne lokują swoje środki w obligacje i bony skarbowe 
emitowane przez Skarb Państwa przyczyniając się w ten sposób do finansowania 
deficytu budżetowego oraz bieżących wydatków państwa. Dodatkowo, lokowa-
nie środków w fundusze inwestycyjne staje się coraz bardziej popularną formą 
oszczędzania. Korzyści dla ich uczestników wynikają przede wszystkim z wyso-
kiej płynności oraz bezpieczeństwa powierzonych środków10.

Inwestor chcąc zainwestować w fundusz inwestycyjny powinien sprecyzo-
wać wielkość oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji oraz określić potencjalny 

7 Szerzej na temat klasyfikacji inwestorów instytucjonalnych w: D. Malinowska, Inwesto-
rzy…, s. 566–574.

8 Ustawa o funduszach inwestycyjnych, art. 3, ust. 1.
9 D. Dawidowicz, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy metody pomiaru i ocena efektywno-

ści, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008, s. 5.
10 Ibidem, s. 5.



Dagmara Gad94

poziom ryzyka. Następnie spośród pewnej liczby funduszy danego typu wybrać 
taki, który najbardziej pasowałby do jego profilu inwestycyjnego. Informacje 
na temat celu działalności i polityki inwestycyjnej znajdują się w statutach po-
szczególnych funduszu inwestycyjnych. 

2. Polityka inwestycyjna funduszy inwestycyjnych

Podczas tworzenia funduszu inwestycyjnego towarzystwo funduszy inwesty-
cyjnych (TFI) jest zobligowane do nadania funduszowi statutu11. W dokumencie 
tym muszą znaleźć się informacje m.in. na temat celu inwestycyjnego funduszu 
inwestycyjnego (subfunduszy) oraz zasad polityki inwestycyjnej funduszu inwe-
stycyjnego12.

Celami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych mogą być13:
•	 ochrona realnej wartości aktywów funduszu inwestycyjnego, lub
•	 osiąganie przychodów z lokat netto funduszu inwestycyjnego, lub
•	 wzrost wartości aktywów funduszu inwestycyjnego w wyniku wzrostu 

wartości lokat.
Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą fundusz inwestycyjny nie może 

gwarantować osiągnięcia założonego celu14. Fundusz publikując informacje na te-
mat osiągniętych wyników musi zaznaczyć, że są to wyniki historyczne i nie gwa-
rantuje ich osiągnięcia w przyszłości.

Zarządzający funduszem realizując określony cel inwestycyjny jest zobligo-
wany do przestrzegania polityki inwestycyjnej danego funduszu. Ogólne zasady 
polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego określone są w ustawie i obej-
mują15:

•	 typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będą-
cych przedmiotem lokat funduszu,

•	 kryteria doboru lokat,
•	 zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne,
•	 dopuszczalną wysokość kredytów i pożyczek zaciągniętych przez fun-

dusz.
Warto zauważyć, że w ustawie o funduszach inwestycyjnych ustawodawca 

zobowiązuje jedynie do ujawnienia celu inwestycyjnego i przyjętej polityki in-
westycyjnej służącej do realizacji tego celu. Nie wspomina nic na temat strate-
gii inwestycyjnej. Wobec tego zarządzający funduszem inwestycyjnym nie jest 

11 Ustawa o funduszach inwestycyjnych, art. 15, ust. 1, pkt 1.
12 Ibidem, art. 18, ust. 2, pkt. 10 i 11.
13 Ibidem, art. 19, ust. 1.
14 Ibidem, art. 19, ust. 2.
15 Ibidem, art. 20, ust. 1.
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zobowiązany by ujawniać informuje na temat przyjętej strategii inwestycyjnej. 
Regulacje prawne wymuszają jednak pośrednio na zarządzających danym fundu-
szem inwestycyjnym dobór strategii biorąc pod uwagę opublikowany w statucie 
funduszu cel jego działalności oraz przyjęte zasady polityki inwestycyjnej.

Inwestor podejmując decyzje związane z wyborem odpowiedniego typu fun-
duszu inwestycyjnego powinien określić oczekiwaną stopę zwrotu, jaką chciałby 
otrzymać z powierzonych funduszowi środków pieniężnych. Wybór typu fundu-
szu powinien być spójny z profilem inwestycyjnym uczestnika funduszu16. 

3. Ujawnienia dotyczące polityki inwestycyjnej funduszy 
inwestycyjnych – analiza empiryczna

3.1. Organizacja badania – cel badania, grupa badawcza, metoda badawcza 
i pytania badawcze

Celem badania empirycznego jest identyfikacja ujawnień na temat polityki 
inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych.

Sformułowano następujące pytania badawcze:
1. Czy wszystkie badane fundusze akcji ujawniają cel inwestycyjny i polity-

kę inwestycyjną zgodnie z wymogami Ustawy o funduszach inwestycyjnych?
2. Czy badane fundusze akcji w sposób szczegółowy formułują swój cel in-

westycyjny?
3. Czy cel inwestycyjny badanych funduszy akcji jest podobny?
4. Czy badane fundusze akcji ujawniają szczegółowe informacje na temat po-

szczególnych zasad polityki inwestycyjnej?
5. Czy ujawnienia na temat poszczególnych zasad polityki inwestycyjnej ba-

danych funduszy akcji są zbliżone? 
Grupę badawczą stanowiły trzy wybrane losowo fundusze akcji: Subfundusz 

Commercial Union Polskich Akcji, Subfundusz UniKorona Akcje, Subfundusz 
Pioneer Akcji Polskich.

Fundusze inwestycyjne zgodnie z art. 19 i 20 ustawy o funduszach inwesty-
cyjnych mają obowiązek w statusie funduszu (subfunduszu) ujawniać informacje 
na temat celu inwestycyjnego oraz przyjętej polityki inwestycyjnej.

Analiza empiryczna została przeprowadzona w oparciu o dane pozyskane 
ze statutów funduszy, które są publikowane na stronach internetowych poszcze-
gólnych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających poszczególnymi 
funduszami akcji.

Metodą badawczą wykorzystaną w niniejszym badaniu będzie analiza sta-
tutów funduszy publikowanych przez badane jednostki. W ramach badania 

16 D. Dawidowicz, Fundusze…, s. 56.
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dokonana zostanie analiza porównawcza, dzięki której możliwa będzie identy-
fikacja i porównanie ujawnień dotyczących polityki inwestycyjnej w wybranych 
funduszach akcji.

3.2. Ujawnienia dotyczące polityki inwestycyjnej w wybranych funduszach 
akcji – analiza porównawcza

Analizując informacje dotyczące polityki inwestycyjnej w statutach fundu-
szy inwestycyjnych (Subfundusz Commercial Union Polskich Akcji, Subfun-
dusz UniKorona Akcje, Subfundusz Pioneer Akcji Polskich) ustalono, że każ-
dy z tych podmiotów przestrzega wymogów dotyczących informowania swoich 
inwestorów na temat celu inwestycyjnego działalności funduszu oraz przyję-
tej przez niego polityki inwestycyjnej. Warto zwrócić uwagę, że zarówno sub-
fundusz Commercial Union Polskich Akcji, jak i subfundusz UniKorona Ak-
cje w swoich statutach wyróżniają poszczególne zasady polityki inwestycyjnej 
(tzn. cel inwestycyjny, typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw 
majątkowych będących przedmiotem lokat funduszu, kryteria doboru lokat, za-
sady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne, dopuszczalną wy-
sokość kredytów i pożyczek zaciągniętych przez fundusz) jako odrębne punkty 
w swoim statucie, co sprawia, że informacje na ten temat są łatwiejsze do zna-
lezienia dla inwestorów i bardziej przejrzyste. Tymczasem Subfundusz Pioneer 
Akcji Polskich prezentuje swój cel inwestycyjny łącznie z polityką inwestycyj-
ną w jednym punkcie.

Niezwykle istotny z punktu widzenia ujawnień polityki inwestycyjnej wyda-
je się być sformułowany cel inwestycyjny. Wszystkie analizowane fundusze akcji 
przedstawiają go w sposób bardzo ogólny. W dodatku jest on taki sam dla wszyst-
kich analizowanych funduszy i brzmi następująco: „celem inwestycyjnym jest 
długoterminowy wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniki wzrostu warto-
ści lokat”. Ponadto, w statutach wszystkich funduszy akcji znajduje się stwierdze-
nie, że fundusz akcji nie gwarantuje osiągnięcia przyjętego celu inwestycyjnego. 
Co więcej, jedynie Subfundusz Pioneer Akcji Polskich dodatkowo opisuje w celu 
inwestycyjnym, że może podejmować on działania mające na celu osiąganie do-
chodu z lokowania aktywów, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwe-
stycyjnym.

Analiza ujawnień na temat poszczególnych zasad polityki inwestycyjnej 
wybranych funduszy akcji jest bardziej skomplikowana niż analiza ujawnień 
na temat celu inwestycyjnego. Wynika to z faktu, że opisy dotyczące stosowa-
nej polityki inwestycyjnej znajdujące się w statutach funduszy akcji są bardziej 
szczegółowe. Pierwszym analizowanym zagadnieniem były ujawnienia na temat 
typów i rodzajów papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących 
przedmiotem lokat funduszu (zob. tab. 1). 
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Tabela 1. Ujawnienia na polityki inwestycyjnej w wybranych funduszach akcji

Rodzaje ujawnień według zasad polityki inwestycyjnej

Nazwy funduszy akcji
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I. Ujawnienia na temat typów i rodzajów papierów 
wartościowych i innych praw majątkowych będących 
przedmiotem lokat funduszu

a. Określenie kategorii lokat, w które mogą inwestować 
fundusze akcji

tak tak tak

b. Określenie kraju, w którym mogą być podejmowane 
potencjalne inwestycje

tak tak tak

II. Ujawnienia na temat kryteriów doboru lokat

a. Wskazanie narzędzi wykorzystywanych do tworzenia 
portfela inwestycyjnego funduszu

tak tak tak

III. Ujawnienia na temat zasad dywersyfikacji lokat i innych 
ograniczeń inwestycyjnych

a. Określenie sposobu dywersyfikacji lokat tak tak tak

b. Określenie maksymalnych limitów inwestycyjnych 
w poszczególne kategorie lokat

tak tak tak

c. Określenie minimalnych limitów inwestycyjnych 
w poszczególne kategorie lokat

tak tak tak

IV. Ujawnienia na temat dopuszczalnej wysokości kredytów 
i pożyczek zaciągniętych przez fundusz

a. Wskazanie podmiotów, u których fundusz akcji może 
zaciągać pożyczki i kredyty

tak tak tak

b. Określenie terminu spłaty pożyczek i kredytów tak tak tak

c. Określenie maksymalnej wielkości pożyczek i kredytów tak tak tak

d. Wskazanie, jakim podmiotom fundusz może udzielać 
pożyczek

tak nie tak

Źródło: opracowanie własne na podstawie statutów funduszy inwestycyjnych: Statut 
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, 
Statut Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
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Okazuje się, że zakres ujawnień dotyczących polityki inwestycyjnej jest po-
dobny we wszystkich analizowanych funduszach akcji. Każdy z badanych fun-
duszy precyzyjnie określa rodzaje papierów wartościowych i innych praw mająt-
kowych, w które może inwestować środki pozyskane od uczestników funduszy 
(z uwzględnieniem ograniczeń inwestycyjnych). Są to przede wszystkim akcje 
różnych spółek, które stanowią podstawową i obowiązkową kategorię lokaty 
dla funduszy akcji. Ponadto, w statutach znajdują się informacje na temat innych 
możliwych kategorii lokat, takich jak: dłużne papiery wartościowe, instrumen-
ty rynku pieniężnego itp. Wszystkie fundusze określają również kraj, w którym 
mogą być podejmowane potencjalne inwestycje.

Drugim istotnym zagadnieniem dotyczącym ujawnień na temat polityki in-
westycyjnej są zagadnienia dotyczące kryteriów doboru lokat (zob. tab. 1). W sta-
tucie każdego z badanych funduszu akcji wymienione są narzędzia, którymi posłu-
gują się zarządzający funduszami w celu doboru lokat do portfela inwestycyjnego 
funduszu. Ujawnienia na ten temat różnią się między poszczególnymi fundusza-
mi. Jedne prezentują informacje na temat narzędzi wykorzystywanych do tworze-
nia portfela inwestycyjnego funduszu (bez szczegółowych charakterystyk), inne 
natomiast prezentują bardzo szczegółowy opis tych narzędzi (z uwzględnieniem 
podziału na poszczególne kategorie lokat). 

W statucie Subfunduszu Commercial Union Polskich Akcji można odnaleźć 
informacje, że inwestycje zarówno w akcje, jak i inne papiery wartościowe będą 
dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. W przy-
padku papierów o charakterze udziałowym podstawowymi kryteriami będzie 
określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania 
przedsiębiorstwem17. 

Subfundusz Pioneer Akcji Polskich w bardziej szczegółowy sposób niż Sub-
funduszu Commercial Union Polskich Akcji opisuje kryteria doboru lokat do port-
fela inwestycyjnego. Wskazuje na wykorzystanie dwóch narzędzi: analizy funda-
mentalnej i analizy wskaźników wyceny spółek. Dodatkowo podkreśla, że ocena 
akcji obejmuje czynniki zarówno z zakresu analizy ilościowej, jak i jakościowej. 
W ocenie ilościowej istotne znaczenie mają analizy historyczne i prognozowa-
nie sprawozdań finansowych (m.in. analiza przychodów, rentowności, struktury 
finansowania, płynności oraz analizy porównawczej wskaźników wyceny spół-
ek). Wśród elementów analizy jakościowej istotne są oceny: produktu oferowa-
nego przez daną spółkę, jej kadra zarządzająca, pozycja rynkowa, sieci dystrybu-
cji oraz ogólna perspektywa rozwoju. Zarządzający funduszami akcji poszukują 
takich spółek do swojego portfela, które mają solidne fundamenty finansowe, 
a jednocześnie takich, które nie są docenione przez innych inwestorów. Ocze-
kiwany wzrost wartości takich spółek jest średnio lub długoterminowy. Decyzje 

17 Statut UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, s. 62, http://www.union-investment.
pl/dokumenty/pliki/statuty/parasol-unifundusze-fio/2014-05-30/statut-unifundusze-fio.pdf [dostęp 
28.05.2014].
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inwestycyjne w pozostałe kategorie lokat (m.in. papiery skarbowe, depozyty ban-
kowe) są dokonywane celem zachowania płynności. Podejmowane ona są w opar-
ciu o prognozy podstawowych parametrów rynku finansowego, tj. poziom i kie-
runek zmian stopy procentowej, kształt krzywej dochodowości i poziom inflacji. 
W przypadku doboru papierów wierzycielskich do portfela inwestycyjnego zarzą-
dzający funduszem kieruje się ryzykiem związanym z inwestycją w dany papier, 
np. ryzykiem stopy procentowej, ryzykiem płynności papierów, a w przypadku 
nieskarbowych papierów wartościowych ryzykiem wypłacalności emitenta18.

Tymczasem w statucie subfunduszu Commercial Union Polskich Akcji wska-
zuje się, że decyzje odnośnie lokowania środków w poszczególne kategorie lo-
kat będą uzależnione od decyzji podejmowanych przez subfundusz na podstawie 
możliwości wzrostu wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych 
oraz oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku finansowych 
instrumentów dłużnych. W statucie tego funduszu akcji wskazane są dokładne me-
tody oceny potencjalnej inwestycji z rozróżnieniem na kategorie poszczególnych 
lokat. Podjęcie decyzji odnośnie do inwestycji na rynku akcji obejmować będzie: 
ocenę możliwości wzrostu cen papierów wartościowych, analizę fundamentalną 
uwzględniającą obecną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową i po-
zycję rynkową poszczególnych spółek, poziom wyceny rynkowej, a także oce-
nę ryzyk braku płynności papierów wartościowych, zmienności ich cen oraz nie-
wypłacalności emitentów. W przypadku inwestycji na rynku dłużnych papierów 
wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego decyzja inwestycyjna będzie 
poprzedzona oceną sytuacji gospodarczej kraju, ryzyka spadku wartości rynkowej 
papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, możliwości wzrostu 
cen papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, poziomu rynko-
wych stóp procentowych inflacji (zarówno bieżącej, jak i prognozowanej), a tak-
że oceną ryzyk braku płynności papierów wartościowych i instrumentów rynku 
pieniężnego, zmienności i ich cen oraz niewypłacalności emitentów19. 

Ujawnienia na temat zasad dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwe-
stycyjnych są kolejnym zagadnieniem dotyczącym polityki inwestycyjnej fundu-
szy inwestycyjnych (zob. tab. 1). Informacje na ten temat prezentowane są przez 
wszystkie trzy badane fundusze akcji w podobny sposób. Każdy z funduszy usta-
la sposób dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego poprzez inwestycje 
w różne podmioty (np. poprzez łączną wartość lokat w instrumenty rynku pienięż-
nego wyemitowane przez jeden podmiot). Dodatkowo każdy z funduszy wska-
zuje na minimalny limit akcji, w które fundusz musi zainwestować. Co więcej, 
określa również maksymalne limity inwestycyjne dla danej kategorii inwestycji 
(np. dla dłużnych papierów wartościowych).

18 Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, s. 35, http://www.pioneer.com.pl/files/
doc/Pioneer_FIO_statut.pdf [dostęp 28.05.2014].

19 Statut Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty, s. 23–24, http://www.aviva.pl/
inwestycje/_files/Statut_CU_FIO.pdf [dostęp 28.05.2014].
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Ostatnim zagadnieniem dotyczącym ujawnień polityki inwestycyjnej fundu-
szy akcji wartym analizy jest dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zacią-
ganych przez fundusz (zob. tab. 4). Okazuje się, że również informacje na ten temat 
prezentowane są w podobny sposób przez wszystkie trzy analizowane fundusze 
akcji. We wszystkich statutach analizowanych funduszy można było znaleźć infor-
macje na temat podmiotów, u których fundusz może zaciągać pożyczki i kredyty. 
Co więcej, każdy z tych podmiotów wskazuje, iż zaciąganie pożyczek i kredytów 
jest możliwe wyłącznie w bankach krajowych i instytucjach kredytowych. Wszyst-
kie badane fundusze inwestycyjne określają termin spłaty pożyczek i kredytów 
oraz określają maksymalną ich wielkość. Powtórnie termin spłaty dla wszystkich 
analizowanych funduszy akcji wynosi do roku i nie może przekraczać 10% war-
tości aktywów netto subfunduszu w chwili zaciągania tych pożyczek i kredytów. 
Dodatkowo, subfundusz Commercial Union Polskich Akcji oraz subfundusz Pio-
neer Akcji Polskich wskazują, jakim podmiotom fundusz może udzielać pożyczek.

Zakończenie

Przeprowadzone badanie empiryczne na temat ujawnień dotyczących po-
lityki inwestycyjnej funduszy akcji pozwoliło na uzyskanie kilku istotnych in-
formacji. Fundusze akcji podobnie formułują swój cel inwestycyjny. Ma on jed-
nak formę bardzo ogólną. Poszczególne zasady polityki inwestycyjnej opisane są 
w bardziej szczegółowy sposób. Zakres ujawnień i szczegółowość zależy jednak 
od osób sporządzających statut funduszu inwestycyjnego. Największe rozbieżno-
ści dotyczące ujawnień zaobserwowano odnośnie kryteriów doboru lokat.

Warto jednak wspomnieć, iż informacje na temat polityki inwestycyjnej da-
nego funduszu są ogólnodostępne i każdy potencjalny inwestor zanim podejmie 
decyzje związane z wyborem odpowiedniego funduszu powinien zapoznać się 
z nie tylko z wynikami finansowymi osiąganymi przez dany fundusz, ale również 
z polityką inwestycyjną danego podmiotu. Powinna być ona zgodna z profilem 
inwestycyjnym uczestnika funduszu.

Nie ulega wątpliwości, że w niniejszym artykule problem został jedynie na-
kreślony i zagadnienie to wymaga dalszych pogłębionych badań. 
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Streszczenie

Celem autorki artykułu jest przedstawienie zakresu ujawnień na temat polityki inwe-
stycyjnej w funduszach inwestycyjnych. Metodą badawczą wykorzystaną w niniejszym 
badaniu była analiza statutów funduszy publikowanych przez badane jednostki. Autorka 
zastosowała analizę porównawczą, dzięki której możliwa była identyfikacja i porównanie 
ujawnień dotyczących polityki inwestycyjnej w wybranych funduszach akcji. 

Summary 

THE DISCLOSURES REgARDINg INVESTMENT POLICY IN THE 
INVESTMENT FUNDS – THE ANALYSIS OF THE SELECTED SHARE 

FUNDS

The purpose of this article is to present the disclosure regarding investment policy 
in the investment funds. The research method used in this study was the analysis of the 
funds’ statutes published on the investment funds’ website. The author applied the com-
parative analysis thanks to which was possible to identify and compare the disclosures 
concerning investment policy in the selected share funds. 





JAKUB KELLER*

EFEKT STYCZNIA NA POLSKIM RYNKU AKCJI 
– WYSTĘPOWANIE I CYKLICZNOŚĆ

Wstęp

Ze względu na liczne odstępstwa praktyki ekonomicznej od klasycznych teo-
rii ekonomii, coraz większym uznaniem cieszą się twierdzenia ekonomii beha-
wioralnej, które podejmują próbę wyjaśnienia licznych anomalii zachodzących 
w procesie inwestowania, zarówno na poziomie jednostkowego inwestora, jak 
i całego rynku. Próba ujęcia nietypowych zjawisk w nowe teorie, bądź swoiste 
uzupełnienia już istniejących dała badaczom i inwestorom całkiem nowe możli-
wości w zakresie poznania mechanizmów rynkowych. 

W opracowaniu będzie weryfikowana hipoteza, że tzw. „efekt stycznia” jest 
zjawiskiem możliwym do odnotowania na polskim rynku akcji w istotny staty-
stycznie sposób. Proponowana hipoteza mówi, iż wskazany efekt nie występuje 
w zmianach stóp zwrotu głównych indeksów warszawskiej giełdy. 

Hipoteza efektywności rynku zakłada, że inwestorzy nie mogą osiągać po-
nadprzeciętnych stóp zwrotu w długim horyzoncie czasowym. Wiadomo jednak, 
że ta zasada nie zawsze jest zachowana i tacy inwestorzy także występują. Takie 
odstępstwa od reguły nazywamy anomaliami. W odniesieniu do rynków kapita-
łowych, najpopularniejsze są dwie definicje anomalii rynkowej: anomalia jako 
„sytuacja umożliwiająca osiąganie dodatnich, ponadprzeciętnych stóp zwrotu”1, 
oraz anomalia jako „technika lub strategia będąca sprzeczna z założeniami teorii 
rynków efektywnych”2.

Pierwsza definicja, zaproponowana przez E. Petersa, określa anomalię jako 
zmianę ceny akcji częściowo możliwą do przewidzenia, przez co dającą możli-
wość osiągnięcia wyższego zysku niż przewiduje to model wyceny dóbr kapita-
łowych. Definicja nie ujmuje samego zysku jako anomalii. Anomalią jest dopie-
ro „nadwyżka” zysku ponad przeciętny poziom, której nie można wytłumaczyć 
w świetle teorii efektywności. Definicja ta również nie określa, czy osiąganie ta-
kich zysków musi być trwałe, czy też jednorazowe, aby określić je jako anomalię.

Definicja C. Jonesa podkreśla rolę strategii inwestora w rozważaniach na te-
mat anomalii. Zgodnie z nią, może on grać na giełdzie w sprzeczności z teorią efek-
tywnego rynku i osiągać przez to ponadprzeciętne stopy zwrotu. Możemy więc 
powiedzieć, że anomalią jest zjawisko wykluczane przez hipotezę efektywności. 

* Asystent, Zakład Finansów Korporacji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet 
Łódzki.

1 E. Peters, Teoria chaosu, a rynki kapitałowe, WIG-Press, Warszawa 1997, s. 36.
2 M. Czerwonka, B. Gorlewski, Finanse behawioralne, Wyd. SGH, Warszawa 2008, s. 51.
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C. Jones, podobnie jak E. Peters, również nie określił jednoznacznie kryterium 
czasu i trwałości osiąganych zysków, przez co definicja nadal w pewnym stopniu 
pozostaje płynna. 

W rzeczywistości anomalie giełdowe są znane i akceptowane na rynkach ka-
pitałowych przez jej uczestników. Możliwym powodem istnienia takiej sytuacji 
jest chęć osiągania zysków według ich występowania, podczas gdy należałoby 
dążyć do minimalizacji tego typu zjawisk. Jest jednak jeszcze wiele niejasności 
dotyczących tej kwestii, jak chociażby wcześniej wspomniane nieokreślenie trwa-
łości ponadprzeciętnych zysków, przez co warto śledzić i badać rynki pod tym ką-
tem, chociażby w celu uzyskania bardziej jasnych odpowiedzi. 

Jednym z bardziej istotnych zagadnień w zakresie behawioryzmu rynków są 
anomalie o charakterze kalendarzowym. Anomalie sezonowe związane są z wy-
stępowaniem, sprzecznych z teorią efektywności, zależności powstających na tle 
kalendarzowym. Efekty te są dowodem istnienia nietypowych zachowań cen ak-
cji w związku z danym szczególnym czasem. 

Pierwszą anomalią kalendarzową jest rozkład miesięcznych stóp zwrotu. Ba-
dania przeprowadzone na temat rozkładu stóp zwrotu na rynku kapitałowym wy-
kazały, że układają się one w powtarzające się schematy, co nie powinno mieć 
miejsca zgodnie z teorią rynku efektywnego. Powtarzalność pewnych prawidło-
wości zauważono zarówno dla indeksów, jak i akcji. Najlepiej udokumentowaną 
anomalią związaną rozkładem miesięcznych stóp zwrotu jest tzw. efekt stycznia. 
Badaniem stóp zwrotu na nowojorskiej giełdzie zajęli się N. Rozzef i H. Kin-
ley, którzy analizowali je na przestrzeni lat 1904–1974. Ich analizy wykazały, 
że w styczniu systematycznie zyski są większe i wynoszą ponad 3%, aniżeli w in-
nych miesiącach, przynoszących zwrot na poziomie 0,5%. Zjawisko to określo-
no mianem efektu stycznia3. Ponadto badania dotyczące tego zjawiska wykazały 
związek efektu stycznia z efektem małych spółek, dla których jest on bardziej wi-
doczny. Wyjaśnienie przyczyn istnienia efektu stycznia związane jest z tzw. efek-
tem końca roku, kiedy obserwowane jest pewne specyficzne zachowanie się akcji 
w grudniu i styczniu. Polega ono na spadkach cen kursów w ostatnim miesiącu 
roku i wzrostów w styczniu. Powodem tej sytuacji jest fakt, że inwestorzy chcą 
unikać obciążeń podatkowych, dlatego sprzedają akcje, które przyniosły straty 
pod koniec roku, aby zmniejszyć podstawę objętą podatkiem od zysków kapita-
łowych. W wyniku rosnącej presji podaży, ceny dodatkowo spadają. W styczniu 
zaś inwestorzy chętnie kupują niedoszacowane akcje, szczególnie chętnie, akcje 
mniejszych spółek, obarczonych większym ryzykiem, lecz z większym potencja-
łem zysku. Za tą teorią przemawia dodatkowo fakt, że w krajach, w których rok 
podatkowy kończy się w innym miesiącu (Wielka Brytania – kwiecień, Australia 
– lipiec) efekt ten występuje w innym terminie4. Inne wyjaśnienie istnienia efektu 

3 P. Zielonka, Behawioralne aspekty inwestowania, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008, s. 36.
4 A. Szyszka, Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków doj-

rzałych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 62.



Efekt stycznia na polskim rynku akcji  – występowanie i cykliczność 105

stycznia odnosi się do sposobu wynagradzania zarządzających portfelami inwe-
stycyjnymi w firmach. Według tej teorii, rekonstruują oni portfele pod koniec 
roku, sprzedając taniejące akcje, aby uzyskać wyższe prowizje i premie. W stycz-
niu zaś odkupują akcje w celu ponownej rekonstrukcji portfela5. Niestety nie po-
twierdzono, czy te dwie teorie w pełni wyjaśniają występowanie efektu. Istnienie 
styczniowej anomalii jest dość powszechnie znane inwestorom i akceptowane, 
a już sama świadomość zmian cen, jakie powoduje, jest wskazówką do podejmo-
wania decyzji, które w efekcie sprawiają, że efekt staje się samospełniającą się 
przepowiednią. 

Inną ciekawą anomalią kalendarzową jest rozkład stóp zwrotu w tygodniu. 
Badania przeprowadzone w tej kwestii wykazały, że, podobnie jak stopy zwrotu 
w poszczególnych miesiącach, dzienne zwroty również układają się w powtarzal-
ne schematy. K. Frencz zaobserwował, iż ceny akcji rosną w piątek, zaś w ponie-
działek spadają w znacznym stopniu. Efekt ten tłumaczy się luką i niepewnością, 
jaka pojawia się w trakcie dni wolnych od sesji6. Wyjaśnienie jest jednak przyczy-
ną sporów badaczy, którzy niejednogłośnie je akceptują. Badania w tej kwestii są 
nadal prowadzone, jednak nie tyko pod kątem wspomnianego efektu weekendu, 
lecz również w celu odnalezienia ewentualnych innych zależności.

Kolejną ciekawą anomalią kalendarzową jest efekt przełomu miesiąca, któ-
ry objawia się przez cykliczny wzrost cen akcji na przełomie miesiąca, zarówno 
w ostatnich dniach, jak i w kilku początkowych. Przyczyny występowania tego 
zjawiska upatruje się w fakcie, iż są to dni wypłat dla pracowników. Częścio-
wo otrzymane pieniądze, przez grupy inwestorów są lokowane na rynkach ka-
pitałowych. Dzięki wzrostowi popytu, obserwujemy wzrost cen akcji7. Badania 
nad tym efektem prowadzone były na giełdzie w Singapurze, na danych z okresu 
1975–1994. Efekty badań były bardzo owocne, gdyż potwierdziły nie tylko ist-
nienie efektu przełomu miesiąca, lecz również występowania efektów weekendu 
oraz stycznia, na tamtejszym rynku akcji.

Interesujące zjawisko z punktu widzenia teorii efektywności obserwujemy 
również w grudniu, a w zasadzie w jego drugiej połowie, kiedy to obserwujemy 
duży, w stosunku do poprzednich tygodni, wzrost cen akcji, regularnie występują-
cy każdego roku. Zjawisko to potocznie nazywane jest „rajdem Mikołajów”. Jest 
ono sprzeczne z efektem stycznia i końca roku, przy których mówiliśmy, iż ceny 
spadają w grudniu, zaś rosną w styczniu, jednak jak widać w badaniu przedsta-
wionym w późniejszej części pracy, „rajd Mikołajów” jest zjawiskiem bardzo wi-
docznym na polskiej giełdzie.

Pojawiają się również głosy badaczy, szukających zależności pomiędzy sto-
pą zwrotu w styczniu, a zyskiem, jaki przyniesie cały rok. Taki umowny wskaź-
nik nazywany jest barometrem stycznia i w myśl jego założeń, jeżeli w miesiącu 

5 M. Czerwonka, B. Gorlewski, Finanse…, s. 112.
6 P. Zielonka, Behawioralne…, s. 39.
7 M. Czerwonka, B. Gorlewski, Finanse…, s. 157.
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styczniu, ceny wzrosną to w całym roku również powinniśmy obserwować wzro-
sty, a także odwrotnie, jeśli styczeń przyniesie straty, cały rok powinien za-
mknąć się poniżej poziomu z jego początku. Sprawdzalność barometru stycznia 
nie potwierdza jednak, żeby był on skutecznym narzędziem pomocnym w podej-
mowaniu inwestycji, co również opisano w badawczej części pracy. 

Warto jednak zauważyć, że anomalie rynkowe są coraz szerzej znane i rozpo-
znawane przez inwestorów, co sprawia że mogą je oni uwzględniać przy podejmo-
waniu decyzji i konstruowaniu swoich portfeli. Podobnie jak w przypadku ana-
lizy technicznej, takie zachowanie nastawione na pewne skutki i efekty, w myśl 
zachowań masowych, może powodować rzeczywiste spowodowanie zaistnienia 
danej anomalii. Z drugiej strony zaś, zwiększanie świadomości inwestorów od-
nośnie do występowania odstępstw od teorii efektywności, powinno doprowa-
dzać do zmniejszenia skali ich występowania, co zaobserwowano na przykład 
w związku z efektem stycznia i efektem kapitalizacji, które po opublikowaniu 
badań dotyczących tych kwestii, straciły na znaczeniu8.

1. Metodologia i próba badawcza

W niniejszej publikacji przebadano zjawisko efektu stycznia posługując się 
próbą badawczą opartą na trzech podstawowych indeksach GPW w Warszawie. 
Są nimi WIG20, mWIG40 oraz znacznie szerszy indeks WIG250. Dane dotyczące 
tych indeksów zawierają notowania z okresu 01.01.2000–31.12.2013. Dane pozy-
skano z serwisu Giełdy Papierów Wartościowych9. Autor przebadał stopy zwrotu 
liczone w sposób zaprezentowany w formule (1).

  (1)

gdzie:
R – stopa zwrotu,
I – wartość indeksu w dniu t oraz w dniu poprzedzającym t–1.
Następnie w celu dokonania dalszego wyboru, co do metody weryfikacji po-

stawionej hipotezy, poddano testowi rozkład stóp zwrotu wszystkich trzech in-
deksów. Dzięki orzeknięciu o występowaniu rozkładu normalnego, bądź jego 
braku, określono stosowny test weryfikujący, czy stopy zwrotu osiągane przez 
dany indeks w styczniu różnią się istotnie statystycznie od średnich stóp zwrotu 
w pozostałych miesiącach. Test ten podzielono na dwie podpróby. W pierwszym 
wariancie porównywano średnią stopę zwrotu w styczniu do średniej stopy zwro-
tu uzyskiwanej w każdym miesiącu roku. W drugim wariancie zaś sprawdzeniu 

8 P. Zielonka, Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii ryn-
ków finansowych, Materiały i Studia NBP, z. 158, Warszawa 2003, s. 14.

9 gpwinfostrefa.pl [dostęp 03.04.2014].
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poddano hipotezę o równości średnich zwrotów w styczniu do średnich z pozo-
stałych miesięcy z wyłączeniem stycznia. Ten zabieg w rozumieniu autora ma 
pokazać wyniki analizy w bardziej jednoznaczny sposób z punktu widzenia osta-
tecznego wnioskowania. 

W celu wzbogacenia metodologii i wzmocnienia wnioskowania, kolejnym 
krokiem było wykonanie prostych modelowań ekonometrycznych, w których au-
tor podjął próbę uzależnienia stopy zwrotu od binarnych zmiennych odzwiercie-
dlających każdy z 12 miesięcy roku. Estymacji dokonano na wszystkich analizo-
wanych indeksach. Ostatecznie, na podstawie otrzymanych wyników z obu części 
badania zweryfikowano wcześniej postawioną hipotezę.

2. Wyniki badań

W pierwszej kolejności pod rozwagę poddano rozkłady analizowanych 
zmiennych. Testowania dokonano za pomocą programu GRETL. Wyniki testów 
zaprezentowano poniżej.

Test na normalność rozkładu stopy zwrotu z WIg250

 Test Doornika-Hansena = 12,6746, z wartością p 0,00176911

 Test Shapiro-Wilka = 0,959679, z wartością p 8,93888e-005

 Test Lillieforsa = 0,0848157, z wartością p ~= 0

 Test Jarque’a-Bera = 24,6398, z wartością p 4,46197e-006

Test na normalność rozkładu stopy zwrotu z WIg20

 Test Doornika-Hansena = 5,20996, z wartością p 0,0739048

 Test Shapiro-Wilka = 0,989213, z wartością p 0,229554

 Test Lillieforsa = 0,055109, z wartością p ~= 0,24

 Test Jarque’a-Bera = 4,07602, z wartością p 0,130288

Test na normalność rozkładu stopy zwrotu z mWIg40

 Test Doornika-Hansena = 24,4859, z wartością p 4,81887e-006

 Test Shapiro-Wilka = 0,974434, z wartością p 0,00338185

 Test Lillieforsa = 0,0626935, z wartością p ~= 0,1

 Test Jarque’a-Bera = 29,3383, z wartością p 4,25869e-007

Z przeprowadzonych testów wnioskować możemy o konieczności odrzucenia 
hipotezy o rozkładzie normalnym w przypadku stóp zwrotu z WIG250 i mWIG40, 
zaś o braku konieczności jej odrzucenia w przypadku stóp zwrotu z WIG20. Są 
to analizy całości próbki, podobne wyniki uzyskano na próbie z wyłączeniem 



Jakub Keller 108

styczniowych stóp zwrotu oraz tylko dla nich, za wyjątkiem zwrotów z indeksu 
WIG20, w którym również występują problemy z orzeknięciem o występowaniu 
rozkładu normalnego w podpróbach badawczych. Z tego powodu autor w dalszej 
części analiz zastosował Test sumy rang Wilcoxona, który pozwoli na zweryfiko-
wanie hipotezy o tym, czy mediany stóp zwrotu uzyskiwane w styczniu są staty-
stycznie równe medianom uzyskiwanym w trakcie każdego innego miesiąca roku. 
Warto w tym momencie zwrócić uwagę na poglądowy wykres prezentujące śred-
nie stopy dla badanych indeksów w każdym miesiącu roku.

Wykres 1. Średnie stopy zwrotu dla analizowanych indeksów giełdowych w ujęciu miesięcznym

Źródło: opracowanie własne

Z wykresu 1 możemy odczytać, iż w przypadku indeksów WI250 oraz 
mWIG40 praktycznie pierwsze 4 miesiące obfitują w wyższe stopy zwrotu niż 
w pozostałych miesiącach, przy czym sytuacja nie jest już tak jednoznaczna 
w przypadku indeksu WIG20. 

Przechodząc do testów rang Wilcoxona otrzymano następujące wyniki:

Test dla różnic pomiędzy zwrot_styczeń_WIg250 i zwrot_pozostałe miesiące_WIg250

Test sumy rang Wilcoxona

Hipoteza zerowa: Mediany z dwóch populacji są jednakowe

n1 = 14, n2 = 154

w (suma rang, próba 1) = 1425
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z = (1425–1183) / 174,252 = 1,3888

P(Z > 1,3888) = 0,0824475

dwustronna wartość p = 0,164895

Test dla różnic pomiędzy zwrot_styczeń_WIg250 i wszystkie_WIg250

Test sumy rang Wilcoxona

Hipoteza zerowa: mediany z dwóch populacji są jednakowe

n1 = 14, n2 = 168

w (suma rang, próba 1) = 1523

z = (1523– 1281) / 189,388 = 1,2778

P(Z > 1,2778) = 0,100661

dwustronna wartość p = 0,201321

Z dwóch powyższych testów wynika, że w przypadku indeksu szerokie-
go WIG250, nie obserwujemy istotnych statystycznie różnic pomiędzy stopami 
zwrotu osiąganymi w styczniu i pozostałymi miesiącami, zarówno odnosząc Siu-
do median z wszystkich dwunastu miesięcy oraz z wyłączeniem styczniowych.

Test dla różnic pomiędzy zwrot_styczeń_WIg20 i zwrot_pozostałe miesiące_WIg20

Test sumy rang Wilcoxona

Hipoteza zerowa: mediany z dwóch populacji są jednakowe

 n1 = 14, n2 = 154

 w (suma rang, próba 1) = 1113

 z = (1113– 1183) / 174,252 = -0,401718

 P(Z < –0,401718) = 0,343946

 dwustronna wartość p = 0,687892

Test dla różnic pomiędzy zwrot_styczeń_WIg20 i wszystkie_WIg20

Test sumy rang Wilcoxona

Hipoteza zerowa: mediany z dwóch populacji są jednakowe

 n1 = 14, n2 = 168

 w (suma rang, próba 1) = 1211

 z = (1211 - 1281) / 189,388 = -0,369611

 P(Z < –0,369611) = 0,355836

 dwustronna wartość p = 0,711673
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Analogicznie jak w przypadku WIG250, nie obserwujemy istotnych różnic 
pomiędzy medianami stóp zwrotu osiąganymi przez indeks WIG20.

Test dla różnic pomiędzy zwrot_styczeń_mWIg40 i zwrot_pozostałe miesiące_mWIg40

Test sumy rang Wilcoxona

Hipoteza zerowa: mediany z dwóch populacji są jednakowe

 n1 = 14, n2 = 154

 w (suma rang, próba 1) = 1294

 z = (1294– 1183) / 174,252 = 0,637009

 P(Z > 0,637009) = 0,262059

 dwustronna wartość p = 0,524119

Test dla różnic pomiędzy zwrot_styczeń_mWIg40 i wszystkie_mWIg40

Test sumy rang Wilcoxona

Hipoteza zerowa: mediany z dwóch populacji są jednakowe

 n1 = 14, n2 = 14

 w (suma rang, próba 1) = 193

 z = (193– 203) / 21,7639 = -0,459477

 P(Z < –0,459477) = 0,322946

 dwustronna wartość p = 0,645892

Ostatecznie, także testy wykonane dla indeksu mWIG40 nie wskazały na wy-
stępowanie nieprzeciętnych stóp zwrotu z indeksu średnich spółek. Seria wyko-
nanych testów wskazała, iż w przypadku żadnego wariantu nie obserwujemy po-
nadprzeciętnych stóp zwrotu z analizowanych indeksów, szerokiego indeksu 250 
spółek, jak i zawężonych wariantów odnoszących się do przedsiębiorstw średnich 
oraz tych największych na naszym rynku giełdowym.

Zgodnie z przyjętą metodologią, następnie wykonano estymacje sprawdzają-
ce zależność stopy zwrotu poszczególnych indeksów od miesiąca w roku. W pu-
blikacji przedstawiono modele podstawowe zawierające zmienne dotyczące 11 
miesięcy, gdyż z przyczyn obliczeniowych, uwzględnianie 12 zmiennych binar-
nych ujmujących każdy rekord próbie jest niepoprawne.
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Tabela 1. Wyniki estymacji MNK dla indeksu małych spółek  
Zmienna zależna: stopa zwrotu z WIG250

Okres Współczynnik Błąd stand. t-Studenta Wartość p

const. 0,0151077 0,0209533 0,7210 0,47198

Styczeń 0,0294934 0,0296325 0,9953 0,32113

Luty 0,0214994 0,0296325 0,7255 0,46921

Marzec 0,00986418 0,0296325 0,3329 0,73967

Kwiecie 0,0187177 0,0296325 0,6317 0,52853

Maj –0,00649136 0,0296325 –0,2191 0,82689

Czerwiec –0,029365 0,0296325 –0,9910 0,32323

Lipiec –0,00380812 0,0296325 –0,1285 0,89791

Sierpie –0,00512105 0,0296325 –0,1728 0,86302

Wrzesień –0,0148645 0,0296325 –0,5016 0,61664

Październik –0,00637222 0,0296325 –0,2150 0,83002

Listopad –0,0253682 0,0296325 –0,8561 0,39326

Źródło: opracowanie własne przy użyciu programu GRETL.

Średnia arytmetyczna zmiennej zależnej = 0,014123
Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 0,07775
Suma kwadratów reszt = 0,958869
Błąd standardowy reszt = 0,0784002
Wsp. determinacji R2 = 0,05018
Skorygowany R2 = –0,01680

Wykonana estymacja wskazuje na brak istotności żadnego z miesięcy 
w roku. Z tego powodu wnioskujemy także o braku występowania istotnych efek-
tów w styczniu. Następnie analogiczną próbę wykonano dla indeksów WIG20 
oraz mWIG40. Wyniki modelowania wykazano poniżej.

Tabela 2. Wyniki estymacji MNK dla indeksu dużych spółek 
Zmienna zależna: stopa zwrotu z WIG20

Okres Współczynnik Błąd stand. t-Studenta Wartość p

1 2 3 4 5

const. 0,0195253 0,0198698 0,9827 0,32729

Styczeń –0,0195739 0,0281001 –0,6966 0,48710
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Tab. 2 cd.

1 2 3 4 5

Luty –0,0270468 0,0281001 –0,9625 0,33728

Marzec –0,00887497 0,0281001 –0,3158 0,75255

Kwiecie –0,00571205 0,0281001 –0,2033 0,83919

Maj –0,0223543 0,0281001 –0,7955 0,42752

Czerwiec –0,037031 0,0281001 –1,3178 0,18949

Lipiec 0,00142781 0,0281001 0,0508 0,95954

Sierpie –0,0151943 0,0281001 –0,5407 0,58947

Wrzesień –0,0413581 0,0281001 –1,4718 0,14309

Październik 0,00478344 0,0281001 0,1702 0,86505

Listopad –0,0164381 0,0281001 –0,5850 0,55940

Źródło: opracowanie własne przy użyciu programu GRETL.

Średnia arytmetyczna zmiennej zależnej = 0,00391096
Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 0,0732469
Suma kwadratów reszt = 0,862263
Błąd standardowy reszt = 0,074346
Wsp. determinacji R2 = 0,03762
Skorygowany R2 = –0,03024

Tabela 3. Wyniki estymacji MNK dla indeksu średnich spółek 
Zmienna zależna: stopa zwrotu z mWIG40

Okres Współczynnik Błąd stand. t-Studenta Wartość p

1 2 3 4 5

const. 0,0152234 0,0182833 0,8326 0,40632

Styczeń 0,0091641 0,0258564 0,3544 0,72350

Luty –0,0209203 0,0258564 –0,8091 0,41969

Marzec 0,0222765 0,0258564 0,8615 0,39026

Kwiecie 0,00478145 0,0258564 0,1849 0,85353

Maj –0,008045 0,0258564 –0,3111 0,75611

Czerwiec –0,0332299 0,0258564 –1,2852 0,20064

Lipiec –0,00712498 0,0258564 –0,2756 0,78325
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Tab. 3 cd.

1 2 3 4 5

Sierpie –0,00138597 0,0258564 –0,0536 0,95732

Wrzesień –0,0255649 0,0258564 –0,9887 0,32433

Październik –0,00222193 0,0258564 –0,0859 0,93163

Listopad –0,0159185 0,0258564 –0,6157 0,53902

Źródło: opracowanie własne przy użyciu programu GRETL.

Średnia arytmetyczna zmiennej zależnej = 0,00870762
Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 0,0677866
Suma kwadratów reszt = 0,730062
Błąd standardowy reszt = 0,0684097
Wsp. determinacji R2 = 0,04862
Skorygowany R2 = –0,01847

W przypadku wszystkich badanych indeksów nie udało się wykazać wystę-
powania istotnych powiązań pomiędzy stopą zwrotu a miesiącem, na co wskazują 
wartości t-Studenta w wyżej zaprezentowanych modelach. Pomimo tego, modele 
wykazują się poprawnością statystyczną w zakresie rozkładu reszt modelu, auto-
korelacji i heteroskedastyczności, przez co możemy wnioskować z oszacowanych 
współczynników. W połączeniu z wcześniejszą fazą analiz należy stwierdzić, iż  
w przypadku podstawowych indeksów polskiej giełdy, w myśl zaproponowanej 
metodologii, efekt stycznia nie występuje.

Zakończenie

Przeprowadzone w niniejszym artykule badanie podzielone było na dwa eta-
py, na podstawie których niezależnie można wnioskować odnośnie do postawio-
nej początkowo hipotezy. Zarówno w przypadku testowania równości median 
w stosownych podgrupach, jak i w przypadku modelowania ekonometryczne-
go wykazano, iż efekt stycznia, polegający na osiąganiu ponadprzeciętnych stóp 
zwrotu w pierwszym miesiącu roku, nie występuje w kontekście zbadanych trzech 
indeksów giełdowych. Należy tu jednak podkreślić, iż próba badawcza wykorzy-
stana w artykule ma charakter ogólny, przez co otrzymane wnioski nie muszą sta-
nowić o całkowitym braku analizowanego efektu na rynkach finansowych. Autor 
nie wyklucza, iż efekt stycznia może występować w bardziej doprecyzowanych 
warunkach badawczych ze względu na analizowany okres bądź podpróby spółek. 
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W przyszłych badaniach z tego zakresu należy podjąć pod rozwagę innego rodza-
ju próbki spółek z polskiego rynku kapitałowego, w celu jeszcze dokładniejszej 
weryfikacji otrzymanych wniosków. Nie zmienia to jednak faktu, iż w zapropo-
nowanych warunkach badawczych musimy orzec o przyjęciu początkowo zapro-
ponowanej hipotezy o tym, iż efekt stycznia jest jedynie wybiórczym zjawiskiem 
nieweryfikowalnym w statystycznych badaniach.
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Streszczenie

Niniejszy artykuł dotyka tematyki efektów kalendarzowych, których istnienie nie-
jako obserwowane było na różnych rynkach, zarówno papierów wartościowych, jak i su-
rowcowych, w wielu krajach i okresach historycznych. Niniejsza publikacja jest próbą 
weryfikacji istnienia jednej z anomalii kalendarzowych, jaką jest efekt stycznia. Autor, 
korzystając z metod statystycznych, sprawdził istotność występowania takiego zjawi-
ska w kontekście podstawowych indeksów polskiego rynku akcji w latach 2000–2013. 
Wnioskiem z przeprowadzonych badań jest twierdzenie o niewystępowaniu efektu 
stycznia na polskim rynku.

Summary

THE JANUARY EFFECT ON WSE

This article touches the subject of calendar effects, the existence of which somehow 
was observed in different markets, both as securities and raw materials, in many coun-
tries and historical periods. This publication is an attempt to verify the existence of one 
of the anomalies calendar, which is the January effect. Author using statistical methods 
proved the significance of the occurrence of the mentioned phenomenon in terms of basic 
indexes of the Polish stock market in the years 2000–2013. The conclusion of the study 
is the claim of no effect January for the Polish market.
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ŹRÓDłA RYZYKA W DZIAłALNOŚCI BANKU 
INWESTYCYJNEgO

Wstęp

Nadmierną skłonność banków inwestycyjnych do ryzyka uznaje się często 
za jedną z głównych przyczyn kryzysu finansowego 2007–20101. Nagminne prze-
kraczanie norm ostrożnościowych uwarunkowane było współistnieniem niepra-
widłowości w wielu obszarach – w tym m.in. nadpodażą pieniądza w systemie 
finansowym, nieskutecznym funkcjonowaniem mechanizmów nadzoru korpora-
cyjnego, a także niedoszacowaniem ryzyka związanego z obrotem instrumenta-
mi pochodnymi. Ten ostatni element, szczególnie często utożsamiany z kryzysem 
subprime, wywołał ogólnoświatową dyskusję nad transparentnością struktury 
i realną wartością derywatów, związanym z nimi prawdopodobieństwem destabi-
lizacji gospodarki oraz przyszłością banków inwestycyjnych, najsilniej zaangażo-
wanych transakcje produktami strukturyzowanymi.

Przeprowadzona w artykule analiza funkcjonowania współczesnego banku 
inwestycyjnego ma na celu wskazanie najistotniejszych źródeł ryzyka w działal-
ności tego rodzaju instytucji. Stanowić może tym samym punkt wyjścia do rozwa-
żań nad ograniczaniem niebezpieczeństwa związanego z niedoszacowaniem po-
ziomu ryzyka oraz ukierunkowaniem zamian w systemach zarządzania i nadzoru 
nad podmiotami sektora bankowego. 

Przedstawiony w drugiej części opracowania przegląd analizowanych źródeł 
ryzyka w kontekście przyczyn upadku jednego z największych banków inwesty-
cyjnych w USA, dowodzi ich istotnej roli zarówno dla stabilności poszczególnych 
podmiotów sektora bankowego, jak i globalnego systemu finansowego. Skutki 
tzw. efektu zarażania (contagion effect) implikują konieczność spojrzenia na poje-
dynczy podmiot nie tylko przez pryzmat bezpośrednio związanych z nim interesa-
riuszy. W warunkach postępującej globalizacji i liberalizacji rynków przestrzega-
nie norm ostrożnościowych przez każdy bank inwestycyjny powinno być również 
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1 J. Bullard, Ch.J. Neely, D.C. Wheelock, Systemic Risk and the Financial Crisis: A Primer, 
„Federal Reserve Bank of St. Louis Review” 2009, no. 91(5), s. 403–417; J.B. Taylor, The Finan-
cial Crisis and the Policy Responses: An Empirical Analysis of What Went Wrong, NBER Working 
Paper 2009, no. 14631; Declaration of G20, NARA. 2008-11-15; P. Masiukiewicz, Hazard moralny 
a systemy motywacji w bankowości, „Prakseologia” 2011, nr 151, s. 179–195.
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postrzegane jako czynnik warunkujący skuteczność funkcjonowania międzyna-
rodowej sieci bezpieczeństwa finansowego. Odnosząc się do powyższej konsta-
tacji, w ostatniej części artykułu autorka wysuwa propozycje zmian niezbędnych 
dla poprawy zarządzania ryzykiem banków i zapobiegania generowanym przez 
nie turbulencjom w systemie finansowym.

1. Zakres działalności banku, rodzaje przeprowadzanych transakcji, 
struktura portfolio

Efektywne zarządzanie ryzykiem banku inwestycyjnego uwarunkowane jest 
skoordynowanym funkcjonowaniem dwóch obszarów – metod kalkulacji ryzy-
ka związanego z przeprowadzanymi operacjami oraz mechanizmów nadzoru 
korporacyjnego, które zapewniają skuteczne przestrzeganie określonych norm 
ostrożnościowych zgodnych z długookresową strategią banku. Im bardziej roz-
budowana i skomplikowana jest struktura określonego podmiotu, tym trudniejsze 
wydaje się być prawidłowe funkcjonowanie tych dwóch mechanizmów.

Tymczasem istnienie silnych tendencji do rozbudowy struktury i zasięgu te-
rytorialnego uwarunkowane jest rachunkiem ekonomicznym. Efekty skali w przy-
padku banków inwestycyjnych przekładają się m.in. na spadek kosztów jednost-
kowych dokonywanych transakcji (patrz wykres 1).

Wykres 1. Efekty skali w banku inwestycyjnym

Źródło: Global Corporate and Investment Banking: An Agenda for Change, McKinsey & Compa-
ny, Global Corporate & Investment Banking Practice, May 2012, s. 84
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Działalność oferującego pełen zakres usług inwestycyjnych banku, zogni-
skowana jest wokół trzech filarów – podejmowania ryzyka, zarządzania ryzy-
kiem i kontroli operacyjnej. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania instytucji 
jest właściwe skoordynowanie wymienionych obszarów, choć silna konkuren-
cja na rynku usług finansowych wymusza często skoncentrowanie kierownictwa 
na pierwszym z nich. Bezpośrednim odzwierciedleniem opisanych kategorii jest 
obowiązująca na Wall Street klasyfikacja operacji na tzw. działania front office 
(trading, pozostałe usługi bankowości inwestycyjnej, zbieranie informacji), mid-
dle office (codzienna kalkulacja ryzyka, zarządzanie, raportowanie rozmiarów 
transakcji obarczonych ryzykiem na poziomie jednostki, regionu, kraju i w całym 
zasięgu oddziaływania banku) oraz back office (księgowość, sprawozdawczość 
finansowa, potwierdzanie transakcji, audyt i nadzór nad przestrzeganiem proce-
dur). To, jak wymienione strefy współdziałają ze sobą, oraz jakie miejsca zajmują 
w hierarchii ważności, pozwala określić sposób zarządzania i kontroli w zakresie 
podejmowanego przez określony bank ryzyka2.

W działalność banku inwestycyjnego niejako wpisany jest konflikt pomię-
dzy traderami3 i grupą tych menedżerów, którzy premiowani są za przeprowadza-
nie ryzykownych operacji, a kierownictwem odpowiedzialnym za przestrzeganie 
limitów ryzyka i ochronę banku przed nadmiernym narażaniem na straty. Cha-
rakterystyczne jest również to, że przedstawicielom pierwszej grupy wypłaca się 
zwykle wysokie premie od wypracowanego zysku, natomiast druga grupa nie jest 
dodatkowo nagradzana za ochronę przed stratami. Wypłaty dla traderów stanowią 
zatem rodzaj pozytywnych bodźców zachęcających ich do podejmowania coraz 
bardziej ryzykownych decyzji, podczas gdy w stosunku do menedżerów odpo-
wiedzialnych za ryzyko, stosowana jest motywacja negatywna w postaci groźby 
utraty stanowiska w przypadku niedostatecznych działań prewencyjnych. Często 
też władze banku utożsamiają działalność w strefach middle office i back office 
jako generującą koszty, które ograniczają możliwość osiągnięcia ponadnormal-
nych zysków. 

Podstawową rolą banków inwestycyjnych jest organizowanie przepływu 
kapitału od podmiotów posiadających jego nadwyżki do tych, które go potrze-
bują poprzez wprowadzenie do obrotu na rynku finansowym walorów udziało-
wych i dłużnych oraz gwarantowanie emisji4. Banki inwestycyjne zwykle nie 
są partnerami transakcji, lecz jej inicjatorami, realizatorami i często również 

2 M.T. Williams, Uncontrolled risk. The lessons of Lehman Brothers and how systemic risk can 
still bring down the world financial system, McGraw Hill, New York 2010, s. 50.

3 Trader (brak polskiego odpowiednika) – osoba dokonująca na giełdzie transakcji kupna 
i sprzedaży instrumentów finansowych, działająca zwykle w charakterze agenta, przedstawiciela 
funduszu hedgingowego, arbitrażysty lub spekulanta.

4 A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość inwestycyjna, Wyd. CeDeWu, Warszawa 
2009, s. 26.
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doradcami w transakcjach między bezpośrednio zainteresowanymi stronami. 
W tym segmencie usług finansowych zaznacza się zatem wyraźna orientacja 
na rynek finansowy i papiery wartościowe oraz na przedsiębiorstwa, instytu-
cje publiczne oraz zamożne osoby prywatne jako podstawowe grupy klientów. 
Działalność banku inwestycyjnego, z której czerpie on dochody, podzielić moż-
na na trzy podstawowe dziedziny – operacje na rynku papierów wartościowych 
i derywatów, zarządzanie aktywami oraz doradztwo i inżynierię finansową 
(schemat 1).

Schemat 1. Czynności banków inwestycyjnych w układzie przedmiotowym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość inwe-
stycyjna, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009, s. 28

Na schemacie 1 zostały przedstawione podstawowe czynności banku w po-
szczególnych segmentach usług finansowych. Można na jego podstawie wniosko-
wać o mnogości ról, w jakich występują tego rodzaju podmioty. Na rynku pier-
wotnym jest to zwykle rola pośrednika pomiędzy emitentem a inwestorem przy 
jednoczesnym przejmowaniu odpowiedzialności za uplasowanie emisji na ryn-
ku. Ponadto, banki inwestycyjne są często doradcami w zakresie transakcji pa-
pierami wartościowymi, a także dystrybutorami emitowanych walorów, nie-
rzadko przejmującymi na siebie ryzyko powodzenia emisji. Na rynku wtórnym 
pełnią natomiast rolę dealerów i brokerów. W ramach działalności brokerskiej 
na zlecenie klientów-inwestorów realizują operacje dotyczące obrotu papierami 
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wartościowymi, a jako dealerzy same stają się stronami transakcji kupna i sprze-
daży określonych walorów.

Ponadto, banki inwestycyjne działają również w obszarze doradztwa in-
westycyjnego oraz zarządzania majątkiem i portfelem zamożnych klientów 
indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych. Zakres oferowanych 
przez nie czynności obejmuje pomoc przy podejmowaniu decyzji oraz for-
mułowanie zaleceń dotyczących zarządzania majątkiem. Z kolei zarządzanie 
majątkiem sprowadza się zwykle do podejmowania subiektywnych decyzji 
portfelowych przez bank, a następnie ich realizacji na podstawie udzielone-
go przez klienta pełnomocnictwa. Usługi doradztwa obejmują również seg-
ment fuzji i przejęć (mergers & acquisitions, M&A), w którego ramach ban-
ki pomagają w podjęciu decyzji dotyczących kupna lub sprzedaży, strategii 
oraz ochrony przed wrogimi przejęciami. Oprócz tego, usługi doradcze mogą 
być ukierunkowane na rozwój innowacyjnych form finansowania, polegają-
cych w głównej mierze na rozbiciu tradycyjnych instrumentów na komponen-
ty, a następnie ich sekurytyzacji pozwalającej na zredukowanie ryzyka dzia-
łalności klienta5.

Te produkty współczesnej inżynierii finansowej wskazywane są często jako 
jedna z głównych przyczyn zarówno kryzysu, jak i upadku grupy Lehman. Dla-
tego też ogólna ocena zagrożeń związanych z instrumentami pochodnymi jest 
niezbędna przy próbie usystematyzowania informacji dotyczących źródeł ryzyka 
działalności sektora bankowości inwestycyjnej.

Rozwojowi nowych produktów inżynierii finansowej w USA sprzyjały zmia-
ny w bankowym reżimie prawnym. Początki sekurytyzacji sięgają lat 80., kiedy 
Salomon Brothers, First Boston i sponsorowane przez rząd amerykański spółki 
rozpoczęły emitowanie Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) – pa-
pierów wartościowych zabezpieczonych kredytami hipotecznymi udzielanymi 
osobom fizycznym na cele mieszkaniowe. 

Bank inwestycyjny może pełnić w procesie sekurytyzacji wiele ról – może 
być jej inicjatorem, organizatorem sekurytyzacji w innych podmiotach, organi-
zatorem emisji papierów wartościowych, kapitałodawcą, gwarantem wyemito-
wanych papierów wartościowych lub ich ostatecznym nabywcą6. W okresie po-
przedzającym kryzys subprime, banki inwestycyjne były najczęściej gwarantami 
sekurytyzacji zabezpieczającymi powodzenie emisji papierów lub jej wykup. 

Konsekwencją gwarantowania tego rodzaju walorów było przejęcie ryzyka, 
które wcześniej dotyczyło podmiotu bezpośrednio udzielającego kredytu hipo-
tecznego. Warto zwrócić uwagę, ze proces sekurytyzacji sprawiał, że waga de-
cyzji kredytowych, wiążących uprzednio kredytodawcę i kredytobiorcę na okres 

5 Ibidem, s. 28–29.
6 A. Gospodarowicz (red.), Innowacje w operacjach bankowych, Wyd. Akademii Ekonomicz-

nej we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 132.
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około 30 lat, wydatnie się zmniejszyła. Bank hipoteczny pozbywał się udzielo-
nych kredytów transferując tym samym ryzyko na podmiot gwarantujący.

Banki inwestycyjne pełniły również rolę gwarantów emisji instrumentów 
zwanych Asset-Backed Securities (ABS), będących papierami wartościowymi 
opartymi na innych niż kredyty hipoteczne aktywach. W przypadku emitowania 
ABS powoływano najczęściej dodatkowy podmiot, tzw. Special Purpose Vehicle 
(SPV), do którego bank przenosił wyodrębnioną ze swojego majątku określoną 
pulę aktywów (schemat 2). SPV natomiast finansował ich nabycie poprzez emi-
sję certyfikatów funduszu, w jaki się przekształcał, nadając tym samym nabyw-
com certyfikatów prawo własności sekurytyzowanych aktywów7. Innym rozwią-
zaniem była emisja i następnie obsługa przez SPV wyemitowanych instrumentów 
dłużnych. ABS emitowano w transzach zróżnicowanych ze względu na wysokość 
odsetek i jakość zabezpieczenia.

Schemat 2. Sekurytyzacja instrumentów ABS

Źródło: M. Thlon, Proces sekurytyzacji aktywów w kontekście kryzysu na rynku kredytów subpri-
me, „Finansowy Kwartalnik Internetowy eFinanse” 2009, nr 2, s. 9

Banki inwestycyjne nie tylko gwarantowały emisję papierów wartościowych, 
lecz występowały również w roli inicjatora, zwłaszcza opartych na długu instru-
mentów typu Collaterized Debt Obligations (CDO), do których zalicza się zwy-
kle Collateralized Loan Obligations (CLO), Collateralized Bonds Obligations 

7 E. Głogowski, M. Muench, Nowe usługi finansowe, PWN, Warszawa 1994, s. 273–274.
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(CBO), Collateralized Mortgage Obligations (CMO) oraz Credit- Linked No-
tes (CLN). Budując tego rodzaju obligacje za pomocą utworzonych przez siebie 
spółek celowych (SPV) kupowały aktywa (kredyty, ABS, RMBS, CDS) od in-
nych podmiotów, dokonywały przegrupowania zabezpieczeń, a następnie tworzy-
ły na ich podstawie papiery wartościowe, które w najprostszym wariancie emi-
towane były w trzech transzach: senior, mezzaine i equity8. W razie zaistnienia 
strat w całym portfelu CDO, ponosili je najpierw inwestorzy, którzy mieli prawo 
do dochodu z tytułu posiadania transz equity, następnie inwestorzy, którzy kupi-
li prawa do dochodów z transz mezzanine, dopiero ostatecznie ryzyko spadało 
na nabywców praw do dochodu z transz senior9. Rozróżnienia transz dokonywano 
na podstawie oceny agencji ratingowych, jednak porównujący ratingi instrumen-
tów CDO i zabezpieczeń, na których były oparte, oceny agencji w tym obszarze 
były mocno przeszacowane (por. wykres 2). Atrakcyjność tego rodzaju walorów 
podnosił dodatkowo fakt, że płatności kredytów bazowych nie występowały jed-
nocześnie z obsługą papierów, lecz były zatrzymywane w SPV stanowiąc specy-
ficzną formę przedpłaty10. 

bazowały

 rating CDO  rating zabezpieczeń

Wykres 2. Porównanie ratingów CDO i zabezpieczeń, na których

Źródło: P. Wissen, The Financial Crisis, Presentation for Stockholm School of Economics, Octo-
ber 4, 2012, s. 27

8 W miarę rozwoju inżynierii finansowej dochodziło do emisji podzielonej nawet na 50 transz.
9 M. Thlon, Proces sekurytyzacji aktywów w kontekście kryzysu na rynku kredytów subprime, 

„Finansowy Kwartalnik Internetowy eFinanse” 2009, nr 2, s. 10.
10 J. Cichorska, Sekurytyzacja – nowatorska forma finansowania przedsiębiorstw, [w:] 

R.N. Hanisz (red.) Niekonwencjonalne źródła i formy finansowania przedsiębiorstw, Wyższa Szko-
ła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2006, s. 28.
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Kolejną grupą instrumentów, w obrót którymi zaangażowane są banki in-
westycyjne, stanowią swapy kredytowe – Credit Default Swaps (CDS), czyli 
transakcje, w przypadku których wystawca zobowiązuje się wypłacić nabywcy 
określoną w umowie kwotę rekompensaty w przypadku zajścia zdarzenia kre-
dytowego dotyczącego strony trzeciej, tzw. podmiotu referencyjnego, w zamian 
otrzymując premię. Takim zdarzeniem może być ogłoszenie upadłości podmiotu 
referencyjnego czy określona w umowie zmiana wiarygodności. Bardzo ważny 
jest fakt, że wystawienie CDS obliguje emitenta do posiadania zabezpieczenia 
o wartości uzależnionej od rodzaju wierzytelności i jego ratingu kredytowego. 
A zatem obniżenie tego ratingu implikuje gwałtowny wzrost wymaganej wartości 
zabezpieczenia. Taka sytuacja zaistniała w okresie bezpośrednio poprzedzającym 
upadek Lehman Brothers.

Zaprezentowane w tekście bogate instrumentarium banku inwestycyjnego, 
a także skomplikowane relacje menadżerskie pozwalają wnioskować o występo-
waniu szeregu zagrożeń i różnych rodzajów ryzyka na wielu płaszczyznach jego 
funkcjonowania. Spektakularny upadek holdingu Lehman Brothers we wrześniu 
2008 można uznać za dowód istotności analizowanych problemów, wymusza-
jącej konieczność zaproponowania zmian poprawiających zarządzanie ryzykiem 
w tym prężnie rozwijającym się sektorze bankowości.

2. Zarządzanie ryzykiem w Lehman Brothers Holding

Znaczny stopień skomplikowania struktury grupy Lehman Brothers moż-
na z pewnością uznać za jeden z czynników utrudniających zsynchronizowanie 
działań w zakresie zarządzania ryzykiem. Zarówno w kontekście dywersyfika-
cji terytorialnej, jak i biznesowej podmioty powiązane ze spółką macierzystą 
tworzyły system zależności utrudniający całościową ocenę, wskazanie i kalku-
lację wszystkich czynników ryzyka czy wreszcie efektywny nadzór i kontro-
lę. Jak widać na schemacie 3, Lehman Brothers działał w każdym z segmen-
tów współczesnej bankowości inwestycyjnej, posiadając filie i oddziały niemal 
na całym świecie.

Jednak to nie szeroki zasięg terytorialny oraz skomplikowana struktura po-
wiązań pomiędzy podmiotami zależnymi wydają się być elementami newral-
gicznymi z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem. Większą rolę ogry-
wało ryzyko związane z instrumentami znajdującymi w portfolio banku, a także 
relacje wewnątrz poszczególnych jednostek tworzące kompleksowy model cor-
porate governance. Jednoczesne generowanie wysokiego poziomu ryzyka przez 
oba wymienione źródła uznać należy za najistotniejszą przyczynę bankructwa 
holdingu.
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Schemat 3. Spółki zależne od Lehman Holdings Inc.

Źródło: Lehman Brothers Company Overview, Third Quarter 2007, Confidential Treatment Requ-
ested by Lehman Brothers Holdings, Inc., s. 1

O niewydolności systemu nadzoru korporacyjnego świadczyć może brak 
przejrzystej komunikacji pomiędzy radą dyrektorów a menedżerami banku. 
Ułomność polityki komunikacyjnej przejawiała się na przykład w znaczących 
opóźnieniach, z jakimi dyrektorzy informowani byli o przekraczaniu dopusz-
czalnych poziomów ryzyka11. Dyrektorzy nie wiedzieli również o decyzjach kie-
rownictwa dotyczących ograniczania relacji wartości posiadanych zabezpieczeń 
do ekspozycji kredytowej oraz inwestycji na rynku nieruchomości. Menedżero-
wie nie powiadomili także o niemal dwukrotnym przekroczeniu wartości norm 

11 Report of Anton R. Valukas, United States Bankruptcy Court Southern District of New York, 
In re Lehman Brothers Holdings Inc. et al., March 11, 2010, vol. 1, Sec. I&II, s. 144.
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ostrożnościowych w segmencie kredytów zagrożonych utrzymującym się na pod-
wyższonym poziomie od drugiej połowy czerwca 2007. Rada nie miała informa-
cji na temat udzielenia co najmniej 30 takich kredytów, o wartości przekraczają-
cej wyznaczony przez bank limit pojedynczej transakcji. Ponadto, kierownictwo 
ukrywało fakt stosowania transakcji Repo 105/108, które znacząco wpływały 
na poprawę wskaźników lewarowania, przybierających dzięki tym operacjom 
wartości relatywnie niskie w odniesieniu do konkurencji. Dyrektorzy nie zostali 
poinformowani o obawach Komitetu ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami (As-
set Liability Committee, ALCO)12, dotyczących zdolności banku do sfinansowa-
nia swoich zobowiązań, a także o tym, że w sierpniu 2007 roku Lehman Brothers 
niemal zaprzestał zawierania nowych transakcji. Na posiedzeniach rady prezen-
towano w zasadzie zupełnie odmienny obraz sytuacji, zapewniając o stabilnej po-
zycji spółki, rekordowej wartości puli zasobów płynnościowych i braku koniecz-
ności poszukiwań dodatkowych źródeł finansowania.

Na obradach rady dyrektorów 29 stycznia 2008 roku, zaledwie kilka mie-
sięcy przed ogłoszeniem upadłości przez bank, menedżerowie wciąż utrzymy-
wali, że trudna sytuacja na rynkach finansowych stanowi dla Lehman Brothers 
okazję do osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. Kierownictwo wskazało wów-
czas na szereg aspektów, które jednak powinny były zaniepokoić członków rady 
– wzrost wartości aktywów, wskaźnika lewarowania i dopuszczalnych limitów 
ryzyka, a także prognozę zakładającą 21 mld USD dochodu dzięki zastosowaniu 
bardzo agresywnej strategii banku. 

Przedstawione fakty pozwalają domyślać się celowych działań manage-
mentu mających na celu ukrywanie faktycznych zagrożeń związanych z prowa-
dzoną przez bank działalnością. Menedżerowie nie są wprawdzie zobowiązani 
do szczegółowego informowania rady o podejmowanych przez siebie działa-
niach czy też przeprowadzanych kalkulacjach i analizach bieżących, jednak wy-
daje się, że zarówno zakres, jak i sposób prezentowania danych na posiedze-
niach dyrektorów dobrany był w sposób zakładający manipulację przekazem 
i celowe pomijanie niepokojących sygnałów. Można również tę kwestię rozpa-
trywać z drugiej strony, próbując dociec rzeczywistego stopnia zaangażowania 
i kompetencji członków rady, których działania nadzorcze ograniczały się jedy-
nie do przyjmowania i zatwierdzania stosunkowo mało precyzyjnych sprawoz-
dań kierownictwa.

Tymczasem wysoki stopień zaangażowania banku Lehman Brothers w naj-
bardziej ryzykownym segmencie rynku finansowego, jakim były operacje na ryn-
ku papierów wartościowych i derywatów (wykres 3) implikował bezwzględną 
konieczność stosowania wysokich standardów nadzoru korporacyjnego, które za-
pewniłyby przestrzeganie określonych norm ostrożnościowych. 

12 Wewnętrzna jednostka organizacyjna utworzona w celu codziennego zarządzania płynno-
ścią banku.
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Wykres 3. Udział dochodów z poszczególnych segmentów usług finansowych  
w całkowitym zysku Lehman Brothers (rok 2007)

Źródło: Lehman Brothers Holdings Inc, Registration Document, 28 August 2008, s. 48

W portfolio Lehman Brothers, oprócz wymienionych wcześniej instrumen-
tów pochodnych, znajdowało się jeszcze wiele innych egzotycznych produktów 
strukturyzowanych, takich jak syntetyczne CDO, Basket Default Swaps, opcje 
kredytowe czy instrumenty hybrydowe, których konstrukcja opierała się w głów-
nej mierze na CDS oraz CDO. Warto jednak zauważyć, że tego rodzaju papie-
ry wartościowe znajdowały się w portfelach innych banków na całym świecie. 
Główni konkurenci Lehman Brothers obracali identycznymi walorami, choć wie-
le z nich miało problemy z płynnością i wymagało wsparcia ze strony Rezerwy 
Federalnej, to jednak przetrwały one kryzys i, pomimo przejściowych trudności, 
kontynuowały działalność. Można więc przypuszczać, że w Lehman Brothers za-
działały dodatkowe mechanizmy, które – po pierwsze – pozwoliły na bardziej li-
beralne podejście do kwestii ryzyka i skłoniły decydentów do odważniejszych 
posunięć, po drugie natomiast – dopuściły do istotnych zaniechań w zakresie mo-
nitorowania stabilności banku. W kontekście analizy źródeł zagrożeń w bankach 
inwestycyjnych, usankcjonowane wydaje się być zatem stwierdzenie o koniecz-
ności kontrolowania ryzyka wynikającego zarówno z konstrukcji instrumentów 
będących przedmiotem transakcji banku, jak i budowania skutecznych mechani-
zmów corporate governance wymuszających rzeczywisty nadzór nad skalą ryzy-
ka związanego z tymi transakcjami.

3. Badania nad ryzykiem bankowym i postulowane kierunki zmian

Przegląd pozycji literaturowych w zakresie zarządzania ryzykiem banko-
wym pozwala dostrzec podział prowadzonych analiz na dwa obszary badaw-
cze. Pierwszy obejmuje ogólne zagadnienia związane z różnymi rodzajami 
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zagrożeń, na które narażone są podmioty sektora bankowego, a także strate-
giami zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych. Przykładem tego ro-
dzaju opracowań jest artykuł Santomero, w którym dokonano próby oceny fi-
lozofii i technik zarządzania ryzykiem w wybranych podmiotach świadczących 
usługi finansowe. Przedmiotem badania były systemy zarządzania instytucji 
działających na terenie USA oraz kilku firm inwestycyjnych spoza Stanów 
Zjednoczonych13. Z kolei Pyle przedstawił w swoim artykule różne rodzaje 
ryzyka bankowego, podkreślając przy tym konieczność strategicznego zarzą-
dzania każdym z nich14. Zaprezentował również podstawowe metody pomiaru 
ryzyka, w tym m.in. stosowany również w Lehman Brothers wskaźnik Value 
at Risk (VaR) oraz analizy scenariuszowe. Większą gamę podejść metodolo-
gicznych wskazał Raghavan, bardzo szeroko ujmując problematykę zagrożeń 
sektora bankowego15.

W ramach drugiego obszaru badań wyróżnić można szereg prób ekonome-
trycznej weryfikacji poprawności modeli zarządzania ryzykiem. Problem tego ro-
dzaju podejmuje np. Kopp, przedstawiając model optymalizujący ryzyko związa-
ne z pozycjami bilansowymi i pozabilansowymi banku16. Różne modele pomiaru 
i predykcji ryzyka w kontekście wymogów stawianych przez Komitet Bazylejski 
weryfikują Wong, Cheng i Wong dowodząc ostatecznie słabości stosowanych po-
wszechnie do analizy szeregów czasowych modeli autoregresji17. Opierając się 
natomiast na modelu jednookresowym, Bauer wyznacza parametry determinu-
jące decyzje dotyczące strategii zabezpieczeń stosowanych przez banki18. Jego 
model uwzględnia oddziaływanie zmiennych odzwierciedlających m.in. wskaź-
nik zadłużenia, koszty likwidacji, ograniczenia regulacyjne czy ryzyko związane 
z aktywami. 

Przytoczone opracowania obrazują wielopłaszczyznowość problematyki 
związanej z ryzykiem bankowym. Stanowią tym samym dowód na to, że po-
stulaty w zakresie zmian zarządzania ryzykiem instytucji finansowych doty-
czyć muszą szeregu aspektów i wymagają przeprowadzenia kompleksowych 
reform we wszystkich obszarach funkcjonowania banków. Należy podkreślić, 

13 A.M. Santonero, Commercial Bank Risk Management: an Analysis of the Process, Wharton 
School Center for Financial Institutions, University of Pennsylvania, Center for Financial Institu-
tions Working Papers 1997, vol. 95–11. 

14 D.H. Pyle, Bank Risk Management: Theory, Research Program in Finance Working Paper 
1997, vol. 272. 

15 R.S. Raghavan, Risk Management in Banks, „Chartered Accountant” 2003, February, 
s. 841–851.

16 U.Ch. Kopp, Risk Management in Banks, Operations Research ’91, 1992, s. 500–503. 
17 M.C.S. Wong, W.Y. Cheng, C.Y.P. Wong, Market risk management of banks: implications 

from the accuracy of Value-at-Risk forecasts, „Journal of Forecasting” 2003, vol. 22, iss. 1, s. 23–33.
18 W. Bauer, Risk management strategies for banks, „Journal of Banking & Finance” 2004, 

vol. 28, issue 2, s. 331–352.
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że zmiany powinny być szczególnie precyzyjnie wdrażane w podmiotach pro-
wadzących działalność inwestycyjną ze względu na istotnie wyższy poziom 
niepewności związanej z prowadzonymi przez nie operacjami i istnieniem do-
datkowych zagrożeń wynikających ze specyficznych relacji wewnątrzkorpora-
cyjnych.

Stworzenie skutecznego, odpornego na zawirowania zewnętrzne systemu za-
rządzania ryzykiem wymaga skoordynowanych działań zwiększających transpa-
rentność instrumentów będących przedmiotem transakcji, ustalenia dopuszczal-
nego poziomu ryzyka, sformułowania jasnej strategii w zakresie profilu ryzyka 
podmiotu, a następnie zbudowania stosownego modelu nadzoru korporacyjnego, 
zapewniającego przestrzeganie ustalonych norm ostrożnościowych. Pełen zakres 
postulowanych zmian przedstawiono na schemacie 5.

Schemat 4. Elementy tworzące skuteczny system zarządzania ryzykiem banku

Źródło: M. Lawrence, Risk Management: Where to From Here? Lessons learned from the cre-
dit & liquidity crisis of 2007/08, Institute of International Finance, Annual Membership Meeting 

2008, Washington, 10 October 2008, s. 13
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Wyszczególnione na schemacie elementy skutecznego zarządzania ryzykiem 
wskazują na potrzebę dokładnego zidentyfikowania wszystkich źródeł zagro-
żeń – zarówno tych pojawiających się na poziomie transakcji handlowych i in-
strumentów składających się na portfolio banku, jak i tych, które związane są 
z właściwym funkcjonowaniem mechanizmów corporate governance. Przepro-
wadzona w artykule analiza uwarunkowań działalności banków inwestycyjnych 
pozwala stwierdzić, że podmioty te są w szczególny sposób narażone na zagroże-
nia występujące we wszystkich wymienionych obszarach, stąd proces ich sanacji 
wymaga starannych reform systemowych kompleksowo zmieniających podejście 
do polityki ostrożnościowej.

Zakończenie

Specyfika funkcjonowania współczesnych banków inwestycyjnych wiąże się 
z koniecznością zidentyfikowania związanych z ich działalnością źródeł ryzyka. 
Wskazanie zagrożeń i próby ich zminimalizowania uznać należy w tym przypad-
ku za szczególnie istotne, ponieważ grono interesariuszy banku inwestycyjnego 
jest znacznie bardziej szerokie niż to ma miejsce w przypadku innych podmio-
tów sektora bankowego. Ostatni kryzys finansowy dowiódł, że skutki problemów 
przedsiębiorstw inwestujących na rynkach finansowych odczuwalne są nie tyl-
ko przez bezpośrednio z nimi związanych inwestorów, deponentów, kontrahen-
tów czy akcjonariuszy – załamanie koniunktury w sektorze usług inwestycyjnych 
miało również daleko idące konsekwencje dla podmiotów i gospodarstw domo-
wych niezaangażowanych w transakcje na rynkach finansowych, a w skali makro 
– przyczyniło się do recesji i istotnego pogorszenia wskaźników makroekono-
micznych wielu gospodarek na świecie.

Obserwowany w ostatnim czasie rozwój inżynierii finansowej pozwala do-
mniemywać stale rosnącego zainteresowania bankowością inwestycyjną. Wynika 
stąd absolutna konieczność wysunięcia postulatów gwarantujących poprawę za-
rządzania ryzykiem i ukierunkowanie rozwoju banków na długookresowy wzrost 
przy zachowaniu przejrzystych norm ostrożnościowych. Kazus Lehman Brothers 
jest dowodem na to, że warunkiem koniecznym spełnienia powyższych zało-
żeń jest synchronizacja działań w obrębie technik szacowania ryzyka tkwiącego 
w skomplikowanych instrumentach pochodnych i minimalizowanie konfliktów 
wewnątrzkorporacyjnych wynikających z rozbieżności celów różnych grup odpo-
wiedzialnych za nadzór, zarządzanie i czynności operacyjne banku.

Jedynie przy spełnieniu wymienionych założeń – poprawnej identyfikacji 
źródeł ryzyka i właściwego nim zarządzania – banki inwestycyjne będą mogły 
właściwie pełnić swoją rolę, pomagając w lokowaniu kapitału poprzez generowa-
nie wielu możliwości inwestowania przy jasno sformułowanym poziomie możli-
wych do osiągnięcia zysków i strat dla inwestorów.



Źródła ryzyka w działalności banku inwestycyjnego 129

Literatura

Bauer W., Risk management strategies for banks, „Journal of Banking & Finance” 2004, vol. 28, 
iss. 2. 

Bullard J., Neely Ch.J., Wheelock D.C., Systemic Risk and the Financial Crisis: A Primer, „Federal 
Reserve Bank of St. Louis Review” 2009, vol. 91(5, Part 1).

Cichorska J., Sekurytyzacja – nowatorska forma finansowania przedsiębiorstw, [w:] R.N. Hanisz 
(red.), Niekonwencjonalne źródła i formy finansowania przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Biz-
nesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2006.

Declaration of G20, NARA. 2008.11.15.
Global Corporate and Investment Banking: An Agenda for Change, McKinsey & Company, Global 

Corporate & Investment Banking Practice, May 2012.
Głogowski E., Muench M., Nowe usługi finansowe, PWN, Warszawa 1994.
Gospodarowicz A. (red.), Innowacje w operacjach bankowych, Wydawnictwo Akademii Ekono-

micznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
Kopp U.Ch., Risk Management in Banks, Operations Research ’91, 1992
Lawrence M., Risk Management: Where to From Here? Lessons learned from the credit & liquidity 

crisis of 2007/08, Institute of International Finance, Annual Membership Meeting 2008, Wa-
shington, 10 October 2008.

Lehman Brothers Company Overview, Third Quarter 2007, Confidential Treatment Requested By 
Lehman Brothers Holdings, Inc.

Lehman Brothers Holdings Inc., Registration Document, 28 August 2008
Masiukiewicz P., Hazard moralny a systemy motywacji w bankowości, „Prakseologia” 2011, nr 151.
Pyle D.H., Bank Risk Management: Theory, Research Program in Finance Working Paper 1997, 

vol. 272. 
Raghavan R.S., Risk Management in Banks, Chartered Accountant, February 2003
Report of Anton R. Valukas, United States Bankruptcy Court Southern District of New York, In re 

Lehman Brothers Holdings Inc., et al., March 11, 2010, vol. 1, Sec. I&II.
Santonero A.M., Commercial Bank Risk Management: an Analysis of the Process, Wharton School 

Center for Financial Institutions, University of Pennsylvania, Center for Financial Institutions 
Working Papers 1997, vol. 95–11.

Szelągowska A. (red.), Współczesna bankowość inwestycyjna, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 
2009.

Taylor J.B., The Financial Crisis and the Policy Responses: An Empirical Analysis of What Went 
Wrong, NBER Working Paper 2009, no. 14631. 

Thlon M., Proces sekurytyzacji aktywów w kontekście kryzysu na rynku kredytów subprime, „Finan-
sowy Kwartalnik Internetowy eFinanse” 2009, nr 2. 

Williams M.T., Uncontrolled risk. The lessons of Lehman Brothers and how systemic risk can still 
bring down the world financial system, Mc Graw Hill, New York 2010.

Wissen P., The Financial Crisis, Presentation for Stockholm School of Economics, October 4, 2012.
Wong M.C.S., Cheng W.Y., Wong C.Y.P., Market risk management of banks: implications from the 

accuracy of Value-at-Risk forecasts, „Journal of Forecasting” 2003, vol. 22, iss. 1. 

Streszczenie

Działalność banku inwestycyjnego wiąże się z występowaniem różnego rodzaju 
ryzyka związanego z instrumentami finansowymi w jego portfolio oraz wynikającego 
ze specyficznych relacji pomiędzy wewnętrznymi interesariuszami banku. W artykule 
przedstawiono źródła zagrożeń charakterystyczne dla sektora bankowości inwestycyjnej 
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oraz postulaty w zakresie poprawy systemów zarządczych warunkujące przestrzeganie 
norm ostrożnościowych. Dla dowiedzenia istotności podejmowanej problematyki posłu-
żono się przykładem banku Lehman Brothers, w przypadku którego nieprawidłowości 
w polityce zarządzania ryzykiem uznać należy za jedną z głównych przyczyn jego upad-
ku we wrześniu 2008 roku.

Summary

SOURCES OF RISK IN THE INVESTMENT BANK’S ACTIVITIES

Investment bank’s activities involve the occurrence of various risks, both associ-
ated with financial instruments in its portfolio, as well as resulting from the specific rela-
tionship between the internal stakeholders of the bank. The article presents the sources of 
threats characteristic for the investment banking sector, and the proposals of the improve-
ment of management systems, which are essential for the prudential norms to be respect-
ed. To prove the importance of the mentioned issues an example of Lehman Brothers is 
used, since the irregularities in the risk management policy should be considered as one 
of the main reasons for its bankruptcy in September 2008.
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OBCIĄżENIA PODATKOWE OSÓB FIZYCZNYCH W POLSCE 
W ŚWIETLE METODOLOgII PRZYBLIżEŃ

Wstęp

Analizując zagadnienia związane z metodologią przybliżania liczb zapo-
znać się można z co najmniej kilkoma metodami, będącymi z punktu widzenia 
matematyki metodami prawidłowymi. Problematyka ta nie jest jednak często po-
ruszana w badaniach naukowych, jednakże ma wielkie znaczenie dla ostatecznego 
wyniku wielu kalkulacji. Istotnym wydaje się zatem rozważenie tej kwestii, jaką 
jest obliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych. Polskie prawo wskazuje 
wyraźnie, iż przy wyliczeniu podatku od osób fizycznych, należy zastosować me-
todologię zaokrąglania „w górę” do pełnej liczby całkowitej. Z tego też powodu re-
alna stopa oprocentowania dochodu w większości przypadków będzie zawyżona.

Niniejszy artykuł porusza kwestię przybliżeń w zakresie podatku dochodowe-
go od osób fizycznych. Ma na celu zasygnalizowanie szerszego problemu jakim 
jest stosowanie odpowiedniej metodologii przybliżeń na tle zawyżania podatku 
dochodowego. Hipotezą, weryfikowaną w artykule jest, że aktualnie stosowana 
metoda przybliżeń zwiększa obciążenia podatkowe obywateli.

1. Metody zaokrąglania liczb rzeczywistych

Rozpatrując pojedyncze liczby w każdym przypadku, niezależnie od sto-
sowanej metody zaokrągleń, generowany jest błąd wielkości przybliżenia. Ce-
lem doboru odpowiedniej metody zaokrągleń jest więc minimalizacja odchyleń 
wyniku całego działania – w tym przypadku będzie to dodawanie – od wartości 
faktycznej. W konsekwencji czego istotnym staję się dobór właściwego sposobu 
przybliżenia. 

Zdefiniowanie podstawowych pojęć występujących przy problematyce za-
okrągleń jest niezbędne do odpowiedniego jej zrozumienia. 
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Pierwszym z tych pojęć jest podłoga liczby rzeczywistej x. Nazywamy nią 
największą liczbę całkowitą, nie większa niż x tzn. 

	  
,

gdzie symbol  oznacza podłogę liczby rzeczywistej x. Jest ona również nazy-
wana cechą lub częścią całkowitą liczby. 

Analogiczną definicją do podłogi jest sufit liczby rzeczywistej x. Oznaczany 
jest on symbolem  Sufit liczby definiowany jest jako najmniejsza liczba cał-
kowita niemniejszą od x. Symboliczny zapis tej definicji jest następujący

	  
.

Oznaczenia dla podłogi oraz sufitu liczby zostały wprowadzone przez amery-
kańskiego matematyka Donalda Knutha. 

Znak lub signum liczby x należącej do zboru liczb rzeczywistych definiu-
je się następująco1

W dalszej części przez  będzie oznaczać przybliżenie liczby rzeczywistej x. 
Istnieje wiele różnych metod zaokrągleń, a ich wybór z reguły podyktowany 

jest wygodą oraz często nieznajomością innych metod. Jedną z częściej spotyka-
nych jest tak zwane zaokrąglanie w górę, gdzie liczba q jest najmniejszą liczbą 
całkowitą niemniejszą niż x, co można zapisać następująco 

.

Sposób ten wykorzystywany jest w wielu dziedzinach życia, m.in. przy obli-
czaniu podatku dochodowego. 

Analogiczną do wcześniej omawianej metody jest zaokrąglanie w dół, gdzie 
q jest największą liczbą całkowitą, nieprzekraczającą x, tj.

.

Kolejne metody zbliżone do siebie to zaokrąglanie w kierunku zera oraz z dala 
od zera. W pierwszym przypadku przybliżeniem liczby x jest jej część całkowita, 
z pominięciem jej części ułamkowej, tzn.

,

1 T. Krasiński, Analiza matematyczna. Funkcje jednej zmiennej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkie-
go, Łódź 2003, s. 13.
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analogicznie dla drugiej metody – zaokrąglenia z dala od zera – q jest przybliże-
niem liczby x w stronę nieskończoności, co zapisujemy: 

.

Ostatnią omawianą w artykule metodą jest najpopularniejsza z nich wszyst-
kich i stosowana prawdopodobnie najczęściej, metoda przybliżania do najbliższej 
liczby całkowitej. Gdy część ułamkowa jest ze zbioru {0, 1, 2, 3, 4} następuje za-
okrąglanie w dół zaś gdy ze zbioru {5, 6, 7, 8, 9} w górę.

Wszystkie wcześniej opisane metody, nazywane „bezpośrednim zaokrągle-
niem”, są jasno i precyzyjnie sformułowane. Problem pojawia się w sytuacji, gdy 
część ułamkowa ma postać 0,5. W literaturze można znaleźć kilka sposobów roz-
wiązania tego problemu. Między innymi przybliżenie w górę oraz przybliżenie 
w dół, w których gdy część ułamkowa wynosi 0,5 zawsze zaokrąglamy do naj-
bliższej liczby całkowitej odpowiednio w górę lub w dół, co przedstawiają kolejne 
dwa wzory

,

.

Innym sposobem przybliżenia liczby, która znajduje się dokładnie pomiędzy 
dwiema liczbami całkowitymi jest zaokrąglanie w kierunku zera oraz analogiczna 
w kierunku nieskończoności. Metody te dla liczb dodatnich i ujemnych są syme-
tryczne. Symbolicznie przedstawiamy to w postaci

,

Ostatnimi dwiema metodami zaokrągleń tego typu liczb jest przybliżanie 
do parzystej, zwana również zaokrągleniem Gaussa lub zaokrągleniem bankiera, 
oraz nieparzystej. Polegają one na zaokrągleniu danej liczby do najbliższej liczby 
całkowitej, która jest odpowiednio parzysta lub nieparzysta2. 

2. Średnie różnice wynikające z zaokrągleń

Jako że najbardziej problematycznym jest dobór odpowiedniej metody za-
okrąglenia w przypadku, gdy występuje część ułamkowa równa 0,5, właśnie ten 

2 A. Sherman, Engineering Drawing Standard Manual, Mechanical Engineering Branch God-
dard Space Flight Center, Greenbelt, MD, 1994, s. 90.
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problem zostanie omówiony. Ukazanie błędu przybliżenia nie powinny być spro-
wadzane jedynie do pojedynczej liczby, lecz jak już było wspomniane do całego 
działania. Zważając na ten fakt najodpowiedniejszą metodą wydaję się być osza-
cowanie średniej arytmetycznej z ciągu zaokrąglonych liczb i określenie przecięt-
nego błędu generowanego przez proces zaokrąglania.

Weźmy ciąg losowo wygenerowanych liczb całkowitych , następ-
nie do jego elementów zostaje dodana część ułamkowa tworząc w ten sposób ciąg 

Liczby otrzymane w ten sposób można zaokrąglać stosując jedną z wcześniej 
opisanych metod. Jako pierwszy zostanie ukazany błąd generowany przez meto-
dę zaokrąglenia z dala od zera. Aby tego dokonać zostanie oszacowana wartość 
średnia z n elementowej próby,

co można zapisać jako

Metoda powyższa generuje błąd systematyczny. Oznacza to, że każdy poje-
dynczy element wygenerowanego ciągu obarczony jest błędem wysokości 0,5. 
Jest to niekorzystna sytuacja, gdyż wykonując działania na „n” elementowej pró-
bie zwiększa błąd do 0,5*n. 

W analogiczny sposób można wyprowadzić ogólną postać wartości przecięt-
nej dla zaokrągleń w stronę zera. W tym przypadku zmieni się zaledwie znak przy 
części błędu systematycznego tj.

W obu przypadkach występuje taka sama wartość błędu. 
Następną metodą stosowaną przy przybliżaniu liczb o części ułamkowej rów-

nej 0,5 jest metoda zaokrąglania do parzystej lub nieparzystej. Obie metody są 
do siebie analogiczne. W przypadku tak zwanego zaokrąglenia gaussowskiego 
zaokrąglenie należy zapisać w następujący sposób: , gdy część całkowita 

 lub , gdy część całkowita , 
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Jak i w poprzednim przypadku, również tutaj zostanie oszacowana wartość 
średnia. Niemniej, przy tej metodzie przybliżeń czynność ta wymaga dodatko-
wych przekształceń. Wiadome jest, że średnia ważona ma postać:

,

gdzie:
 – wartości oczekiwane dla części całkowitej parzystej i nieparzystej odpo-

wiednio, dane poniższymi wzorami

oraz
 oznaczają ilość liczb parzystych oraz ilość liczb nieparzystych odpowied-

nio,
 liczbę elementów w próbie.

Istotny w tym przypadku jest fakt, że zbiór liczb naturalnych parzystych 
i zbiór liczb naturalnych nieparzystych jest równoliczny. Zbiór liczb naturalnych 
parzystych jest równoliczny ze zbiorem liczb naturalnych, podobnie jest dla zbio-
ru nieparzystego. Korzystając z własności równoliczności wiadomo, że zbiory 
te są sobie równoliczne. Idąc dalej, w przypadku równoliczności tychże zbio-
rów, prawdopodobieństwo wylosowania liczby należącej do zbioru parzystych 
i nieparzystych jest równe i wynosi 0,5 . Z teorii prawdopodobieństwa zapro-
ponowanej przez francuskiego matematyka Poissona wiadomo, iż prawdopodo-
bieństwo z punktu widzenia częstości otrzymania pewnego zdarzenie jest grani-
cą obserwowanej częstości względnej przy bardzo dużej liczbie losowań3. Zatem 
przy  ilość liczb należących do zbioru parzystych jest równa ilości liczb 
należących do zbioru nieparzystych. Z tej zależności wynika, że przeciętną war-
tość można zapisać:

3 S.D. Poisson, Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et matière 
civile, précédées des règles générales du calcul des probabilités, Bachelier, Paris 1837, s. 139–143, 
277.
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Po podstawieniu obu wartości średnich pod wzór estymator wartości oczeki-
wanej można zapisać:

co ostatecznie można zapisać jako:

Należy  zauważyć, iż w tym przypadku wartość błędu estymacji wynosi 
przeciętnie co w najmniej korzystnej sytuacji (gdzie P = n) wyniesie nie więcej niż 
0,5 otrzymane w poprzedniej metodzie. Z wcześniej opisanej zależności można 
zauważyć, że wraz ze wzrostem „n” błąd dąży do 0. Metoda przybliżeń do liczb 
nieparzystych jest analogiczna, jej błąd jest równy co do wartości błędowi przy 
stosowaniu zaokrągleń do liczb parzystych więc wyprowadzanie tego błędu zo-
stanie zaniechane. 

3. Metodologia liczenia podatku zgodnie z polskim ustawodawstwem

Zgodnie z polskim prawem pracy kwotą, jaka widnieje na umowach o pracę 
jest kwota brutto. Jest to zatem podstawowa kwota wynagrodzenia, która nie jest 
pomniejszona o koszty uzyskania przychodu, w tym koszty składek zdrowotnych. 
Część składek z tego tytułu może być obligatoryjnych, część natomiast dobro-
wolnych.

Do składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z ustawą o systemie ubez-
pieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 roku należą składki na ubezpie-
czenie4:

•	 emerytalne;
•	 rentowe;
•	 chorobowe;
•	 wypadkowe.
Powyższe składki stanowią w większości obciążenie zarówno pracownika, 

jak i pracodawcy (wyjątek stanowi składka na ubezpieczenie wypadkowe, w cało-
ści pokrywana przez pracownika). Odpowiednio od podstawy wymiaru odliczane 
są zatem następujące kwoty5:

•	 9,76%

4 Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 1.
5 Ibidem, art. 22 ust 1, z zastrzeżeniem ust. 2.
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•	 1,50%
•	 2,45%
•	 0,40%–8,12%.
Ponadto od wynagrodzenia przysłowiowego Kowalskiego odliczana jest 

jeszcze składka na ubezpieczenie zdrowotne (9% wynagrodzenia pomniejszone-
go o składki na ubezpieczenia społeczne), której znaczna część (7,75%) stanowi 
jednak w późniejszych kalkulacjach część odliczaną od wyliczonego podatku.

Zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych, od dochodu odliczyć można 
także tzw. koszty uzyskania przychodu6: 111,25 zł dla pracownika „miejscowe-
go”, oraz 139,06 zł dla pracownika „dojeżdżającego”.

Od wyliczonej podstawy opodatkowania wylicza się następnie odpowiednią 
kwotę należnego podatku. Stawki podatku dochodowego przedstawiono w tab. 1.

Tabela 1. Stawki podatku dochodowego w Polsce

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi

ponad do

85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Źródło: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, art. 27 
ust 1.

Zgodnie z artykułem 13 Ordynacji podatkowej przy wyliczaniu kwoty podat-
ku stosuje się następujące zaokrąglenia7: 

1) mniej niż 50 groszy pomija się;
2) 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
Wskazana metoda jest więc zgodna z opisaną w pierwszych częściach niniej-

szego artykułu, przy której wartość połowiczną zaokrągla się „z dala od zera”.
Niezależnie od przyjętej metodologii wyliczenia każda z metod przybliżeń 

wygeneruje pewien poziom błędu. Jednakże najbardziej prawidłowym z punktu 
widzenia zmniejszenia niezgodności, jak zostało już wspomniane w poprzedniej 
części artykułu, jest zaokrąglenie w kierunku liczby parzystej, tudzież nieparzy-
stej. W związku z tym, że Ordynacja podatkowa wskazuje inną metodologię przy-
bliżeń domniemać można, że budżet państwa pozostaje niedofinansowany po-
przez niepełne obciążenie podatkowe, bądź obciążenia te są nadmierne. Osobną 
kwestią pozostaje zastosowanie braku przybliżeń w zakresie do pełnych złotych, 
a zastosowanie przybliżenia do pełnych gorszy.

6 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 22, ust 2.
7 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, art. 13.
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4. Badanie rozbieżności pomiędzy metodą ustawową a metodą 
do najbliższej parzystej

Na potrzeby badania wygenerowano losowo zbiór 50 kwot będącymi hipo-
tetycznymi wartościami podatku dochodowego od osób fizycznych. Zbiór ten 
przedstawiono w tab. 2.

Tabela 2. Hipotetyczne wartości podatku wraz z przybliżeniem (w zł)

Wartość podatku Przybliżenie ustawowe Odchylenie Przybliżenie do parzystej Odchylenie

1 2 3 4 5

4790,44 4790 –0,44 4790 –0,44

12368,37 12368 –0,37 12368 –0,37

7879,94 7880 0,06 7880 0,06

8969,24 8969 –0,24 8969 –0,24

9653,06 9653 –0,06 9653 –0,06

2526,57 2527 0,43 2527 0,43

11606,68 11607 0,32 11607 0,32

7860,52 7861 0,48 7861 0,48

7626,51 7627 0,49 7627 0,49

11193,40 11193 –0,40 11193 –0,40

12982,78 12983 0,22 12983 0,22

3384,99 3385 0,01 3385 0,01

13008,61 13009 0,39 13009 0,39

2095,72 2096 0,28 2096 0,28

6359,39 6359 –0,39 6359 –0,39

11837,17 11837 –0,17 11837 –0,17

4612,44 4612 –0,44 4612 –0,44

7321,02 7321 –0,02 7321 –0,02

1252,37 1252 –0,37 1252 –0,37

2827,25 2827 –0,25 2827 –0,25

12055,92 12056 0,08 12056 0,08

1544,35 1544 –0,35 1544 –0,35

2827,12 2827 –0,12 2827 –0,12
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Tab. 2 cd.

1 2 3 4 5

6640,26 6640 –0,26 6640 –0,26

8639,61 8640 0,39 8640 0,39

11349,03 11349 –0,03 11349 –0,03

9385,35 9385 –0,35 9385 –0,35

1156,63 1157 0,37 1157 0,37

3084,19 3084 –0,19 3084 –0,19

5750,50 5751 0,50 5750 –0,50

2860,34 2860 –0,34 2860 –0,34

5282,93 5283 0,07 5283 0,07

8359,18 8359 –0,18 8359 –0,18

13103,67 13104 0,33 13104 0,33

10659,04 10659 –0,04 10659 –0,04

13666,76 13667 0,24 13667 0,24

4763,20 4763 –0,20 4763 –0,20

11371,93 11372 0,07 11372 0,07

6722,12 6722 –0,12 6722 –0,12

8454,46 8454 –0,46 8454 –0,46

11736,23 11736 –0,23 11736 –0,23

11604,77 11605 0,23 11605 0,23

8155,69 8156 0,31 8156 0,31

8564,50 8565 0,50 8564 –0,50

10419,02 10419 –0,02 10419 –0,02

12877,60 12878 0,40 12878 0,40

13077,83 13078 0,17 13078 0,17

11698,11 11698 –0,11 11698 –0,11

6879,31 6879 –0,31 6879 –0,31

11317,52 11318 0,48 11318 0,48

Suma odchyleń 0,38 –1,62

Średnia 0,01 –0,03

Źródło: opracowanie własne.
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Wśród wygenerowanych 50 wartości w dwóch przypadkach pojawia się war-
tość podatku, który kończy się wartością 50 groszy. Jak można zauważyć suma 
odchyleń w przypadku metodologii zgodnej z polskim prawem podatkowym war-
tość ta jest dodatnia, w przypadku metody przybliżenia do najbliżej parzystej licz-
by ujemna (autorzy wybrali tą metodę, jako jedną z dwóch dających najmniej-
szą różnicę w zbiorze liczb rzeczywistych). Średnie odchylenie niższe jest jednak 
w metodologii ustawowej. Dla ustalenia istotności różnic pomiędzy wskazanymi 
grupami wykonano test sumy rang Wilcoxona (ze względy na brak normalności 
rozkładów autorzy nie mogli zastosować testów na istotność średnich). Wyniki 
testu przedstawiono w tab. 3.

Tabela 3. Wyniki testu sumy rang Wilcoxona

Test dla różnic pomiędzy odch_pod i odch_parz
Hipoteza zerowa: Mediany z dwóch populacji są jednakowe
 n1 = 50, n2 = 50
 w (suma rang, próba 1) = 2623
 z = (2623 – 2525) / 145,057 = 0,675594
 P(Z > 0,675594) = 0,249649
 dwustronna wartość p = 0,499298

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie przeprowadzonego testu nie ma podstaw do odrzucenia hipote-
zy zerowej. Oznacza to, że wielkości odchyleń w przypadku przybliżenia podat-
kowego i przybliżenia do liczby parzystej nie są istotnie od siebie różne.

Zakończenie

W matematyce znane jest co najmniej kilka metodologii przybliżeń stosowa-
nych w różnych dziedzinach nauk. Również przy obliczaniu wielkości obciąże-
nia podatkowego stosuje się przybliżenie. Nie jest to jednak metodologia dająca 
wartość najmniejszego błędu. Autorzy postawili zatem hipotezę, że metrologia ta 
zawyża obciążenie podatkowe obywateli. W trakcie przeprowadzonego badania 
okazało się, że istotność różnic pomiędzy stosowanymi metodami nie jest istotna. 
Hipoteza zatem nie została potwierdzona. Ze względu na charakter próby badaw-
czej, choć wynik nie może być uznany za statystycznie istotny, niniejszy artykuł 
stanowi ważny wstęp do dalszych rozważań w tym zakresie i jest elementem szer-
szych badań.
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Streszczenie

W matematyce znane jest co najmniej kilka metodologii przybliżeń stosowanych 
w różnych dziedzinach nauk. Autorzy podjęli próbę zweryfikowania hipotezy, że me-
trologia stosowana przez urzędy skarbowe zawyża obciążenie podatkowe obywateli. 
W trakcie przeprowadzonego badania okazało się, że istotność różnic pomiędzy metodo-
logią stosowaną przez urzędy skarbowe, a metodologią dającą najmniejsze różnice nie 
ma jednak istotnych różnic. Hipoteza zatem nie została potwierdzona. Charakter prze-
prowadzonego badania, dla którego wygenerowano szereg losowo dobranych wartości 
stanowi wstęp do dalszych rozważań w tym zakresie i jest częścią szerszych badań.

Summary

PERSONAL INTREST TAX IN POLAND  
UNDER THE APPROXIMATIONS THEORIES 

There is at least a few approximations methodologies in mathematics used in vari-
ous fields of science. The authors have attempted to verify the hypothesis that the me-
trology used by the Tax Offices overestimate tax burden on citizens. In the course of our 
audit it was found that there is no significance differences between the methodology ap-
plied by the tax authorities, and methodology which gives the smallest differences. This 
hypothesis has not been confirmed. The nature of the study, for which the generated ran-
dom number value is an introduction to further considerations in this regard and is part 
of a broader research.
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DETERMINANTY POZIOMU WARSZAWSKIEgO INDEKSU 
gIEłDOWEgO (WIg) W LATACH 2010–2012

Wstęp

W dobie wielu zawirowań na rynkach finansowych, a także niskich pozio-
mów stóp zwrotu oferowanych poprzez inwestycje w tradycyjne lokaty bankowe, 
coraz większego znaczenia nabierają inwestycje na rynku giełdowym. Globalny 
kryzys finansowy mający miejsce w ostatnich latach zdaje się potwierdzać tezę 
o ścisłym powiązaniu światowych rynków finansowych. Inwestycje w papiery 
wartościowe mogą przynieść znacząco wyższe stopy zwrotu. Są jednak obarczo-
ne również znacznie wyższym ryzykiem w stosunku do wielu innych form inwe-
stycji. Stąd niewątpliwie warto przeanalizować czynniki, które mogą mieć zna-
czący wpływ na kształtowanie się indykatorów rynków kapitałowych, jakimi są 
indeksy giełdowe.

W Polsce jednym z najważniejszych indeksów jest Warszawski Indeks Gieł-
dowy (WIG) obrazujący ruchy cenowe akcji notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Znalezienie narzędzia, które umożliwiłoby opisanie 
zmienności indeksu WIG mogłoby przyczynić się do wspomagania procesu decy-
zyjnego w zakresie realnych inwestycji dokonywanych na polskim rynku kapitało-
wym. Celem opracowania jest określenie czynników determinujących zmienność 
Warszawskiego Indeksu Giełdowego. W związku z tym w artykule zostanie zwe-
ryfikowana hipoteza o występowaniu wpływy kursów innych zagranicznych in-
deksów giełdowych oraz kursów walut jako istotnych czynników mogących mieć 
wpływ na kształtowanie się poziomu WIG-u. Na potrzeby weryfikacji niniejszej 
hipotezy wykorzystano narzędzie, jakim jest model ekonometryczny.

1. Warszawski Indeks giełdowy (WIg) i dotychczasowe próby 
objaśnienia jego zmienności 2 st

Warszawski Indeks Giełdowy stanowi jeden z najważniejszych indeksów 
giełdowych w Polsce swym zasięgiem obejmując ponad 350 spółek notowa-
nych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to pierwszy pol-
ski indeks giełdowy obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. WIG jest indeksem 

* Asystent, Zakład Finansów Korporacji, Instytut Finansów, Wydział Ekonomiczno-Socjolo-
giczny, Uniwersytet Łódzki.
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dochodowy, co oznacza, iż przy jego obliczaniu zostają uwzględnione zarówno 
ceny akcji wchodzących w skład indeksu, jak również dochody z dywidend czy 
praw poboru. Aktualnie w indeksie WIG zawarte są wszystkie spółki notowane 
na Rynku Głównym na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spełnia-
jące bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach1. Ponadto w połączeniu z popu-
larnym twierdzeniem, iż „giełda to barometr gospodarki”, może być on postrze-
gany jako wskaźnik obrazujący kondycję polskich przedsiębiorstw. Czynniki te 
skłaniają do wyboru do badania właśnie tego indeksu, jako zmiennej obrazującej 
sytuację na polskim rynku giełdowym. Dlatego też Warszawski Indeks Giełdowy 
będzie stanowił zmienną endogeniczną wykorzystaną w badaniu.

Poszukiwanie zależności przyczynowo-skutkowych na rynkach finansowych 
często obejmuje badania mające uchwycić wzajemny wpływ kursów określonych 
instrumentów finansowych, które pochodzą z różnych segmentów rynku finan-
sowego – np. rynku pieniężnego, kapitałowego oraz rynku walutowego. Proces 
ten może również obejmować badania w obrębie różnych rynków geograficznych 
np. analizę wpływu indeksów dużych giełd papierów wartościowych na indeksy 
z giełd mniejszych2. 

Pośród globalnych czynników, które mogą mieć wpływ na kształtowanie się 
Warszawskiego Indeksu Giełdowego można by wyróżnić z pewnością wartości 
innych zagranicznych indeksów akcyjnych, a także kursy różnych walut.

Dotychczasowe próby mające na celu określenie zmienności indeksu WIG 
zostały przeprowadzone przez J. Brzeszczyńskiego oraz R. Kelma3, którzy sta-
rali się uchwycić zależności pomiędzy tym indeksem a obrotami na Warszaw-
skiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz dwoma podstawowymi indeksami 
amerykańskimi, tj. Dow Jones Industrial Average (DJIA) i NASDAQ Composi-
te, jak również najważniejszym niemieckim indeksem akcji giełdy we Frankfur-
cie – DAX. Autorzy w badaniu tym potwierdzili postawioną wcześniej hipotezę 
o występowaniu wzajemnych zależności pomiędzy Warszawskim Indeksem Gieł-
dowym a indeksami giełd światowych oraz obrotami giełdowymi.

Tematyką zmienności Warszawskiego Indeksu Giełdowego zajmowali się rów-
nież M. Doman i R. Doman4, którzy swoje rozważania poświęcili prognozowaniu 
dziennej zmienności indeksu WIG, opierając się na danych wyższej częstotliwości.

Jeszcze inne badanie, mające na celu uchwycenie zależności między indek-
sem WIG i indeksami wybranych rynków kapitałowych, zostało przeprowadzone 

1 Strona internetowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, http://www.gpw.pl [do-
stęp 04.05.2014].

2 J. Brzeszczyński, R. Kelm, Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów 
giełdowych i kursów walutowych, WIG-Press, Warszawa 2002, s. 95–97.

3 Ibidem, s. 95–117.
4 M. Doman, R. Doman, Prognozowanie dziennej zmienności indeksu WIG określonej za po-

mocą danych o wyższej częstotliwości, „Acta Universitatis Lodziensis” 2003, Folia Oeconomica 
166, s. 37–50.
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przez R. Karkowską5. Autorka w badaniu przeanalizowała zależności pomiędzy 
Warszawskim Indeksem Giełdowym a węgierskim indeksem BUX, niemieckim 
indeksem DAX, brytyjskim indeksem FTSE100 oraz amerykańskim indeksem 
S&P500. W swoich rozważaniach autorka doszła do wniosku, że największy 
wpływ na giełdę warszawską ma rynek węgierski, jednak tendencja ta jest male-
jąca. W badaniu wykazano również rosnące oddziaływanie na rynek polski rynku 
niemieckiego. Oddziaływanie rynku brytyjskiego było natomiast stabilne. Wpływ 
rynku amerykańskiego wstępował – w badanym przez autorkę okresie był on jed-
nak nieznaczny.

2. Wpływ wybranych zagranicznych indeksów giełdowych 
oraz kursów walutowych na indeks WIg

Przygotowane na potrzeby niniejszego artykułu badanie, obok analizy zależ-
ności pomiędzy indeksem WIG i indeksami giełd zagranicznych, skupia się rów-
nież na uchwyceniu zależności pomiędzy Warszawskim Indeksem Giełdowym 
oraz kursami walutowymi. Dla potrzeb niniejszego badania spośród zagranicz-
nych indeksów, które zdaniem autora mogą oddziaływać na koniunkturę giełdo-
wą w Polsce, zostały wybrane indeksy gospodarki niemieckiej DAX oraz indeks 
gospodarki amerykańskiej S&P500. Jeśli chodzi natomiast o kursy walutowy zo-
stały tu wybrane kursy dolara amerykańskiego oraz jena japońskiego względem 
złotego. Opisane indeksy giełdowe i kursy walutowe na potrzeby badania będą 
służyły jako zmienne egzogeniczne.

2.1. Indeksy giełdowe DAX i S&P500

Pierwszy z wymienionych indeksów (DAX) to główny indeks giełdy nie-
mieckiej. W jego skład wchodzi 30 największych spółek pod względem kapita-
lizacji oraz obrotu funkcjonujących w Niemczech. Każdej spółce przyznaję się 
wagę, odpowiednią do jej wielkości. Jest to najważniejszy niemiecki indeks akcji. 
Przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno wzrost cen akcji, jak i wzrost kapi-
tału następujący wskutek wypłaty dywidendy. Indeks ten jest obliczany od 1 lipca 
1988 roku6.

Drugi z wymienionych indeksów (S&P500) to indeks akcji spółek notowa-
nych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku. Odzwierciedla on 

5 R. Karkowska, Wpływ zagranicznych rynków kapitałowych na zmienność indeksu WIG, „Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2013, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 
nr 60, s. 449–457.

6 http://inwestycje.pl/ [dostęp 29.04.2014].
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sytuację 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw notowanych na gieł-
dzie7. 

Wybór tych indeksów znajduje swoje uzasadnienie ekonomiczne. Niemcy 
stanowią jedną z największych europejskich gospodarek. Ponadto to kraj, któ-
ry absorbuje największą część polskiego eksportu8, co może świadczyć o dużym 
uzależnieniu Polski od tej gospodarki. Indeks ten był również brany pod uwagę 
we wcześniejszych badaniach, opisanych powyżej, poświęconych określeniu de-
terminantów poziomu indeksu WIG. Zgodnie z teorią ekonomii należałoby ocze-
kiwać, iż zmiany poziomów głównych indeksów akcyjnych w Niemczech, a tak-
że w Polce, będą podążać w tym samym kierunku. Jeśli np. gospodarka głównych 
odbiorców polskiego eksportu będzie zwalniać, spowoduje to zmniejszenie wy-
datków na tamtejszy import, a tym samym zmniejszenie sprzedaży polskich eks-
porterów. W przypadku tej zmiennej objaśniającej można zatem oczekiwać dodat-
niego znaku parametru.

Stany Zjednoczone są postrzegane jako najważniejsza gospodarka w ska-
li globalnej. Bardzo często podkreśla się również wpływ giełdy amerykańskiej 
na pozostałe giełdy światowe. Świadczyć o tym mogą badania innych autorów 
przytoczone we wcześniejszej części artykułu. Wpływ ten nie jest jednak jedno-
znaczny. Z jednej strony można by oczekiwać, iż w momencie wzrostów na gieł-
dzie amerykańskiej pozostałe giełdy światowe będą podążały w tym samym kie-
runku. Z drugiej jednak strony należy pamiętać o teorii zakładającej przepływ 
kapitału pomiędzy rynkami rozwiniętymi i dopiero rozwijającymi się, który wi-
doczny jest zwłaszcza w czasach kryzysu i okresu tuż po nim9. Taki właśnie okres 
analizowany jest w opracowaniu. Wobec tego można by tu założyć, iż inwestorzy 
w takich właśnie okresach mają skłonność do przenoszenia środków z krajów roz-
wijających się (jak Polska) do krajów rozwiniętych o ugruntowanej pozycji (jak 
USA),co może zaowocować ujemnym znakiem przy tej zmiennej egzogenicznej.

2.2. Kursy walut dolar/złoty i jen japoński/złoty

W niniejszym opracowaniu, obok indeksów giełdowych z innych giełd świa-
towych, dla objaśnienia zmienności Warszawskiego Indeksu Giełdowego zostały 
również wykorzystane kursy walutowe. Podejście to jest zgodne z przytoczoną 
wcześniej teorią wskazującą na to, iż poszukiwanie zależności przyczynowo-
-skutkowych na rynku finansowym może odbywać się pomiędzy jego różnymi 
segmentami. 

7 http://www.bloomberg.com/ [dostęp 29.04.2014].
8 Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów, GUS, www.stat.gov.pl [dostęp 

15.05.2014].
9 E. Bilewicz, Światowy kryzys finansowy a napływ kapitału do krajów rozwijających się, 

„Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, 
nr 24, s. 25–38.
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Jednym z kursów walutowych mogących mieć wpływ na kształtowanie się 
indeksu WIG jest kurs dolara amerykańskiego względem złotego. Obrazuje on re-
lacją pomiędzy gospodarką polską i jedną z najważniejszych światowych gospo-
darek. W tym przypadku teoretycznie z jednej strony można by oczekiwać dodat-
niego znaku przy współczynniku, gdyż osłabianie się polskiej waluty względem 
dolara może prowadzić do wzrostu popytu na polski eksport, przyczyniając się 
do poprawy sytuacji polskich przedsiębiorstw. Mogłoby to znaleźć odzwiercie-
dlenie we wzroście poziomu indeksu WIG. Z drugiej jednak strony, umacnia-
jący się dolar może przyczyniać się do hamowania wzrostu gospodarki USA. 
Należy w tym miejscu wspomnieć, że stan gospodarki Stanów Zjednoczonych 
oraz tamtejsze indeksy giełdowe uważane są za czynniki mające bardzo duży 
wpływ na ceny akcji na parkietach całego świata. Gdyby więc dolar umacniał się 
wobec złotego, oznaczałoby to niską konkurencyjność amerykańskiego eksportu 
i tym samym ujemny bilans handlowy USA. Z racji tego, że polski eksport do Sta-
nów Zjednoczonych nie jest znaczący10, można oczekiwać, że ważniejszy będzie 
tu efekt związany z konkurencyjnością amerykańskiego eksportu, co zaowocuje 
ujemnym współczynnikiem przy tej zmiennej objaśniającej.

Ostatnią analizowaną w opracowaniu zmienną jest kurs jena japońskiego 
względem złotego. Użycie tej wielkości może być uzasadnione zjawiskiem tzw. 
carry trade. Strategia ta zaliczana jest do strategii spekulacyjnych. Polega ona 
na zadłużaniu się w walucie kraju o niskiej stopie procentowej, oraz lokowaniu 
tak uzyskanych środków w walutę kraju o wyższej stopie11. Wysokie stopy pro-
centowe sprzyjają umacnianiu się waluty, niskie stopy osłabiają ją. Jeżeli więc 
np. jen osłabiłby się względem złotego, oznaczałoby to relatywnie niskie stopy 
procentowe w Japonii i wyższe w Polsce, co zgodnie z carry trade, sprzyjałoby 
zadłużaniu się w Japonii i zakupie aktywów w Polsce. Mogłoby to następnie do-
prowadzić do podwyższenia cen polskich akcji i tym samym do wzrost indeksu 
WIG. W związku z tym, zgodnie z teorią ekonomii, kurs jena względem złotego 
powinien przyjmować współczynnik dodatni.

3. Metodologia badania

Dla weryfikacji prawdziwości przyjętych założeń o wskazanych zmiennych 
jako determinantach mających wpływ na kształtowanie się poziomu indeksu WIG 
posłużono się modelem ekonometrycznym. Możliwość i zasadność wykorzystania 
narzędzi, jakie stanowią modele ekonometryczne dla objaśniania indeksów oraz kur-
sów giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest wskazana 

10 Obroty handlu zagranicznego…
11 C. Burnside, M. Eichenbaum, S. Rebelo, Carry trade: The gains of diversification, „Journal 

of the European Economic Association” 2008, vol. 6(2–3), s. 581–588.
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w literaturze przedmiotu12. Modele ekonometryczne mogą stanowić użyteczne na-
rzędzia wspomagające proces budowy skutecznych strategii inwestycyjnych.

W przygotowanym na potrzeby niniejszego artykułu modelu wykorzystano 
dane w ujęciu miesięcznym pochodzące z okresu od stycznia 2010 roku do grud-
nia 2012 roku, co dało łącznie 36 obserwacji. Poziomy omawianych indeksów 
giełdowych tj. WIG, DAX, S&P500, a także kursów dolar/złoty (USD/PLN) i jen 
japoński/złoty (JPY/PLN) są powszechnie dostępne w Internecie. Dla celów ni-
niejszej pracy wykorzystano dane dostępne na stronach internetowych Biura Ma-
klerskiego Banku Ochrony Środowiska13.

W procesie budowy modelu rozpatrywana była postać liniowa funkcji warto-
ści indeksu WIG. Można ją zapisać w następujący sposób:

y = a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3 + a4x4 + εt
gdzie:

y – poziom indeksu WIG [pkt] – zmienna objaśniana,
x1 – poziom indeksu DAX [pkt] – zmienna objaśniająca,
x2 – poziom indeksu S&P500 [pkt] – zmienna objaśniająca,
x3 – kurs dolara względem złotego – zmienna objaśniająca,
x4 – kurs jena względem złotego – zmienna objaśniająca,
∈ – zmienna losowa.
W celu estymacji parametrów równania został wykorzystany program 

GRETL. Jest to aplikacja wykorzystująca klasyczną metodę najmniejszych kwa-
dratów (KMNK). Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż aby móc ją zastosować, 
konieczne jest spełnienie określonych warunków:

• szacowane równanie musi być liniowe względem swoich parametrów;
• Liczba obserwacji (w tym przypadku 36) musi być większa od liczby sza-

cowanych parametrów (w tym przypadku 5);
• Zmienne objaśniające są liniowo niezależne (nie są współliniowe).
Z racji tego, że wszystkie 3 warunki są spełnione, zastosowanie KMNK jest 

dopuszczalne.

4. Wyniki badania

Należy podkreślić, iż przed ostateczną estymacją został wykonany szereg 
prób mających na celu objaśnienie zmienności poziomu Warszawskiego Indek-
su Giełdowego również w oparciu o inne zmienne, których zdaniem autora wy-
korzystanie było zgodne z teorią ekonomii lub też, które występowały we wcze-
śniejszych badaniach poświęconych tej tematyce. Pośród tych zmiennych można 
wyróżnić m. in. indeks giełdy węgierskiej (BUX), giełdy londyńskiej (FTSE), czy 

12 J. Brzeszczyński, R. Kelm, Ekonometryczne modele…, s. 19–20.
13 http://bossa.pl/ [dostęp 15.05.2014].
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kurs euro względem złotego (EUR/PLN). Ze względu na występowanie autokore-
lacji, czy braku lub niskiej istotności zmiennych najbardziej zadowalające wyniki 
przyniosła jednak zaprezentowana poniżej estymacja.

Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2010:01–2012:12 (N = 36)
Zmienna zależna (Y): WIG

 Współczynnik Błąd stand. t-Studenta wartość p

Const 45792,1 4393,69 10,4223 <0,00001 ***

DAX 6,64287 0,647035 10,2666 <0,00001 ***

S_P500 –21,338 3,53746 –6,0320 <0,00001 ***

USD –10588,4 1815,79 –5,8313 <0,00001 ***

JPY 3507,93 1119,38 3,1338 0,00376 ***

Średn. arytm. zm. zależnej  43093,04 Odch.stand.zm.zależnej  3666,193

Suma kwadratów reszt  38768789 Błąd standardowy reszt  1118,305

Wsp. determ. R-kwadrat  0,917589 Skorygowany R-kwadrat  0,906956

F(4, 31)  86,29121 Wartość p dla testu F  2,40e-16

Logarytm wiarygodności -301,0947 Kryt. inform. Akaike’a  612,1894

Kryt. Bayes. Schwarza  620,1070 Kryt. Hannana-Quinna  614,9529

Autokorel.reszt - rho1  0,083338 Stat. Durbina-Watsona  1,806143

Na podstawie zaprezentowanych powyżej statystyk widać, iż uzyskano sto-
sunkowo wysoki współczynnik determinacji (ponad 0,9175). Statystyka Durbina-
-Watsona osiągnęła poziom ponad 1,80.

Kształt modelu po oszacowaniu parametrów przyjmuje postać:

yt = 45792,1 + 6,64287x1t – 21,338x2t – 10588,4x3t + 3507,93x4t
tj = (10,4223)      (10,2666)      (–6,0320)    (–5,8313)      (3,1338) 

gdzie: 
yt – poziom indeksu WIG w okresie t [pkt],
x1t – poziom indeksu DAX w okresie t [pkt],
x2t – poziom indeksu S&P500 w okresie t [pkt],
x3t – kurs dolara względem złotego w okresie t,
x4t – kurs jena względem złotego w okresie t.
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Dokonując interpretacji oceny uzyskanych parametrów można stwierdzić, iż:
• Wyraz wolny oszacowano na poziomie 45792,1.
• Jeżeli poziom indeksu DAX wzrośnie o 1 punkt, to (ceteris paribus) po-

ziom indeksu WIG wzrośnie o 6,64287 pkt.
• Jeżeli poziom indeksu S&p500 wzrośnie o 1 punkt, to (ceteris paribus) po-

ziom indeksu WIG spadnie o 21,338 pkt.
• Jeżeli kurs dolara względem złotego wzrośnie o 1zł, to (ceteris paribus) 

poziom indeksu WIG spadnie o 10588,4 pkt. 
• Jeżeli kurs jena względem złotego wzrośnie o 1 zł, to (ceteris paribus) po-

ziom indeksu WIG wzrośnie o 3507,93 pkt.
Na rys. 1 przedstawiono również wykres zależności empirycznej i wyrówna-

nej wartości zmiennej WIG względem czasu:

Rysunek 1. Wykres zależności empirycznej i wyrównanej wartości zmiennej WIG  
względem czasu

Źródło: opracowanie przy użyciu programu GRETL

Dokonując merytorycznej oceny przedstawionego modelu należy zwrócić 
uwagę, że wszystkie znaki parametrów przy zmiennych są zgodne z przedsta-
wioną wcześniej teorią ekonomii. Dodatni parametr przy indeksie DAX świadczy 
o tym, iż zmiany polskiego i niemieckiego indeksu akcyjnego podążają w tym 
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samym kierunku. Ujemny znak przy indeksie S&P500 wskazuje natomiast, że in-
deks ten podąża w kierunku odwrotnym do Warszawskiego Indeksu Giełdowego, 
co może świadczyć o odpływie kapitału giełdowego z Polski do USA w analizo-
wanym okresie. Ujemny parametr kursu dolara może stanowić dowód na znaczący 
wpływ giełdy amerykańskiej na polską (deprecjacja dolara zwiększa amerykański 
eksport, prowadząc do wzrostu cen akcji). Dodatni znak w przypadku kursu jena 
względem złotego, może znaleźć uzasadnienie we wspomnianym wcześniej zja-
wisku carry trade.

Przeprowadzając statystyczną ocenę uzyskanych wyników należy stwierdzić, 
iż dla 36 obserwacji i 5 szacowanych parametrów liczba stopni swobody w staty-
styce t-Studenta wynosi 31. Na poziomie istotności α = 0,01 wartość tα = 2,744. 
Moduły statystyk t-Studenta wszystkich parametrów równań są wyższe od od-
czytanej wartości krytycznej. Oznacza to, że każdy z oszacowanych parametrów 
jest istotny statystycznie na poziomie istotności mniejszym od 0,01. Współczyn-
nik determinacji R2 = 0,917589 oznacza, że model objaśnia 91,7589% zmien-
ności wartości indeksu WIG. Skorygowany współczynnik determinacji KR2 = 
0,906956 oznacza, że model objaśnia 90,6956% zmienności wariancji wartości 
indeksu WIG. Obie te wartości należy uznać za zadowalająco wysokie. Wartość 
statystyki Durbina-Watsona wynosi DW = 1,806143. Na poziomie istotności α = 
0,05, z tablic wartości krytycznych testu DW można odczytać dolną i górną war-
tość: dl = 1,236, du = 1,724. Ponieważ DW > du, nie ma podstaw do odrzucenia 
hipotezy zerowej, mówiącej o braku autokorelacji reszt składnika losowego. Do-
konując testu normalności rozkładu reszt testem Doornika-Hansena otrzymano 
chi-kwadrat(2) = 3,079 z wartością p 0,21448. W związku z tym można wniosko-
wać, iż na poziomie istotności α=0,05 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy ze-
rowej, mówiącej iż dystrybuanta empiryczna ma rozkład normalny (reszty mają 
rozkład normalny).

Zakończenie

Dokonując podsumowania powyższych rozważań należy stwierdzić, iż hi-
potezę o występowaniu wpływu innych zagranicznych indeksów giełdowych 
(w tym przypadku DAX oraz S&P500) oraz kursów walut (tutaj USD/PLN 
oraz JPY/PLN) można zweryfikować w sposób pozytywny. Należy jednak zazna-
czyć, iż zaprezentowany model, mający służyć weryfikacji założenia o zapropo-
nowanych zmiennych jako determinantach Warszawskiego Indeksu Giełdowego, 
nie jest na pewno narzędziem doskonałym. Może jednak stanowić pewien dowód 
na silną współzależność czynników składających się na rynek kapitałowy.

Oszacowane parametry modelu można uznać za zadowalające. Dają się 
one zinterpretować w ekonomicznie sensowny sposób. Wysokie R2 oraz bardzo 
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wysoka istotność statystyczna zmiennych objaśniających również wpływa-
ją na pozytywną ocenę modelu. Wykres zależności empirycznej i wyrównanej 
wartości zmiennej WIG, względem czasu wskazuje na silne dopasowanie obu 
zmiennych. Jednocześnie w równaniu nie występuje nadmierna ilość zmiennych, 
co również może pozytywnie przekładać się na wiarygodność przedstawionego 
modelu. 

Mając powyższe na uwadze można uznać, iż zaproponowane zmienne ob-
jaśniające, tj. kursy indeksów DAX oraz S&P500 i kursu walutowe USD/PLN 
oraz JPY/PLN miały znaczny wpływ na kształtowanie się poziomów Warszaw-
skiego Indeksu Giełdowego w analizowanym okresie. Uzyskane wyniki mogą 
stanowić pewną wartość dodaną jako uzupełnienie do przeprowadzonych wcze-
śniej przez innych autorów badań i analiz w zakresie zmienności Warszawskiego 
Indeksu Giełdowego.
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Streszczenie

W artykule została podjęta próba objaśnienia zmienności Warszawskiego Indeksu 
Giełdowego (WIG). W tym celu zweryfikowana została hipoteza o istnieniu wpływu 
kursów innych zagranicznych indeksów giełdowych oraz kursów walut na kształtowa-
nie się poziomu WIG-u. Dla odpowiedniej weryfikacji hipotezy skonstruowano model 
ekonometryczny mający na celu uchwycenie analizowanych zależności przyczynowo-
-skutkowych. Otrzymane wyniki pozwoliły na pozytywne zweryfikowanie postawionej 
hipotezy badawczej.
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Summary

DETERMINANTS OF THE WARSAW STOCK EXCHANgE INDEX (WIg)  
IN THE YEARS 2010–2012

The article attempted to explain the variability of the Warsaw Stock Exchange In-
dex (WIG). The aim of the study was to verify the hypothesis there exist the impact of 
foreign stock exchange indexes and currency exchange rates on the WIG. To achieve the 
purpose a suitable econometric model aimed at capturing analyzed cause-and-effect rela-
tionships was constructed. The results obtained from the study allow to positively verify 
the research hypothesis.





JOANNA GóRNA*, KAROLINA GóRNA* 

ROZMYTA REgRESJA WIELORAKA  
W MODELOWANIU DOCHODÓW ROZPORZĄDZALNYCH 

W WYBRANYCH REgIONACH UE W ROKU 2010 
Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW  

EKONOMETRII PRZESTRZENNEJ

Wstęp

Rzeczywistość ekonomiczna cechuje się ogromną zmiennością, co w zna-
czący sposób utrudnia modelowanie procesów gospodarczych. Niemożność pre-
cyzyjnego określenia zmiennych, charakteryzujących te procesy często staje 
w sprzeczności z przywiązaniem metod ekonometrycznych do bardzo dokładne-
go ich opisu. Przykładem zmiennej problematycznej w modelowaniu są dochody 
rozporządzalne. Charakteryzują się one polaryzacją zarówno wewnątrz regionów, 
jak i pomiędzy nimi. Wysokie zróżnicowanie wewnątrz regionów pociąga za sobą 
problem określenia wspomnianych dochodów za pomocą jednej konkretnej war-
tości. Wykorzystanie średniej, jako wartości reprezentującej badane zjawisko, 
nie odwzorowuje rzeczywistości, w której poziom dochodów przyjmuje wartości 
od bardzo niskich do bardzo wysokich. Klasyczna miara średnia jest w tym wy-
padku zbyt dużym uproszczeniem rzeczywistości.

Podczas modelowania procesów ekonomicznych badacz zawsze napotyka 
różnego typu problemy. Przede wszystkim mogą pojawić się trudności z dostę-
pem do danych, brakiem pewnych danych w ogóle, czy brak możliwości prze-
prowadzenia powtarzalnego eksperymentu naturalnego. Dodatkowo, stosowane 
przez badaczy metody matematyczne są bardzo skoncentrowane na precyzyjności 
opisu. Zmienne opisujące procesy ekonomiczne często nie tylko nie charaktery-
zują się precyzyjnością, a wręcz przeciwnie – cechują się ogromną nieprecyzyjno-
ścią. Nieprecyzyjność można zdefiniować jako niemożność dokładnego ilościo-
wego wyrażenia wartości badanych zmiennych. Trudność sprecyzowania jednej 
dokładnej wartości opisującej zmienną może między innymi wynikać z dużej dys-
persji, wielomodalnego rozkładu lub jakościowego charakteru zmiennej. Usilne 
starania, aby zmienne o charakterze nieprecyzyjnym wyrazić bardzo dokładnie, 
mogą doprowadzić do tego, że model teoretyczny nie będzie opisywał rzeczywi-
stości w najlepszy sposób.

Jednym ze sposobów rozwiązania problemu nieprecyzyjności wiedzy eko-
nomicznej jest skorzystanie z teorii zbiorów rozmytych. Wprowadzenie do opisu 

* Doktorantka, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządza-
nia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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procesu wartości rozmytych pozwala bowiem na to, by dane wejściowe jak i wy-
niki otrzymane w badaniu, miały charakter nieprecyzyjny.

Celem podjętym w pracy jest pokazanie, że użycie rozmytych metod mode-
lowania regresji pozwala opisać badany proces w sposób bardziej zgodny z rze-
czywistością. W podsumowaniu zawarte są wnioski i kierunki dalszych badań.

1. geneza logiki rozmytej. Model Kima-Bishu

Logika rozmyta jest nieodłączna od teorii zbiorów rozmytych. Ich twórcą 
jest Lotfi Zadeh, który w roku 1965 roku opublikował artykuł Fuzzy sets (w pol-
skim przekładzie Zbiory rozmyte)1 w czasopiśmie „Information and Control”. Po-
wodem, który kierował Zadehem przy pisaniu artykułu, była potrzeba „opisania 
tych zjawisk i pojęć, które mają charakter wieloznaczny i nieprecyzyjny. Wcze-
śniej znane metody matematyczne, wykorzystujące klasyczną teorię zbiorów i lo-
gikę dwuwartościową, nie były w stanie rozwiązać tego typu problemów”2. Zadeh 
prawdziwość swojej teorii argumentuje słowami: „Classical logic has erred in de-
voting so little attention to approximate reasoning and focusing to such a high de-
gree on exact reasoning. […] But such models (classical logic) are so far removed 
from the real world that they don’t do you any good.” (Logika klasyczna popełniła 
błąd przywiązując tak małe znaczenie rozumowaniu przybliżonemu, jednocześnie 
skupiając się na rozumowaniu precyzyjnym. […] Jednak takie podejście jest tak 
odległe od rzeczywistości, że nie przyniesie żadnych korzyści.)3

W swoich oczekiwaniach Zadeh zakładał, że logika rozmyta przyczyni się 
do rozwoju takich nauk społecznych, jak ekonomia, psychologia, lingwistyka 
– „w dziedzinach, w których percepcja, emocje i zdolności i poznawcze człowie-
ka odgrywają kluczową rolę”4. Stało się jednak inaczej i początkowo logika ta 
była wykorzystywana głównie przez inżynierów, szczególnie w Japonii. Dopiero 
rozsławiona przez inżynierów i ich osiągnięcia, logika rozmyta zaczęła być wyko-
rzystana w innych dziedzinach. Dzieje się tak dlatego, ponieważ daje ona o wiele 
dokładniejsze możliwości opisu świata rzeczywistego, niż klasyczna logika dwu-
wartościowa. Jak powiedział Zadeh – „When the only tool you have is a hammer, 
everything begins to look like a nail” (Jeśli jedynym posiadanym narzędziem jest 
młotek, wszystko zaczyna przypominać gwoździe)5.

1 A. Piegat, Modelowanie i sterowanie rozmyte, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 
Warszawa 2003, s. 18.

2 D. Rutkowska, M. Piliński, L. Rutkowski, Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy 
rozmyte, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999, s. 45.

3 http://azer.com/aiweb/categories/magazine/24_folder/24_articles/24_fuzzylogic.html.
4 J. Kacprzyk, Wieloetapowe sterowanie rozmyte, WNT, Warszawa 2001, s. 5.
5 http://azer.com/aiweb/categories/magazine/24_folder/24_articles/24_fuzzylogic.html.
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Model rozmytej regresji z rozmytymi parametrami strukturalnymi oraz roz-
mytą zmienną objaśnianą został wprowadzony przez B. Kima i R.R. Bishu w ar-
tykule Evaluation of fuzzy linear regression models by comparing membership 
functions. Zaprezentowana w nim rozmyta metoda KMNK była podstawą do zbu-
dowania modelu estymowanego za pomocą rozmytej metody największej wiary-
godności. Najnowsze dokonania związane z aplikacją logiki rozmytej i zbiorów 
rozmytych prezentowane są w czasopiśmie „Fuzzy Sets and Systems”, wydawa-
nym przez Elsevier. Prezentowane są tam m.in. zastosowania zbiorów rozmytych 
w naukach informatycznych, biologicznych, medycznych oraz w ekonometrii.

2. Metodologia

2.1. Podstawy teorii zbiorów rozmytych

Logika rozmyta, zgodnie z definicją L. Zadeha, to podstawa wnioskowa-
nia opartego na niejednoznacznych i nieprecyzyjnych stwierdzeniach, w którym 
stosuje się metody teorii zbiorów rozmytych jako narzędzie. Zbiorem rozmytym 
A na pewnej przestrzeni X nazywa się zbiór par , gdzie 

 jest to funkcja przynależności zbioru rozmytego A.  może przyjmo-
wać wartości . Funkcja przynależności jest prostym uogólnie niem funkcji 
charakterystycznej zbioru. 

Zbiór rozmyty można zapisać jako ciąg zbiorów nierozmytych dzięki zasto-
sowaniu  ( ). Zbiór poziomu  jest to ostry zbiór 

. Jego funkcja charakterystyczna ma postać:

.

Zbiór rozmyty opisują następujące parametry: nośnik, jądro i wysokość. 
Nośnik (support) jest to podzbiór nierozmyty zbioru rozmytego A, którego 
wszystkie elementy mają niezerowy stopień przynależności do zbioru A:

.

Jądro to zbiór ostry tych elementów uniwersum, które w pełni należą do A:

.

Wysokość (supremum) jest to maksymalna wartość funkcji przynależności:

.

Szczególnym przypadkiem zbioru rozmytego jest liczba rozmyta. Aby 
zbiór rozmyty można nazwać liczbą rozmytą, muszą być spełnione następujące 
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warunki: przestrzeń X jest zbiorem liczb rzeczywistych, zbiór rozmyty jest zbio-
rem normalnym i wypukłym, a  jest przedziałami ciągła. Przypadkiem licz-
by rozmytej jest liczba trójkątna  opisana przez następującą funkcję przy-
należności:

,

gdzie: 

Liczba trójkątna jest zapisywana jako , gdzie  – centrum liczby 
rozmytej, a  – szerokości liczby rozmytej. W przypadku trójkątnej liczby 
symetrycznej .

Niech  będzie normalną, quasi-wklęsłą, półciągłą z góry 
funkcją zwaną rozkładem możliwości zmiennej rozmytej , której wartość nie 
jest znana. Wartość  oznacza możliwość, że zmienna rozmyta  przyjmie 
wartość :

, gdzie .

Aby na liczbach rozmytych dokonywać operacji matematycznych niezbęd-
ne są zasady dekompozycji i rozszerzania Zadeha. Zasada dekompozycji polega 
na wyrażeniu funkcji przynależności zbioru rozmytego za pomocą funkcji cha-
rakterystycznych zbiorów ostrych, natomiast zasada rozszerzania pozwala przenieść 
(rozszerzyć) różne operacje matematyczne ze zbiorów nierozmytych na zbiory rozmyte. 
Poniżej przedstawione zostaną podstawowe działania na dwóch liczbach rozmy-
tych L-R postaci  i . Inny zapis liczby trójkątnej ma 
następującą postać: 

,

gdzie , . Dla tak zapisanych liczb trójkątnych pod-
stawowe działania matematyczne są następujące:

•	 dodawanie A+B:

,

•	 odejmowanie A-B:

,



Rozmyta regresja wieloraka w modelowaniu dochodów rozporządzalnych... 159

•	 mnożenie , dla :
,

•	 dzielenie :
,

•	 dodawanie skalaru do liczby rozmytej :
,

•	 mnożenie liczby rozmytej przez skalar :
.

2.2. Model ekonometryczny z powiązaniami przestrzennymi zmiennej 
objaśnianej 

Wprowadzenie do modelu powiązań przestrzennych umożliwia uwzględ-
nienie wpływu jaki na poziom badanego zjawiska w jednym regionie ma poziom 
tego zjawiska w regionach sąsiednich. Aby było to możliwe, należy wykorzystać 
odpowiednią macierz powiązań, która definiuje strukturę przestrzenną sąsiedz-
twa6. W analizach ekonometrycznych najczęściej stosowana jest macierz pierw-
szego rzędu. Uwzględnia ona tylko sąsiedztwo poprzez wspólną granicę, standa-
ryzowaną wierszami do jedności7 postaci:

,

gdzie:  - wagi kwantyfikujące powiązania między i-tą oraz j-tą jednostką 
przestrzenną, przy czym , jeśli i=j oraz , dla .

Wprowadzenie powyższej modyfikacji do modelu ekonometrycznego jest 
ważne, ponieważ pominięcie powiązań przestrzennych badanych regionów może 
skutkować autokorelacją składnika losowego w stosowanym modelu regresji.

Model ekonometryczny uwzględniający zależności przestrzenne nazywa-
ny jest modelem opóźnienia przestrzennego (spatial lag model). W istocie jest 
to wówczas przestrzenny model autoregresyjny (spatial autoregressive model 
– SAR) postaci:

.

Model tego typu szacuje się metodą największej wiarygodności (MNW). 
Podczas weryfikacji takiego modelu najpierw bada się, czy parametr  jest staty-
stycznie istotny.

6 L. Anselin, Spatial Regression, University of Illinois, Urbana–Champaign 2006, s. 67.
7 K. Kopczewska, Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN, 

Wyd. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 56.
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2.3. Rozmyta metoda największej wiarygodności

Model ekonometryczny z rozmytymi parametrami strukturalnymi i rozmytą 
zmienną objaśnianą można zapisać w następujący sposób:

gdzie:  – rozmyta zmienna objaśniana,  
– rozmyty parametr strukturalny przy j-tej zmiennej objaśniającej.

Dzięki wykorzystaniu definiowanej wcześniej zasady dekompozycji powyż-
szy model można podzielić na trzy modele:

.

Każdy z trzech otrzymanych modeli estymuje się metodą największej wiary-
godności. W ten sposób otrzymuje się estymatory centrum i szerokości parame-
trów struktury . 

Aby móc przejść do oceny modelu, należy wprowadzić następujące definicje:
1) możliwość zajścia zdarzenia, że realizacja zmiennej rozmytej  będzie nie 

mniejsza niż realizacja 8:

.

1) możliwość, że realizacja zmiennej  będzie równa realizacji zmiennej  
definiowana jest następująco:

.

Ocenę dopasowania modelu do danych oblicza się w następujący sposób:9

Przyjmuje ona wartości z przedziału . Im jej wartość jest bliższa jedno-
ści, tym oszacowany model w większym stopniu jest dopasowany do wykorzy-
stywanych danych. 

Oprócz oceny dopasowania modelu oblicza się także miarę symetrii błędu. 
Jest ona dana wzorem:

8 B. Gładysz, Przedziałowa i rozmyta regresja, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2011, s. 22.
9 Ibidem, s. 31.



Rozmyta regresja wieloraka w modelowaniu dochodów rozporządzalnych... 161

.

Interpretacja jest następująca: jeśli , wówczas estymator jest obciążo-
ny w dół (wartości teoretyczne są zaniżone), a jeśli , wówczas estyma-
tor jest obciążony w górę (wartości są zawyżone).

3. Empiryczne modele rozmyte dochodów rozporządzalnych

3.1. Dane

Wykorzystane w badaniu dane dotyczą roku 2010 i obejmują wybrane kraje 
Unii Europejskie przedstawione na rys. 1. Dane pochodzą z bazy danych Eurostat 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/). W wypadku braku danych dokonano ekstra-
polacji. Rozmycie zmiennej zależnej (dochodów rozporządzalnych) zostało prze-
prowadzone w następujący sposób: jako wartość minimalną dla każdego regionu 
ustalono płacę minimalną w danym regionie lub w przypadku braku usankcjo-
nowania takiej instytucji – 40% średniej wartości dochodów rozporządzalnych 
w danych kraju. Dzięki temu wyznaczono centrum i szerokości liczby rozmytej 

.

Rysunek 1. Kraje UE objęte badaniem

Źródło: opracowanie własne
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3.2. Wyniki badania

3.2.1. Model trendu przestrzennego

Pierwszym estymowanym modelem był model trendu przestrzennego dla 261 
regionów poddanych badaniu. Model ten przyjmuje następującą postać:

,

gdzie:
 – trójkątna symetryczna rozmyta zmienna 

reprezentująca dochody rozporządzalne w regionie i-tym,
 – wektor jednostkowy,
 – gęstość zaludnienia (liczba mieszkańców/km2),
 – udział osób studiujących w wieku 25–64 lata w populacji regionów,

 – koordynaty przestrzenne regionu i-tego,
 – parametry 

strukturalne wyrażone w postaci rozmytych trójkątnych liczb.
Oszacowany zdekomponowany model trendu przyjął następującą postać:

Obliczone miary dopasowania dla modelu mają następujące wartości: 
 oraz , co wskazuje na dobre dopasowanie modelu do da-

nych oraz nieznaczne obciążenie estymatora w górę.

Rysunek 2. Zakres wartości parametru

Źródło: opracowanie własne
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Na rys. zaprezentowano zakres możliwych wartości parametru przy estyma-
cji klasycznej oraz rozmytej. Modelowanie dochodów tylko przy wykorzystaniu 
centrum zmiennej rozmytej (uśredniona wartość procesu w każdym regionie) 
umożliwia oszacowanie parametrów na bardziej precyzyjnym poziomie, jakkol-
wiek nieuwzględniającym wartości granicznych – minimalnych i maksymalnych. 
Wprowadzenie do modelowania rozmycia zmiennej zależnej pozwala na bardziej 
prawdopodobne oszacowanie parametrów, określone na szerszym zakresie war-
tości, co pomaga uwzględnić wartości najbardziej odbiegające od uśrednionych. 
W tab. 1 zostały przedstawione owe zakresy w przypadku podejścia klasyczne-
go i rozmytego. Podejście klasyczne uwzględnia centrum rozmytego parametru 
jako wartość wymodelowaną oraz rozszerzenie możliwości jej wahań o odchy-
lenie standardowe. Tymczasem w podejściu rozmytym zakres realizacji wartości 
parametru rozszerza się w następujący sposób: od minimalnego, określonego jako 
estymacja parametru dla minimalnych wartości zmiennej zależnej pomniejszona 
o odchylenie standardowe, do maksymalnego, czyli estymacji parametru dla mak-
symalnych realizacji zmiennej zależnej powiększonej o odchylenie standardowe.

Tabela 1. Wartości maksymalne i minimalne oszacowań parametrów  
przy podejściu klasycznym i rozmytym

Parametr

8 324,71 5 831,08 10 818,33 7 184,00 12 370,22

1,01 0,68 1,35 –0,24 2,65

181,23 135,93 226,53 113,37 301,84

–175,63 –210,01 –141,26 –259,66 –51,59

92,27 35,23 149,32 –67,97 318,95

Źródło: opracowanie własne.

Ze względu na duże zróżnicowanie centrum zmiennej rozmytej (współczyn-
nik zmienności ok. 34%), problemem może być łączenie w jednym modelu regio-
nów o takiej polaryzacji zmiennej (dochody charakteryzują się zarówno wysokim 
zróżnicowaniem wewnątrz regionu, jak i pomiędzy regionami). Pewnym rozwią-
zaniem tego problemu jest dokonanie podziału badanego obszaru na podobszary 
o prawdopodobnie niższym współczynniku zmienności analizowanej zmiennej. 
W tym celu zostały wydzielone cztery grupy:

1. grupa – regiony, dla których , 

2. grupa – ,
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3. grupa – ,

4. grupa – .

Skutkiem grupowania dla rozmytej zmiennej reprezentującej dochody rozpo-
rządzalne jest podział na obszary zaprezentowane na mapie (rys. 3).

Rysunek 3. Podział badanego obszaru na 4 grupy

Źródło: opracowanie własne

Dla każdego podziału również dokonano estymacji modelu trendu prze-
strzennego (zob. tab. 2). 

Tabela 2. Wyniki estymacji rozmytego modelu trendu przestrzennego dla grupowania

Podział 1 Podział 2 Podział 3 Podział 4

1 2 3 4 5

29,05% 7,87% 6,95% 10,52%

(14109,83; 
–4202,39)

(11650,00;  
3245,70)

(20370,86; 
13377,52)

(31446,14; 
14538,47)

(5,67; 7,85) (0,03; –0,26) (0,21; –0,42) (0,83; 1,17)

(76,97; -43,03) (49,82; 194,30) (16,01; 114,70) (111,85; -105,85)
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Tab. 2 cd.

1 2 3 4 5

(–132,03; -63,90) (16,58; 195,17) (55,69; 490,36) (2,02; 247,15)

(–104,55; 203,26) (40,10; –93,28) (–48,51; –247,34) (–237,90; –22,72)

istotne centra parametrów

–

0,872 0,975 0,987 0,997

–0,127 –0,002 –0,003 0,002

Źródło: opracowanie własne.

Analiza informacji zawartych w tab. 2 pozwala wysnuć wniosek, że spadek 
zróżnicowania centrum zmiennej rozmytej pozytywnie wpływa na dopasowa-
nie modelu do danych. Jednak problemem staje się utrata istotności zmiennych 
(szczególnie dla modelu z podziału 2 i podziału 3).

3.2.2. Model opóźnienia przestrzennego (SAR)

Kolejnym estymowanym modelem jest model z przesuniętą przestrzen-
nie zmienną objaśnianą, zwany także przestrzennym modelem autoregresyjnym 
(SAR), w wersji rozmytej, dla całego obszaru opisany wzorem:

,

gdzie:
 – macierz sąsiedztwa.

Wyniki estymacji rozważanego modelu SAR są następujące:

Miary dopasowania dla modelu SAR mają następujące wartości:  
oraz , co wskazuje na dobre dopasowanie modelu do danych (poprawa 
w stosunku do modelu trendu) oraz nieistotne obciążenie estymatora w górę. Lep-
sze miary dopasowania wskazują na pozytywny wpływ wprowadzenia do modelu 
zależności przestrzennych. Potwierdza to także wynik testu mnożnika Lagrange’a 
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dla modelu SAR (dla centrum zmiennej zależnej) na poziomie 16,31 z wartością 
p-value 0,00.

Tabela 3 zawiera wyniki wartości krańcowych estymowanych parametrów 
przy zastosowaniu podejścia klasycznego i rozmytego.

Tabela 3. Wartości maksymalne i minimalne szacowań parametrów  
przy podejściu klasycznym i rozmytym

Parametr

5048,31 3328,70 6767,91 2930,24 8320,23

0,44 0,22 0,66 –0,23 1,30

178,00 146,91 209,09 47,43 340,27

18,45 –5,47 42,37 –36,72 144,10

–84,51 –122,72 –46,30 –89,79 –58,31

Źródło: opracowanie własne. 

W przypadku modelu SAR hipoteza dotycząca zwiększenia zakresu moż-
liwości realizacji parametru nie została potwierdzona. Jest to wynikiem wpro-
wadzenia do modelowania macierzy sąsiedztwa, która zmienia proporcje mię-
dzy centrum a szerokościami poszczególnych realizacji zmiennej. Wprowadzenie 
macierzy W do modelu skutkuje utratą symetrii zarówno parametrów estymo-
wanych, jak i wartości teoretycznych. Pozostają one jednak nadal w formie liczb 
trójkątnych.

Dokonana została także estymacja modeli SAR dla określonych wcześniej 
grup regionów, jednak centra parametrów traciły na istotności. Wskazało to 
na brak konieczności dokonywania tego podziału dla modelu typu SAR.

Zakończenie

Dokonanie rozmycia dla zmiennej charakteryzującej się wysokim stopniem 
zróżnicowania dla danego regionu pozwala na zwiększenie możliwości popraw-
nego modelowania ( ). Dzięki wprowadzeniu możliwej minimal-
nej i maksymalnej wartości parametrów, nie traci się z modelu realizacji zmien-
nej o wartościach znacznie odbiegających od uśrednionych. Ponadto, ujęcie 



Rozmyta regresja wieloraka w modelowaniu dochodów rozporządzalnych... 167

parametrów w formie liczb rozmytych pozwala na zwiększenie zakresu możli-
wych wartości, jakie dany parametr może przyjąć. Podejście takie powoduje utra-
tę precyzji w modelowaniu, jednak jednocześnie zachodzi zwiększenie faktyczne-
go prawdopodobieństwa, że dany model przedstawia poprawnie badane zjawisko. 
Dzięki temu skonstruowany model przedstawia czynniki kształtujące nie tylko 
średnie wartości dochodów rozporządzalnych, ale też maksymalne i minimalne. 
W sytuacji, gdy następuje coraz większa polaryzacja dochodów, takie podejście 
wydaje się uzasadnione. 

Do modelu SAR wprowadzona została także macierz sąsiedztwa. W każdym 
przypadku była ona statystycznie istotna, co oznacza, że zależności przestrzenne 
powinny zostać wprowadzone do modelu dochodów rozporządzalnych i że regio-
ny sąsiednie są ze sobą wzajemnie powiązane.

Celem podjętym pracy było sprawdzenie, czy wprowadzenie metod ofe-
rowanych przez zbiory rozmyte pozwala na bardziej zgodne z rzeczywistością 
odwzorowanie wysokości dochodów rozporządzalnych. W celu szerszej wery-
fikacji pozytywnego wpływu podejścia rozmytego na modelowanie, w dalszej 
kolejności zamierza się wprowadzić do modelu kolejne zmienne objaśniające 
oraz rozszerzyć badanie o kolejne lata, przy wykorzystaniu możliwości oferowa-
nych przez narzędzia danych panelowych. Ponadto, w toku dalszych badań, au-
torki planują zbudować model dochodów rozporządzalnych z rozmytymi zmien-
nymi objaśniający 
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Streszczenie

W pracy zaproponowano wykorzystanie elementów teorii zbiorów rozmytych jako 
narzędzia wspomagającego modelowanie zmiennych o nieprecyzyjnym charakterze 
na przykładzie modelu dochodów rozporządzalnych. Dane dotyczą wybranych krajów 
UE i pochodzą z 2010 r. W przeprowadzonym badaniu wykorzystane zostały: rozmy-
ta metoda najmniejszych kwadratów oraz rozmyta metoda największej wiarygodności. 
Do analizy włączone zostały także powiązania przestrzenne między badanymi regionami.
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Summary

FUZZY MULTIPLE REgRESSION FOR DISPOSABLE HOUSEHOLD 
INCOME IN CHOSEN EU REgIONS IN 2010  

WITH ELEMENTS OF SPATIAL ECONOMETRICS

A high level of inconstancy is the main characteristic of economic reality and has 
a significant influence that makes modeling of economic process much more difficult. 
The inability of precise description of variables often opposes against the attachment of 
econometrics methods to very exact description of those variables.
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FADN – FARM ACCOUTANCY DATA NETWORK  
– JAKO SYSTEM RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ  

DLA UNII EUROPEJSKIEJ

Wstęp

Powstanie Unii Europejskiej spowodowało konieczność opracowania Wspól-
nej Polityki Rolnej. Traktat rzymski w części poświęconej rolnictwu pokazał, 
że produkcja rolna oraz handel produktami rolnymi stanowi element wspólnego 
rynku. W celu prowadzenia gospodarki rolnej na rynku Wspólnoty konieczne sta-
ło się opracowanie założeń do prowadzenia wspólnej polityki rolnej. Wraz z tą 
koncepcją zrodziła się FADN1.

FADN to sieć Danych Rachunkowych Gospodarstw Rolnych (Farm Acco-
untancy Data Network). Utworzono ją na podstawie rozporządzenia Rady EWG 
nr 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. w sprawie utworzenia sieci zbierania 
danych rachunkowych dotyczących dochodów i działalności gospodarstw rol-
nych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej2. W dobie planów opodatkowania 
podatkiem dochodowym dochodów rolników należałoby zapoznać się z FADN 
i jego specyfiką, ponieważ metodologia tego systemu mogłaby zostać wykorzy-
stana w procesie ustalania dochodu do opodatkowania.

1. Charakterystyka sektora rolnego

Przed analizą problemów rolnictwa, warto chwilę zastanowić się nad specy-
fiką tego sektora. Ekonomia określa specyfikę sektora rolnego jako gospodaro-
wanie polegające na łączeniu takich czynników jak ziemia, kapitał i praca w celu 
uzyskania specyficznych produktów w postaci roślin i zwierząt. Ważnym czynni-
kiem w działalności rolniczej jest organizacja. Produkcja rolna różni się zupełnie 
od przemysłowej, ponieważ klasyczne czynniki produkcji są kontrolowane przez 
człowieka, ale już efekt produkcji rolnej zależny jest w dużej mierze od klimatu 
i warunków atmosferycznych3.

⃰ Doktorant, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki.
1 Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) z dnia 25 marca 1957 r.
2 Rozporządzenie Rady nr 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiające sieć zbierania 

danych rachunkowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych 
w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej.

3 P. Czechowski, M. Korzycka-Iwanow, S. Prutis, A. Stelmachowski, Polskie prawo rolne 
na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999, s. 54.
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Rolnictwo to sektor gospodarki, w który od zawsze ingeruje państwo. Rów-
nież wspomniany traktat rzymski postuluje tworzenie Wspólnej Polityki Rolnej, 
co oznacza ingerencję nie tylko jednego państwa w rozwój tego sektora, ale grupy 
państw, które wspólnie ustalą cele i priorytety dla rolnictwa.

Państwa regulują klasyczne czynniki produkcji w sposób prawny. Regulo-
wany jest obrót ziemią, jej dzierżawa, jak również wielkość dopłat czy rozmiary 
produkcji. Dyrektywy unijne kontrolują przecież poszczególne branże produkcji 
rolnej, stosując takie narzędzia jak np. ograniczenia w branży cukrowniczej czy 
też spirytusowej. Na poziom regulacji rynku europejskiego, oraz poszczególnych 
krajów członkowskich decydujący wpływ ma Unia Europejska.

Ustalone zostały elementy brane pod uwagę przy określaniu Wspólnej Poli-
tyki Rolnej oraz jej mechanizmów. Uwzględnione przede wszystkim będą takie 
czynniki jak4:

•	 struktura socjalna rolnictwa oraz jej wpływ na szczególny charakter go-
spodarki rolnej;

•	 konieczność usuwania różnic strukturalnych i naturalnych pomiędzy po-
szczególnymi regionami rolniczymi UE;

•	 spójność rolnictwa państw członkowskich z całością gospodarki.
Wspólna Polityka Rolna zapewnia głównie koordynację wszelkich wysiłków 

podejmowanych w zakresie kształcenia zawodowego, badań oraz kolportowania 
wiedzy rolniczej. W ramach wspólnych działań finansowane są projekty i instytu-
cje. Wspólnota prowadzi również działania, mające na celu zwiększenie spożycia 
niektórych produktów rolnych.

Realizowanie celów WPR nie jest łatwe i wymaga stosowania odpowiednich 
narzędzi. Jednym z narzędzi wykorzystywanym przez Unię Europejską jest FADN. 
Za jego pomocą gromadzi się dane wspierające realizację założeń polityki rolnej 
UE. Specyfikę FADN zaprezentowano w dalszej części niniejszego opracowania.

FADN zajmuje się pozyskiwaniem danych rachunkowych. Zaliczane są 
do grupy wrażliwych i dotyczą sytuacji ekonomicznej i finansowej gospodarstw 
rolnych. Rachunkowość rolna zajmuje się specyficznym podmiotem, jakim jest 
gospodarstwo rolne, którego pojęcie warto na wstępie zdefiniować.

Gospodarstwo rolne to podmiot rachunkowości i stanowi ono podstawową 
jednostkę wytwórczą w rolnictwie5. Można je również określić jako: „celowo zor-
ganizowany zespół ludzi, ziemi i innych środków produkcji, którego zadaniem 
jest wytwarzanie produktów rolniczych przez uprawę roślin i chów zwierząt”6.

W posiadaniu każdego gospodarstwa rolnego, od wieków znajdują się kla-
syczne czynniki produkcji. Ich znaczenie zmienia się tylko wraz z rozwojem 

4 L. Goraj, E. Olewnik, FADN i Polski FADN, IERiGŻ – Państwowy Instytut Badawczy, War-
szawa 2011, s. 5.

5 P. Czechowski, M. Korzycka-Iwanow, S. Prutis, A. Stelmachowski, Polskie prawo..., s. 77.
6 Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza, Warszawa 1964, s. 301.
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myśli technicznej. W dzisiejszych czasach niezmiernie ważnym czynnikiem pro-
dukcji stała się organizacja, która gwarantuje racjonalne kierowanie i zarządzanie 
poprzez podejmowanie decyzji dotyczących odpowiedniego łączenia pozostałych 
trzech czynników produkcji.

Gospodarstwo rolne jest zatem podmiotem, który musi posiadać odpowied-
nio zorganizowane zasoby składników gospodarczych. Cechą jego powinna być 
dobra organizacja pracy, a prowadzący gospodarstwo rolne powinien być od-
powiednio uzdolniony i wykształcony, jako wytwórca produktów rolnych. Go-
spodarstwo rolne jako podmiot produkcyjny gromadzi środki i przedmioty pra-
cy w celu prowadzenia działalności. Dla rolnika, jako producenta, najważniejszy 
składnik majątku stanowi grunt rolny, na którym odbywa się produkcja oraz wy-
miana dóbr i usług o charakterze rolnym7.

Rysunek 1. Czynniki produkcji w rolnictwie

Źródło: opracowanie własne

Specyfika sektora rolnego również polega na tym, że rozwój rolnictwa nie 
nadąża za rozwojem pozostałych działów gospodarki. Akumulacja i reproduk-
cja rozszerzona w rolnictwie jest ograniczona8. Ziemia jako czynnik produkcji 

7 R. Budzinowski, Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie rolnym, Wyd. Nauk. UAM, 
Poznań 1992, s. 147.

8 W. Czternasty, B. Czyżewski, Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce, Wyd. AE w Po-
znaniu, Poznań 2007, s. 46.
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w rolnictwie jest bardzo osobliwa, a produkcja rolna jest specyficzna. Ziemia 
ma ograniczoną i nieelastyczną cenowo w krótkim okresie podaż. Powiększe-
nie zasobów ziemi przydatnej do uprawy jest niemożliwe. Oczywiście w dłuż-
szym okresie można pozyskać nowe obszary do upraw poprzez odpowiednie za-
biegi agrotechniczne, ale jest to niejednokrotnie bardzo kosztowne. Powierzchnia 
gruntów jest globalnie stała, więc pozyskiwanie nowych zasobów ziemi uprawnej 
jest ograniczone. Ziemia jest również niemobilna przestrzennie, czyli jest trwale 
związana z miejscem i nie można jej przenieść tam, gdzie można by ją wykorzy-
stać w sposób bardziej efektywny (lepszy klimat i/lub niższe koszty pracy). Czyn-
nik ziemi nie podlega również zużyciu w procesie produkcji, z zastrzeżeniem za-
chowania dobrej kultury rolnej, co oznacza jej trwałość9.

Mobilność zasobów w rolnictwie to szerokie zagadnienie, a gospodarstwo, 
prócz ziemi, dysponuje także innymi zasobami. Ważne, aby stale pamiętać, 
iż w sektorze rolnym działają mechanizmy rynkowe i pozarynkowe, jak w każ-
dym innym i trzeba je zrozumieć. Rolnikom trudno jest osiągać wysoką efek-
tywność alokacji zasobów w tej gałęzi gospodarki. Ograniczanie cykliczności 
produkcji rolnej oraz stabilizacja cen umożliwia osiąganie zamierzonej efektyw-
ności. Można przecież próbować tworzyć odpowiednie struktury hierarchiczne, 
które stają się pomocne w obniżaniu i stabilizacji marż. Marshallowskie okresy 
rynkowe w rolnictwie są wydłużone, a mobilność czynników produkcji tego sek-
tora jest niska. Ingerencje w ramach sektora, jak np. magazynowanie nadwyżek 
produkcyjnych, usprawnianie systemu informacji rynkowej oraz formy wymiany 
barterowej, usprawniają w pewnym zakresie mobilność 10.

2. Sieć Danych Rachunkowych gospodarstw Rolnych FADN 
– zasady oraz Wspólna Typologia gospodarstw Rolnych

W ciągu najbliższych lat ma zostać wprowadzony podatek dochodowy w rol-
nictwie. W chwili obecnej rolnicy obciążeni są podatkiem rolnym, którego zasady 
naliczania są zupełnie inne i nie wymagają prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji 
dla celów podatkowych. Istnieje jednak system rachunkowości rolnej, który jest 
wykorzystywany od wielu lat przez Wspólnotę Europejską. Nie jest on jednak 
wykorzystywany z mocy przepisów dla celów podatkowych. Zmiana formy opo-
datkowania gospodarstw rolnych wymaga jednak pochylenia się nad problemem 
ustalenia dochodu gospodarstwa rolnego w sposób wiarygodny i rzeczywisty.

FADN realizuje szereg celów WPR. W ramach tej sieci gromadzone są dane, 
niezbędne do corocznego określenia dochodów gospodarstw rolnych z terenu 
Wspólnoty. Informacje zebrane w ramach FADN wykorzystywane są również 

9 W. Czternasty, B. Czyżewski, Struktury kierowania..., s. 48.
10 Ibidem, s. 128–131.
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do analizy działalności gospodarstw rolnych oraz oceny skutków decyzji doty-
czących rolnictwa podejmowanych w ramach Wspólnoty11.

Dane księgowe gromadzone w ramach sieci Danych Rachunkowych Gospo-
darstw Rolnych mają charakter rachunkowości zarządczej. Ma ona za zadanie 
w sposób najwierniejszy odzwierciedlić sytuacje gospodarstwa rolnego. Rachun-
kowość finansowa podlega odpowiednim przepisom prawa, które są specyficzne 
dla każdego kraju. Dla celów podatkowych wykorzystuje sie dane zgromadzo-
ne w zakresie rachunkowości finansowej. Konwencja rachunkowości zarządczej 
dla celów FADN ma na celu zagwarantowanie jak najbardziej wiernego odzwier-
ciedlenia sytuacji gospodarstwa rolnego i podejmowania trafnych decyzji w za-
kresie zarządzania nim. Podejmowanie decyzji, nawet najlepszych, z wykorzysta-
niem rachunkowości finansowej miałoby charakter wirtualny.

Podstawę utworzenia Farm Accountancy Data Network stanowiły cztery 
nadrzędne przepisy prawne Wspólnoty:

•	 Rozporządzenie Rady EWG nr 79/65/EWG z 15 czerwca 1965 roku 
w sprawie utworzenia sieci zbierania danych rachunkowych dotyczących docho-
dów i działalności gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodar-
czej.

•	 Decyzja Komisji 85/377/EWG z 7 czerwca 1985 roku ustanawiająca typo-
logię gospodarstw rolnych na terenie Wspólnoty.

•	 Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1859/82 z 12 lipca 1982 roku dotyczą-
ce wyboru gospodarstw dla przesyłania sprawozdań z gospodarstw do Komisji 
w celu określania dochodów gospodarstw rolnych.

•	 Rozporządzenie nr 118/66/EWG w sprawie formatu sprawozdania z go-
spodarstwa rolnego do FADN, służącego określaniu dochodów gospodarstw rol-
nych.

Obecne funkcjonowanie FADN na terenie Unii Europejskiej stanowią nastę-
pujące akty prawne:

•	 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku 
ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej.

•	 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 roku 
ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych.

•	 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1291/2009 z dnia 18 grudnia 2009 roku 
dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania docho-
dów gospodarstw rolnych.

•	 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2008 z dnia 3 września 2008 roku 
w sprawie formatu sprawozdania dla określania dochodów z gospodarstw rolnych 
oraz analizy ich działalności gospodarczej.

11 L. Goraj, E. Olewnik, FADN i polski..., s. 6.
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Każdy system kieruje się ściśle określonymi zasadami, tak samo jest z FADN. 
Rozporządzenie ustanawiające tę sieć12 określiło trzy nadrzędne zasady. Po pierw-
sze rolnik ma dobrowolność uczestnictwa w tym systemie. Nawet jeśli rolnik pro-
wadzi księgowość w gospodarstwie z innych powodów, ich udostępnienie Komisji 
wymaga jego zgody. Udostępnione dane rachunkowe mają charakter ściśle tajny. 
Raporty zbiorcze muszą obejmować co najmniej 15 gospodarstw13. Trzecią zasa-
dą jest zakaz wykorzystywania danych FADN dla celów podatkowych14. Celem 
ich gromadzenia jest tworzenie raportów o sytuacji w rolnictwie oraz na rynkach 
rolnych i dochodach rolników z terenu Unii Europejskiej. Danych nie wolno wy-
korzystać zatem w jakikolwiek inny sposób, który mógłby zaszkodzić rolnikowi.

Dane do sieci zbierane są w ściśle określony sposób. Gospodarstwem rolnym 
jest takie, którego powierzchnia użytkowa wynosi więcej niż 1 hektar. Takie go-
spodarstwa (w pewnym uproszczeniu) stanowią pole obserwacji FADN. Do 2010 
roku należały do niego gospodarstwa towarowe wytwarzające przynajmniej 
90% standardowej nadwyżki bezpośredniej15 (SGM) w danym regionie lub kra-
ju. Nowe zasady Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych weszły od 2010 
roku. Standardowa nadwyżka bezpośrednia została zastąpiona parametrem stan-
dardowej produkcji (SO)16. Pod obserwacją FADN są gospodarstwa uzyskujące 
90% wartości SO na danym obszarze.

Od 2010 roku zmodyfikowano Wspólnotową Typologię Gospodarstw 
Rolnych. Modyfikacja spowodowana jest koniecznością oddzielenia płatno-
ści od produkcji. Spowodowało to odwzorcowanie tendencji rynkowych. SGM 
dla niektórych produktów stał się ujemny, ponieważ ceny rynkowe nie pokryły 
ponoszonych kosztów bezpośrednich. Uniemożliwiło to wiec zastosowanie ich 
do typologii gospodarstw rolnych. Podjęto więc decyzję o wprowadzeniu SO przy 
jednoczesnym wydłużeniu okresu referencyjnego do 5 lat17. Europejska jednostka 

12 Rozporządzenie Rady nr 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiające sieć zbierania 
danych rachunkowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych 
w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej.

13 RI/CC 882 Rev. 8.1. Definitions of Variables used in FADN standard results, EUROPEAN 
COMMISSION, Brussels, 12 April 2007.

14 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć 
zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we 
Wspólnocie Europejskiej, art 16.

15 Standardowa nadwyżka bezpośrednia stanowi średnią z poprzednich 3 lat dla określonego 
regionu FADN wartości produkcji określonej działalności rolniczej, np. hodowli bydła czy uprawy 
zbóż, pomniejszona o średni poziom kosztów bezpośrednich ponoszonych na tę działalność w prze-
ciętnych dla danego regionu warunkach produkcji z ostatnich lat 3 lat i określonego regionu FADN. 

16 Standard Output – standardowa produkcja określana jest na podstawie średniej wartości 
produkcji z 5 lat wybranej branży (produkcja roślinna, zwierzęca) otrzymywanej z w ciągu jednego 
roku, z jednego hektara, jednego zwierzęcia z pewnymi wyjątkami, w przeciętnych dla danego ob-
szaru warunkach produkcyjnych.

17 L. Goraj, E. Olewnik, FADN i Polski..., s. 17.
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wielkości (ESU), stosowana do tej pory przy klasyfikacji gospodarstw rolnych, 
zastąpiono na przedziały bezwzględnych wartości standardowej produkcji wyra-
żonej w euro.

Aktualnie obowiązuje struktura trzyszczeblowa. Zdefiniowano typy rolnicze. 
Uwzględnione zostały, do tej pory pomijane, działalności pozarolnicze, które pro-
wadzą rolnicy. Wyróżniono zatem trzy klasy gospodarstw rolnych, z uwzględnie-
niem pozarolniczej działalności gospodarczej. Grupy te zaprezentowane zostały 
w tab. 1.

Tabela 1. Klasy odzwierciedlające znaczenie działalności gospodarczej inna niż rolnicza

Klasy Przedziały w %

I 0–10

II powyżej 10– 50

II powyżej 50 do poniżej 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1242/2008 
z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (dotyczy tab. 
1–3).

Udział działalności innej niż rolniczej bezpośrednio związanej z gospodar-
stwem obejmuje wszystkie rodzaje działalności inne niż praca w gospodarstwie, 
które są bezpośrednio związane z gospodarstwem i mają ekonomiczny wpływ na to 
gospodarstwo. W ramach tych działalności wykorzystywane są zasoby gospodar-
stwa (jego czynniki produkcji). Dla celów sprawozdawczości UE są pomijane. 
Jednak w przypadku, gdy pewne modele FADN miałby mieć zastosowanie w ob-
liczaniu podatku, należałoby dochody z tych działalności uwzględnić, a uprzednio 
odpowiednio zarachować. Wskaźnik znaczenia innej działalności gospodarczej 
niż rolnicza w gospodarstwie ustalany jest według następującego wzoru:

Parametr wykorzystywany we WTGR to przede wszystkim standardowa pro-
dukcja. Stosując ten parametr wykorzystuje się dwie cechy do klasyfikacji go-
spodarstw, a mianowicie ich wielkość ekonomiczną oraz typ rolniczy. Standar-
dową produkcję oblicza się na podstawie sumy wszystkich produktów głównych 
i ubocznych według cen netto „loco gospodarstwo” (bez PTU). Nie są tutaj doli-
czane dopłaty bezpośrednie. Jeśli oblicza się SO dla produkcji zwierzęcej, to odej-
muje się koszt wymiany stada.
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Po ustaleniu parametru SO można ustalić klasę wielkości ekonomicznej go-
spodarstwa według typologii UE. W tab. 2 zaprezentowane zostały klasy wielko-
ści. Aktualnie jest ich 14. Standardową produkcję ustala się w czterech etapach, 
a następnie na jej podstawie gospodarstwo zaliczane jest do odpowiedniej klasy. 
Etapy te obejmują takie czynności jak ustalanie działalności produkcyjnej w go-
spodarstwie oraz jej wielkości. Następnie wielkości te mnoży się przez współ-
czynnik SO, a na koniec sumowane są standardowe produkcje ze wszystkich dzia-
łalności w ramach gospodarstwa

Tabela 2. Klasy wielkości ekonomicznej według WTGR

Klasa Zakres w euro

1 euro < 2 000

2 2 000 ≤ euro < 4 000

3 4 000 ≤ euro < 8 000

4 8 000 ≤ euro < 15 000

5 15 000 ≤ euro < 25 000

6 25 000 ≤ euro < 50 000

7 50 000 ≤ euro < 100 000

8 100 000 ≤ euro < 250 000

9 250 000 ≤ euro < 500 000

10 500 000 ≤ euro < 750 000

11 750 000 ≤ euro <1 000 000

12 1 000 000 ≤ euro < 1 500 000

13 1 500 000 ≤ euro < 3 000 000

14 euro ≥ 3 000 000

Opracowano również typy rolnicze gospodarstw rolnych. Brane są pod uwa-
gę dwie wartości progowe na poziomie 1/3 i 2/3 wartości standardowej produk-
cji (SO). Jeżeli w gospodarstwie żadna z działalności nie przekracza 1/3 wartości 
produkcji standardowej, stanowią grupę gospodarstw „mieszanych”. Gospodar-
stwa o wartości SO w zakresie od 1/3 do 2/3 to gospodarstwa „dwubiegunowe”. 
Te, w których dana produkcja stanowi 2/3 SO to gospodarstwa specjalistyczne. 
Wyróżniono w ten sposób 9 typów ogólnych (w tym jeden „niesklasyfikowane”), 
22 typy podstawowe (w tym jeden niesklasyfikowany), oraz 61 typów szczegóło-
wych i grupę niesklasyfikowanych. Typy ogólne przedstawiono w tab. 3.
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Tabela 3. Klasyfikacja gospodarstw rolnych według głównego typu rolniczego

Typ Ogólny typ rolniczy

1 specjalizujące się w uprawach polowych

2 specjalizujące się w uprawach ogrodniczych

3 specjalizujące sie w uprawach trwałych

4 specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych w systemie wypasowym

5 specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami treściwymi

6 uprawy mieszane

7 gospodarstwa mieszane – różne zwierzęta

8 różne uprawy i zwierzęta łącznie

9 gospodarstwa niesklasyfikowane

3. Sprawozdanie z gospodarstwa rolnego oraz użytkownicy FADN

Zanim dokona się opisu elementów sprawozdania polskiego FADN, nale-
ży zapoznać się ze strukturą organizacyjną tego systemu oraz jego środowiska. 
Na rys. 2 zaprezentowano strukturę FADN w Polsce. 

Rysunek 2. Struktura organizacyjna Polskiego FADN

Źródło: opracowanie własne

Bruksela – Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
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Warszawa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Warszawa Instytut Ekonomiki Rolnictwa  
i Gospodarki Żywnościowej – Państowy Instytut Badawczy 

16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego 

Doradcy ds. rachunkowości, pracownicy wojewódzkich biur 
rachunkowych oraz osobu współpracujące 
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Polska została podzielona na cztery regiony FADN. Podstawą tego podzia-
łu jest Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1217/200918. Regiony te są następujące 
(w nawiasach podano województwa) (rys. 3):

•	 Pomorze i Mazury (zachodniopomorskie, lubuskie, pomorskie i warmiń-
sko-mazurskie);

•	 Wielkopolska i Śląsk (kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, 
opolskie);

•	 Mazowsze i Podlasie (łódzkie, mazowieckie, lubelskie, podlaskie);
•	 Małopolska i Pogórze (małopolskie, śląskie, podkarpackie, świętokrzyskie.

Rysunek 3. Regiony FADN w Polsce

Źródło: opracowanie własne

18 Rozporządzenie Rady (WE) NR 1217/2009z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć 
zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we 
Wspólnocie Europejskiej
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Nadzór nad FADN w Polsce sprawuje Komitet Krajowy FADN. Zadaniem 
agencji łącznikowej jest organizowanie badań na terenie Polski oraz współpraca 
z Komisją Europejską. Rolę agencji łącznikowej w Polsce pełni Instytut Ekono-
miki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. 
Corocznie zawierane są umowy z biurami rachunkowymi, które zbierają nie-
zbędne dane. Doradcy tych biur współpracują w sposób bezpośredni z rolnikami. 
W celu badań należy przestrzegać ściśle przyjętej metodyki rachunkowości pro-
wadzonej w ramach Polskiego FADN. Wymaga to pozyskania ściśle określonych 
danych od rolnika. Dane zbierane w ramach FADN mogą się różnić od informacji 
pozyskiwanych w klasycznym systemie rachunkowości. Stosowane są różne for-
mularze, w zależności od stanu prawnego i zależności od ustawy o rachunkowo-
ści19. Zasady pozyskiwania danych reguluje ustawa o zbieraniu i wykorzystaniu 
danych rachunkowych z gospodarstw rolnych20.

Po zakończeniu okresu obrachunkowego agencja łącznikowa w każdym pań-
stwie członkowskim sporządza sprawozdanie z gospodarstw rolnych z próby 
reprezentatywnej (zasady doboru tej próby są ściśle określone). Zakres danych 
określony jest w rozporządzeniu Komisji21 i jest jednakowy dla całej Unii Euro-
pejskiej. W skład sprawozdania wchodzi wiele elementów. Ułożono je w odpo-
wiedniej kolejności. Sprawozdanie dla celów FADN rozpoczyna się od ogólnych 
informacji dotyczących gospodarstwa. Następnie przedstawiona są dane dotyczą-
ce struktury własnościowej oraz powierzchni użytków rolnych. Kolejne tabele 
dotyczą zasobów siły roboczej, liczby i wartości inwentarza żywego. W dalszej 
kolejności zestawiona jest tabela z informacjami o zakupie i sprzedaży zwierząt 
gospodarskich. W dalszych tabelach ujmowane są koszty, grunty i budynki, ma-
jątek ruchomy i obrotowy. Oddzielnie prezentowane jest zadłużenie, rozrachunki 
dotyczące podatku od towarów i usług, dotacje i subsydia, produkcja (poza pro-
dukcją zwierzęcą)m kwoty i inne prawa oraz dopłaty bezpośrednie22. 

Głównym odbiorcą skumulowanych danych z danego kraju członkowskiego 
są różne instytucje Wspólnoty. Głównym odbiorcą jest Komisja Europejska, a w jej 
ramach różne jednostki odpowiedzialne za organizację wspólnych rynków rolnych, 
kierowanie działania w ramach rozwoju obszarów wiejskich oraz ogólne analizo-
wanie na potrzeby prowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej. Z bazy FADN korzysta-
ją również inni odbiorcy, jak na przykład ministerstwa rolnictwa poszczególnych 
państw członkowskich, uczelnie wyższe, instytuty badawcze i naukowe itd.

Dane rachunkowe pozyskiwane w ramach FADN, zgodnie z ustawą23 wyko-
rzystuje się do ustalenia dochodów rocznych gospodarstw rolnych oraz w celu 

19 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994, nr 121 poz. 591).
20 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych 

z gospodarstw rolnych (Dz. U. 2001, nr 3 poz. 20).
21 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2008 z dnia 3 września 2008 r. w sprawie formatu 

sprawozdania…
22 L. Goraj, E. Olewnik, FADN i polski..., s. 22.
23 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu… 
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dokonania analizy ekonomicznej gospodarstw w celu ustalenia sytuacji w rolnic-
twie i na rynkach rolnych. Nie wszystkie gospodarstwa uczestniczą w systemie. 
Po odpowiednim dostosowaniu do przepisów podatkowych system ten można by-
łoby wprowadzić w ramach planowanego opodatkowania rolnika podatkiem do-
chodowym w miejsce podatku rolnego. Trzeba w tym miejscu jednak przytoczyć 
kolejny zapis ustawy, mówiący o tym, że danych w ramach FADN nie można wy-
korzystywać dla celów podatkowych. System FADN ma charakter rachunkowości 
zarządczej, a nie finansowej, która to regulowana jest ustawą o rachunkowości od-
powiednią dla każdego kraju. Jednak system jest dopasowany na potrzeby rolnic-
twa, wiec można skorzystać z metodyki wypracowanej w ramach jego struktury.

Polski FADN to nazwa robocza dla Systemu Zbierania i Wykorzystania Da-
nych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych. Gospodarstwa wytypowane w Pol-
sce do tego systemu określono na podstawie ich lokalizacji, wielkości ekonomicz-
nej oraz typu rolniczego.

Dane rachunkowe zbierane są w oparciu o odpowiednie dokumenty, które 
tworzone są w ściśle określony sposób a następnie kontrolowane. Dane księgowe 
z gospodarstwa indywidualnego gromadzone są według:

•	 instrukcji prowadzenia zapisów w książkach rachunkowych,
•	 instrukcji kodowania wraz z wykazami kodów,
•	 spisu aktywów i zobowiązań indywidualnego gospodarstwa rolnego 

(SAiZ),
•	 spisu wybranych aktywów i zobowiązań indywidualnego gospodarstwa 

rolnego (SWAiZ),
•	 książki wpływów i wydatków indywidualnego gospodarstwa rolnego 

(KWiW),
•	 książki obrotów i zaszłości indywidualnego gospodarstwa rolnego (KOiZ).
Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji w ramach FADN można po-

znać w publikacjach Polskiego FADN dostępnych na stronie internetowej prowa-
dzonej w tym celu przez IERiGŻ – PIB24. Instytut ten prowadzi również kursy e-
-learningowe dotyczące prowadzenia dokumentacji księgowej wymaganej przez 
ten system. Zamieszczono tam również wzory sprawozdań oraz ankiet wykorzy-
stywanych do pozyskiwania niezbędnych informacji dla Polskiego FADN.

4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a rachunkowość 
rolnicza

Zastanawiając się nad istotą rachunkowości oraz problemem jej ujednolice-
nia w Europie oraz na świecie, należy odwołać się do MSR. Rolnictwa dotyczy 
w szczególności MSR 41 – Rolnictwo25. Celem tego standardu jest określenie 

24 http://fadn.pl/
25 Międzynarodowy Standard Rachunkowości 41 – Rolnictwo, Dziennik Urzędowy Unii Eu-

ropejskiej L 320/335.
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rozwiązań dotyczących księgowania oraz zakresu informacji ujawnianych na te-
mat działalności rolniczej. W przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych w go-
spodarstwie rolnym trzeba będzie posiłkować się tym standardem w przypadku 
księgowania aktywów biologicznych, produktów rolniczych w chwili ich pozy-
skiwania lub zbiorów oraz dotacji rządowych. 

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych w gospodarstwie rolnym niezbędna bę-
dzie również znajomość standardów takich jak:

•	 MSR 2 – Zapasy26, który ma zastosowanie w przypadku produktów rol-
nych pozyskanych z aktywów biologicznych (np. kłód drzewnych z drzew czy też 
wełny z owiec);

•	 MSR 16 – Rzeczowe aktywa trwałe27, w przypadku gruntów związanych 
z działalnością rolniczą;

•	 MSR 38 – Wartości niematerialne28;
•	 MSR 40 – Nieruchomości inwestycyjne29.
W celu opracowania prawidłowego modelu prowadzenia ewidencji operacji 

gospodarczych w gospodarstwie rolnym, a w szczególności schematów ich księ-
gowania należy zapoznać się również oraz zastosować inne odnośne do operacji 
standardy. Każdy ze standardów zawiera definicje. MSR 41 zawiera ważne po-
jęcia z punktu widzenia producenta rolnego takie jak np. przemiana biologiczna, 
zbiory, produkty rolnicze itd.

Posługując się doświadczeniami FADN oraz modelami wypracowanymi w za-
kresie MSR można stworzyć precyzyjne narzędzia księgowe do obliczania docho-
du, ale również do zarządzania gospodarstwem rolnym w dłuższej perspektywie.

Zakończenie

Rachunkowość rolna zyskuje coraz większe znaczenie, z uwagi na zmienia-
jący się nieustannie charakter rolnictwa. Dziś gospodarstwo rolne staje się coraz 
większym przedsiębiorstwem, które generuje stale wzrastające dochody. Również 
Unia Europejska w ramach Wspólnej Polityki Rolnej przeznacza znaczną część 
budżetu na stymulowanie i rozwój rolnictwa na swoim obszarze. Skuteczność 
WPR zależy przede wszystkim od właściwego rozdysponowania środków w ra-
mach dopłat bezpośrednich lub programów rozwoju obszarów wiejskich.

26 Międzynarodowy Standard Rachunkowości 2 – Zapasy, Dziennik Urzędowy Unii Europej-
skiej L 320/22.

27 Międzynarodowy Standard Rachunkowości 16 – Rzeczowe aktywa trwałe, Dziennik Urzę-
dowy Unii Europejskiej L 320/72.

28 Międzynarodowy Standard Rachunkowości 38 – Wartości niematerialne, Dziennik Urzędo-
wy Unii Europejskiej L 320/252.

29 Międzynarodowy Standard Rachunkowości 40 – Nieruchomości inwestycyjne, Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej L 320/323.



Damian Paprocki 182

Innym problemem jest planowana zmiana systemu opodatkowania pol-
skiego rolnika. W ramach wprowadzenia podatku dochodowego pojawi się 
problem ustalenia dochodu w gospodarstwie. Warto, by metodyka przyjęta  
w tym celu była przydatna nie tylko dla fiskusa, ale również dla rolnika. Rachun-
kowość finansowa prowadzona w ramach gospodarstwa rolnego mogłaby dostar-
czać również informacji niezbędnych dla rolnika, na podstawie których można 
ustalić wskaźniki ekonomiczne. Właściwie zbierane dane przydatne są do spraw-
nego zarządzania gospodarstwem, tak jak przedsiębiorstwem wytwarzającym 
specyficzne produkty. Cykl produkcyjny gospodarstwa trwa przeważnie rok (za-
leży od zmienności pór roku), a więc sprawowanie zarządzania jest szczególnie 
trudne. Rolnik musi rok wcześniej przewidzieć, co i w jakiej ilości wyproduko-
wać. Dlatego realizowanie funkcji zarządzania, takich jak planowanie, organizo-
wanie, motywowanie czy kontrola nie jest łatwe. Warto pamiętać, że rolnik i jego 
rodzina to najczęściej główni zarządcy, ale i pracownicy gospodarstwa. 
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Streszczenie

Artykuł jest poświęcony rachunkowości rolnej, w ramach której funkcjonuje Sys-
tem Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych. Dla 
celów roboczych system ten nazwano Polski FADN.

FADN jest jednym z narzędzi gromadzenia danych dla efektywniejszego i spraw-
niejszego realizowania Wspólnej Polityki Rolnej na terenie Unii Europejskiej. Dzięki 
danym gromadzonym w ramach tego systemu można w sposób bardziej precyzyjny roz-
dysponować środki finansowe w ramach dopłat dla rolników.

Opierając się na doświadczeniach twórców Polskiego FADN oraz głównych za-
łożeniach tego systemu można również stworzyć i wdrożyć mechanizmy do obliczania 
dochodu gospodarstwa w celu ustalenia wysokości podatku dochodowego, który ma do-
celowo zastąpić podatek rolny w Polsce. W związku z tym specjaliści z zakresu rachun-
kowości powinni się zapoznać z istotą FADN oraz rachunkowością rolną, ponieważ spe-
cyfika tego sektora wymaga nieco innych rozwiązań niż standardowe przedsiębiorstwo.

Summary

FADN – FARM ACCOUNTANCY DATA NETWORK AS AgRICULTURAL 
ACCOUNTINg SYSTEM FOR THE EUROPEAN UNION

The article is devoted to the agricultural accounting, which is supported by a system 
of collection and usage of the accountancy data of agricultural holdings. For the purposes 
of the analysis work, this working system was called Polish FADN.

FADN is one of the data collecting tools used for increasing the effectiveness and 
efficiency in the implementation of the European Common Agricultural Policy. Thanks 
to the data collected in FADN it is possible to distribute financial support resources with-
in the aid payments for farmers more precisely.

Based on the experience of the Polish creators of FADN and its main assumptions, 
the system can also be used to create and implement mechanisms for the calculation of 
income in order to determine the amount of income tax, which is supposed to eventually 
replace the agricultural tax in Poland. In this regard, accounting specialists should review 
the nature of the FADN as well as agricultural accounting, because the specificity of this 
sector requires slightly different solutions than used in a standard company.
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WYKORZYSTANIE INNYCH DOWODÓW  
JAKO METODA SZACOWANIA W RAMACH ODSTĄPIENIA  

OD SZACOWANIA DOCHODU

Wstęp

Zmiany jakie wystąpiły w polskim systemie gospodarczym w wyniku trans-
formacji ustrojowej spowodowały zwiększenie skali oszustw podatkowych. Do-
tyczą one różnych podatków. Obejmują także istotne z punktu widzenia zna-
czenia w dochodach sektora publicznego podatki dochodowe. Występuje wiele 
form przeciwdziałania zachowaniom podatników, które są niezgodne z prawem. 
Jednym ze sposób zwalczania nielegalnych działań podmiotów zobowiązanych 
do rozliczenia obciążeń podatkowych jest szacowanie podstawy opodatkowania. 
Taką możliwość przewidują przepisy ordynacji podatkowej. Wskazują one mię-
dzy innymi na metody szacowania, jakie mogą wykorzystać organy podatkowe. 
Zarazem regulacje dopuszczają możliwość odstąpienia od szacowania podstawy 
opodatkowania, jeżeli inne niż księgi dowody, uzyskane w toku postępowania, 
pozwalają na określenie podstawy opodatkowania.

Celem autora pracy jest ocena ustalania podstawy opodatkowania poprzez 
wykorzystanie innych dowodów w ramach odstępowania od szacowania przez 
administracje skarbową. W pracy postawiono następującą hipotezę: odstąpienie 
od szacowania podstawy opodatkowania w niektórych przypadkach oznacza sza-
cowanie dochodu. 

W opracowaniu przedstawiono teoretyczne uwarunkowania szacowania pod-
stawy opodatkowania oraz odstąpienia od szacowania. Zaprezentowano również 
wyniki badań.

1. Szacowanie podstawy opodatkowania a odstąpienie od szacowania 
– uwarunkowania teoretyczne

W praktyce gospodarczej może wystąpić sytuacja, kiedy dochód jest ustala-
ny za pomocą szacowania. Według regulacji organ podatkowy może przeprowa-
dzać szacowanie jeśli podatnik nie prowadził ksiąg podatkowych lub brak jest 
innych danych niezbędnych do określenia podstawy opodatkowania. Inną prze-
słanką szacowania może być uznanie ksiąg podatkowych za wadliwe lub nierze-
telne. Następnym powodem szacowania podstawy opodatkowania może być fakt, 

* Adiunkt, Instytut Finansów, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
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że dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie podstawy 
opodatkowania. Szacowania podstawy opodatkowania wystąpić może także, jeśli 
zostały naruszone przez podatnika warunki uprawniające do korzystania ze zry-
czałtowanej formy opodatkowania1.

Szacowanie podstawy opodatkowania jest różnie rozumiane. „Szacowanie 
to odstępstwo od materialnoprawnego wzorca stosunku prawnego określonego 
szczegółowo w przepisach o danym podatku. W drodze szacowania ustala się dane 
przybliżone do tych, jakie można by ustalić według wzorca podstawowego”2. Jed-
nak wskazuje się zarazem, że ustalanie podstawy opodatkowania w drodze sza-
cunku powinno mieć charakter wyjątkowy i należy je stosować w ostateczności. 
Samo szacowanie podstawy opodatkowania powinno odbywać się na zasadach 
przewidzianych w ordynacji podatkowej3.

Szacowanie podstawy opodatkowania dokonywane jest w odniesieniu do ca-
łej podstawy, jak również jej części. Oszacowaniu może podlegać tylko jeden 
z elementów podstawy opodatkowania4.

Przepisy wskazują metody, jakie mogą być wykorzystywane przez orga-
ny podatkowe lub skarbowe w celu szacowania podstawy opodatkowania. Zali-
cza się do nich metodę5:

•	 porównawczą wewnętrzną,
•	 porównawczą zewnętrzną, 
•	 remanentową,
•	 produkcyjną,
•	 kosztową,
•	 udziału dochodu w obrocie.
Jeżeli nie można zastosować wyżej wskazanych metod, organ podatkowy 

może szacować podstawę opodatkowania za pomocą innych metod6. W literatu-
rze jako inne metody szacowania podstawy opodatkowania wskazuje się między 
innymi7:

•	 ustalenie obrotu na podstawie materiałów informacyjnych, 
•	 metodę udziału określonych wyrobów w ogólnej produkcji, 
•	 metodę receptur poszczególnych wyrobów, 

1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 
z późń. zm., art. 23 par. 1.

2 H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa 2014, Legalis, wydanie elektroniczne.
3 A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT. Komentarz, LEX 2013, wydanie elektroniczne; A. Mariań-

ski, D. Strzelec, M. Wilk, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, LEX 2012.
4 C. Kosikowski, L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2013.
5 H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja…
6 Por. art. 23 par. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja…
7 K. Schneider, Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa 

2007, s. 223; B. Brzeziński i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, t. 1, Dom Organizatora, Toruń 
2007, s. 242; C. Kosikowski, L. Etel (red.), Ordynacja…
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•	 udziału kosztów handlowych w obrocie,
•	 metodę zużycia energii elektrycznej, 
•	 metodę ustalania dochodu na podstawie ponoszonych wydatków, 
•	 metody modelu ekonometrycznego kosztów.
Regulacje (art. 23 par. 2 Ordynacji podatkowej) nakazują jednak organom 

podatkowym odstąpienie od określenia podstawy opodatkowania w drodze osza-
cowania, jeżeli dane wynikające z ksiąg podatkowych, uzupełnione dowodami 
uzyskanymi w toku postępowania, pozwalają na określenie podstawy opodatko-
wania8.

Jak wskazuje się w orzecznictwie przywołany 
[…] zakazuje zbyt pośpiesznego szacowania podstawy opodatkowania, bez usta-

lenia, czy nie można jej określić na podstawie wiarygodnych dowodów i danych z tej 
części ksiąg podatkowych, których rzetelności nie podważył organ podatkowy. Stosowa-
nia szacunku powinno mieć miejsce dopiero wówczas, gdy nie ma danych źródłowych 
umożliwiających ustalenie faktycznej podstawy opodatkowana. Oszacowanie podstawy 
nie może być dokonane wówczas, gdy dane z ksiąg, uzupełnione danymi w toku po-
stępowania, pozwalają na właściwe określenie tejże podstawy. Szacunek powinien być 
traktowany jako „zło konieczne” i stosowany w sytuacjach, gdy organ podatkowy nie ma 
żadnych innych dróg ustalenia podstawy opodatkowania. Szacowanie pozwala bowiem 
jedynie na przybliżone, a nie rzeczywiste, ustalenie podstawy opodatkowania9.

Zarazem uznaje się, że jest to sytuacja wyjątkowa 
[…]gdyż ustalona w tym trybie podstawa opodatkowania nie jest tożsama z pod-

stawą faktycznie zaistniałą, a jedynie powinna maksymalnie zbliżać się do tej wielko-
ści. Ustawodawca przewidział możliwość odstąpienia od stosowania tej metody, jeżeli 
dowody uzyskane w toku postępowania pozwalają na określenie podstawy opodatko-
wania. Dowody te mogą być dowolnego rodzaju. Istnienie możliwości określenia fak-
tycznej podstawy opodatkowania nakłada na organ podatkowy obowiązek wykorzy-
stania tej możliwości, tj. odstąpienia od określenia podstawy opodatkowania w drodze 
oszacowania10. 

Zatem dla stosowania instytucji odstępowania od szacowania postępowania 
podatkowego znaczenie mają dowody zebrane w postępowaniu podatkowym. 

Organy podatkowe, dokonując wymiaru podatku prowadzą postępowanie 
podatkowe. Prowadzenie postępowanie podatkowego ma na celu wydanie pra-
widłowego rozstrzygnięcia merytorycznego w indywidualnej sprawie. Rozstrzy-
gnięcie jest możliwe jeśli zastosowana zostanie zasada prawdy obiektywnej. 
Zgodnie z nią organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu 

8 H. Dzwonkowski, A. Huchla, C. Kosikowski, Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz, 
ABC, 2003, wydanie elektroniczne.

9 Wyrok WSA w Łodzi z dnia 20.03. 2013 r. sygn. akt I SA/Łd 936/12 opublikowano w LEX 
nr 1301064.

10 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 18.04. 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 252/13 opublikowano 
w LEX nr 1330302.
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wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, co wymaga zebrania informacji o faktach. 
Weryfikacja takich informacji następuje m.in. poprzez przeprowadzenie dowo-
du11. W postępowaniu podatkowym obowiązuje podstawowa zasada, że jako do-
wód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, 
a nie jest sprzeczne z prawem12. Przepisy wskazują, że dowodami w postępowa-
niu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje zło-
żone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje 
zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgro-
madzone w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej (pod wa-
runkiem, że materiały zebrane w toku kontroli podatkowej nie naruszyły ściśle 
wskazanych regulacji) oraz materiały zgromadzone w toku postępowania karnego 
albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbo-
we13. Oznacza to, że w postępowaniu podatkowym występuje otwarty system do-
wodów. Dopuszczalne są także dowody, które nie zostały wymienione, nazwane 
w przepisach. Granicą dopuszczalności środków dowodowych jest ich zgodność 
z przepisami. Co więcej, przepisy przyjmują zasadę równej mocy środków do-
wodowych14. Samo pojęcie dowodu nie jest jednoznacznie interpretowane. Jako 
dowód dla potrzeb ordynacji należy rozumieć środek dowodowy, który w okre-
ślonych sytuacjach może być równocześnie źródłem dowodowym, np. dokument 
czy dowód rzeczowy15. Dowody takie mogą być zatem wykorzystane dla potrzeb 
ustalania wysokości dochodu w ramach odstąpienia od szacowania podstawy 
opodatkowania.

2. Ustalanie podstawy opodatkowania w ramach procedury 
odstępowania od szacowania – wyniki badań 

Część empiryczna została opracowana na podstawie analizy studium przy-
padków – orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. Podatnicy, którzy nie 
zgadzają się z decyzją związaną z szacowaniem podstawy opodatkowania, wy-
daną przez organ wyższej instancji, mają prawo złożyć skargę na taką decyzję 
do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W przypadku, gdy jedna ze stron 
nie zgadza się z wyrokiem wydanym przez WSA ma wówczas możliwość zło-
żenia kasacji do NSA. Jako metodę badawczą zastosowano analizę dokumentów. 

11 S. Babiarz i in., Ordynacja podatkowa: komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 
Warszawa 2011, s. 755. 

12 Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja …
13 Ibidem, art. 181.
14 B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, 

Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2013, s. 816–817.
15 S. Babiarz i in., Ordynacja…, s. 756.
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Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem bazy Lex. Objęły wszystkie 
orzeczenia NSA znajdujące się w bazie na dzień 25 lutego 2014 roku, które zo-
stały wydane w 2013 roku. Analiza dotyczyła 82 orzeczeń przyporządkowanych 
do art. 23 Ordynacji podatkowej określającego zasady szacowania. Sprawy odno-
siły się do różnych podatków, co zaprezentowano w tab. 1.

Tabela 1. Rodzaje i liczba podatków objętych przepisami o szacowaniu szacowaniem

Rodzaje 
podatków

PIT 
i CIT

Udział spraw 
dotyczących 

PIT i CIT 
w orzeczeniach 

ogółem

VAT

Udział spraw 
dotyczących 

VAT 
w orzeczeniach 

ogółem

Pozostałe 
podatki

Udział spraw 
pozostałych 
podatków

w orzeczeniach 
ogółem

Liczba spraw 49 59,76% 27 32,93% 6 7,31%

Źródło: opracowanie własne.

Z danych zawartych w tab. 1 wynika, że prawie 60% badanych orzeczeń do-
tyczyło podatków dochodowych, przy czym 48 podatku dochodowego od osób 
fizycznych, jedno podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek od towarów 
i usług był przedmiotem ponad 32% wyroków, natomiast nieliczne sprawy odno-
siły się do innych podatków: zryczałtowanego podatku od przychodów ewiden-
cjonowanych, akcyzy czy też podatku od gier.

Dokładniejszej analizie poddano 49 orzeczeń dotyczących szacowania pod-
stawy opodatkowania w podatkach dochodowych. Jedynie w części badanych 
spraw organy podatkowe przeprowadzały szacowanie dochodu w części nato-
miast odstępowały od zastosowania metod szacowania (zob. tab. 2).

Tabela 2. Liczba orzeczeń dotycząca odstępowania od szacowania dochodu  
i korzystania z innych dowodów w podatkach dochodowych

Rodzaj
orzeczeń

Orzeczenia, w których organy 
podatkowe stosowały metody 
szacowania oraz odstępowały 

od szacowania korzystając 
z innych dowodów

Orzeczenia, 
w których odstąpiono 

od szacowania 
korzystając z innych 

dowodów

Orzeczenia, które 
dotyczyły różnych 
kwestii związanych 

z szacowaniem 
podstawy 

opodatkowania

Liczba 
orzeczeń 2 5 42

Źródło: opracowanie własne.
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Z danych zawartych w tab. 2 wynika że 42 sprawy odnosiły się do różnych 
kwestii związanych z szacowaniem podstawy opodatkowania w podatkach docho-
dowych, które nie są przedmiotem badań przeprowadzanych dla potrzeb niniejsze-
go opracowania. Dotyczyły one m.in. stosowaniu różnych metod szacowania pod-
stawy opodatkowania, odstępowania od szacowania w związku z wykluczeniem 
z kosztów tzw. pustych faktur lub nieodpowiednio udokumentowanych wydatków. 

W ocenianych orzeczeniach występowały dwie sprawy, w których stosowa-
no metody szacowania podstawy opodatkowania, ale także w pewnym zakresie 
odstąpiono od szacowania, korzystając z innych danych. Dotyczyły one podatni-
ka zajmującego się handlem oraz świadczącego usługi najmu, a także podatnika 
sprzedającego samochody.

Organ podatkowy określił podstawę opodatkowania z działalności handlo-
wej w drodze oszacowania, przy zastosowaniu metody remanentowej, natomiast 
dla przychodów z usług odstąpiono od szacowania i obliczono je z wykorzysta-
niem innych dowodów. Były nimi wystawione przez podatnika faktury oraz do-
wód wewnętrzny. Faktycznie w takiej sytuacji nie mamy do czynienia z szacowa-
niem. Można mieć pewne wątpliwości, czy były to jedyne przychody uzyskane 
przez podatnika.

Kolejna sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego sprzedaż samochodów. 
Szacowanie dotyczyło sprzedaży części samochodowych. Natomiast w zakresie 
sprzedaży trzech samochodów uznano, że kwoty wynikające z wystawionych fak-
tur nie odzwierciedlają rzeczywistości i są kilkukrotnie niższe od cen rynkowych. 
Ustalając wartość sprzedaży organy powołały się na zeznania nabywców pojazdów, 
badania techniczne pojazdów, które potwierdzały, że pojazdy były sprawne tech-
nicznie w chwili sprzedaży, wpłaty dokonane przez kupujących na rachunek po-
datnika. Przykładowo dla jednego z samochodów wykorzystano również wycenę 
zawartą w polisie ubezpieczeniowej pojazdu nabytego przez jednego z kupujących. 
Nabywca tego pojazdu ubezpieczył go w zakresie AC, wskazując wartość pojazdu 
110 000 zł. Zarazem dokonał trzech przelewów o łącznej wartości 70 000 zł. Dodat-
kowo w rozliczeniu pozostawił sprzedawcy samochód, którego wartość określono 
w umowie kupna-sprzedaży na kwotę 37 000 zł. Dlatego organy przyjęły wartość 
samochodu w kwocie 107 000 zł, a nie 30 000, jak było wykazane na fakturze. 

Organy podatkowe formalnie odstąpiły od szacowania. Ustaliły wartość sa-
mochodów na podstawie różnych dowodów. Można jednak uznać, że jest to kom-
binacja różnych metod szacowania – materiałów informacyjnych oraz przepły-
wów pieniężnych. 

Jak wynika z danych zawartych w tab. 2, w pięciu orzeczeniach odstąpiono 
w ogóle od szacowania, ustalając podstawę opodatkowania korzystając z innych 
dowodów. Warto dokładnie przeanalizować poszczególne sprawy. Dotyczyły one 
podatników prowadzących:

•	 handel samochodami; 
•	 sprzedaż używanych samochodów i wykonywania usług wulkanizacyjnych; 
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•	 świadczenie usług pośrednictwa w zakresie sprzedaży, zakupu i wynajmu 
nieruchomości;

•	 ośrodek wypoczynkowy;
•	 sprzedaż samochodów.
Jedna ze spraw dotyczyła podatnika zajmującego się handlem samochoda-

mi. Prowadził on działalność gospodarczą, ale sam handel pojazdami nie został 
wykazany jako działalność gospodarcza. Przychody i koszty wykazano w de-
klaracji podatkowej, ale nie w ramach działalności gospodarczej. Organy podat-
kowe, ustalając podstawę opodatkowania oparły się na informacjach zawartych 
w zeznaniu podatkowym. Dodatkowo wystąpiły do podatnika o przedstawienie 
dokumentów i dowodów poniesienia wydatków związanych z rejestracją, ubez-
pieczeniem komunikacyjnym pojazdów, a także udokumentowanych wydatków 
związanych z ewentualnymi naprawami, remontem. Jednak podatnik nie przed-
stawił takich dokumentów. W tym przypadku ustalenie nastąpiło na podstawie da-
nych dostępnych organom podatkowym, faktycznie nie występowało szacowanie. 

W przypadku podatnika zajmującego się sprzedażą używanych samocho-
dów stwierdzono, że dane wynikające z faktur odbiegają od wartości rynkowych. 
Wielkość przychodów ustalono na podstawie zeznań świadków. Sam podatnik 
przyznał, że wystawiał nierzetelne faktury. Sąd zauważył, że organ podatkowy, 
ustalając ceny, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości konsekwentnie i z ko-
rzyścią dla skarżącego przyjmował kwoty niższe. Działo się tak w przypadku, 
gdy świadkowie operowali przedziałem cenowym od–do albo podawali wartość 
transakcji w sposób przybliżony; w sytuacji braku podstaw do zweryfikowania 
ceny przyjmowano kwoty z faktur. W powyższej sprawie, zdaniem autora, wy-
stępują uzasadnione wątpliwości czy faktycznie nie miało miejsce szacowanie. 
Sformułowanie, że przyjęto bardziej korzystne rozwiązania wskazuje, że mogły 
być również uzasadnione inne wielkości przychodów. Podawanie przez świad-
ków zakresu cen od–do (co jest zrozumiałe w związku z upływem czasu) wcale 
nie oznacza, że zawarto transakcje po najniższej możliwej cenie. Zastosowanie, 
w jakimkolwiek elemencie, przybliżenia oznacza właściwie szacowanie podsta-
wy opodatkowania. Przecież szacowanie tylko jednego z elementów konstrukcji 
podatku jest uznawane za szacowanie częściowe, co nie pozbawia uznania całego 
procesu za szacowanie.

Kolejna sprawa dotyczyła świadczenia usług pośrednictwa w zakresie sprze-
daży, zakupu i wynajmu nieruchomości. Nastąpiło zaniżenie przychodów. Ich 
wartość ustalono na podstawie umów pośrednictwa, aktów notarialnych, zeznań 
świadków, kwot przelewów bankowych, dysków komputerowych. Organy podat-
kowe formalnie nie stosowały szacowania. Ustaliły wartość samochodów na pod-
stawie różnych dowodów. Można jednak uznać, że jest to kombinacja różnych 
metod szacowania – materiałów informacyjnych oraz przepływów pieniężnych.

Następnym analizowanym przypadkiem był ośrodek wypoczynkowy wraz 
z kawiarnią. Organ kontroli skarbowej stwierdził nierzetelność podatkowej księgi 
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przychodów i rozchodów. Do ustalenia ceny wykorzystano ujawnione w toku 
postępowania dowody k.p., jak również wyciągi bankowe i przekazy pocztowe. 
Porównywano je z zapisami w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. 
W przypadku, gdy dowody odpowiadały zapisom w podatkowej księdze przy-
chodów i rozchodów przyjęto, że kwota ta jest zaewidencjonowana we właściwej 
wysokości. W pozostałych przypadkach, w których kwota z dowodu k.p. nie była 
adekwatna do zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów przyjęto, 
że jest to przychód, którego podatnik nie ujął w ewidencji podatkowej.

Na potrzeby obliczenia przychodów uzyskiwanych z kawiarni wyliczenia 
oparto na zapisach w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, stanach rema-
nentowych na dzień rozpoczęcia i zakończenia działalności przez podatnika, któ-
re nie wykazały żadnych towarów. Uwzględniono również odpowiedzi udzielone 
przez dostawców towarów handlowych, o które organ pierwszej instancji wystą-
pił w celu ustalenia lub potwierdzenia wielkości dokonanych zakupów. Oparto się 
także na zeznaniach podatnika odnoszących się do cen sprzedaży i stosowanych 
marż na poszczególny asortyment. Podatnik zeznał, że do wartości wykazanych 
w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakupów towarów handlowych 
dodawał marżę w wysokości 50% (piwo butelkowe) oraz 30% (pozostałe towary 
sprzedawane w kawiarni), natomiast piwo sprzedawał po 2,70 zł za 0,5 l. Warto 
wspomnieć, że działania w tym zakresie zostały zaakceptowane przez sąd ad-
ministracyjny. Oceniając sposób działania organów podatkowych należy stwier-
dzić, że formalnie ustaliły wartość przychodów na podstawie różnych dowodów. 
Można uznać, że faktycznie zastosowały kombinacje różnych metod szacowania 
– materiałów informacyjnych oraz przepływów pieniężnych. 

Zgodzić się należy z tezą, że możliwa jest sytuacja, w której nawet nierze-
telna księga może dostarczyć stosownych danych, które uzupełnione innymi do-
wodami, pozwolą na ustalenie podstawy opodatkowania. Jednak wymiar podatku 
dokonany w ten sposób nie zawsze będzie prowadził obiektywnie do faktycznej 
wartości zobowiązania podatkowego.

Następny przypadek dotyczył sprzedaży samochodów, gdzie zanegowano 
część wykazanych przychodów. Organy odstępowały od stosowania instytucji sza-
cowania podstawy opodatkowania. Przychody ustalono opierając się na danych 
wynikających z ksiąg podatkowych, uzupełnionych dowodami z zeznań świadków, 
umów bankowych, umów sprzedaży, rachunków, ujemnej korekty ceny rynkowej 
z tytułu ponadnormatywnego przebiegu pojazdu. Sąd zaakceptował działania or-
ganów podatkowych. Warto zauważyć, że NSA przyznał, że dla rozstrzygnięcia 
nie miała znaczenia również argumentacja skarżącego, że przesłuchani dwukrot-
nie na okoliczność wartości samochodów świadkowie za każdym razem zeznawali 
odmiennie skoro ceny ustalano nie tylko opierając się na tych zeznaniach, ale rów-
nież na podstawie innych dowodów. Tym samym można uznać, że w niniejszej 
sprawie nie ustalono rzeczywistej wielkości zobowiązania podatkowego, lecz jego 
przybliżoną wartość. Zastosowano zatem faktycznie szacowanie.
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Zakończenie

Ordynacja podatkowa umożliwia przeprowadzanie szacowania podstawy 
opodatkowania, wskazując metody służące do szacowania. Zarazem jednak prze-
widziana jest możliwość odstąpienia od szacowania podstawy opodatkowania. 
Jak pokazują przeprowadzone badania, w części przypadków ustalania podsta-
wy opodatkowania w ramach odstąpienia od szacowania podstawy opodatkowa-
nia, z uwzględnieniem dowodów zebranych w toku postępowania podatkowego, 
następuje faktycznie szacowanie podstawy opodatkowania. Podstawa opodatko-
wania obliczona przez organy podatkowe nie jest dokładnym odzwierciedleniem 
wielkości dochodu jaki osiągnął podatnik. Sądy administracyjne oceniające orga-
ny podatkowe akceptują takie działania służb skarbowych. Zatem następuje za-
wężenie interpretacji zakresu szacowania. 

Rozważyć należy wprowadzenie zmian w regulacjach. Należałoby uznać, 
że nierzetelność ksiąg podatkowych prowadzi do szacowania. Zarazem jednak 
wśród metod szacowania podstawy opodatkowania wyróżnić warto metodę opar-
tą na materiałach informacyjnych. Wskazać należałoby precyzyjne przesłanki 
na czym polega jej zastosowanie. Powinna ona pozwalać na wykorzystanie róż-
nych dowodów. W efekcie rozważane zmiany w ordynacji podatkowej pozwala-
łyby uznać ustalanie podstawy opodatkowania z wykorzystaniem innych dowo-
dów za jedną z metod szacowania.

Warto również rozszerzyć badania dotyczące prezentowanego zagadnienia.
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Streszczenie 

W pracy dokonano oceny ustalania podstawy opodatkowania poprzez wykorzysta-
nie innych dowodów w ramach odstępowania od szacowania przez administracje skar-
bową. Jako metodę zastosowano analizę studium przypadku – orzecze badawczą ń Na-
czelnego Sądu Administracyjnego oraz analizę opisową. Jak pokazują przeprowadzone 
badania, w części przypadków ustalania podstawy opodatkowania w ramach odstąpienia 
od szacowania podstawy opodatkowania następuje faktycznie szacowanie dochodu. Za-
proponowano w artykule zmiany przepisów prawa.

Summary 

THE USE OF OTHER EVIDENCES AS THE METHOD OF TAX ESTIMATION 
IN THE CASE OF RESIgNINg FROM ESTIMATION OF TAX BASE 

The aim of the article is the evaluation the calculation of tax base by using other 
evidences in the case of resigning from estimation of tax base by the tax authorities. The 
analysis of case studies – the verdicts of Supreme Administrative Court the and concep-
tual analysis was used in the article. 

In the part of analyzed case studies the estimating of tax base is used although the 
resigning from estimation of tax base by the tax authorities was taken. The changes in 
the act were proposed. 



DAGNA WLEKLIŃSKA*

WYKORZYSTANIE METOD PORZĄDKOWANIA LINIOWEgO 
DO ANALIZY g-KONWERgENCJI gIEłD PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH

Wstęp

Uporządkowanie otaczającej nas rzeczywistości stanowi według metodologii 
nauk jeden z fundamentalnych celów nauki. Każde badanie naukowe, niezależ-
nie od dziedziny, w której ramach jest prowadzone, ma na celu przedstawienie 
faktycznego obrazu świata, zidentyfikowanie występujących w nim zależności 
oraz czynników determinujących jego kształt. Istotne jest jednak, aby sposób do-
ciekania prawdy posiadał przymioty logiczności i sprawdzalności1.

Jedną z najpopularniejszych metod badawczych jest komparatystyka, czyli 
analiza porównawcza. Jej samej literatura ekonomiczna nie poświęca zbyt wiele 
uwagi, a dostępnym, nielicznym opracowaniom na ten temat zarzuca się niejed-
noznaczność oraz brak wyrazistej konotacji. Jednakże to właśnie komparatystyka 
dostarcza ekonomistom metod służących analizowaniu zjawisk w aspekcie prze-
strzennym. Najbardziej efektywne z nich, służące do analizy złożonych procesów 
ekonomicznych, są metody taksonomiczne. Stosowane w nich specyficzne miary 
i wskaźniki umożliwiają porównywanie obiektów charakteryzowanych za pomo-
cą wielu cech diagnostycznych2.

Niemalże wszystkie kraje, które osiągnęły wysoki poziom rozwoju, są kraja-
mi tzw. cywilizacji zachodniej. To przede wszystkim tam zlokalizowane są giełdy 
określane mianem dojrzałych i to one najsilniej odczuły skutki kryzysu finanso-
wego, który rozpoczął się w sierpniu 2007 roku. W obliczu tych wydarzeń, bez-
pieczną przystań dla „uciekającego” stamtąd kapitału zaczęły stanowić gospodar-
ki krajów rozwijających się i ich giełdy. Można w związku z tym przypuszczać, 
że ówczesny kryzys ma pozytywny wpływ na dynamikę konwergencji oraz zmia-
nę dotychczasowego rozkładu sił na rynku giełdowym.

Głównym celem autorki pracy jest wykorzystanie metod taksonomicznych 
do klasyfikacji giełd papierów wartościowych, a następnie, wykorzystując otrzy-
many taksonomiczny miernik rozwoju, weryfikacja hipotezy o występowaniu 
tzw. g-konwergencji między parkietami. Przeprowadzone badanie miało również 

* Doktorantka, Katedra Rachunkowości, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

1 J. Such, Wstęp do metodologii ogólnej nauk, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 1993, s. 8.
2 Ibidem, s. 9.
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na celu potwierdzenie tezy, że w przyjętym horyzoncie czasowym da się za-
obserwować przesuwanie się środka finansowej ciężkości świata z Zachodu 
na Wchód.

1. Zastosowania metod taksonomicznych w badaniach 
ekonomicznych. geneza koncepcji g-konwergencji

Taksonomia, zwana również, przez wzgląd na swój ilościowy charakter, 
taksonomią numeryczną, pozwala zidentyfikować relacje między badanymi 
obiektami, umożliwia redukcję danych oraz uporządkowanie uzyskanych infor-
macji. Otrzymany w ten sposób syntetyczny obraz badanej rzeczywistości jest 
podstawą dalszej analizy i umożliwia identyfikację rządzących nią prawidłowo-
ści i reguł. 

Metody taksonomiczne umożliwiają opisanie skomplikowanej rzeczywisto-
ści społeczno-ekonomicznej za pomocą tzw. „kostki danych”, której wektorami są 
obiekty badawcze, cechy diagnostyczne oraz jednostki czasu. Jest ona przydatna 
zwłaszcza w odniesieniu do procesów ekonomicznych, gdyż mnogość występu-
jących w nich uwarunkowań uniemożliwia precyzyjne uchwycenie wszystkich 
prawidłowości i zasad jakimi się rządzą. Ich ocena jedynie na podstawie jedno-
wymiarowego pomiaru byłaby dużym uproszczeniem3. 

Pierwsze implikacje metod taksonomicznych do badań społeczno-ekono-
micznych były zasługą J. Fiericha oraz Z. Hellwiga. Do popularyzacji metody 
Czekanowskiego przyczynił się głównie ośrodek krakowski, natomiast metoda 
taksonomii wrocławskiej rozwijana była przede wszystkim we Wrocławiu. Meto-
dy te zachęciły badaczy do poszukiwania zarówno alternatywnych podejść meto-
dologicznych, jak i możliwości ich zastosowań4. 

Wiele wartościowych pozycji dotyczących zastosowania metod taksono-
micznych powstało w latach 70. i 80. Dotyczyły one m.in. poziomu życia ludno-
ści czy analiz konsumpcji. Szerokie zastosowanie tych metod ma również miejsce 
w odniesieniu do badań rozwoju społeczno-gospodarczego krajów, w badaniach 
rynkowych oraz w analizach związku rozwoju demograficznego z rozwojem spo-
łeczno-ekonomicznym5.

Dotychczas przeprowadzane taksonomiczne analizy porównawcze w odnie-
sieniu do rynku kapitałowego były skoncentrowane na dwóch głównych aspek-
tach: badaniu efektywności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych 

3 J. Pociecha, B. Podolec, A. Sokołowski, K. Zając (red.), Metody taksonomiczne w badaniach 
społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988, s. 9.

4 J. Pociecha, Rozwój metod taksonomicznych i ich zastosowań w badaniach społeczno-eko-
nomicznych, 2008, s. 2, www.stat.gov.pl/gus/5840_4193_PLK_HTML.htm [stan z dn. 13.10.2010]. 

5 Ibidem, s. 3.
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oraz na jej porównaniu z innymi krajami o bardziej ugruntowanej gospodarce 
rynkowej. 

Rynek kapitałowy stanowi potężną siłę motoryczną dla gospodarki rynkowej 
danego kraju. Jego pogłębianie się jest czynnikiem stymulującym proces odrabia-
nia dystansu rozwojowego gospodarek wschodzących w kierunku krajów wysoko 
rozwiniętych. Teoretycy rynków kapitałowych zgodnie utrzymują, że istnieje wy-
raźna korelacja między stanem gospodarki a sytuacją na giełdzie.

Logika zakładanych prawidłowości oraz związków zachodzących we współ-
czesnym, targanym kryzysami świecie, a także istniejąca teoria ekonomiczna sta-
nowiły przesłankę do sformułowania hipotezy o występowaniu zjawiska g-kon-
wergencji w odniesieniu do rynków papierów wartościowych.

Od ponad dwóch wieków ekonomiści doszukują się przyczyn coraz bardziej 
widocznego podziału świata na biednych i bogatych. Nurtujące pytanie, w jaki 
sposób biedniejsze kraje mogą zmniejszyć swoje ubóstwo oraz dystans rozwo-
jowy dzielący je od gospodarek krajów wysoko rozwiniętych, wciąż pozosta-
je bez odpowiedzi. Wśród „ojców ekonomii” podejmujących tę kwestię można 
wskazać m.in. A. Smitha, D. Ricardo czy bliższych współczesności – R. Solowa, 
J.E. Stiglitza6.

Kwestie szeroko rozumianego dobrobytu społeczeństwa znalazły następ-
nie swoje rozwinięcie na gruncie dwóch, zasadniczo odmiennych teorii. Pierw-
sza z nich, ekonomia klasyczna – neoklasyczna zaproponowała model Solowa 
oraz związaną z nim hipotezę konwergencji bezwarunkowej i teorię rozwoju 
przez handel, natomiast druga – ekonomia keynesowka, skupia swą uwagę na mo-
delu Harroda-Domara oraz wynikającej z niego teorii wielkiego pchnięcia7.

Główną ideę współczesnych modeli oraz koncepcji badawczych budowa-
nych na kanwie teorii rozwoju gospodarczego stanowi hipoteza konwergencji, 
rozumiana jako zmniejszanie dystansu rozwojowego krajów słabiej rozwiniętych. 
Pojęcie to sformułowane zostało na przełomie lat 40. i 50. XX wieku przez P. So-
rokina, J. Burnhama oraz R. Arona, jednak pierwotnie funkcjonowało w zupełnie 
innym znaczeniu. Odnosiło się ono wówczas do pewnego rodzaju syntezy między 
dwoma konkurującymi ze sobą systemami ekonomicznymi, tj. gospodarek kapi-
talistycznych i socjalistycznych. Teorię konwergencji oparto na założeniu, że ża-
den z tych systemów nie zachowa się w przyszłości w niezmienionej postaci, 
a gospodarki będą od tego momentu podążać wspólną drogą między liberalistycz-
nym kapitalizmem a totalitaryzmem państwowym8.

Swoistym papierkiem lakmusowym na obecność, czy też brak, konwergencji 
gospodarczej może być weryfikacja hipotezy o konwergencji rynków papierów 

6 R. Piasecki, Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa 2003, s. 19.
7 R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2003, s. 25.
8 G. Spychalski, Główne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej, Wyższa Szkoła Finansów 

i Informatyki im. Prof. Janusza Chechlińskiego, Łódź 2006, s. 82.



Dagna Wleklińska198

wartościowych na świecie. Dokonująca się obecnie w Europie formalizacja pro-
cesów integracyjnych, przejawiająca się m.in. wprowadzeniem wspólnej waluty, 
zwróciła uwagę badaczy na ten problem, jednak swoje rozważania skoncentrowa-
li oni na giełdach europejskich9.Wykazanie, że proces ten wykracza poza Stary 
Kontynent i w dobie współczesnych procesów globalizacyjnych giełdy wscho-
dzące odrabiają dystans dzielący je od rynków dojrzałych, mogłoby rzucić nowe 
światło na hipotezę konwergencji gospodarczej.

2. Porządkowanie liniowe giełd papierów wartościowych oraz analiza 
konwergencji – metodologia

2.1. Założenia porządkowania liniowego

Pierwszym krokiem umożliwiającym realizację postawionego celu pracy 
było określenie poziomu rozwoju 31 analizowanych parkietów w latach 2004–
2012. Kompleksowość kategorii rynków kapitałowych przemawiała za wykorzy-
staniem metod taksonomicznych, gdyż te doskonale sprawdzają się w przypadku 
analizy zjawisk czy obiektów złożonych.

Punktem wyjścia prowadzonego badania było dobranie potencjalnych 
zmiennych diagnostycznych. Logika zakładanych prawidłowości występujących 
na rynkach papierów wartościowych oraz kryteria merytoryczno-formalne po-
zwoliły uznać za istotne następujące determinanty poziomu rozwoju wybranych 
parkietów:

•	 kapitalizacja spółek krajowych,
•	 kapitalizacja spółek nowowprowadzonych do obrotu,
•	 całkowita wartość obrotu (płynność),
•	 PKB per capita,
•	 udział 10 największych spółek w kapitalizacji giełdy (koncentracja),
•	 stosunek kapitalizacji do PKB.
W następnym kroku tak wyspecyfikowany zbiór zmiennych poddano ocenie 

pod kątem wartości informacyjnej. Mając na celu spełnienie postulatu wysokiej 
zmienności przestrzennej, jako przesłankę do eliminacji cechy z dalszych roz-
ważań, przyjęto wartość współczynnika zmienności nieprzekraczającą poziomu 
15%. Ostatecznie wszystkie spośród zaproponowanych zmiennych zostały uzna-
ne za quasi-stałe.

Kolejnym etapem badania było przeprowadzenie procedury ujednolicania 
charakteru zmiennych. Z uwagi na to, że jedna z nich występuje w charakterze 

9 J. Koralun-Bereźnicka, Zjawisko konwergencji rynków kapitałowych na giełdach europej-
skich, Studia i Prace Kolegium Zarządzania I Finansów, z. 87, Wyd. SGH, Warszawa 2008, s. 87.
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destymulanty (udział 10 największych spółek w kapitalizacji giełdy) zastosowano 
przekształcenie według następującego wzoru10:

 , (2.1)

gdzie: 

Dzięki powyższej procedurze zachowano istotny z punktu widzenia badań 
empirycznych postulat jednolitej preferencji. 

W toku badania zmierzającego w kierunku uporządkowania zbioru obiek-
tów, ważną kwestią było ustalenie odpowiedniego systemu nadawania zmiennym 
wag. Celowość tego zabiegu można tłumaczyć faktem, że w rzeczywistości, ma-
jąc do czynienia nie z jedną lecz z zestawem zmiennych diagnostycznych, ich 
wpływ na analizowany obiekt może być odpowiednio mniej lub bardziej istotny. 
Z uwagi na mnogość kontrowersji wokół zasadności ich stosowania zdecydowa-
no, że wpływ każdej ze zmiennych na poziom rozwoju rynków papierów warto-
ściowych jest jednakowo istotny. W związku z tym milcząco przyjęto założenie 
o równych wagach wszystkich zmiennych11:

  (2.2)

Warunkiem koniecznym przy budowie miernika zagregowanego jest spełnie-
nie postulatu addytywności, czyli wzajemnej porównywalności zmiennych, gdyż 
te zazwyczaj są wyrażone w różnych jednostkach. W tym celu dokonano norma-
lizacji zmiennych, wykorzystując procedurę standaryzacji na 0–1. Zastosowano 
zatem wzór:

  (2.3)

gdzie:
,  – wyjściowe i znormalizowane wartości i-tej realizacji j- tej zmiennej,

Etapem bezpośrednio poprzedzającym budowę zmiennej syntetycznej było 
wskazanie sposobu agregacji zmiennych. Mając do wyboru metody bezwzorcowe 
i wzorcowe zdecydowano się wykorzystać te drugie. Istotą metod wzorcowych jest 
określenie hierarchii obiektów na podstawie obliczonej uprzednio ich odległości 
od pewnego obiektu wzorcowego. Sposób w jaki zostaną określone współrzędne 
punktu odniesienia determinuje podział metod wzorcowych na metody wzorca 
i antywzorca rozwoju. Zakładając, że wszystkie zmienne diagnostyczne są sty-
mulantami, bądź w wyniku odpowiednich przekształceń zostały doprowadzone 

10 M. Kolenda, Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wie-
locechowych, Wyd. AE. we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 22.

11 A. Malina, Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki 
Polski według województw, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 35.
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do tego charakteru, współrzędne wzorca definiuje się odpowiednio jako maksy-
malne zaobserwowane wartości cech – dla wzorca rozwoju, oraz wartości mini-
malne jako współrzędne antywzorca12:

Realizacje zmiennych diagnostycznych będące współrzędnymi obiektu mo-
delowego mogą być określone na podstawie opinii ekspertów, planów perspekty-
wicznych lub też z wykorzystaniem danych statystycznych. 

Dla porównania, w metodach bezwzorcowych korzysta się z uśrednionych 
znormalizowanych wartości zmiennych diagnostycznych wraz z przyjętymi 
dla nich współczynnikami wagowymi. Najczęściej stosuje się w tym celu podej-
ście oparte na średniej arytmetycznej, geometrycznej oraz harmonicznej13.

Realizację postawionego celu pracy umożliwiło posłużenie się wzorcowymi 
metodami agregacji danych. W przeprowadzonym badaniu dla każdej ze zmien-
nych syntetycznych wyznaczono zatem wzorzec rozwoju (wartość maksymalną). 
Przy budowanie zmiennej syntetycznej, w każdym z dziewięciu lat stanowiących 
horyzont czasowy badania, odnoszono się do wzorca rozwoju wyznaczonego jako 
maksymalna wartość przyjętych zmiennych diagnostycznych w roku bazowym, 
czyli 2004. Zastosowanie takiej formuły umożliwiło zaobserwowanie zmian 
w poziomie rozwoju wybranych parkietów na przestrzeni lat, a punktem odnie-
sienia były wyniki realizowane przez nie w 2004 roku.

Mając tak przygotowane zmienne przystąpiono do budowy taksonomiczne-
go miernika rozwoju (TMR), który umożliwił liniowe uporządkowanie obiektów. 
Pionierem badań przeprowadzanych na obiektach wielocechowych był Z. Hell-
wig. Proponowana przez niego taksonomiczna miara rozwoju jest wielkością syn-
tetyczną, stanowiącą wypadkową wszystkich zmiennych diagnostycznych cha-
rakteryzujących badaną zbiorowość14. Wyznaczone metodą wzorcową realizacje 
zmiennej syntetycznej postaci15:

  (2.4)

umożliwiły uporządkowanie obiektów według odległości od wzorca rozwoju.

12 Ibidem, s. 72.
13 T. Grabiński, S. Wydymus, A. Zeliaś, Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zja-

wisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1987, s. 53.
14 K. Heffner, P. Gibas, Analiza ekonomiczno-przestrzenna, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 

2007, s. 13–14.
15 Z. Frankowski, Zastosowanie metod taksonomicznych w badaniach przestrzennych, Instytut 

Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1991, s. 10–11.
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Tak zdefiniowaną zmienną syntetyczną poddano, już w ostatnim etapie bada-
nia, procedurze normalizacji według wzoru16:

  (2.5)

gdzie:
 – miernik rozwoju i-tego obiektu,

 – norma zmiennej syntetycznej, która może przyjmować wartość maksy-
malną, statystyczną wartość maksymalną, sumę wartości zmiennych lub rozstęp.
Zmienna agregatowa pozwala nie tylko na uporządkowanie objętych badaniem 
giełd od najlepiej do najmniej rozwiniętej pod względem badanego kryterium, ale 
także umożliwiła ich podział na grupy.

2.2. Metodologia badania g-konwergencji 

Nowe światło na hipotezę konwergencji rzuciły burzliwe dyskusje na jej te-
mat toczące się pod koniec lat 80. XX wieku. Coraz częściej pojawiały się wów-
czas głosy, że to nie doganianie stanowiące podstawę tzw. b-konwergencji, ale 
malejące z roku na rok zróżnicowanie, powinno być uznane za podstawę wnio-
skowania o konwergencji. Jako przeciwników nowo zaproponowanego podejścia 
można wskazać Sala-i-Martina (1994), który uważał, że koncepcja konwergencji 
odnosi się do oceny mobilności danych obszarów w czasie, w ramach rozkładu 
badanej cechy, co sprawia, że stanowi ona szeroki obszar badawczy. Utożsamiał 
on ten intra-rozkład mobilności z hipotezą b-konwergencji17. 

Przy założeniu, że interpretacja Sala-i-Martina jest słuszna, istotnych infor-
macji mogłoby dostarczyć zbadanie zmian w rankingu badanych obiektów. Na-
zwano ją g-konwergencją. 

W celu zbadania, czy obiekty o początkowo niższej wartości rangi wyprzedziły 
obiekty o rangach wyższych wykorzystuje się test Boyle’a-McCarthy’ego. Opie-
ra się on na analizie uporządkowanych obiektów w zadanym przedziale czasowym18. 

Punktem wyjścia przeprowadzonego badania g-konwergencji między 31 ryn-
kami papierów wartościowych na świecie, było ich uszeregowanie od najwięk-
szej do najmniejszej wartości pod względem wartości obliczonego uprzednio tak-
sonomicznego miernika rozwoju. 

Następnie zbadano, czy w przyjętych okresach miało miejsce „przerangowanie” 
obiektów. W tym celu, zgodnie z metodologią wykorzystano współczynnik zgodno-
ści (konkordancji) rang Kendalla. Posługując się tą miarą w badaniu konwergencji 

16 Ibidem, s. 10–11.
17 E. Kusideł, Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki 

spójności, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 65.
18 Ibidem.
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należało poszczególnym giełdom w każdym okresie badania przypisać liczbę po-
rządkową. Na przykład, pierwsza sklasyfikowana w badaniu giełda New York Stock 
Exchange (NYSE) w każdym z siedmiu okresów otrzymała rangę 1. 

W dalszej kolejności należało obliczyć współczynnik konkordancji rang 
Kendalla według następującej formuły19:

 ,  (2.6)

gdzie:
 – ranga i-tego obiektu pod względem badanej cechy w okresie t,
 – ranga i-tego obiektu pod względem badanej cechy w okresie po-

czątkowym t = 0,
 – interwał między pierwszym i ostatnim okresem (T+1 – horyzont czasowy 

badania).
Współczynnik Kendalla pozwala ocenić zgodność uporządkowań w prze-

dziale (0, 1). Wraz ze zbliżaniem się jego wartości do 0 wzrastają zmiany we-
wnątrz rozkładu, czyli występuje konwergencja.

Podlegające weryfikacji hipotezy maja następującą postać:

Badanie istotności współczynnika konkordancji przeprowadzono wykorzy-
stując następującą statystykę:

 , (2.7)

gdzie: 
T – horyzont czasowy badania,
N – liczba obiektów.
Statystyka (2.7), przy założeniu prawdziwości hipotezy zerowej o występo-

waniu konwergencji, ma rozkład  o (N-1) stopniach swobody.

3. Klasyfikacja giełd papierów wartościowych oraz analiza 
g-konwergencji

3.1. Charakterystyka danych

Źródłem danych w przeprowadzonej analizie rynków papierów wartościo-
wych była Światowa Federacja Giełd. Przy doborze zmiennych sugerowano się 

19 B. Fiedor, K. Kociszewski (red.), Ekonomia rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 189.



Wykorzystanie metod porządkowania liniowego do analizy γ-konwergencji… 203

przede wszystkim logiką zakładanych prawidłowości oraz związków rynku kapi-
tałowego z gospodarką kraju, w którym jest on zlokalizowany. Nie bez znacze-
nia był również zakres danych udostępnianych przez WSE (World Federation of 
Exchanges). Badaniem objęto 31 największych parkietów w przedziale czaso-
wym 2004–2012. Ich pochodzenie oraz przypisane im w badaniu skróty zostały 
przedstawione w tab. 1.

Tabela 1. Zestawienie giełd objętych badaniem

Ameryka Połuniowa/Północna

1 2 3

Brazylia BM&FBOVESPA BOV

Chile Santiago SE SSE

Kanada TMX Group TMX

Kolumbia Colombia SE CSE

Meksyk Mexican Exchange BMV

USA NASDAQ OMX NASDAQ

 NYSE Euronext (US) NYSE

Azja/Pacyfik

Australia Australian Securities Exchange ASX

Chiny Honk Kong Exchanges SEHK

 Shanghai SE SHSE

 Shenzhen SE SZSE

 Taiwan SE Corp. TSEC

Filipiny Philippine SE PSE

Indie National Stock Exchange India NSE

Indonezja Indonesia SE ISE

Japonia Osaka Securities Exchange OSE

 Tokyo SE Group TSE

Korea Południowa Korea Exchange KRX

Malezja Bursa Malaysia BM

Singapur Singapore Exchange SE

Tajlandia Thailand SE THSE
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Tab. 1 cd.

1 2 3

Europa/Afryka/BliskiWschód

Arabia Saudyjska Saudi Stock Market Tadawul TAD

Hiszpania BME Spanish Exchanges BME

Holandia Nyse Euronext (Europe) NEE

Niemcy Deutsche Bӧrse DB

Norwegia Oslo Bors OBE

RPA Johannesburg SE JSE

Szwajcaria SIX Swiss Exchange SIX

Szwecja Nasdaq OMX Nordic Exchange NOMX

Wlk. Brytania London SE LSE

Polska Warsaw Stock Exchange WSE

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.world-exchanges.org/about-wfe/
annual-reports [dostęp 07.05.2014].

Dokonując analizy giełd papierów wartościowych posłużono się zestawem 
następujących zmiennych diagnostycznych:

X1 – kapitalizacja spółek krajowych,
X2 – kapitalizacja spółek nowo wprowadzonych do obrotu,
X3 – całkowita wartość obrotu (płynność),
X4 – PKB per capita,
X5 – udział największych 10 spółek w kapitalizacji giełdy,
X6 – relacja kapitalizacji rynku do PKB.
Kapitalizacja spółek krajowych stanowi jeden z najważniejszych parametrów 

odzwierciedlających sytuację na rynku papierów wartościowych. Obliczana jest 
jako łączna wartość giełdowa spółek krajowych. Wysoka wartość tego wskaźnika 
decyduje o zainteresowaniu dużych inwestorów lokowaniem kapitału na danym 
parkiecie oraz o jego atrakcyjności na tle innych20.

Istotnym wskaźnikiem z punktu widzenia kondycji danego parkietu jest tak-
że kapitalizacja spółek nowo wprowadzonych do obrotu. Dużym zagrożeniem 
dla współczesnego rynku kapitałowego jest traktowanie go krótkoterminowo jako 
mechanizmu, na którym można zarobić bądź stracić praktycznie z dnia na dzień. 
Samym wynikom finansowym spółek poświęca się mniej uwagi. Zainteresowanie 
nowych firm lokowaniem swego kapitału na giełdzie pojawia się dopiero wówczas, 

20 Mała kapitalizacja jeszcze mniejsza płynność, „Rzeczypospolita”, 27 IX 1999.
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gdy notowania są wysokie, a ogólna koniunktura na giełdzie jest korzystna. W prak-
tyce oznacza to ni mniej ni więcej jak to, że zwyżkujące akcje spółek pozwala-
ją zarobić inwestorom. Jednakże same debiuty spółek na giełdzie nie wpływają 
na kondycje danego parkietu. Dopiero na podstawie wartości ich kapitalizacji moż-
na wnioskować o potencjale rozwojowym i kierunku w jakim zmierza dana giełda21.

Kolejnym ważnym parametrem charakteryzującym rynek kapitałowy jest 
wartość obrotów (płynność). Jest to łączna wartość kupionych i sprzedanych 
w ciągu roku akcji. Dla dobrze rozwiniętego parkietu sytuacją pożądaną jest, aby 
roczne obroty przewyższały łączną wartość notowanych tam akcji. 

W celu powiązania głębokości rynku kapitałowego z poziomem rozwoju go-
spodarczego państw, wykorzystano zmienną PKB per capita. Jest to jeden z naj-
bardziej popularnych wskaźników określających poziom zamożności obywateli 
danego kraju. Celowość wykorzystania tego wskaźnika w badaniach można tłuma-
czyć przede wszystkim faktem, że niemalże wszystkie giełdy określane mianem 
dojrzałych, zlokalizowane są w krajach, które osiągnęły wysoki poziom rozwoju.

Udział 10 największych spółek w kapitalizacji giełdy, jako jedyna spośród 
8 zmiennych przyjętych do badania, została określona mianem destymulan-
ty. O zjawisku koncentracji mówi się wówczas, gdy niewielka liczba wielkich 
film ma znaczący udział w całkowitej kapitalizacji giełdy. Wysoka wartość tego 
wskaźnika jest sytuacją niepożądaną, cechuje bowiem giełdy słabo rozwinięte. 

Obok PKB per capita, kolejną zmienną mającą powiązać dojrzałość rynku 
kapitałowego z poziomem rozwoju gospodarczego kraju, jest relacja kapitaliza-
cji rynku do PKB. Zaobserwowano, że w przypadku dobrze rozwiniętych parkie-
tów zlokalizowanych w krajach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego, 
kapitalizacja giełdy przekracza 60% wartości PKB. Takie wyniki są istotne, gdyż 
umożliwiają podmiotom gospodarczym pozyskiwanie krajowego i zagranicz-
nego kapitału. Wyniki analizy rynków kapitałowych pokazują, że dopiero przy 
2-procentowym stosunku kapitalizacji do PKB można mówić o znaczącym wpły-
wie danego parkietu na procesy w gospodarce krajowej. Z drugiej jednak strony, 
zmienną tę należy traktować z pewnym dystansem z uwagi na fakt, że obecnie 
jedna spółka może być notowana na więcej niż jednym rynku22.

3.2.  Wyniki porządkowania liniowego giełd

Wyniki porządkowania liniowego uzyskane w odniesieniu do analizowanych 
giełd zestawiono w tab. 2. W latach 2004–2012 pierwszą pozycję w rankingu zaj-
muje amerykańska giełda New York Stock Exchange. Stanowi ona niepodważalny 

21 T. Wiśniewski, Do Unii Europejskiej- giełdy krajów kandydackich, „Nasz Rynek Kapitało-
wy” 2003, nr 6.

22 M. Łuniewska, W. Tarczyński, Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku 
kapitałowym, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006, s. 45.
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symbol potęgi finansowej Stanów Zjednoczonych jak i całego świata finansów. 
Pewną anomalię stanowi jednak objęcie w 2012 roku pierwszego miejsca w ran-
kingu przez NASDAQ OMX Nordic Exchange. Giełda ta jest przykładem in-
tegracji europejskich rynków papierów wartościowych. Powstała ona na skutek 
aliansu strategicznego i współtworzą ją trzy giełdy skandynawskie – Sztokholm, 
Helsinki i Kopenhaga, oraz trzy giełdy państw nadbałtyckich w Wilnie, Rydze 
oraz Tallinie.

Stworzenie tak prestiżowej z inwestycyjnego punktu widzenia grupy było 
dobrym posunięciem, gdyż ułatwiło rodzimym spółkom pozyskanie zagranicz-
nego kapitału i wypromowanie się w Europie. O skuteczności przyjętej strategii 
przejmowania całych parkietów może świadczyć chociażby fakt, że grupą zain-
teresował się amerykański gigant technologiczny NASDAQ. Do przejęcia doszło 
w 2007 roku.

Dominująca pozycja tej giełdy w roku 2012 może być uzasadniona wysokim 
poziomem rozwoju krajów, na których terenie zlokalizowane są giełdy tego alian-
su. Aż trzy z przyjętych sześciu zmiennych stanowią bezpośrednie lub pośrednie 
nawiązanie do sfery realnej gospodarki. Chociaż żadna z giełd współtworzących 
NASDAQ OMX nigdy nie miała strategicznego znaczenia dla światowego ryku 
kapitałowego, to produkt krajowy brutto tych krajów jak i PKB per capita w 2012 
roku były tak wysokie, że zadecydowały o objęciu przez ten parkiet pozycji lidera.

Można zauważyć również, że z każdym kolejnym rokiem w pierwszej dzie-
siątce pojawia się coraz więcej giełd azjatyckich, które umacniały się kosztem 
parkietów europejskich oraz amerykańskich. Mając na uwadze tylko giełdy Sta-
rego Kontynentu, można zaobserwować pogłębiający się dystans pomiędzy nimi 
a liderami światowymi.

W celu uwydatnienia przestrzennego zróżnicowania rynków papierów war-
tościowych na podstawie otrzymanych wyników dokonano ich podziału na grupy 
(tab. 3).

Tabela 3. Klasyfikacja rynków papierów wartościowych – podział na grupy  
według taksonomicznego miernika rozwoju

Taksonomiczny miernik rozwoju

1 2 3 4 5

Rok I grupa II grupa III grupa IV grupa

2012 NEE, NASDAQ, 
NYSE, NOMX

SHSE, TMX, 
JSE, TSE, SE, 

LSE

THSE, BOV, PSE, CSE, TAD, ISE, 
BMV, SEHK, SZSE, KRX, ASX, 
BM, BME, DB, SIX, SSE, TSEC, 

NSE, OSE, WSE

OSE

2011
LSE, NEE, NAS-

DAQ, SEHK, 
NYSE

BME, NOMX, 
KRX, SZSE, 

SHSE, SE, TSE

SIX, JSE, DB, ASX, PSE, ISE, 
CSE, TAD, THSE, SSE, TSEC, 

OSE, BOV, BM, NSE

WSE, 
OBE, 
BMV



Tabela 2. Wyniki porządkowania liniowego

 Taksonomiczny miernik rozwoju

2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

1 NOMX 0,58 1 NYSE 0,5 1 NYSE 0,388 1 NYSE 0,385 1 NYSE 0,68 1 NYSE 0,487 1 NYSE 0,635 1 NYSE 0,577 1 NYSE 0,52
2 NYSE 0,452 2 SEHK 0,394 2 SIX 0,344 2 NASDAQ 0,345 2 NASDAQ 0,484 2 NEE 0,353 2 NASDAQ 0,461 2 NEE 0,448 2 NASDAQ 0,383

3 NASDAQ 0,375 3 NASDAQ 0,369 3 NASDAQ 0,307 3 SIX 0,321 3 NEE 0,394 3 LSE 0,32 3 LSE 0,458 3 LSE 0,447 3 NEE 0,354

4 NEE 0,328 4 NEE 0,31 4 TSE 0,242 4 SHSE 0,232 4 TSE 0,366 4 SHSE 0,306 4 NEE 0,411 4 TSE 0,396 4 LSE 0,342

5 LSE 0,315 5 LSE 0,292 5 NEE 0,231 5 TSE 0,221 5 LSE 0,341 5 NASDAQ 0,305 5 TSE 0,378 5 NASDAQ 0,383 5 TSE 0,341

6 SE 0,283 6 TSE 0,274 6 SHSE 0,229 6 SEHK 0,202 6 SIX 0,283 6 TSE 0,266 6 SIX 0,303 6 NOMX 0,305 6 TAD 0,314

7 TSE 0,264 7 SE 0,24 7 SZSE 0,219 7 LSE 0,191 7 CSE 0,278 7 NOMX 0,241 7 BME 0,267 7 TMX 0,261 7 TMX 0,235

8 JSE 0,219 8 SHSE 0,238 8 LSE 0,208 8 TMX 0,184 8 SHSE 0,262 8 BME 0,223 8 DB 0,256 8 SIX 0,244 8 BME 0,226

9 TMX 0,218 9 SZSE 0,223 9 SEHK 0,198 9 NEE 0,178 9 BME 0,261 9 SIX 0,222 9 NOMX 0,253 9 OSE 0,243 9 NOMX 0,225

10 SHSE 0,216 10 TMX 0,22 10 TMX 0,181 10 SZSE 0,176 10 TMX 0,25 10 SEHK 0,217 10 TMX 0,249 10 BME 0,233 10 ASX 0,217

11 SEHK 0,207 11 KRX 0,215 11 NSE 0,155 11 BME 0,157 11 KRX 0,243 11 TMX 0,21 11 TAD 0,233 11 ASX 0,231 11 OSE 0,211

12 SZSE 0,203 12 NOMX 0,21 12 KRX 0,154 12 KRX 0,148 12 DB 0,241 12 DB 0,204 12 ASX 0,227 12 SE 0,231 12 SIX 0,196

13 KRX 0,197 13 BME 0,199 13 BME 0,151 13 DB 0,146 13 JSE 0,24 13 ASX 0,19 13 SHSE 0,226 13 SEHK 0,229 13 SE 0,195

14 ASX 0,189 14 ASX 0,188 14 DB 0,151 14 ASX 0,14 14 ASX 0,231 14 KRX 0,19 14 OBE 0,221 14 DB 0,223 14 DB 0,192

15 BM 0,187 15 DB 0,186 15 ASX 0,146 15 NSE 0,136 15 NSE 0,218 15 SE 0,183 15 SE 0,221 15 KRX 0,221 15 JSE 0,179

16 BME 0,187 16 JSE 0,181 16 SE 0,14 16 SE 0,133 16 SEHK 0,214 16 JSE 0,182 16 KRX 0,216 16 TAD 0,206 16 SEHK 0,166

17 DB 0,186 17 SIX 0,175 17 NOMX 0,136 17 NOMX 0,133 17 TAD 0,205 17 NSE 0,169 17 SEHK 0,216 17 JSE 0,205 17 BM 0,165

18 SIX 0,183 18 NSE 0,164 18 TSEC 0,13 18 TSEC 0,131 18 SZSE 0,198 18 SZSE 0,147 18 JSE 0,185 18 BM 0,177 18 KRX 0,165

19 SSE 0,167 19 BM 0,147 19 OSE 0,125 19 THSE 0,122 19 ISE 0,187 19 BOV 0,146 19 NSE 0,185 19 NSE 0,167 19 NSE 0,157

20 TSEC 0,155 20 BOV 0,138 20 JSE 0,117 20 BOV 0,121 20 BOV 0,178 20 BM 0,143 20 OSE 0,181 20 TSEC 0,163 20 TSEC 0,151

21 NSE 0,153 21 OSE 0,136 21 BOV 0,115 21 BM 0,11 21 OBE 0,176 21 OBE 0,127 21 TSEC 0,169 21 SSE 0,161 21 SHSE 0,145

22 OSE 0,15 22 TSEC 0,134 22 BM 0,109 22 JSE 0,109 22 NOMX 0,168 22 TSEC 0,123 22 BOV 0,164 22 OBE 0,156 22 SSE 0,143

23 THSE 0,148 23 SSE 0,125 23 ISE 0,095 23 OBE 0,103 23 SSE 0,167 23 TAD 0,12 23 SZSE 0,156 23 SHSE 0,15 23 THSE 0,138

24 BOV 0,146 24 THSE 0,122 24 SSE 0,094 24 WSE 0,101 24 TSEC 0,167 24 SSE 0,119 24 BM 0,15 24 SZSE 0,146 24 SZSE 0,135

25 PSE 0,133 25 TAD 0,11 25 OBE 0,092 25 TAD 0,097 25 OSE 0,155 25 THSE 0,104 25 THSE 0,147 25 ISE 0,145 25 BOV 0,133

26 CSE 0,132 26 CSE 0,108 26 WSE 0,09 26 SSE 0,095 26 THSE 0,146 26 OSE 0,104 26 BMV 0,143 26 THSE 0,131 26 OBE 0,12

27 TAD 0,128 27 ISE 0,104 27 CSE 0,088 27 OSE 0,09 27 WSE 0,133 27 WSE 0,1 27 WSE 0,141 27 BOV 0,128 27 WSE 0,105

28 ISE 0,122 28 PSE 0,1 28 THSE 0,087 28 BMV 0,089 28 SE 0,13 28 ISE 0,092 28 SSE 0,141 28 BMV 0,121 28 BMV 0,104

29 BMV 0,117 29 WSE 0,099 29 PSE 0,081 29 ISE 0,085 29 BMV 0,13 29 PSE 0,089 29 CSE 0,125 29 WSE 0,119 29 CSE 0,098

30 WSE 0,115 30 OBE 0,09 30 TAD 0,078 30 PSE 0,08 30 PSE 0,12 30 BMV 0,082 30 ISE 0,125 30 CSE 0,111 30 ISE 0,091

31 OBE 0,1 31 BMV 0,081 31 BMV 0,069 31 CSE 0,061 31 BM 0,108 31 CSE 0,064 31 PSE 0,119 31 PSE 0,108 31 PSE 0,085

Źródło: opracowanie własne.
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Tab. 3 cd.

1 2 3 4 5

2010 NEE, TSE, NAS-
DAQ, SIX, NYSE

TMX, SEHK, 
LSE, SZSE, 

SHSE

THSE, CSE, WSE, OBE, SSE, 
ISE, BM, BOV, JSE, OSE, TSEC, 

NOMX, SE, ASX, DB, BME, 
KRX, NSE

BMV, 
TAD, PSE

2009 SHSE, SIX, NA-
SDAQ, NYSE

BME, SZSE, 
NEE, TMX, LSE, 

SEHK, TSE

PSE, ISE, BMV, OSE, SSE, TAD, 
WSE, OBE, JSE, BM, BOV, THSE, 

TSEC, NOMX, SE, NSE, ASX, 
DB, KRX

CSE

2008 TSE, NEE, NA-
SDAQ, NYSE

JSE, DB, KRX, 
TMX, BME, 

SHSE, CSE, SIX, 
LSE

BMV, SE, WSE, THSE, OSE, 
TSEC, SSE, SEHK, NSE, ASX, 
NOMX, OBE, BOV, ISE, SZSE, 

TAD

PSE, BM

2007 NYSE, NEE, LSE, 
SHSE, NASDAQ

TSE, NOMX, 
BME, SIX, 

SEHK, TMX, DB

ASX, KRX, SE, JSE, NSE, SZSE, 
BOV, BM, OBE, TSEC, TAD, SSE, 

THSE, OSE, WSE

ISE, PSE, 
BMV, CSE

2006 NASDAQ, NYSE, 
TSE, NEE, LSE

TMX, NOMX, 
DB, BME, SIX

ISE, CSE, SSE, WSE, BMV, 
THSE, BM, SZSE, BOV, TSEC, 

OSE, NSE, JSE, SEHK, KRX, SE, 
OBE, SHSE, ASX, TAD

PSE

2005 NASDAQ, TSE, 
LSE, NEE, NYSE

SEHK, SE, ASX, 
BME, OSE, SIX, 

TMX, NOMX

WSE, BMV, BOV, THSE, ISE, 
SZSE, SHSE, OBE, SSE, TSEC, 
NSE, BM, JSE, TAD, KRX, DB

CSE, PSE

2004
TAD, TSE, LSE, 
NEE, NASDAQ, 

NYSE

OSE, ASX, 
NOMX, BME, 

TMX

BMV, WSE, OBE, BOV, SZSE, 
THSE, SSE, SHSE, TSEC, NSE, 
KRX, BM, SEHK, JSE, DB, SE, 

SIX

PSE, ISE, 
CSE

Źródło: opracowanie własne.

Jak można się było spodziewać, pierwszą grupę tworzą giełdy zlokalizowa-
ne na terenie najbogatszych krajów świata takich jak Stany Zjednoczone, Arabia 
Saudyjska, Japonia czy Holandia. W skład drugiej grupy wchodzą przede wszyst-
kim giełdy rynków wschodzących. Kraje na terenie których zlokalizowane są te 
parkiety charakteryzują się szybkim wzrostem gospodarczym oraz wysokim po-
ziomem inwestycji. W związku z tym stanowią one bardziej atrakcyjne miejsce 
do lokowania kapitału niż giełdy krajów wysoko rozwiniętych, gdyż dają możli-
wość zrealizowania wyższych stóp zwrotu. 

Kamieniem milowym w historii współczesnego kryzysu gospodarczego był 
upadek największego banku inwestycyjnego w Stanach Zjednoczonych Lehman 
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Brothers. Pomimo 158 letniej tradycji i zwycięskiego wyjścia z największych 
kryzysów poprzednich dekad, bank ten nie przetrwał współczesnego kryzysu 
i ogłosił bankructwo. Reakcja światowych giełd papierów wartościowych była 
niemalże natychmiastowa. Największe zachodnie giełdy już od samego rana 
15 września notowały spadki. Także parkiety azjatyckie na niepokojące sygnały 
reagowały spadkiem notowań. Celem ograniczenia strat wynikających z posia-
dania aktywów w banku Lehman Brothers, inwestorzy zaczęli masowo wyco-
fywać kapitał.

Rysunek 1. Kształtowanie się wartości TMR 2004–2012

Źródło: opracowanie własne

Pomimo faktu, że sygnały o rychłym tąpnięciu na rynkach papierów warto-
ściowych znalazły swoje odzwierciedlenie w zniżkujących wartościach przyję-
tych zmiennych w roku 2007, to faktycznie wyraźny spadek taksonomicznego 
miernika rozwoju dla większości parkietów miał miejsce dopiero w roku 2009. 
Dopiero wówczas pogarszająca się kondycja giełd zlokalizowanych na zacho-
dzie i w centralnej Europie została niejako potwierdzona spadkiem wartości 
zmiennej zagregowanej. Zastanawiający jest fakt, że tylko 4 giełdy spośród 31 
przyjętych do badania, a mianowicie NOMX, SE, SHSE oraz BM odnotowały 
na tyle wyraźny spadek wszystkich zmiennych, że ich taksonomiczny miernik 
rozwoju był dużo niższy już w roku 2008 (w odróżnieniu do pozostałych parkie-
tów). W przypadku giełdy NOMX można tę sytuację wyjaśnić faktem, że skan-
dynawska giełda funkcjonująca wcześniej pod nazwą OMX, została w 2007 roku 
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przejęta przez NASDAQ, tworząc w ten sposób grupę NASDAQ OMX Nordic 
Exchange (NOMX). Nie stanowi to jednak uzasadnienia dla pozostałych trzech 
parkietów. Co ciekawe, te same giełdy, dla których zmienna zagregowana wyka-
zywała niższe wartości już w roku 2008 (NOMX, SE, SHSE, BM), w roku na-
stępnym odnotowały wzrost wartości TMR (w odróżnieniu do wszystkich pozo-
stałych parkietów). 

Rysunek 2. Graficzna ilustracja wartości TMR dla roku 2012

Źródło: opracowanie własne

Bez wątpienia kryzys roku 2007 spowodował pogorszenie się kondycji ame-
rykańskich giełd, ale wbrew początkowym przypuszczeniom nie wpłynął on sty-
mulująco na proces odrabiania dystansu giełd wschodzących do giełd określanych 
mianem dobrze rozwiniętych. Wartość współczynnika konkordancji Kendalla wy-
niosła 0,73, co przy wartości statystyki badającej jego istotność równej 153,7223 
spowodowało odrzucenie hipotezy zerowej mówiącej o występowaniu zjawiska 
g-konwergencji.

Zakończenie

Celem autorki pracy było dokonanie porządkowania wybranych do badania 
giełd w oparciu o syntetyczny miernik rozwoju, a następnie weryfikacja hipotezy 
o występowaniu zjawiska g-konwergencji w odniesieniu do tychże giełd. Anali-
za rankingów giełd w każdym z dziewięciu lat pozwoliła zaobserwować proces 
umacniania się parkietów azjatyckich. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w tym, 
że z roku na rok coraz więcej giełd zachodnich plasowało się w pierwszej dzie-
siątce miejsc w rankingu. 
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Chociaż pojęcie konwergencji przywoływane jest w bardzo szerokim spek-
trum analiz społeczno-ekonomicznych zmian dokonujących się w gospodarkach 
krajów, to współczesna teoria wzrostu gospodarczego krytycznie odnosi się do tej 
hipotezy. Także prowadzone w tym obszarze badania empiryczne nie dają dosta-
tecznie silnych dowodów na to, że w praktyce faktycznie można mówić o zjawi-
sku konwergencji gospodarczej. Być może przedefiniowanie pojęcia dobrobytu 
oraz wskazanie innych, niż pieniężne, jego miar rzuciłoby nowe światło na hi-
potezę konwergencji23. Analiza konwergencji rynków papierów wartościowych 
w ujęciu gamma nie dała jednak spodziewanych rezultatów, gdyż hipoteza o jej 
występowaniu została odrzucona. Być może inne wyniki dałoby rozszerzenie ho-
ryzontu czasowego badania. Nie mniej dokonująca się obecnie geostrategiczna 
zmiana oznacza poniekąd trudny okres dostosowawszy zarówno dla wschodnich 
gospodarek słabiej rozwiniętych jak i zlokalizowanych tam giełd. Zwłaszcza te 
mniejsze kraje wysoko rozwinięte będą musiały oddać swoją dominującą pozycję 
na światowej scenie gospodarczej na rzecz dynamicznych krajów rozwijających 
się. W konsekwencji, rynki te będą musiały niejako sprostać wyzwaniu pełnienia 
roli istotnych graczy światowych i przejąć na siebie odpowiedzialność za współ-
działanie w imię wspólnego dobra. W toku dalszych badań zamierza się rozsze-
rzyć zakres czasowy analizy oraz włączyć kolejne giełdy, a także rozważyć moż-
liwość wystąpienia b- i s-konwergencji.
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Streszczenie

Rynek kapitałowy uważany jest za barometr gospodarki. Jego pogłębianie się sty-
muluje proces odrabiania dystansu między obszarami słabiej rozwiniętymi w kierunku 
dobrze rozwiniętych krajów. Głównym celem niniejszego opracowania jest stworzenie 
rankingu giełd papierów wartościowych, a następnie w oparciu o otrzymany taksono-
miczny miernik rozwoju, weryfikacja hipotezy o występowaniu gamma konwergencji 
między parkietami. Wykorzystane dane dotyczą 31 giełd na świecie i pochodzą z okresu 
2004–2012.

Summary

APPLICATION OF LINEAR ORDERINg METHODS γ-CONVERgENCE 
ANALYSIS OF STOCK MARKETS

The stock market is considered as a barometer of economic development. His depth 
stimulates the process of lessing the gap between the rich and the poor countries. The 
main purpose of this articles is making the ranking of stock markets and then verify the 
constructed hypothesis about gamma convergence between stock markets. 
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KAROLINA DĄBROWSKA*

rOLA COACHA WE WSPÓłCZESNYM SPOłECZEŃSTWIE 
– „PRZYJACIEL” ZA PIENIĄDZE, PROWOKATOR, 

INSpIrAtOr?

Wstęp

Słowo coach (korepetytor, trener) pochodzi od francuskiego słowa coche, 
wywodzącego się od nazwy węgierskiego miasta Kocs, gdzie na przełomie XIII 
i XIV wieku skonstruowany został powóz zwany koczem. W ciągu kolej-
nych lat słowem coaching określano czynność, jaką było przewożenie ludzi wo-
zem, a dodatkowo wykorzystywano je również do opisywania pracy nauczycieli 
w szkołach. Jak jest zatem rozumiane to słowo współcześnie – trener sportowy, 
specjalista, doradca, konsultant, spowiednik? Jedno jest pewne, że jest to osoba 
prowadząca rozmowę (sesję) w taki sposób, aby przyniosła ona każdemu klien-
towi wymierne korzyści – pomagając mu w doprecyzowaniu życiowych celów, 
ustalając czynności wzmacniające osiąganie pożądanych wyników oraz przekazu-
jąc informacje zwrotne w trakcie całego procesu. W niniejszym artykule podjęto 
próbę odpowiedzi na pytanie o usytuowanie coacha we współczesnym społeczeń-
stwie, do której inspiracją stały się cytaty: K. Bunscha „Lepszy wróg za darmo, 
niż przyjaciel za pieniądze”1, W.A. Warda „Przeciętny nauczyciel mówi. Dobry 
nauczyciel wyjaśnia. Lepszy nauczyciel demonstruje. Wspaniały nauczyciel in-
spiruje”2 oraz T. Sarrazina „To nieprawda, że lubię prowokować. Mówię po pro-
stu prawdę bez ogródek, co wywołuje niekiedy u innych silne emocje”3. Artykuł 
składa się zatem z dwóch części. W pierwszej wyjaśnione zostały role coacha, 
druga zaś poświęcona jest omówieniu przeprowadzonego przez autorkę badania 
ankietowego.

1. Coach – „przyjaciel” za pieniądze

Według definicji Izby Coachingu „coach wspiera klienta w odkrywaniu  
i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jako-
ści jego życia”4. Coach może być postrzegany jako osobisty psycholog, mentor 

* Doktorantka, Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki.
1 http://pl.wikiquote.org/wiki/Wr%C3%B3g [dostęp 12.11.2012]. 
2 http://www.coaching.info.pl/?d=215 [dostęp 12.11.2012].
3 http://pl.wikiquote.org/wiki/Thilo_Sarrazin, z dnia 12.11.2012.
4 http://www.izbacoachingu.com/files/2012/11/22/ic_system_akredytacji_2211.pdf, s. 9 [do-

stęp 22.04.2014].
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i trener w jednej osobie. Ważny jest fakt, iż nie musi on mieć własnych, sa-
tysfakcjonujących wyników w obszarze, który stanowi przedmiot coachingu, 
lecz dysponować odpowiednim doświadczeniem w danej dyscyplinie. Współ-
czesne czasy charakteryzują się zanikiem komunikacji. Coraz częściej ludzie 
rozmawiając, nie patrzą sobie w oczy, a najlepszym rozwiązaniem dla samot-
ników stały się komunikatory internetowe. Dlatego właśnie w tych okoliczno-
ściach upatruje się postrzegania coacha, jako „przyjaciela” za pieniądze, gdzie 
ludzie chętnie płacą za wysłuchanie ich, zadanie odpowiednich pytań, odpisanie 
na nurtującą wiadomość. Ale czy jest to określenie słuszne? Czy nie wykracza 
ono poza obowiązujący kanon? W dobie cyfryzacji, gdzie więzi międzyludzkie 
ulegają osłabieniu, coachowie pełnią nieprzeciętną rolę. Potrafią nie tylko towa-
rzyszyć swojemu klientowi w osiąganiu wyznaczonych przez niego celów, ale 
przede wszystkim na kolejnych spotkaniach ustalają sposoby wypracowywa-
nia ich. Jest bardzo wiele obszarów, głównie z życia prywatnego każdego czło-
wieka, nad którymi klient może pracować ze swoim coachem. Należą do nich 
przede wszystkim: umiejętność panowania nad emocjami, zwiększenie pewno-
ści siebie, budowanie relacji z ludźmi, podejmowanie trwałych i satysfakcjonu-
jących decyzji oraz próba uporządkowania życia w taki sposób, aby wystarczyło 
czasu na wszystko. 

Najważniejszą kwestią w procesie coachingu jest zbudowanie partnerskiej 
relacji z klientem. Umiejętność wypracowania takiego partnerstwa jest jednym  
z wyznaczników profesjonalizmu coacha. Warto jednak podkreślić, że rela-
cja ta różni się jednak znacznie od przyjaźni. „Coaching jest relacją, która wy-
maga od obydwu stron zaufania, gotowości do ryzyka i chęci odkrywania. Aby 
współpraca była efektywna, coach i klient powinni współpracować ze sobą, 
tworzyć porozumienia i sposoby postępowania, dzięki którym partnerstwo jest 
bezpieczne i efektywne. Idealna relacja w coachingu jest elastyczna, obustron-
na, trwała i zorientowana na cel”5. Ważna jest elastyczność ze strony coacha jak  
i klienta, ponieważ niemalże nic nie dzieje się w taki sposób, jak wstępnie może 
być założone. Także podejście do siebie nawzajem jako równych sobie partnerów 
wymaga wspólnego szacunku. Nawet w przypadku, gdy proces coachingu odby-
wa się w przestrzeni zawodowej (gdzie można zaobserwować zależność hierar-
chiczną pomiędzy coachem a klientem), nie może on prowadzić do patologicz-
nej relacji, w której mamy do czynienia ze słabszym klientem, któremu pomaga 
silniejszy coach lub nim kieruje. Sama trudna praca nad tym, aby wypracowana 
relacja partnerska była trwała niesie za sobą kilka konsekwencji. Przede wszyst-
kim warto zauważyć, że tego typu porozumienie odnosi znacznie lepsze skutki 
niż powszechnie stosowany kompromis. W roli coacha natomiast należy zwrócić 
uwagę na fakt całkowitego poświęcenia (oddania się) zbudowanej relacji – może 
to prowadzić w skrajnych przypadkach do wypalenia, więc postawa męczennika 

5 Podręcznik CoachWise™. Program akredytowany przez International Coach Federation, s. 8.
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jest najmniej pożądana. Dlatego istotnym elementem budowania zaufania jest do-
trzymywanie warunków porozumienia, natomiast bliskości – bycie pomocnym 
i proszącym o pomoc. 

Aby osiągnąć wymierne korzyści indywidualne dla klienta (np. eliminacja 
stresu, umocnienie pozycji zawodowej i rozwój kariery, jasność celów i wartości, 
samorealizacja i rozwój, samodoskonalenie, wzrost satysfakcji z życia i atrakcyj-
ności interpersonalnej), należy przed rozpoczęciem współpracy uzgodnić kilka 
kwestii dotyczących:

•	 czasu – jak często i kiedy będą następowały spotkania,
•	 miejsca – czy będą to spotkania osobiste, czy przez telefon bądź inny ko-

munikator internetowy,
•	 finansów – w przypadku, gdy mamy do czynienia z płatnymi sesjami,
•	 poufności – jaka część konwersacji pozostanie pomiędzy zainteresowany-

mi, przechowywanie sporządzanych notatek, instrukcje w przypadku powierzenia 
czegokolwiek osobom trzecim,

•	 sposobu – prowadzenia sesji coachingowych,
•	 nacisku – koncentracji uwagi na wybranych, najważniejszych aspektach,
•	 zakresu – decyzja o tematach z życia osobistego i zawodowego, które 

można poruszać wg klienta, a których absolutnie należy unikać,
•	 języka – zdefiniowanie terminologii lub żargonu, który będzie używany  

w konwersacji, oraz porozumienie odnośnie do tzw. „mocnych słów”.6

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki można dojść do wniosku, 
że proces coachingowy ma bardzo wiele wspólnego z relacjami przyjacielski-
mi. To właśnie z przyjacielem rozmawiamy często na nurtujące, niewygodne 
tematy, będące dla człowieka ciężarem. Syntezując, należy zaprzeczyć słowom 
Karola Bunscha i w ramach odbywanych sesji coachingowych całkowicie od-
dać się relacjom partnerskim, aby wydane pieniądze przyniosły korzyści w wie-
lu płaszczyznach: indywidualnej – polemika klienta z samym sobą, społecznej  
– interakcja z innymi osobami oraz funkcjonalnej – odnoszącej się do wymagań  
i zadań stawianych przez otoczenie. 

2. Coach – prowokator i inspirator

Coach w roli prowokatora przede wszystkim skupia się na dawaniu infor-
macji zwrotnej klientowi, która jest niezwykle istotną kwestią, służy zwięk-
szeniu jego samoświadomości i świadomości ogromnego wpływu na oto-
czenie oraz wybieraniu takich strategii, które mogą skutecznie wywołać 
pożądaną zmianę. Gdy coach nie jest ekspertem w obszarze specjalizacji (za-
interesowań) klienta, absolutnie nie jest w stanie udzielić mu feedbacku, który 

6 Ibidem, s. 8.
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bezpośrednio dotyczy podejmowanych przez niego rezultatów i działań. Oso-
ba coacha nie może być również źródłem proponowania alternatywnych rad 
lub zachowań, a co za tym idzie dzieli się tylko poczynionymi obserwacjami  
w zakresie powtarzających się schematów postępowania oraz zastosowanych 
strategii, jednakże nie wartościuje ich ani nie ocenia. Jego zadaniem jest taka mo-
bilizacja klienta, aby robił on to, biorąc pod uwagę uzgodnione wcześniej indyka-
tory. Istotny bowiem jest rozwój samego wykonawcy, a nie ćwiczenie. 

Zasadnym wydaje się być przytoczenie definicji, celów i zasad w informa-
cji zwrotnej. Informacja zwrotna (feedback) to zbiór informacji opisujących róż-
ne aspekty zachowań, cech i wpływu na otoczenie podmiotu obserwacji (osoby, 
zespołu, firmy). Zawiera ocenę stopnia realizacji powierzonych zadań lub celów 
w korelacji z wcześniejszą umową. Powinna się odbywać zawsze według ustalo-
nych kryteriów. Jest to nieocenione narzędzie w procesie optymalizacji zadania 
oraz szeroko pojętego rozwoju kompetencyjnego. W procesie informacji zwrot-
nej można się dowiedzieć, czy dane zachowanie jest efektywne – toteż istotna jest 
kwestia rozważenia zmiany czy też wzmocnienia zachowania. Udzielanie infor-
macji zwrotnej przez coacha niesie za sobą potrzebę wykorzystania bardzo wie-
lu umiejętności, które wymagają ostrożności w stosowaniu. Podstawę stanowi 
w tym elemencie odwaga, szczerość, takt i szacunek zarówno dla samych siebie, 
jak i innych oraz zrozumienie. 

Samo udzielanie feedbacku przez coacha jest działaniem prowokującym 
klienta do dalszego pozytywnego postępowania. Jednak działanie to musi być 
naznaczone pewnymi standardowymi cechami, do których zalicza się przede 
wszystkim:

•	 opisywanie faktów, czyli tego, co coach widział, bez względu na to, czy to 
mu się podobało lub nie,

•	 brak osądzania – nie należy mówić „to było dobre lub złe”,
•	 nie uogólnianie – konkretność,
•	 odnoszenie się do ustalonego zakresu,
•	 koncentrowanie się na widocznych zachowaniach (a nie na nastawieniu, 

wartościach, potrzebach),
•	 unikanie założeń, które dotyczą zamiarów konkretnej osoby,
•	 informowanie także o wpływie zachowania danej osoby oraz o odczuciach,
•	 przekazywanie feedbacku w odpowiednim czasie i miejscu,
•	 pozytywne nastawienie z położonym naciskiem przede wszystkim na te 

rzeczy, które można byłoby zrobić w inny (lepszy) sposób7.
Słowo „prowokować” w omawianym kontekście ma wymiar szczególny, po-

nieważ dotyczy ono przede wszystkim zachęcania do działania w każdym możli-
wym aspekcie. Klient jest na każdej sesji pobudzany, dopingowany przez coacha 

7 http://www.bankier.pl/wiadomosc/10-przykazan-informacji-zwrotnej-dla-menedzerow- 
2291432.html [dostęp 10.07.2014].
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do podejmowania coraz to nowych wyzwań, które są bezpośrednio związane 
z omawianym problemem. Warto tutaj zauważyć, że godząc się na tzw. zadania 
w trakcie trwania procesu coachingowego klient nie ma całkowitej świadomo-
ści, że owa „praca domowa” ma na celu podsycenie, bądź inaczej zachęcenie go 
do głębszych rozważań. Z pozoru proste przesłania, często zawarte w proponowa-
nych sentencjach, linki do filmów, bądź innych ciekawych stron czy portali inter-
netowych są doskonałym przykładem na prowokowanie klienta do przenoszenia 
zaobserwowanych motywów w swoje plany i działania. Klient niejako czuje się 
w obowiązku do zastanowienia się, jaka jest ich relacja do tego, o czym mówią. 

Aby skuteczniej i łatwiej klient mógł osiągnąć założone cele, coach powinien 
czuwać, aby posiadały one zespół indywidualnych cech, a przede wszystkim pro-
wokować do stawiania ich według zasady SMART:

S: significant, specific, czyli: znaczące, uszczegółowione. Sformułowanie 
danego celu przede wszystkim musi odpowiadać na priorytetowe pytanie: co chcę 
osiągnąć? Większość osób, otrzymujących konkretne cele, w większości przy-
padków radzi sobie lepiej, niż gdy zwyczajnie komunikuje się im, aby wykrzesali 
z siebie maksymalnie wszystko, nie dając im przy tym dodatkowych wskazówek. 
Samo jasne określenie celu powoduje mniejszą niepewność i w dużej mierze po-
zwala na skupienie się w obszarze pożądanych działań.

M: motivational, meaningful, measurable, czyli: motywujące, znaczące, wy-
mierne. Zawsze powinno być dookreślone kryterium oceny, czy zamierzony cel 
został osiągnięty (czy też w jakim stopniu). Jest to podstawą do samooceny.

A: action – oriented, acceptable, achieveable, attainable, agreed upon, czyli: 
nastawione na działanie, możliwe do przyjęcia, możliwe do osiągnięcia, uzgod-
nione. Cel taki musi być pewny i posiadający zgodę wszystkich osób, które będą 
zaangażowane w jego realizację.

r: results – oriented, rewarding, reasonable, relevant, realistic, czyli: zorien-
towane na wyniki, nagradzające, rozsądne, uzasadnione, istotne, realistyczne. Je-
żeli coach będzie prowokował klienta do postawienia zbyt trudnych celów, to ten 
może stracić motywację i poddać się. Najważniejsze jest stwierdzenie, czy klient 
posiada kontrolę nad osiągniętymi rezultatami i czy zdaje sobie sprawę z tego, 
co do nich prowadzi. Same cele powinny być przez coacha określane jako wy-
zwania, bowiem zwiększa to wysiłek klienta włożony w ich osiągnięcie.

t: trackable, tangible, timely, time-based, czyli: możliwe do prześledzenia, 
wymierne, w odpowiednim czasie, ustalane na podstawie terminów. Dany cel 
musi wyznaczony na podstawie konkretnych terminów – coach powinien prowo-
kować, wystarczająco dużo czasu, aby cel został osiągnięty, z drugiej strony zaś 
nie zbyt dużo, aby nie spowodowało obniżenia jego jakości. 

Syntezując powyższe informacje należy stwierdzić, że życzliwa prowoka-
cja (oparta na cieple, żartach, śmiechu i emocjach) ze strony coacha może przy-
nieść pozytywne rezultaty dla klienta związane z: braniem odpowiedzialności 
za siebie oraz odgrywaniu w swoim własnym życiu roli głównej, przejawianiem 
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samouznania, ochroną siebie w realistycznym testowaniu rzeczywistości, zmia-
ną perspektywy w zakresie postrzegania świata i siebie oraz adekwatnych za-
chowań w związkach i działaniach, decydowaniem się na bezpośredniość 
i spontaniczność.

Inspirować mogą filmy, książki, cytaty, zdarzenia, refleksje, myśli, sztuka, 
zdjęcia, muzyka, literatura a nade wszystko ludzie – innym słowem ogół, w któ-
rym odnajdzie się coś intrygującego lub ciekawego. Słowo „inspiracja” moż-
na interpretować na wiele sposobów: to natchnienie, impuls, powiew geniuszu, 
główna motywacja do kreowania i pielęgnowania nowych i dobrych rzeczy. In-
spirator to osoba, która dostrzega w innych potencjał do tworzenia i działania. 
Umie bardzo dobrze rozpoznać zasoby, o jakich i właściciel nawet nie wie a co 
za tym idzie, nie ma możliwości skorzystania z nich – inspirator natomiast wy-
tycza ścieżki do ich rozwijania. Coach w roli inspiratora8 to osoba, która tworzy, 
określa, weryfikuje oraz wspiera rozwój klienta. Sam coaching jest nakierowany 
na tworzenie wizji, a nie, tak jak powszechnie się sądzi, na rozwiązywanie bie-
żących problemów. Przez niektórych może być postrzegany jako sztuka możli-
wości, dlatego tak ważne jest w pracy z klientem odpowiednie stawianie pytań, 
zaczynając od najbardziej pobudzającego wyobraźnię: „Czego chcesz?”. Nale-
ży wierzyć i ufać, że klient jako osoba twórcza sam będzie kreował swoje życie 
i kształtował je w dowolny sposób. Mobilizowanie i aktywizowanie polega na ta-
kim wykorzystaniu umiejętności, które są związane z relacjami międzyludzkimi 
(przekonywanie, pobudzanie), aby pomagać innym najpierw w podejmowaniu 
a później wykonywaniu działań. Umiejętność inspirowania i motywowania spro-
wadza się przede wszystkim do robienia dobrze rzeczy prostych, ale nie łatwych. 
Z jednej strony niektóre sposoby mogą wydawać się trywialne, natomiast z dru-
giej, konsekwentne ich zastosowanie okazuje się często dobrą praktyką. Do tych 
strategii zaliczyć można: traktowanie każdego sprawiedliwie, koncentrowanie się 
na osiąganiu najważniejszych celów bez zbędnego rozpraszania, entuzjastyczne 
i energetyczne podejście do podejmowanych wyzwań, eksponowanie prawdziwej 
troski o człowieka, zapewnienie klarowności każdego komunikatu. 

Coach czerpie mnóstwo satysfakcji z inspirowania klienta w momencie, gdy 
ten dziękuje mu, że poznał dzięki niemu inny smak życia, zaczął żyć tak jak chciał 
i poznał inny jego smak. Prawdą jest, że ludzie potrzebują motywacji, by odkry-
wać pewne zasady, stawiać czoła nieznanemu i spełniać swoje marzenia.

3. Wyniki badań własnych

Podstawową część badawczą niniejszej pracy stanowi uzyskanie odpowiedzi 
na pytanie o rolę coacha we współczesnym społeczeństwie. W ramach analizy, 

8 R. Dilts, Od przewodnika do inspiratora, PINLP, Warszawa 2006, s. 150 i n.
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w maju 2014 r., przeprowadzono ankietę składającą się z 3 pytań, które miały do-
starczyć informacji na temat:

•	 jak rozumiana jest osoba coacha?
•	 do jakiej roli przypisywany jest coach i dlaczego?
Ponadto ankieta zawierała pytania dotyczące informacji na temat osób ankie-

towanych: płeć oraz wiek. Badanie ankietowe miało charakter publiczny, a zapro-
szenie do niego umieszczono na portalu społecznościowym facebook.com. Ba-
dana próba miała charakter przypadkowy, a wyniki zbierano z wykorzystaniem 
metody kuli śnieżnej, gdyż każdy respondent został poproszony o dalsze udostęp-
nienie zaproszenia do badania. Biorąc pod uwagę statystyczny punkt widzenia, 
próba badawcza ma charakter niereprezentatywny, zatem uzyskanych w ten spo-
sób opinii nie powinno utożsamiać się z opinią ogółu społeczeństwa. Niemniej 
jednak na podstawie przeprowadzonego badania możliwe stało się poznanie opi-
nii osób wokół profesji coacha i dokonanie bardziej ogólnego wnioskowania do-
tyczącego jego postrzegania we współczesnym świecie.

Łączna liczba respondentów wyniosła 59. Spośród osób ankietowanych 
43 osoby stanowiły kobiety, zaś 16 mężczyźni. W związku z tym, iż badana próba 
nie była reprezentatywna, należy unaocznić, że sam udział poszczególnych płci 
nie powinien wpływać znacząco na wyniki analizy.

Wykres 1. Rozkład wieku ankietowanych

Źródło: opracowanie własne

Rozpiętość wieku ankietowanych wynosiła od poniżej 25 do powyżej 35 lat. 
Najwięcej osób (33), które wzięły udział w badaniu znajdowało się w przedziale 
do 25 lat, osób w wieku 26–35 lat oraz powyżej 35 było po równo (13).
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Bardzo ważnym w niniejszym badaniu stało się dookreślenie, z kim koja-
rzy się respondentom coach. Do wyboru mieli 8 określeń wybranych przez au-
torkę badania (asystent w działaniu, słuchacz, obserwator, trener sportowy, spe-
cjalista, doradca, konsultant, spowiednik) i dodatkowo mogli podać swoje własne 
wskazania nazewnictwa.

Wykres 2. Rozumienie słowa coach w opinii respondentów

Źródło: opracowanie własne

Wykres 3. Rola coacha we współczesnym społeczeństwie w opinii respondentów

Źródło: opracowanie własne
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Spośród podanych przez autorkę badania określeń, respondenci najczęściej 
określali coacha jako specjalistę (23 osoby) oraz doradcę (22 osoby). W następ-
nej kolejności uplasował się słuchacz (18 osób) oraz trener sportowy i asystent 
w działaniu (16 osób). 14 respondentów uważa, że coach jest obserwatorem, na-
tomiast 10 definiuje go jako konsultanta. Warto jednocześnie podkreślić, że re-
spondenci wykazali się inicjatywą, podając swoje – dodatkowe określenia doty-
czące coacha: trener, szkoleniowiec, „wydobywacz mocy”, „poszerzacz granic”, 
osoba zadająca pytania, trener rozwoju osobistego, trener osobisty, wizjoner drogi 
w biznesie, pomocnik, osoba towarzysząca klientowi w zmianie. 

W kolejnym pytaniu respondenci zostali poproszeni o ustosunkowanie się, 
w jakiej roli („przyjaciel” za pieniądze, prowokator, inspirator) widzą coacha we 
współczesnym społeczeństwie oraz uzasadnienie swojej wypowiedzi. 

Najwięcej osób, bo aż 83% badanych uważa, że coach pełni rolę inspirato-
ra. Przypisanie do ról „przyjaciela za pieniądze” i prowokatora jest bardzo małe 
(odpowiednio 10% i 7%). Warto zatem zwrócić uwagę na uzasadnienia wyboru 
takiej, a nie innej roli przez respondentów, co zebrano w tab. 1.

Tabela 1. Wyjaśnienie roli coacha w opinii respondentów

Rola coacha Uzasadnienie

1 2

Prowokator •	 góruje nad wszystkimi
•	 zachęca do działania
•	 „podjudza” do podjęcia danego działania
•	 jako prowokator odnosi większy sukces
•	 jako prowokator bardziej przykuwa uwagę
•	 ma za zadanie wypromować klienta
•	 musi doradzić tak, aby klient odniósł sukces
•	 swoją postawą powinien prowokować do przemyśleń, pomóc usta-

lić kierunek, w którym należy iść

„Przyjaciel” za pieniądze •	 pomaga nam w realizacji celu, lecz musimy mu za to zapłacić
•	 chcą ustanowienia zawodu coacha, a to już jest nastawione na zysk
•	 zrzeszają się w różnych organizacjach, żeby zarabiać więcej pie-

niędzy

Inspirator •	 inspiruje do działania
•	 może nieświadomie obudzić w kimś myśl, która przerodzi się 

w coś dobrego
•	 nie podaje konkretnych recept, rozwiązań, jedynie zadaje odpo-

wiednie pytania i ukazuje błędne mechanizmy myślenia, w któ-
rych porusza się klient

•	 pomaga klientowi odkryć jego właściwą drogę życiową
•	 doradza i próbuje znaleźć plusy, które pomogą człowiekowi w dal-

szym rozwoju
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Tab. 1 cd.

1 2

•	 „kop – motywator” dla osób, które np. są wypaleni zawodowo
•	 przyciska guzik i uruchamia zmianę
•	 pokazuje co zrobić, żeby chciało się chcieć
•	 „wydobywacz mocy”
•	 „poszerzacz granic”
•	 skłania do walki, która doprowadzi do zwycięstwa
•	 inspiruje do odkrywania w sobie tego, co uśpione 
•	 inspiruje zadając pytania do ważnych odpowiedzi
•	 wzbudza ogień do dawania z siebie wszystkiego
•	 podaj mi wodę… (w czym podajesz?)
•	 wskazuje, jakie skutki mogą mieć działania człowieka
•	 idzie ramię w ramię z klientem – sugeruje, naprowadza, podpowia-

da, doradza
•	 nakierowuje klienta na pogłębioną refleksję, dzięki czemu docho-

dzi on do swoich najcenniejszych zasobów, rozwija swój potencjał 
i z każdej sesji wychodzi z ogromną dawką motywacji

•	 uwalnia potencjał klienta
•	 otwiera oczy i uszy, bez przyklejania etykiety
•	 wizjoner drogi w biznesie

Źródło: opracowanie własne.

Po dokonaniu analizy danych na podstawie przeprowadzonej ankiety stwier-
dzić można, że respondenci dostrzegają różnice w funkcjonowaniu roli coacha 
we współczesnym społeczeństwie. Bardzo duży wpływ ma na to zapewne rozpo-
wszechnienie tej profesji i coraz liczniejsze publikacje na ten temat. Ankietowani 
wskazują, że coach nie powinien być sugestywny, ani prowokatywny, choć me-
tody jego pracy mają za zadanie wywołać w kliencie poczucie sprawczości, które 
prowokuje do działania. Relacja coacha i coachee musi być przede wszystkim 
oparta na wzajemnym szacunku, akceptacji, tolerancji, a nawet co się wręcz okre-
śla – chemii (jednakże od relacji czysto przyjacielskiej odróżnia ją wiele czynni-
ków). Profesjonalny coach nie może uzależnić klienta od siebie.

Zakończenie

Pomimo różnorodnych podejść do osoby coacha, można zagwarantować kil-
ka najważniejszych informacji o tym, jak należy odnieść się do wspierania dru-
giego człowieka, nie zważając na to, czy jest „przyjacielem” za pieniądze, prowo-
katorem czy też inspiratorem. 

Przede wszystkim aby możliwa była zmiana (transformacja), która prowa-
dzi do rozwoju, konieczne staje się dostrzeganie dwóch planów. Pierwszy z nich 



Rola coacha we współczesnym społeczeństwie… 225

dotyczy zmian odnoszonych do praktycznych obszarów otoczenia społecznego 
oraz roli zawodowej, gdzie uwaga skupiona jest na tworzeniu innowacyjnych 
strategii działania oraz nabywaniu nowych umiejętności. Drugi zaś, nieco głębszy 
plan, ma na celu spójność wyznawanych przekonań i wartości ze zmianą, której 
dotyczy sam proces. Dodatkowo ważnym staje się holistyczne podejście, gdzie 
nie należy rozgraniczać różnych obszarów coachingu, ponieważ może wpłynąć to 
poważnie na skuteczność całego toku – klient stanowi coś więcej, niż tylko sumę 
ról społecznych. Sama metoda każdorazowo powinna być dopasowywana do in-
dywidualnych potrzeb osoby korzystającej z coachingu, tak aby naturalnie był 
wspierany proces jej rozwoju, poparty autentycznością prowadzącego. Uwzględ-
nianie kontekstu systemu jest kolejną ważną kwestią, by proces był oparty na re-
alistycznych założeniach a przede wszystkim efektywny.

Rola coacha we współczesnym społeczeństwie może być różnorodna, jed-
nakże należy pamiętać, że nie jest on panaceum na wszystkie rozwojowe potrzeby 
człowieka. Coaching może być dopełnieniem różnorodnych metod, natomiast nie 
jest ostateczną alternatywą.

Zaprezentowane w opracowaniu różnorodne podejścia do osoby coacha zo-
stały tylko zasygnalizowane, a ich dokładna analiza otwiera możliwości i propo-
zycje dotyczące dalszych badań w tym obszarze. Niniejsze badanie, o charakterze 
pilotażowym, powinno w przyszłości skłonić badaczkę do stworzenia pełnego ob-
razu postrzegania coacha, nie wykluczając również innych jego ról.
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Streszczenie

W opracowaniu omówiono istotę oraz problematykę roli coacha we współczesnym 
społeczeństwie. Zagadnienie to rozpatrywane jest zarówno w aspekcie teoretycznym, jak 
i empirycznym. W celu przeanalizowania powyższej problematyki, zbudowano kwestio-
nariusz ankietowy, który posłużył do weryfikacji postrzegania osoby coacha. 

Summary

COACH IN A MODERN SOCIETY – WELL PAID FRIEND,  
INSPIRER OR JUST A PROVOCATEUR?

The article discussed the essence and problems of the role of a coach in a modern so-
ciety. This issue is examined in terms of both theoretical and empirical. In order to examine 
the above issues, built on a questionnaire that was used to verify the perception of coach.
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MONITOROWANIE JAKOŚCI PROCESU OBSłUgI 
KLIENTA NA PRZYKłADZIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA 

HANDLOWO-USłUgOWEgO

Wstęp

W niniejszej pracy przedstawiono problem monitorowania jakości procesu 
obsługi klienta w mikroprzedsiębiorstwie handlowo-usługowym, gdzie kontro-
la jakości wykonywana jest na podstawie diagnozowania poziomu zadowolenia 
klientów. Przedstawiono problem monitorowania jakości tego procesu klienta 
jako kluczowy element zarządzania jakością w mikroprzedsiębiorstwie handlo-
wo-usługowym. Zaprezentowano wyniki badania jakości procesu obsługi klien-
ta w pewnym mikroprzedsiębiorstwie handlowo-usługowym, przeprowadzonego 
z wykorzystaniem elementów metody badania jakości SERVQUAL.

W domenie szeroko pojętego zarządzania jakością opracowane zostały roz-
maite metody ba dania poziomu zadowolenia klientów z jakości świadczonych 
usług oraz metody badania jakości procesów pozwalające na pozyskiwanie in-
formacji o poziomie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Należy zwrócić 
uwagę, że w monitorowaniu jakości procesu obsługi klienta w mikroprzedsiębior-
stwie handlowo-usługowym trzeba rozgraniczyć badanie jakości oferowanych 
produktów i usług od badania jakości procesu obsługi klienta. W mikroprzedsię-
biorstwie handlowo-usługowym nie można całkowicie odseparować tych dwóch 
sfer, zatem należy wybierać metody pozwalające na badanie procesu obsługi a nie 
produktu. Ponadto, przy analizie otrzymanych rezultatów należy skupić się na in-
formacjach i danych dotyczących jakości procesu obsługi klienta.

Niniejsza praca zorganizowana jest w następujący sposób: omówiono pro-
blematykę badania poziomu zadowolenia klientów z jakości świadczonych usług. 
Następnie scharakteryzowano model SERVQUAL jako narzędzie badania sa-
tysfakcji klienta, ponieważ ta metoda została wykorzystana w badaniu jakości 
procesu obsługi klienta w mikroprzedsiębiorstwie handlowo-usługowym. Z ko-
lei przedstawiono otrzymane wyniki. W podsumowaniu zaprezentowano wnio-
ski płynące z zastosowania praktycznego opracowanej metody oraz sugerowane 
kierunki dalszych badań nad problemem monitorowania jakości procesu obsługi 
klienta w mikroprzedsiębiorstwie handlowo-usługowym.

* AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Katedra Badań Operacyj-
nych i Technologii Informacyjnych, Wydział Zarządzania.

** AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania, ab-
solwent studiów II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.
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1. Monitorowanie jakości procesu obsługi klienta jako kluczowy 
element zarządzania jakością w mikro przedsiębiorstwie

Charakterystyczną cechą branży usługowej – w odróżnieniu od obrotu to-
warowego – jest bezpośredni kontakt klientów z pracownikami firmy. Z tego 
powodu wizerunek usługodawcy, jaki pozostaje u klientów, jest kształtowa-
ny w oparciu o zachowanie pracowników. Jednym z obowiązków kierownic-
twa firmy usługowej jest kształtowanie polityki determinującej jakość świad-
czonych usług na podstawie możliwości zaspokojenia oczekiwań klientów. 
Przyjęta polityka jakości powinna mieć wpływ na kształtowanie wizerunku 
firmy i jakości świadczonych przez nią usług, rolę personelu odpowiedzial-
nego za wdrożenie polityki jakości, sposoby osiągnięcia zamierzonych celów 
jakościowych oraz uwzględnienie wymagań społecznych i środowiskowych. 
Działania przedsiębiorstwa, podejmowane w celu kształtowania wysokiej ja-
kości usług powinny dążyć do tego, aby trwale zaspokajać stwierdzone lub 
przewidywane wymagania odbiorców oraz zdobywać i utrzymywać zaufanie 
klientów.

Zachowania klientów są podstawą do weryfikacji jakości usług w przedsię-
biorstwie. Klienci dokonują oceny usług nie tylko na podstawie otrzymywanych 
produktów, lecz także na podstawie jakości procesu obsługi, w którego ramach 
usługi te są im dostarczane. W swojej ocenie klienci biorą pod uwagę rozmaite 
czynniki, między innymi:

•	 niezawodność, czyli świadczenie usług w sposób rzetelny i terminowy;
•	 długość czasu oczekiwania i czasu trwania procesów związanych ze świad-

czeniem usługi;
•	 dostępność usługi, np. godziny otwarcia firmy, lokalizacja;
•	 estetykę otoczenia, np. wygląd i uprzejmość przedstawiciela firmy, sposób 

prezentacji oferty firmy, materiały informacyjne, wystrój wnętrza;
•	 kompetencje i kwalifikacje personelu;
•	 uprzejmość i zainteresowanie problemem klienta;
•	 zrozumienie potrzeb klienta;
•	 wiarygodność, czyli uczciwość i dotrzymywanie obietnic;
•	 bezpieczeństwo i poufność informacji;
•	 sposób przyjmowania reklamacji1.
Monitorowanie jakości usług służy dwóm podstawowym celom: rozpo-

znanie i ocenę obecnego stanu jakości świadczonych usług oraz okresową 
analizę wpływu realizacji programu doskonalenia jakości na oceny klientów. 
Informacja zwrotna od klienta pozwala firmie zidentyfikować słabe i mocne 

1 E. Frankowska, Badanie stopnia zadowolenia klientów z jakości usług, „Zeszyty Naukowe 
SGSP” 2011, nr 41, s. 203–217.
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strony procesu świadczenia usług. Informacja ta daje, zatem, odpowiedź na na-
stępujące pytania:

•	 które elementy procesu świadczenia usługi są w odczuciu klientów naj-
słabsze?

•	 jakie są przyczyny niezadowolenia klientów?
•	 jakie są potrzeby i oczekiwania klientów?
•	 które elementy obsługi klientów są nadal, w ocenie klientów, niedostatecz-

ne i wymagają usprawnień?
•	 jaka jest konkurencyjność firmy pod względem jakości świadczonych usług?
Według normy jakości – PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jako-

ścią. Wymagania, PN-EN ISO 9001:2009/AC:2009 Systemy zarządzania jakością. 
Wymagania – podstawowym celem analizy danych powinna być identyfikacja 
błędów systematycznych, ustalenie ich przyczyn i sposobów zapobiegania, infor-
macje zwrotne od klientów powinny być dokładnie analizowane, porządkowane 
i przekazywane kierownictwu firmy. Jakość usług powinna być ciągle doskonalo-
na w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku oraz jako reakcja na odcho-
dzenie od założonych przez kierownictwo norm jakości2.

2. Model SERVQUAL jako narzędzie badania satysfakcji klienta

Metodę SERVQUAL stosuje się w celu badania jakości na podstawie różnic 
w ocenach procesu usługowego wydawanych przez klientów przed oraz po jej 
realizacji3. „Opiera się na założeniu, że podstawowe znaczenie ma ocena jako-
ści dokonana przez samego klienta. Pomiar jest ujęty w kategoriach relacji mię-
dzy oczekiwaniami (O) a wynikiem (W). Jeśli wynik odpowiada oczekiwaniom, 
to klient jest zadowolony. Jeśli oczekiwania przekraczają wynik, oznacza to nie-
zadowolenie klienta. Jeśli wreszcie wynik przerasta oczekiwania, to klient może 
być zachwycony”4. Zaletą metody jest obiektywizacja opinii klientów poprzez 
losowy dobór próby i formułowanie oceny jakości po upływie określonego czasu 
od wykonania usługi5. 

Badanie projektuje się według pięciu wymiarów (sfer) jakości, które klient 
ma możliwość rozpoznać i ocenić:

•	 wymiar materialny – wygląd miejsca, personelu, wyposażenie;

2 J. Bielecki, Monitorowanie jakości obsługi klienta, „Bank” 1998, nr 2, s. 57–59.
3 V.A. Zeithaml, L.L. Berry, A. Parasuraman, Communication and Control Processes in the 

Delivery of Service Quality, [w:] W.Ch. Lovelock, Services Marketing, Prentice Hall International, 
Upper Saddle River, NJ 1996, s. 46–59.

4 A. Gilmore, Usługi – marketing i zarządzanie, PWE, Warszawa 2006.
5 K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe: metody, nowe technologie, obszary 

aplikacji, PWE, Warszawa 2008.
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•	 niezawodność – rzetelna i prawidłowa realizacja usług;
•	 reakcja na oczekiwania klienta – pomoc klientom i szybkie świadczenie 

usług;
•	 kompetencja – wiedza i kwalifikacje personelu, wzbudzenie zaufania, wia-

rygodność;
•	 empatia – indywidualne traktowanie każdego klienta, utożsamianie się 

z jego potrzebami i dobra komunikacja6.
Respondenci wypełniają dwukrotnie ankietę, składającą się z 22 pytań. 

Za pierwszym razem respondenci proszeni są o zaznaczenie na siedmiostopnio-
wej (lub zmodyfikowanej) skali Likerta, poziomu, który powinien być osiągany 
przez wymieniony w pytaniu element usługi. Po realizacji usługi respondenci 
ponownie wypełniają kwestionariusz, wskazując jaki poziom faktycznie został 
osiągnięty w przypadku wymienionego w pytaniu elementu usługi. Różnica po-
między poszczególnymi wartościami pożądanymi przez klienta i istniejącymi 
pozwala wskazać braki w jakości usługi, ponieważ im większe są rozbieżno-
ści pomiędzy nimi, tym większe jest niezadowolenie klienta. Po przeprowadze-
niu analizy wyników można wyciągnąć odpowiednie wnioski, które prowadzą 
do podjęcia decyzji o wprowadzeniu zmian w tych obszarach świadczonej usłu-
gi, w których nastąpiły znaczne rozbieżności7.

Podstawowym założeniem metody SERVQUAL jest wyrażanie jakości 
usług jako różnicy pomiędzy usługą oczekiwaną przez klienta – jako Qe (spo-
dziewana) a usługą otrzymaną – jako Qr (nabywana). Wynika to z założenia, 
że każdy klient wyobraża sobie potencjalną jakość danej usługi przed jej zre-
alizowaniem i wyobrażenie to stanowi punkt odniesienia dla oceny wykonanej 
usługi.

Klient firmy usługowej może znaleźć się w trzech odmiennych sytuacjach: 
•	 Qr = Qe – jakość usługi nabytej przez klienta pokrywa się z jego wyobraże-

niami – klient akceptuje sposób i jakość zrealizowanej usługi; jakość danej usługi 
jest zadowalająca; 

•	 Qr < Qe – różnica między usługą otrzymaną a usługą oczekiwaną jest ujem-
na – klient jest niezadowolony i rozczarowany, gdyż sposób świadczenia usługi 
jest niezgodny z jego oczekiwaniami, więc ocenia jakość danej usługi jako niesa-
tysfakcjonującą i nie do zaakceptowania – klient wystawia danej usłudze niskie 
oceny jakościowe; 

•	 Qr > Qe – różnica między usługą otrzymaną a usługą oczekiwaną jest do-
datnia – klient odczuwa pozytywne reakcje i jest zadowolony, gdy sposób świad-
czenia usługi przewyższa jego oczekiwania. Wystawia tej usłudze wysoką ocenę 

6 D. Chmielewski, Servqual – metoda badania jakości świadczonych usług zdrowotnych, „Za-
rządzanie Jakością” 2008, nr 3, s. 27–37.

7 V.A. Zeithaml, L.L. Berry, A. Parasuraman, Communication and Control…
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jakości – realizacja usługi zyskuje uznanie klienta a jej oceny formułowane są 
w superlatywach8.

Zgodnie z metodyką badania SERVQUAL analizę otrzymanych wyników 
wykonuje się przy pomocy dwóch wskaźników: ważonego wyniku SERVQUAL 
i nieważonego wyniku SERVQUAL.

Ogólny nieważony wynik SERVQUAL oblicza się według następujących 
reguł:

•	 Dla każdego klienta oblicza się średni wynik SERVQUAL dla każdego 
wymiaru jakości (suma ocen uzyskanych we wszystkich pytaniach w danym wy-
miarze podzielona przez liczbę pytań, dotyczących tego wymiaru).

•	 Dla każdego obszaru oblicza się średni wynik SERVQUAL (suma śred-
nich wyników SERVQUAL w danym wymiarze podzielona przez liczbę klien-
tów).

•	 Dla całego badania oblicza się ogólny nieważony wynik SERVQUAL (su-
ma średnich wyników SERVQUAL podzielona przez liczbę wymiarów jakości).

Ogólny ważony wyniki SERVQUAL oblicza się analogicznie do nieważone-
go wyniku SERVQUAL. Różnica polega na tym, że w ważonych wynikach SE-
RVQUAL uwzględnia się relatywne znaczenie poszczególnych wymiarów. Ogól-
ne ważone wyniki SERVQUAL oblicza się według następujących reguł: 

•	 dla każdego klienta oblicza się średni wynik SERVQUAL dla każdego 
z pięciu wymiarów (suma ocen udzielonych przez danego klienta na pytania, od-
noszące się do danego wymiaru podzielona przez liczbę pytań, dotyczących tego 
wymiaru); 

•	 dla każdego klienta należy obliczyć ważony wynik SERVQUAL każde-
go wymiaru jakości: dla każdego klienta oblicza się średni wynik dla każdego 
z pięciu wymiarów należy pomnożyć przez średnią wagę znaczenia, przypisaną 
danemu wymiarowi przez klienta (waga znaczenia jest to suma ocen, które klient 
przyporządkował wymiarowi podzielone przez 100); 

•	 dla każdego klienta należy obliczyć łączny ważony wynik SERVQUAL 
jako sumę ważonych wyniki SERVQUAL we wszystkich wymiarów; 

•	 ogólny ważony wyniki SERVQUAL oblicza się jako sumę łącznych wa-
żonych wyników SERVQUAL wszystkich klientów podzielonych przez liczbę 
klientów.

Mimo iż metoda SERVQUAL uważana jest za rzetelną metodę służącą 
do mierzenia jakości usług oraz badania wielu różnorodnych obszarów działal-
ności firm usługowych, nie uniknęła ona krytyki9. Przede wszystkim zarzuca 
się, że model ten może wadliwie określać jakość funkcjonalną usługi. Bierze się 

8 M. Stoma, Modele i metody pomiaru jakości usług, Q&R Polska, Lublin 2012.
9 M. Sidor, Ocena jakości usług za pomocą metody SERVQUAL, „Marketing i Rynek” 2000, 

nr 11, s. 2–11.
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w nim pod uwagę różnicę między oczekiwaniami klienta i postrzeganiem przez 
niego danej usługi, podczas gdy jakość funkcjonalna wynika wyłącznie z po-
strzegania. M. Stoma twierdzi, iż człowiek, dokonując oceny, nie tworzy różnicy 
czy ilorazu, ale syntezę informacji (mechanizmy przetwarzania informacji za-
chodzącej w układzie nerwowym człowieka). W konsekwencji – w każdej nowej 
sytuacji człowiek tworzy nową konstrukcję myślową. Wydaje się, że można tu-
taj mówić tylko o jakości konsumenckiej, będącej postawą zbioru inherentnych 
właściwości10.

3. Realizacja badania poziomu zadowolenia klientów z jakości 
obsługi klienta

Przeprowadzono badanie jakości procesu obsługi klienta na podstawie 
poziomu zadowolenia klientów z realizacji obsługi klienta w pewnym mi-
kro przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo zajmuje się serwisem oraz handlem 
urządzeniami mobilnymi i akcesoriami do nich. Badanie przeprowadzono, 
uwzględniając wyraźny podział klientów na dwie grupy: klientów, którzy do-
konywali transakcji kupna-sprzedaży oraz klientów, którzy korzystali z usługi 
serwisowej. Obie grupy klientów, niezależnie od przedmiotu transakcji, podle-
gały procesowi obsługi realizowanej przez pracowników zatrudnionych na sta-
nowiskach obsługi klienta, czyli – co należy podkreślić – pracowników, którzy 
samodzielnie nie wykonują usługi serwisowej i nie mają wpływu na jakość 
wykonanej naprawy.

Jako metodę badawczą wybrano technikę właściwą dla metody SERVQUAL, 
gdyż pozwala ona na gromadzenie i przetwarzania informacji, dotyczących po-
ziomu zadowolenia z realizacji obsługi klienta w przedsiębiorstwie. Zgodnie z za-
leceniami metody SERVQUAL w ankiecie postawiono respondentom 16 pytań, 
pozwalających ocenić zadowolenie z jakości usług oraz procesu obsługi klienta 
w badanym przedsiębiorstwie oraz jedno pytanie dotyczące przedmiotu transak-
cji (transakcja kupna-sprzedaży, usługa serwisowa), w odniesieniu do której zo-
stała oceniona obsługa klienta w przedsiębiorstwie, a także jedno pytanie okre-
ślające moment wypełnienia kwestionariusza – przed czy po transakcji. 

Sformułowano pytania pozwalające na zgromadzenie informacji dotyczą-
cych poziomu zadowolenia z jakości usług oraz procesu obsługi klienta w opar-
ciu o pięć wymiarów (sfer) jakości:
 I. Wymiar materialny, czyli dostępność punktów handlowych (pytania 1–5)

1) wygląd zewnętrzny punktu handlowo-usługowego (widoczność z ulicy);
2) wygląd wnętrza punktu handlowo-usługowego (umeblowanie, prze-

strzenność);

10 M. Stoma, Modele i metody… 
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3) dostępność parkingu;
4) godziny otwarcia punktu handlowo-usługowego;
5) oferta handlowa (zakres oferowanych produktów i usług);

 II. Niezawodność (pytania 6–8)
6) zakres informacji udzielanych klientowi;
7) terminowość realizacji zlecenia;
8) zgodność zrealizowanej usługi z zamówieniem;

 III. Postawa pracowników obsługi klienta, czyli reakcja przedsiębiorstwa 
na oczekiwania klienta (pytania 9–11)
9) szybkość zrozumienia sedna problemu;
10) kreatywność i pomysłowość w rozwiązywaniu problemów;
11) zaangażowanie w udzielanie odpowiedzi;

 IV. Kwalifikacje i wiedza pracowników obsługi klienta (pytania 12–14)
12) wiedza pracowników na temat oferowanych produktów, usług;
13) tempo realizacji obsługi klienta;
14) umiejętności pracowników w zakresie praktycznego użytkowania ofe-

rowanych produktów;
 V. Kompetencje interpersonalne pracowników obsługi klienta (pytania 15–16)

15) traktowanie klienta podmiotowo;
16) zakres udzielanych informacji (czy personel posiada wiedzę umożli-

wiającą wyczerpujące odpowiedzi na pytania klientów).
Klienci, będący stroną transakcji kupna-sprzedaży, zwrócili 50 wypełnionych 

kwestionariuszy badania ankietowego. Natomiast, klienci, korzystający z usłu-
gi serwisowej, zwrócili 60 wypełnionych kwestionariuszy; warto zaznaczyć, 
że 30 kwestionariuszy wypełnili klienci, których zlecenie zakończyło się sukce-
sem, czyli naprawa była możliwa i powiodła się, zaś pozostałe 30 kwestionariuszy 
zwrócili klienci, którzy otrzymali informację, iż zlecona przez nich naprawa jest 
niemożliwa lub nieopłacalna.

4. Wyniki

Analizę otrzymanych wyników przeprowadzono za pomocą podstawowych 
wielkości statystyki opisowej, wyznaczając parametry: Qe – oczekiwany poziom 
zadowolenia z usługi (jakość usługi oczekiwanej) oraz Qr – rzeczywisty poziom 
zadowolenia z usługi (jakość usługi nabytej). Wskaźniki jakości Qe i Qr obli-
czono jako średnią ocenę dla badanego pytania lub wymiaru jakości. Opiera-
jąc się na obliczonych wskaźnikach jakości obsługi klienta oczekiwanej i zreali-
zowanej można było obliczyć poziom jakości obsługi postrzeganej przez klienta 
(Qp = Qr – Qe), którego wartość, zgodnie z regułami, określa poziom jakości ob-
sługi klienta:
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•	 Qr < Qe – jakość usługi niesatysfakcjonująca, 
•	 Qr = Qe – jakość usługi zadowalająca, 
•	 Qr > Qe – jakość usługi przewyższa oczekiwania klienta11.
Na podstawie obliczonych wskaźników postrzeganego poziomu jakości ob-

sługi klienta można było wstępnie wskazać obszary obsługi klienta, które re-
alizowane są poprawnie, tzn. zgodnie z oczekiwaniami klientów, oraz obszary, 
w których rozczarowanie klientów było stosunkowo duże i możliwe, że koniecz-
ne będzie wdrożenie działań zmierzających do poprawy jakości. Dla badanego 
przedsiębiorstwa otrzymano następujące wyniki:

•	 Najmniejsze niezadowolenie (czyli najniższa wartość wskaźników po-
strzeganego poziomu jakości obsługi klienta) klienci odczuli w wymiarze kompe-
tencji specjalistycznych pracowników obsługi klienta, tj. kompetencji, dla którego 
Qp = –0,88; jednakże obie grupy klientów osobno jako wymiar jakości dostarcza-
jący najmniejsze niezadowolenie wskazały kompetencje interpersonalne pracow-
ników obsługi klienta, tj. empatię: dla grupy klientów zawierających transakcję 
kupna-sprzedaży Qp = –0,64, a dla grupy klientów korzystających z usługi serwi-
sowej Qp = –1,41.

•	 W odniesieniu do poszczególnych pytań kwestionariusza, najmniejsze 
rozczarowanie klienci stwierdzili względem pytania 9 „Szybkość zrozumie-
nia sedna problemu”, dla którego Qp = –0,61, co potwierdzone zostało przez 
wskazania grupy klientów korzystających z usługi serwisowej, gdzie dla py-
tania 9 Qp = –0,60. Natomiast klienci zawierający transakcję kupna-sprzeda-
ży najmniejsze niezadowolenie wyrazili względem pytania 14 „Umiejętności 
pracowników w zakresie praktycznego użytkowania oferowanych produktów”, 
dla którego Qp = –0,34

•	 Ogółem największą wartość rozbieżności pomiędzy poziomem jakości 
oczekiwanej i nabytej usługi stwierdzono w wymiarze materialnym, czyli do-
stępności punktów handlowych (–2,25), co wynika z dużego poziomu niezado-
wolenia wyrażonego w ocenie pytania nr 3 – „Dostępność parkingu” (–2,50; 
–2,03; –2,25). Jednakże, z perspektywy analizowanych oddzielnie grupy klien-
tów zawierających transakcję kupna-sprzedaży i grupy klientów korzysta-
jących z usługi serwisowej maksymalne rozbieżności ocen dotyczą różnych 
wymiarów jakości, odpowiednio, dostępności punktów handlowych (–0,41) 
i niezawodności (–1,06).

W celu ustalenia znaczenia każdego wymiaru jakości i problemu, o który 
zadano bezpośrednio pytanie, wykreślono mapy jakości, na których zaznaczono 
oceny wystawione przez klientów zarówno ogółem, jak i w odniesieniu do obu 
grup klientów. Mapy jakości przedstawiono na rys. 1–6.

11 Ibidem.
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Rysunek 1. Mapa jakości wykreślona według ocen klientów zawierających transakcję kupna-
-sprzedaży – widok ogólny

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 2. Mapa jakości wykreślona według ocen klientów zawierających transakcję kupna-
-sprzedaży – widok szczegółowy poszczególnych obszarów jakości

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 3. Mapa jakości wykreślona według ocen klientów korzystających z usługi serwisowej 
– widok ogólny

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 4. Mapa jakości wykreślona według ocen klientów korzystających z usługi serwisowej 
– widok szczegółowy poszczególnych obszarów jakości

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 5. Mapa jakości wykreślona według ocen wszystkich klientów – widok ogólny

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 6. Mapa jakości wykreślona w oparciu o oceny wszystkich klientów – widok szczegóło-
wy poszczególnych obszarów jakości

Źródło: opracowanie własne
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Ze skonstruowanych map jakości jednoznacznie wynika iż mocną stroną 
przedsiębiorstwa są czwarty i piąty wymiar jakości, czyli kompetencje interper-
sonalne pracowników obsługi klienta, tj. empatia oraz kompetencje specjalistycz-
ne pracowników obsługi klienta, tj. kompetencja, do których nawiązują pytania 
12–16. Szczególnie wyróżniają się pytanie 15 „Traktowanie klienta podmiotowo” 
oraz pytanie 12 „Wiedza pracowników na temat oferowanych produktów i usług”, 
które na wszystkich mapach jakości znajduje się w obszarze mocnych stron przed-
siębiorstwa. Podobnie pozytywnie wyróżnia się pytanie 14 „Umiejętności pra-
cowników w zakresie praktycznego użytkowania oferowanych produktów”, które 
umieszczane jest w obszarze mocnych stron lub szans przedsiębiorstwa. 

Należy także zwrócić uwagę na pytanie 16 „Zakres udzielanych informacji 
(czy personel posiada wiedzę umożliwiającą wyczerpujące odpowiedzi na pytania 
klientów)”, które jest mocną stroną przedsiębiorstwa w opinii ogólnej oraz w opi-
nii grupy klientów zawierających transakcję kupna-sprzedaży, natomiast według 
klientów korzystających z usługi serwisowej obszar ten stanowi zagrożenie dla ja-
kości procesu obsługi klienta w przedsiębiorstwie. Istnieje prawdopodobieństwo, 
iż ocena negatywna wystawiona przez tę grupę klientów ma swoje podłoże w fak-
cie, iż klienci otrzymali niepomyślną informację na temat możliwości naprawy 
urządzenia ich ocena była podyktowana reakcją na niepozytywną treść otrzyma-
nej informacji bez uwzględnienia pozostałej treści komunikatu odnoszącego się 
do proponowanych alternatywnych rozwiązań.

Poprawę poziomu jakości obsługi klienta można w łatwy sposób osiągnąć 
poprzez skupienie uwagi na rozwinięciu obszaru, do którego odnosi się pytanie 9 
„Szybkość zrozumienia sedna problemu”. Na wszystkich mapach jakości obszar 
ten wskazywany jest jako szansa. Cecha ta jest związana z dużym doświadcze-
niem pracowników w obsłudze klienta (zrozumienie sedna problemu na podsta-
wie niepełnych i niejasnych informacji dostarczanych przez klientów), a także do-
skonałej znajomości produktów. Obszar ten może stać się kluczowym czynnikiem 
sukcesu przedsiębiorstwa, dlatego należy dołożyć starań do starannego rozwoju 
wspomnianych wcześniej kompetencji pracowników obsługi klienta.

Niedoskonałości procesu obsługi klienta w przedsiębiorstwie należy koja-
rzyć z wymiarem materialnym punktów handlowych i ich dostępnością. Jedno-
znacznie jako słaba strona, a nawet jako zagrożenie dla jakości procesu obsługi 
klienta wskazywane jest pytanie 3 „Dostępność parkingu”. Brak lub niedostęp-
ność miejsc parkingowych w pobliżu punktów handlowych jest oceniany przez 
klientów jednoznacznie negatywnie. Kwestia ta może stać się zagrożeniem nie 
tylko dla postrzegania poziomu jakości obsługi klienta, ale także dla funkcjono-
wania całego przedsiębiorstwa, które, będąc trudnodostępne dla klientów, może 
ich po prostu utracić.

Ponadto, niezbyt dobre oceny zostały przyznane w pytaniu 1 Wygląd zewnętrz-
ny punktu handlowego oraz w pytaniu 2 „Wygląd wnętrza punktu handlowego 
(umeblowanie, przestrzenność)”. Otrzymane oceny pozwalają na umieszczenie 
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tych kwestii na granicy obszarów, dlatego należy wnikliwie je przeanalizować, 
gdyż możliwe, iż niewielkim nakładem można przekształcić je ze słabych w moc-
ne strony przedsiębiorstwa.

Na wykreślonych mapach jakości w obszarze słabych stron procesu obsłu-
gi klienta znalazły się także pytanie 7 „Zakres informacji udzielanych kliento-
wi” oraz pytanie 13 „Tempo realizacji obsługi klienta”. Podobnie, jak w przypad-
ku pytania 16, istnieje prawdopodobieństwo, iż ocena negatywna podyktowana 
jest faktem, iż klienci otrzymali niepomyślną informację na temat możliwości 
naprawy urządzenia lub informację o znacznej długości czasu realizacji zakupu 
lub usługi z powodu konieczności sprowadzenia od kontrahentów, odpowiednio, 
urządzania lub części. Stąd ocena mogła być podyktowana reakcją na niepozy-
tywną treść otrzymanej informacji bez zwrócenia uwagi na sprawność i szybkość 
otrzymywania nawet złych informacji.

Zakończenie

Przedmiotem niniejszej pracy był problem monitorowania jakości procesu 
obsługi klienta w mikroprzedsiębiorstwie handlowo-usługowym poprzez diagno-
zowanie poziomu zadowolenia klientów z procesu obsługi. Proces obsługi klien-
ta w mikroprzedsiębiorstwie handlowo-usługowego wykazuje specyficzne cechy 
charakterystyczne, które zostały opisane i uwzględnione w zaproponowanej me-
todzie monitorowania jakości procesu obsługi klienta. Ze względu na specyfikę 
przedsiębiorstwa oraz trudność w skwantyfikowaniu procesu obsługi klienta wy-
brano metodę badania jakości usług SERVQUAL, którą następnie przystosowa-
no do badania poziomu zadowolenia klienta z procesu obsługi. Najistotniejszą 
kwestią w projektowaniu badania oraz analizie wyników było zagwarantowanie 
rozgraniczenia pomiędzy ocenianiem jakości oferowanych usług a ocenianiem ja-
kości samego procesu obsługi klienta. 

Rezultaty otrzymane w badaniu poziomu zadowolenia klientów z jakości 
procesu obsługi klienta w mikroprzedsiębiorstwie handlowo-usługowym są zado-
walające. Zidentyfikowano słabe i mocne strony procesu obsługi klienta, a także 
szanse i zagrożenia funkcjonowania procesu obsługi klienta, które można uznać, 
odpowiednio, za szanse zdobycia przewagi konkurencyjnej oraz zagrożenia 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ponadto, wykreślone mapy jakości (rys. 2–6) 
w sposób przejrzysty i czytelny przedstawiają zarówno kluczowe czynniki suk-
cesu przedsiębiorstwa w odniesieniu do procesu obsługi klienta, jak i obszary, 
w których należałoby wdrożyć działania rozwojowe i wspomagające funkcjono-
wanie przedsiębiorstwa. 

Analiza udzielonych odpowiedzi prowadzi do wniosku, że wypełniając kwe-
stionariusz ankiety klienci nie byli w stanie rozdzielić oceniania jakości ofero-
wanych usług od oceniania jakości samego procesu obsługi klienta. Dowodzą 



Katarzyna Zofia Gdowska, Henryk Przeklasa240

tego oceny wystawione pytaniom 7, 13 i 16, wskazujące na fakt, iż negatywna 
treść udzielanych informacji mogła zasadniczo wpłynąć na ocenę samego proce-
su przekazywania informacji, który jest przecież istotnym elementem procesu ob-
sługi klienta. Dlatego też, aby skutecznie wykorzystywać zaproponowaną metodę 
do monitorowania jakości procesu obsługi klienta w mikro przedsiębiorstwie han-
dlowo-usługowym należy zmodyfikować sformułowania części pytań, aby nie 
były one niewłaściwie rozumiane przez respondentów lub wykorzystać techniki 
wywiadu lub wywiadu pogłębionego z klientami w miejsce badania ankietowego.

Otrzymane wyniki pozwalają na sformułowanie twierdzenia, że przedstawio-
ny sposób monitorowania jakości procesu obsługi klienta w mikro przedsiębior-
stwie handlowo-usługowym może być skutecznie wykorzystywany w praktyce 
ze względu na uwzględnienie specyfiki sektora usług, wysoką efektywność opra-
cowanie wyników i prostotę wnioskowania, co również jest bardzo istotne w me-
todzie stosowanej cyklicznie do kontroli procesu. 
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Streszczenie

W niniejszej pracy przedstawiono problem monitorowania jakości procesu obsługi 
klienta w mikro przedsiębiorstwie handlowo-usługowym, gdzie kontrola jakości wyko-
nywana jest w oparciu o diagnozowanie poziomu zadowolenia klientów z procesu ob-
sługi. Przedstawiono problem monitorowania jakości procesu obsługi klienta jako klu-
czowy element zarządzania jakością w mikro przedsiębiorstwie handlowo-usługowym. 
Zaprezentowano wyniki badania jakości procesu obsługi klienta w pewnym mikro przed-
siębiorstwie handlowo-usługowym przeprowadzonego z wykorzystaniem elementów 
metody badania jakości SERVQUAL.

Summary

MONITORINg OF CUSTOMER SERVICE QUALITY IN A RETAIL AND 
SERVICE MICRO ENTERPRISE

This paper is devoted to the monitoring of customer service quality in a retail and 
service micro enterprise by diagnosing the customers’ satisfaction with offered customer 
service. An application of the method of quality control, based on the SERVQUAL mod-
el, is presented. Results of this survey are reported and conclusions are presented together 
with suggested directions of further development of the method monitoring of customer 
service quality in a retail and service micro enterprise.
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PROCES COACHINGU. PRÓBA SYSTEMATYZACJI POJĘCIA 
ORAZ KLASYFIKACJI RODZAJÓW COACHINGU

Wstęp

W ostatnich latach coaching przeżywa energiczny rozwój. Uznany został 
za bardzo skuteczne narzędzie wspomagające rozwój nie tylko jednostek, lecz 
również całych organizacji i z powodzeniem stosuje się go wśród kadry zarządza-
jącej. Pomimo szybkiego wzrostu zainteresowania tematem coachingu oraz roz-
powszechnianiem się możliwości edukacyjnych, związanych z rosnącą liczbą 
szkół coachingowych, samo pojęcie coachingu okazuje się wciąż różnie rozumia-
ne. Z jednej strony coaching traktowany jest jako forma pogłębionej pracy nad 
rozwojem osobistym, z drugiej natomiast – jako narzędzie szkolenia, oceniania, 
czy też – jak okazało się badając postrzeganie coachingu przez studentów – jako 
nic nie znacząca rozmowa1. Coaching często porównywany jest też z mentorin-
giem, poradnictwem lub psychoterapią. Z roku na rok powstaje także coraz wię-
cej nowych aktywności, które skrywają się pod nazwą coaching, często nie mając 
z nim wiele wspólnego. Wokół coachingu budowanych jest wiele nowych idei, 
powielających to, co w praktyce coachingowej stosowane jest od lat. Mało jest 
natomiast naukowych artykułów, które uwzględniają zarówno najnowsze prakty-
ki coachingu, jak i badania empiryczne prowadzone w tym zakresie.

Celem autorki artykułu jest dokonanie klasyfikacji rodzajów coachingu. Jako 
metodę badania zastosowano analizę treści dostępnej literatury. 

1. Systematyzacja pojęcia coachingu

Coaching jest wciąż procesem stosunkowo młodym i pomimo swej popular-
ności nadal nie doczekał się wypracowanej spójnej koncepcji. Wciąż brakuje wy-
raźnych wytycznych co do sposobów jego prowadzenia, a także istnieje problem 
w zdefiniowaniu tego pojęcia2.

* Doktorantka, Katedra Doskonałości Biznesowej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządza-
nia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

1 D. Dolata, A. Parysek, Czym ten coaching właściwie jest? Wyobrażenia, fantazje i opinie 
studentów, [w:] P. Dubiński, M. Grochalska (red.), Coaching naukowy, MAIUSCULA Sp. z o.o., 
Poznań 2014, s. 54.

2 D. Malinowska, Sesja (nie) tylko dla szefa, „Personel i Zarządzanie” 2010, nr 12, s. 30.
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J. Whitmore, wybitny badacz omawianego procesu definiuje coaching jako 
odblokowywanie potencjału osoby, w celu maksymalizacji jej, czy jego dokonań 
i działań. Coaching według J. Whitmore’a jest raczej „wsparciem w uczeniu się 
niż nauczaniem”3. J. Rogers podaje następującą definicję coachingu: „Coach4 
pracuje z klientami, aby dzięki ukierunkowanemu szkoleniu szybko, znacząco 
i trwale poprawił swoją efektywność w życiu osobistym i zawodowym. Jedynym 
celem coacha jest praca nad tym, aby klient rozwinął cały swój potencjał – tak, 
jak go sam zdefiniuje”5. Słownik Concise Oxford Dictionary definiuje czasow-
nik coachować jako „szkolić, trenować, dawać wskazówki czy rady, zapoznawać 
z faktami”6. Termin ten ujęty jest zatem bardzo szeroko, a czynności te można 
wykonywać na wiele sposobów, z których część może w ogóle nie być podobna 
do coachingu.

M. Holliday, związana z jedną z największych organizacji szkoleniowych 
i doradczych Stanów Zjednoczonych – National Seminar Group, zaproponowała 
inną definicję coachingu, a mianowicie: „coaching to proces szkoleniowy nasta-
wiony głównie na wykształcenie i doskonalenie umiejętności pracownika, pro-
wadzony najczęściej w układzie jeden na jednego szkolonego7”. Coaching jed-
nak daje rezultaty głównie poprzez związek coacha oraz klienta, który oparty jest 
na wsparciu, a także dzięki sposobom i stylowi stosowanej komunikacji. Klient 
dowiaduje się wielu rzeczy nie od coacha, lecz wydobywa je z głębi siebie, dzięki 
pobudzającym pytaniom coacha, które zmuszają do myślenia, prowadzą do for-
mułowania odpowiedzi oraz motywują do działania, korzystając z własnych prze-
myśleń8. Zatem rozumienie coachingu jako szkolenia czy dawania wskazówek 
jest zupełnie błędne.

Według polskiego oddziału największej ogólnoświatowej organizacji co-
achingowej International Coach Federation9, reprezentującego środowisko profe-
sjonalnych coachów, coaching to „partnerska współpraca z klientami w prowoku-
jącym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji 
swojego osobistego i zawodowego potencjału”10. Ta sama organizacja podaje 

3 J. Whitmore, Coaching. Trening efektywności, Wydawnictwo Gruner+Jahr Polska, Poznań 
2009, s. 16–17.

4 W coachingu używa się określenia coach lub sponsor w stosunku do osoby – opiekuna proce-
su coachingowego oraz coachowany, klient lub coachee jako podopieczny, druga strona w procesie.

5 J. Rogers, Coaching – podstawy, umiejętności, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, So-
pot 2009, s. 12–14.

6 Concise Oxford Dictionary, www.oxforddictionaries.com [dostęp 15.05.2014].
7 M. Holliday, Coaching, mentoring i zarządzanie, Helion, Gliwice 2001, s. 15. 
8 T. Stoltzfus, Sztuka zadawania pytań w coachingu, Wyd. Aetos Media, Wrocław 2008, s. 8.
9 ICF Polska jest oddziałem International Coach Federation, największej ogólnoświatowej or-

ganizacji coachingowej reprezentującej środowisko profesjonalnych coachów. ICF zostało założone 
w 1995 r., obecnie liczy ponad 18 000 członków zrzeszonych w ponad 100 krajach.

10 Polskie Stowarzyszenie Trenerów Rozwoju Osobistego (International Coach Federation 
Polska), www.icf.org.pl [dostęp 16.05.2014].
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również inną definicję coachingu, a mianowicie: „coaching jest interaktywnym 
procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspiesze-
niu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania”11. Natomiast definicja co-
achingu według International Coaching Community12 jest następująca: „coaching 
jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie 
go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (w oparciu o własne od-
krycia, wnioski i zasoby)”13.

Powyższe definicje, które są jedynie małym wycinkiem ogólnodostępnych 
ujęć coachingu, pokazują ogromną rozbieżność w rozumieniu tego pojęcia. 
Postać coachingu jest zindywidualizowana i uzależniona od podejścia twórcy 
danej teorii. Dotychczas nie została sformułowana jednoznaczna definicja ani 
zasada dotycząca warunków, jakie powinien spełniać coaching. Celem autorki 
niniejszego artykułu nie jest również tworzenie kolejnej definicji coachingu. 
Jednak, zgłębiając podejścia różnych autorów, można dostrzec pewne wspólne 
elementy omawianego procesu. Analizując dostępne w literaturze oraz w prak-
tyce organizacji coachingowych definicje oraz zasady coachingu, cechy wspól-
ne procesu ujęte zostały w kompleksowy schemat, który przedstawiony został 
na rys. 1.

Zdaniem autorki, aby mówić o procesie coachingu, należy umiejscowić 
klienta oraz jego potencjał w samym centrum procesu. To on wraz ze swymi 
zasobami14 jest poddawany zmianie. Dzięki stosowanym narzędziom i techni-
kom coachingowym, u klienta następuje stopniowy wzrost świadomości, który 
dotyczy poruszanych na sesji tematów. Niezbędnym elementem tego proce-
su jest relacja pomiędzy coachem a klientem – aby zmaksymalizować efekt 
końcowy powinni oni tworzyć relację partnerską o wysokim stopniu zaufa-
nia. Jego brak mógłby spowodować zamknięcie klienta i spadek efektywności 
sesji. Aby zapewnić realizację celów przez klienta, najważniejszymi dwoma 
aspektami procesu są: motywacja wewnętrzna klienta do dokonywania zmia-
ny oraz konieczność celowości i zamierzenia przez klienta zmiany. Coaching, 
który jest wdrażany odgórnie, w sytuacji braku przekonania i motywacji klien-
ta oraz przymusowości dokonywania zmiany – z góry skazany jest na niepo-
wodzenie.

11 Ibidem.
12 International Coaching Community (ICC) to jedna z największych na świecie organizacji, 

które certyfikują profesjonalnych coachów. Założona została w 2001 r. w Londynie przez Josepha 
O’Connora oraz Andreę Lage. Dotychczas posiada około 8000 certyfikowanych coachów w ponad 
60 krajach.

13 International Coach Community Poland, www.iccpoland.pl [dostęp 16.05.2014].
14 W coachingu klient odwołuje się do swych zasobów wewnętrznych, którymi w jego kontek-

ście, według autorki, są głównie: przekonania, system wyznawanych wartości, strategie działania, 
wiedza, umiejętności oraz doświadczenie.
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Rysunek 1. Kompleksowy schemat coachingu

Źródło: opracowanie własne.

Coaching, dzięki swojej uniwersalności, może być stosowany na wielu po-
lach, w zależności od tego czym interesuje się dana jednostka. W ten sposób po-
wstały m.in.: coaching życiowy, sportowy, muzyczny, coaching relacji, a nawet 
coaching zdrowego odżywiania czy coaching zarządzania czasem. Okazuje się 
zatem, iż istnieje coaching każdej dziedziny, którą klient byłby zainteresowany. 
Jednak to, czy proces, który dzieje się między coachem a klientem można nazwać 
coachingiem zależy głównie od klienta. Według J. Starr proces coachingu powi-
nien spełniać następujące warunki15:

•	 tematem rozmowy jest klient lub okoliczności jego życia (życie rodzinne, 
praca, dylematy);

•	 klient czerpie wiedzę, motywy działań lub inspiracje od coacha;
•	 klient nie zyskałby wiedzy, motywów działania lub inspiracji, gdyby dana 

rozmowa nie miała miejsca.
Z pierwszym warunkiem można by polemizować tylko w przypadku, gdy 

klient byłby zainteresowany rozmową na inny temat niż on sam lub okoliczności 
jego życia, jeżeli pomogło by mu to w jakikolwiek sposób w rozwiązaniu dyle-
matów, z którymi przyszedł do coacha. Należy tu podkreślić, iż według autorki, 
warunek, jaki musi zostać spełniony aby zaistniał coaching, powinien brzmieć: 

15 J. Starr, Coaching Manual. The definitive guide to the process, principles and skills of per-
sonal coaching, Pearson Education Limited, London 2003, s. 4.
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temat rozmowy wychodzi od klienta. W kolejnych warunkach coachingu, które 
zostały zaproponowane przez Starr, należało by pominąć kwestię czerpania wie-
dzy od coacha, gdyż jedna z najważniejszych zasad coachingu jasno wskazuje, 
iż coach nie może przekazywać wiedzy klientowi, ani dawać mu gotowych roz-
wiązań16, poprzez zadawanie pytań powinien zmobilizować klienta do samodziel-
nego poszukiwania rozwiązań.

2. Klasyfikacja rodzajów coachingu

W literaturze spotkać można wiele rodzajów coachingu, takich jak m.in.: 
coaching inwestycyjny, ekspercki czy muzyczny. Zatem w kontekście dostępnej 
na ten temat literatury nasuwa się pytanie, czy istnieje coś takiego jak coaching 
wiedzy? P. Łychmus twierdzi, iż istnieje. Oparty jest na zindywidualizowanym, 
profesjonalnym sposobie transferu wiedzy oraz wykorzystuje zasady i narzędzia 
stosowane w tradycyjnym podejściu do coachingu. Może przybierać formę roz-
mowy ukierunkowanej na poszukiwanie problemów pojawiających się w pracy, 
krótkiego wykładu dotyczącego danego zagadnienia czy ćwiczeń praktycznych. 
W efekcie wiedza przekazywana podczas sesji coachingowych w maksymalnym 
stopniu odpowiada na zapotrzebowanie trenowanej osoby17. Autorka niniejszego 
artykułu nie zgadza się z tym podejściem, gdyż powołując się na liczne definicje 
coachingu, w żadnej z nich nie występuje transfer wiedzy, wręcz istnieje zasada, 
iż coach nie powinien sugerować konkretnych rozwiązań.

Zagłębiając się w literaturę dotyczącą coachingu, spotkać można bardzo wie-
le jego rodzajów. Najczęściej występujące rodzaje coachingu – zarówno w lite-
raturze, jak i na portalach tematycznych oraz na stronach internetowych traktują-
cych o coachingu, zostały przedstawione w tab. 1.

Tabela 1. Najczęściej występujące w literaturze oraz na portalach tematycznych rodzaje coachingu

Rodzaj Krótki opis

1 2

Indywidualny Najczęstsza forma, polegająca na pracy z indywidualnym klientem.

Grupowy Wspieranie rozwoju grup, pomoc w osiągnięciu przez nie zakładanego 
poziomu efektywności.

Zespołowy Przydatny do wspólnego ustalania celów w zespole (zadaniowych, 
związanych z jakością współpracy i komunikacji), rozwiązywania kon-
fliktów i przechodzenia od wizji do działania.

16 J. Rogers, Coaching – podstawy…, s. 14–15.
17 P. Łychmus, Coaching oparty na wiedzy, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 14.
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Tab. 1 cd.

1 2
Wewnętrzny Stosowany w organizacji, gdzie pracownik, zwykle wyższego szczebla, 

staje się coachem dla innego pracownika (zwykle podwładnego).
Zewnętrzny Występuje gdy organizacja zatrudnia firmę zewnętrzną, która świadczy 

usługi coachingowe. Dzieje się tak zwykle w przypadku coachingu ka-
dry kierowniczej.

Biznesowy Adresowany do biznesmenów, uwzględniający specyfikę działalności 
biznesowej, najczęściej prowadzony w kontekście firmy.

Rozwojowy Jest nastawiony na poprawę efektywności działania oraz na osiąganie 
wyznaczonych celów.

Menedżerski, Kierowany do kadry zarządzającej przedsiębiorstw (menedżerów), 
polega na wzmacnianiu ich umiejętności i skuteczności w obszarach 
związanych z przywództwem.

Międzykulturowy Metoda przełamywania barier między pracownikami z różnych krajów, 
a także pomoc w adaptacji w zagranicznej firmie.

Executive coaching Odmiana coachingu menedżerskiego adresowana do najwyższej kadry 
kierowniczej (dyrektorów, prezesów firm).

Corporate coaching Coaching biznesowy nastawiony na wspieranie organizacji (korporacji) 
w osiąganiu określonych celów.

Coaching przywództwa Ukierunkowany na rozwój kompetencji przywódczych.
Coaching kariery (career 
coaching)

Występuje, gdy cele, bądź dylematy dotyczą rozwoju kariery zawodo-
wej.

Coaching życiowy Koncentruje się na dylematach życiowych, m.in. związkach, równowa-
dze życiowej, na planowaniu przyszłości.

Coaching on-line/off-
-line

W zależności od tego czy klient pracuje na sesji coachingowej (on-line) 
czy pomiędzy sesjami (off-line).

E-coaching O coachingu online lub e-coachingu jest mowa wtedy, gdy odbywa się 
on za pośrednictwem internetu.

Clean Coaching Coaching tzw. czystego języka, polega na używaniu pytań, które nie 
noszą znamion sugestii.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. McAdam, Coaching kadry kierowniczej. 
Dopasowanie usług coachingowych do kontekstu i potrzeb przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters 
Kluwer business, Warszawa 2011, s. 68–93; K. Zabłocki, Coaching siłą przywództwa, „Business 
Coaching” 2010, nr 9, s. 29; M.B. O’Neil, Coaching dla kadry menedżerskiej. Siła i wrażliwość 
coacha w systemowym podejściu do problemów w zarządzaniu, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 
2005, s. 25; J. Rogers, Coaching – podstawy, umiejętności, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Sopot 2009, s. 19–20; L. Czajkowska, Coaching as a method of developing human potential, 
Academic and Professional Press, Warsaw 2010, s. 150; J. Starr, Coaching dla menedżerów. Słuchaj, 
motywuj i zwiększ potencjał zespołu, Wydawnictwo Samo Sedno, Warszawa 2011, s. 110; H. Law, 
S. Ireland, Z. Hussain, Psychologia coachingu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2010, s. 36–38; 
B. Pieśkiewicz, M. Kołodkiewicz, Metafora w coachingu: zastosowanie metody Clean Coaching 
w pracy z organizacjami, [w:] L.D. Czarkowska (red.), Coaching katalizator rozwoju organizacji, 
Wyd. New Dawn, Warszawa 2011, s. 212–214.
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Na potrzeby niniejszego artykułu wymienione rodzaje coachingu zostały 
opatrzone skróconym opisem. Należy mieć na uwadze, że większość z opisów nie 
ukazuje w pełni danego zjawiska.

Oprócz wymienionych w tab. 1 rodzajów coachingu, które znajdują swe od-
zwierciedlenie zarówno w praktyce biznesowej, jak i w naukowym podejściu 
do coachingu, w literaturze znaleźć można również inne zjawiska, które bar-
dzo często nie mają z coachingiem nic wspólnego. Autorka niniejszego artykułu 
w tab. 2 ujęła pojawiające się w literaturze rodzaje coachingu, które na potrze-
by niniejszego artykułu nazwane zostały kontrowersyjnymi rodzajami coachingu. 
Według autorki nie można ich zaliczać do coachingu, gdyż dotyczą zwykle trans-
feru wiedzy i narzędzi lub łamią powszechne zasady coachingu.

Tabela 2. Kontrowersyjne rodzaje coachingu

Rodzaj Krótki opis

1 2
Narzędziowy Skupiony na rozwijaniu konkretnych umiejętności, na przykład 

w przypadku kadry zarządzającej przedsiębiorstw.

Zawodowy Związany z rozwojem, dotyczący różnych grup zawodowych (nie-
koniecznie związanych z działalnością w biznesie), mogą to być 
np. artyści, dziennikarze, przedstawiciele wolnych zawodów itp.).

Ekspercki, specjalistyczny Skupiony na specjalistycznej tematyce związanej z zawodem wyko-
nywanym przez klienta.

Prowokatywny Zezwala coachowi na wchodzenie klientowi w słowo, dawanie 
przykładów ze swojego doświadczenia, umniejszanie problemom 
klienta.

Rodzicielski Rodzaj relacji z dzieckiem, której celem jest jak najlepsze wspiera-
nie go w dużych i małych wyborach, w rozwiązywaniu problemów 
z którymi się zmaga.

Shadow coaching Polega na obserwacji pracy menedżera lub grupy menedżerów 
(„shadowing”) i wspólnej analizie wynikających z tego wniosków.

Unitive coaching Odmiana coachingu życiowego oparta na psychologii głębi 
C.G. Junga, psychologii Gestalt, psychologii humanistycznej i filo-
zofii egzystencjalnej. W unitive coachingu różne aspekty funkcjono-
wania człowieka są postrzegane jako jedność.

Integralny Coaching inspirowany teoriami amerykańskiego pisarza K. Wilbe-
ra, propagatora tzw. psychologii integralnej, łączącej psychologię, 
filozofię i mistycyzm.
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Tab. 2 cd.

1 2
On-the-job coaching Menedżer pokazuje na bieżąco feedback i instrukcje dotyczące 

spraw bieżących.

Somatic coaching Coaching, w którym praca z klientem obejmuje również elementy 
tzw. pracy z ciałem (np. ćwiczenia oddechowe lub relaksacyjne).

Co-coaching Sytuacja, gry równorzędni partnerzy świadczą sobie nawzajem usłu-
gi coachingowe.

VIP coaching Adresowany do osób o statusie VIP (np. polityków, członków elit 
finansowych, szefów wielkich firm itp.).

Koaktywny Coach skupia się na wspieraniu klienta w odkrywaniu jego kreatyw-
ności, atutów i zasobów, a nie bezpośrednio na problemach czy ce-
lach klienta.

Sportowy Praca z zawodnikami nad poprawieniem wyników sportowych.

Interwencyjny (naprawczy) Stosowany gdy osoba/zespół napotyka trudności w funkcjonowaniu 
czy we współpracy.

Systemowy Jednostka traktowana jest jako system; coaching systemowy poma-
ga wydobywać sytuacje, w których ludzie przenoszą emocje z dzie-
ciństwa na obecne relacje.

Autocoaching Stosowany w stosunku do samego siebie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Hollander, J. Wijnberg, Coaching prowokatywny. 
Nowe podejście dla coachów, terapeutów, doradców, Wyd. METAmorfoza, Wrocław 2008, s. 11–27; 
D. Sterling, The parent as coach approach, White Oak Publishing, New Mexico 2008, s. 51–86; 
A. Teisseyre, Integral coaching w służbie integralnego przywództwa. Teoria integralna a łączenie 
różnych aspektów nowoczesnej organizacji, [w:] L.D. Czarkowska (red.), Coaching katalizator 
rozwoju organizacji, Wyd. New Dawn, Warszawa 2011, s. 193–195; J. Kreyenberg, Coaching, 
czyli wspieranie rozwoju pracowników. 99 porad jak zwiększyć kompetencje zespołu, Wyd. BC.edu, 
Warszawa 2010, s. 21; H. Kimsey-House, K. Kimsey-House, P. Sandahl, L. Whitworth, Coaching 
koaktywny, Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 23–25; J. Rogers, Coaching – podstawy, 
umiejętności, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2009, s. 19; B. Wujec, Coaching 
wielokulturowych zespołów wirtualnych, [w:] L.D. Czarkowska (red.), Coaching katalizator…, 
s. 177; C. Wilson, Coaching biznesowy. Praktyczny podręcznik dla coachów, menedżerów 
i specjalistów HR, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2010, s. 185.

Obok przedstawionych w tab. 2 rodzajów coachingu, wymienić można rów-
nież inne, np. przystosowawczy, dotyczący wyników, prowadzenia biznesu, co-
aching podczas fuzji i przejęć, podczas zwolnień monitorowanych, coaching 
śpiewu, pływania, a także wiele innych, których tworzenie ogranicza jedynie 
ludzka wyobraźnia.
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Wiele z rodzajów coachingu może się na siebie nakładać, np. coaching bizne-
sowy może zawierać elementy coachingu przywództwa, być prowadzony w for-
mie e-coachingu oraz być jednocześnie coachingiem wewnętrznym. W dostępnej 
literaturze nie ma jednej ogólnej klasyfikacji rodzajów coachingu, która zostałaby 
potraktowana w sposób naukowy. Istnieje wiele podziałów tworzonych przez pry-
watne firmy coachingowe, jednak większość z nich jest niewyczerpująca oraz nie 
posiada kompleksowego ujęcia procesu coachingu. W niniejszym artykule za-
proponowana zostanie klasyfikacja coachingu w podziale na pięć podstawowych 
kryteriów, jakimi są: liczba uczestników coachingu, podmiot prowadzący co-
aching, obszar pracy coachingowej, miejsce prowadzenia coachingu oraz przy-
jęte założenia modelowe.

Ze względu na liczbę uczestników coaching można podzielić na indywidu-
alny i grupowy. 

Schemat 1.1. Podział coachingu ze względu na liczbę uczestników

Źródło: opracowanie własne

Coaching grupowy różni się od zespołowego tym, iż w coachingu zespoło-
wym menedżer występuje w roli coacha, a w grupowym coach (niekoniecznie 
menedżer) świadczy usługę coachingu grupie osób. Zatem coaching zespołowy 
jest odmianą coachingu grupowego (zob. schemat 1). 

Podział coachingu ze względu na podmiot prowadzący wyznacza dwa rodza-
je coachingu: wewnętrzny oraz zewnętrzny. Istnieje jasna granica między nimi, 
a mianowicie w coachingu zewnętrznym usługa świadczona jest przez coacha 
zatrudnionego w innej organizacji (bądź samozatrudnionego) na rzecz klienta 
danej firmy. 

Coaching wewnętrzny natomiast występuje w organizacji, w której pracuje 
zarówno coach, jak i klient (zob. schemat 2). 

COACHING 

Coaching 
indywidualny                     

(1 coach, 1 klient) 

Coaching grupowy                 
(1 coach, wielu 

klientów) 

Coaching zespołowy 
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Schemat 2. Podział coachingu ze względu na podmiot prowadzący

Źródło: S. Monostori, Czym (nie) jest coaching, „Coaching” 2011, nr 2, s. 20

Ze względu na obszar pracy coachingowej dzielimy coaching, według autor-
ki, na: życiowy, biznesowy oraz doskonalenia. W obrębie coachingu życiowego 
wyróżnić można nieograniczoną liczbę tematów, o których klient chciałby poroz-
mawiać. Należy być jednak ostrożnym w określaniu ich rodzajami coachingu. 
Zdaniem autorki nie ma czegoś takiego jak np. coaching równowagi życiowej 
– jest coaching życiowy, który oczywiście może polegać na rozwiązywaniu dyle-
matów klienta dotyczących równowagi życiowej. Coaching biznesowy natomiast 
podzielić można na: korporacyjny, kariery, międzykulturowy oraz menedżerski. 
Odmianą coachingu menedżerskiego jest executive coaching, skierowany do wyż-
szej kadry kierowniczej w organizacji. Coaching doskonalenia polega na rozwi-
janiu określonych umiejętności, np. coaching rozwojowy nastawiony na poprawę 
efektywności działania czy coaching przywództwa nastawiony na doskonalenie 
umiejętności przywódczych. Może on dotyczyć zarówno sfery zawodowej, jak 
i prywatnej (zob. schemat 3). 

Schemat 3. Podział coachingu ze względu na obszar pracy coachingowej

Źródło: opracowanie własne
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Ze względu na miejsce prowadzenia, coaching podzielić można na: trady-
cyjny, e-coaching, coaching on-line oraz coaching off-line. Coaching tradycyjny 
odnosi się do sesji coachingowej twarzą w twarz z coachem – w miejscu wyzna-
czonym zwykle przez klienta (aby klient czuł się komfortowo). E-coaching od-
bywa się poprzez Internet (np. chaty, wideo rozmowy). Coaching on-line ozna-
cza coaching prowadzony w tejże chwili, natomiast coaching off-line odnosi się 
do czasu pomiędzy sesjami coachingowymi. Można spotkać się z podejściem, 
iż właśnie podczas coachingu off-line dokonuje się największa zmiana w kliencie 
(zob. schemat 4). 

Schemat 1.4. Podział coachingu ze względu na miejsce jego prowadzenia

Źródło: opracowanie własne

Biorąc pod uwagę przyjęte założenia modelowe, coaching można podzie-
lić m.in. na: clean coaching, NLP coaching, coaching inteligencji emocjonalnej, 
Multi-Level Coaching itp. W zależności od przyjętego modelu, można dowolnie 
tworzyć nowe rodzaje coachingu oparte na określonych podejściach metodolo-
gicznych (zob. schemat 5). 

Schemat 1.5. Podział coachingu ze względu na przyjęte założenia modelowe

Źródło: opracowanie własne
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Zakończenie

Dynamiczny okres XXI wieku dostarcza wielu zmian na różnych płaszczy-
znach życia, dlatego coaching stale dostosowuje się do warunków pracy. Doty-
czy on głównie biznesu, jednak coraz częściej życia codziennego, pracy nad sobą 
oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach, ustalania priorytetów, celów, modyfi-
kowania postaw i zachowań codziennego życia. W dobie energicznego rozwoju 
idei coachingu bardzo łatwo można zatracić jego główne przesłanie, jakim jest 
odkrywanie potencjału klienta z nastawieniem na jego aktywne działanie. Po-
wstaje mnóstwo nurtów, które niestety z coachingiem mają wspólną tylko nazwę. 
Należy cały czas mieć się na baczności, by nie dać się zwieść mylonym pojęciom 
dotyczącym zjawiska coachingu, który aktualnie w Polsce dopiero się formuje. 
Celem podjętym w niniejszym artykule było dokonanie naukowej klasyfikacji 
rodzajów coachingu oraz próba ujednolicenia jego pojęcia. Zdaniem autorki co-
aching rozumiany według kompleksowego schematu coachingu, omówionego 
we wcześniejszej części artykułu, jest uniwersalnym podejściem, które może zo-
stać dostosowane do każdego rodzaju coachingu, przy zachowaniu wszelkich za-
sad stosowanych w omawianym procesie.
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Streszczenie

W związku z tym, iż coaching aktualnie przeżywa energiczny rozwój, powstaje 
bardzo wiele jego rodzajów. Część z nich traktuje go jako formę pogłębiania wiedzy i do-
skonalenia umiejętności, część natomiast postrzega go jako szkolenie czy też dawanie 
rad jak należy postępować. Celem niniejszego artykułu jest próba ujednolicenia coachin-
gu oraz dokonanie klasyfikacji jego rodzajów. Dokonana zostaje klasyfikacja rodzajów 
coachingu według pięciu kryteriów oraz stworzony kompleksowy schemat coachingu, 
który uwzględnia najważniejsze aspekty tego procesu.

Summary

COACHINg PROCESS – THE CONCEPT OF STANDARIZATION 
AND CLASSIFICATION THE TYPES OF COACHINg

Coaching process currently is in its full growth period so many of its’ new types are 
created. Some of them treat it as a form of improving knowledge and skills, while some 
see it as a training or giving a ready advice on how to proceed. The purpose of this article 
is an attempt to unify the process of coaching and the scientific classification of its types. 
In this study the classification of types of coaching in terms of five criteria was made and 
also this research had created a comprehensive scheme of coaching, which takes into ac-
count the most important aspects of this process.





WOJCIECH KARIOZEN*

OBSZARY STRATEgII CZOłOWYCH POLSKICH 
UNIWERSYTETÓW W KONTEKŚCIE ADEKWATNOŚCI 

DO OPRACOWANIA I WDROżENIA BALANCED SCORECARD

Wstęp

Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard – BSC) jest narzędziem 
strategicznej rachunkowości zarządczej, którego zadaniem jest pomiar, ocena 
i komunikacja dokonań celem przełożenia strategii na działania1. Mimo że narzę-
dzia o podobnej charakterystyce (np. Tableau de Bord) znajdowały powszechne 
zastosowanie w przedsiębiorstwach od przełomu XIX i XX w.2, to koncepcja stra-
tegicznej karty wyników zyskała współcześnie powszechne zastosowanie w prak-
tyce gospodarczej. Analizując cykliczne badania realizowane przez Bain and 
Company można zauważyć, że w 2007 66% analizowanych podmiotów wdrożyło 
Balanced Scorecard3, co stanowiło osiągnięcie maksymalnego poziomu przez ro-
snącą tendencję liczby wdrożeń widoczną od 1992 r., gdy po raz pierwszy zapre-
zentowano na łamach „Harvard Business Review”4 koncepcję Balanced Score-
card. Mimo widocznego spadku liczby wdrożeń po roku 2007, w 2010 roku BSC 
plasowało się na szóstym miejscu listy najpopularniejszych narzędzi zarządzania 
wykorzystywanym przez menedżerów5. 

Popularność Balanced Scorecard stała się przyczyną zrodzenia licznych wąt-
pliwości odnośnie do wpływu wdrożeń na efektywność funkcjonowania organi-
zacji6, które stały się przyczynkiem do przeprowadzenia serii badań mających 

* Asystent, Zakład Teorii Rachunkowości, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, 
Uniwersytet Łódzki. Publikacja sfinansowana ze środków Wydziału Zarządzania UŁ na realizację 
działalności statutowej w 2014 r. w ramach działalności polegającej na prowadzeniu badań nauko-
wych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukow-
ców oraz uczestników studiów doktoranckich.

1 R. Kaplan, D. Norton, Strategiczna karta wyników, jak przełożyć strategię na działanie, Wyd. 
Nauk. PWN, Warszawa 2002, s. 27 i n. 

2 A. Szychta, Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wyd. Uni-
wersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 471 i n.

3 D. Rigby, Executive Guide – Management Tools 2007, Bain & Company Publishing, Bo-
ston 2007.

4 R. Kaplan, D. Norton, The Balanced Scorecard…
5 D. Rigby, Management Tools 2011 An Executive‘s Guide, Bain & Company Publishing, Bo-

ston 2011.
6 Np. D. Oteley, Performance management: a framework for management control systems 

research, „Management Accounting Research” 1999, no. 10(4), s. 363–382; H. Norreklit, The Bal-
anced Scorecard: what is the score? A rhetorical analysis of the Balanced Scorecard, „Accounting, 
Organizations and Society” 2003, no. 28(6), s. 591–619; S. Davies, T. Albright, An investigation of 
the effect of Balanced Scorecard implementation on financial performance, „Management Account-
ing Research” 2004, no. 15(2), s. 135–153. 
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na celu wykazanie poprawy efektywności funkcjonowania organizacji wdrażają-
cych BSC7. Postępujące procesy globalizacji, niwelacji barier mobilności ludno-
ści, w połączeniu z nasilającą się konkurencją w sektorze szkolnictwa wyższego 
spowodowały coraz szersze zainteresowanie zastosowaniem nowoczesnych me-
tod zarządzania przez te organizacje, w tym również zainteresowanie implemen-
tacją BSC8. Zasadniczą barierą przy opracowywaniu i wdrażaniu BSC w uczel-
niach wyższych, w tym w uniwersytetach, jest specyfika ich funkcjonowania, 
w szczególności fakt realizacji przezeń celów wszystkich sektorów działalności 
społeczno-gospodarczej, co znacząco utrudnia adaptację modeli ze świata biznesu 
i wymaga opracowywania modeli dostosowanych.

Celem autora niniejszego artykułu jest przeanalizowanie obszarów strategii 
czołowych, polskich uniwersytetów oraz określenie ich adekwatności do opraco-
wania i wdrożenia BSC w tych jednostkach. Artykuł stanowi rozwinięcie rozwa-
żań autora prezentowanych w artykułach pt. Zastosowanie Balanced Scorecard 
w uczelniach wyższych – analiza ostatnich wdrożeń9, oraz Misje czołowych pol-
skich uniwersytetów w kontekście adekwatności do opracowania i wdrożenia Ba-
lanced Scorecard10. 

1. Strategia w procesie opracowywania i wdrażania Balanced 
Scorecard w uniwersytetach

Pierwszym etapem w procesie opracowywania i wdrażania Balanced Score-
card jest przełożenie wizji organizacji na strategię11. Wizja organizacji stanowi jej 

7 Np. R. Kaplan, D. Norton, Strategy Focused Organization, How Balanced Scorecard Com-
panies Thrieve in The New Business Environment, Harvard Business School Press, Boston 2001; 
F. De Gausser, S. Mooraj, D. Oyon, Does the Balanced Scorecard Add Value? Empirical Evidence 
on its Effect on Performance, „European Accounting Review” 2009, vol. 18, no. 1, s. 93–122. 

8 Np. O. Chang, C. Chow, The Balanced Scorecard: A Potential Tool for Supporting Change 
and Continuous Improvement in Accounting Education, „Issues in Accounting Education” 1999, 
vol. 14, no. 3, s. 395–412; K. Haddad, Using the Balanced Scorecard for Improving Finance Educa-
tion, „Financial Practice and Education” 1999, Spring/Summer, s. 92–101; I. Sobańska, A. Szychta, 
J. Michalak, M. Michalak, Założenia i ogólna struktura projektu systemu rachunkowości zarządczej 
w Uniwersytecie Łódzkim, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2007, t. 36 (92).

9 W. Kariozen, Zastosowanie Balanced Scorecard w uczelniach wyższych – analiza ostatnich 
wdrożeń, [w:] E. Walińska (red.), Zarządzanie, finanse i rachunkowość wobec wyzwań współczesnej 
gospodarki opartej na wiedzy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 25–34.

10 W. Kariozen, Misje czołowych polskich uniwersytetów w kontekście adekwatności do opra-
cowania i wdrożenia Balanced Scorecard, [w:] E. Walińska (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii 
i praktyce. Współczesne problemy finansów, rachunkowości i zarządzania, t. 7, Wyd. Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2013, s. 33–60.

11 R. Kaplan, D. Norton, Putting the Balanced Scorecard to Work, „Harvard Business Review” 
1993, vol. 71, iss. 5, s. 134–147; R. Kaplan, D. Norton, Using the Balanced Scorecard as a Strategic 
Management System, „Harvard Business Review” 1996, vol. 85, iss. 7/8, s. 150–161.
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perspektywiczny obraz oparty na misji i celach długoterminowych12, na podsta-
wie czego można wnioskować, że dla właściwego opracowania i wdrożenia BSC 
konieczne jest opracowanie misji, która, pozostając w zbieżności z celami długo-
okresowymi, pozwoli na określenie wizji i przełożenie jej na strategię. Misja jed-
nostki planującej wdrożenie BSC powinna więc być jasno sformułowana, tak aby 
w procesie budowy strategii nie wystąpiły problemy z jej interpretacją. Już na tym 
etapie, w przypadku uniwersytetów, ujawniają się liczne problemy wynikające 
m.in. z mnogości funkcji realizowanych przez te jednostki13. 

Uniwersytety stanowią specyficzną grupę organizacji funkcjonujących w ra-
mach otoczenia społeczno-gospodarczego. Z uwagi na wypełnianie przez te jed-
nostki funkcji charakterystycznych dla wszystkich trzech sektorów (instytucji 
państwa, organizacji for- i non-profit), procesy opracowywania ich strategii są 
niezwykle trudne. Dodatkowo, konieczne jest nadmienienie, że uniwersytety są 
ustawowo zobligowane do realizacji konkretnych celów, takich jak14:

1) kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umie-
jętności niezbędnych w pracy zawodowej;

2) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo pol-
skie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;

3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie 
usług badawczych;

4) kształcenie i promowanie kadr naukowych;
5) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i tech-

niki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i infor-
macyjnych;

6) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształ-
cenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się 
przez całe życie;

7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
8) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
9) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału 

w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.
Specyfika uniwersytetów, ich formy organizacyjno-prawnej oraz celów dzia-

łalności, jak również fakt występowania potencjalnej możliwości poprawy ich 
funkcjonowania poprzez wdrożenie BSC skłania do dogłębnej analizy określa-
nych przez te jednostki obszarów strategii pod kątem ich adekwatności do opraco-
wywania i wdrażania tego narzędzia. Aby uczynić taką analizę możliwą, koniecz-
ne jest dokonanie wyboru jednego z modeli BSC, który w najwyższym stopniu 
będzie umożliwiał dopasowanie do specyfiki uniwersytetów. 

12 T. Sztucki,. Encyklopedia marketingu, Placet, Warszawa 1998.
13 Zob. szerzej: W. Kariozen, Misje czołowych polskich… 
14 Ibidem, art. 13.
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2. Przegląd dotychczasowych wdrożeń Balanced Scorecard 
w uczelniach wyższych 

Schemat konstrukcyjny Balanced Scorecard opracowany przez twórców 
koncepcji, R. Kaplana i D. Nortona, obejmuje uwzględnienie czterech podstawo-
wych perspektyw15:

1) finansowej,
2) klienta,
3) procesów wewnętrznych,
4) rozwoju.
Oryginalna koncepcja Balanced Scorecard została opracowana dla jednostek 

nastawionych na zysk, w których, zgodnie z założeniami twórców koncepcji, lo-
giczna kolejność projektowania perspektyw powinna być zgodna z porządkiem 
przedstawionym powyżej16. Analiza dotychczasowych wdrożeń w jednostkach 
for-profit wskazuje, że taka metodologia projektowania perspektyw umożliwia 
zaprojektowanie narzędzia umożliwiającego wsparcie realizacji strategii, lecz 
w przypadku uniwersytetów, których specyfika funkcjonowania jest znacznie bar-
dziej skomplikowana niż ma to miejsce w przypadku jednostek II sektora, moż-
liwość opracowania Balanced Scorecard zgodnie z układem zaprojektowanym 
dla jednostek nastawionych na zysk pozostaje wątpliwa. Analiza literaturowa do-
tychczasowych wdrożeń Balanced Scorecard w uczelniach wyższych wskazuje, 
że w praktyce są stosowane dwa podejścia do formułowania perspektyw:

a) bazujące na oryginalnym schemacie konstrukcyjnym,
b) oparte na zmodyfikowanym schemacie konstrukcyjnym.
Jednym z najlepiej opisanych wdrożeń przeprowadzonych z zastosowaniem 

oryginalnego schematu konstrukcyjnego była implementacja BSC w irańskim 
Yazd University17. Zaprezentowany model został opracowany z wykorzystaniem 
czterech perspektyw, w ramach których zastosowano mierniki o wątpliwej ade-
kwatności do pomiaru dokonań uczelni wyższej. Szczególne wątpliwości budzi 
uwzględnienie w ramach perspektywy finansowej jedynie wskaźników opartych 
na kosztach i przychodach, jak również zastosowanie wskaźnika liczby publikacji 
jako jedynej podstawy pomiaru dokonań naukowych jednostki. 

Na podstawie analizy irańskiego modelu można stwierdzić, że opisywana 
BSC została zaprojektowana w sposób charakterystyczny dla jednostek II sek-
tora, co spowodowało pominięcie wielu istotnych aspektów funkcjonowania 
uczelni wyższej. Koncentracja na perspektywie finansowej, jak również brak 

15 R. Kaplan, D. Norton, The Balanced Scorecard… 
16 R. Kaplan, D. Norton, Strategy Focused Organization… 
17 D. Farid, M. Nejati, H. Mirfakhredini, Balanced Scorecard Application in Universities and 

Higher Education Institutes: Implementation Guide in Iranian Context, „Annals of University of 
Bucharest” 2008, Economic and Administrative Series, no. 2, ss. 31–45; D. Farid, M. Nejati, H. Mir-
fakhredini, Prioritizing Higher Education Balanced Scorecard Performance Indicators Using Fuzzy 
Approach in an Iranian Context, „Lex et Scientia” 2008, vol. 15, iss. 2, s. 338–349.
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wyodrębnienia obszarów działalności związanej z kształceniem studentów i pro-
wadzeniem badań naukowych wpłynęły zapewne na nieuwzględnienie wielu 
istotnych z punktu widzenia BSC mierników i w konsekwencji na wątpliwą ade-
kwatność modelu do wsparcia funkcjonowania uczelni wyższej. Opisywany przy-
padek wskazuje wątpliwości co do możliwości zastosowania niezmodyfikowanej 
konstrukcyjnie BSC w uczelniach wyższych, co znalazło również swoje odzwier-
ciedlenie w pracach innych badaczy18.

Jednym z najszerzej opisywanych w literaturze przedmiotu wdrożeń BSC 
opartej na zmodyfikowanych założeniach konstrukcyjnych był przypadek Uni-
wersytetu Wisconsin-Stout19, dla którego opracowano Balanced Scorecard z wy-
korzystaniem pięciu perspektyw20:

a) kształcenia,
b) studentów,
c) budżetowo-finansowej,
d) wykładowców i innych pracowników,
e) efektywności funkcjonowania.
Analiza układu perspektyw oraz uwzględnionych w ich ramach mierników, 

pozwala stwierdzić, że odejście od oryginalnych założeń konstrukcyjnych przy-
czyniło się do lepszego dopasowania modelu do potrzeb pomiaru dokonań w uni-
wersytecie. Potwierdzeniem tego przypuszczenia może być fakt, że po wdrożeniu 
BSC Uniwersytet Wisconsin-Stout, otrzymał prestiżową nagrodę Baldrige Educa-
tion Award w 2001 r.21

Pomimo uznania analizowanego wdrożenia z wysoce skuteczne22, brak 
uwzględnienia w ramach omawianego schematu konstrukcyjnego perspektywy 
naukowo-badawczej może stanowić poważną barierę w jego stosowalności w jed-
nostkach innych niż uczelnie wyższe zajmujące się jedynie kształceniem studen-
tów. Zbliżony do omawianego, lecz obejmujący perspektywę naukowo-badaw-
czą, model zaproponował D. Ruben. Model ten uwzględnia pięć perspektyw23:

a) kształcenia,
b) naukowo-badawczą,
c) jakości i zasięgu usług,

18 Np. B. Ruben, Toward a Balanced Scorecard for higher education: rethinking the college 
and university excellence indicators framework, „Higher Education Forum QCI Center for Organi-
zational Development and Lidership” 1999, no. 99(02), s. 1–10.

19 D. Beard, Successful Applications of the Balanced Scorecard in Higher Education, „Journal 
of Education for Business” 2009, May/June, s. 275–282; D. Karathanos, P. Karathanos, Applying 
the Balanced Scorecard to Education, „Journal of Education for Business” 2005, vol. 80, no. 4, 
s. 222–230.

20 Ibidem.
21 Ibidem. 
22 D. Beard, Successful Applications...; D. Karathanos, P. Karathanos, Applying the Balanced 

Scorecard...
23 B. Ruben, Toward a Balanced Scorecard…
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d) satysfakcji pracowników,
e) finansową.
Zaprezentowany zestaw perspektyw, jak również dobrane w ich ramach mier-

niki składają się na model BSC o najwyższym stopniu dopasowania do specyfi-
ki funkcjonowania uczelni wyższych spośród analizowanych modeli. W ramach 
perspektywy kształcenia D. Ruben opracował zestaw mierników obejmujących 
efekty na poziomie programów, przedmiotów i studentów, w perspektywie ba-
dawczej – miary wpływu naukowego badań, w ramach perspektywy jakości i za-
sięgu usług – miary zadowolenia interesariuszy, w perspektywie satysfakcji pra-
cowników – mierniki satysfakcji pracowników naukowych i obsługi, natomiast 
w perspektywie finansowej – miary oparte na przychodach i kosztach24. Mimo 
że skuteczność opisywanego modelu nie została zweryfikowana empirycznie, to 
na podstawie samej analizy jego konstrukcji można stwierdzić, że spośród mode-
li BSC prezentowanych w literaturze przedmiotu jest on najlepiej dostosowany 
do wspierania realizacji strategii i pomiaru dokonań w uczelniach wyższych.

Przeprowadzona analiza wybranych modeli opracowanych na potrzeby 
uczelni wyższych wskazuje, że ze względu na specyfikę tej grupy podmiotów, 
rozwiązaniem o potencjalnie lepszym dopasowaniu do ich specyfiki jest opa-
cie konstrukcji BSC na zmodyfikowanych schematach konstrukcyjnych. Biorąc 
pod uwagę fakt, że oryginalna koncepcja BSC została opracowana dla potrzeb 
jednostek klasyfikowanych do II sektora, jej zastosowanie w uczelniach wyż-
szych, w tym w uniwersytetach, budzi znaczne wątpliwości, w szczególności 
w zakresie koncentracji na perspektywie finansowej i możliwych trudnościach 
z przypisaniem mierników związanych z realizacją procesów kształcenia i nauko-
wo-badawczych w ramach oryginalnych czterech perspektyw.

Dążąc do przeprowadzenia oceny adekwatności obszarów strategii czołowych 
polskich uniwersytetów do opracowania strategii dla potrzeb wdrożenia BSC ko-
nieczne jest określenie modelu stanowiącego punkt odniesienia do analizy. Biorąc 
pod uwagę rezultaty studiów literaturowych i potencjał poszczególnych modeli, 
autor niniejszego opracowania uznał za najwłaściwsze przeprowadzenie analizy 
z wykorzystaniem założeń konstrukcyjnych zaproponowanych przez D. Rubena. 

3. Badanie obszarów strategii czołowych polskich uniwersytetów  
w kontekście adekwatności do opracowania i wdrożenia Balanced 
Scorecard

3.1. Ogólna charakterystyka badania

Celem badania było przeanalizowanie obszarów strategii czołowych, polskich 
uniwersytetów oraz określenie ich adekwatności do opracowania i wdrożenia 

24 Ibidem.
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BSC w tych jednostkach. W badaniu wzięto pod uwagę jedynie te uniwersyte-
ty, które w światowym rankingu instytucji naukowych opracowywanym przez 
SCIMAGO zostały w 2013 roku sklasyfikowane powyżej miejsca 1000. Z uwagi 
na złożony charakter powyższego celu, badanie zostało podzielone na trzy fazy. 
W ramach fazy pierwszej wyodrębniono spośród wszystkich publicznych uczelni 
akademickich pięć uniwersytetów spełniających kryterium pozycji w rankingu. 
Faza druga obejmowała zgromadzenie, selekcję i kontrolę kompletności uchwał 
senatów oraz innych dokumentów określających strategie, opracowanych przez 
wytypowane w fazie pierwszej jednostki. W fazie trzeciej przeprowadzono anali-
zę porównawczą pozyskanych danych, zestawiono wyniki oraz określono poten-
cjalną możliwość powiązania zidentyfikowanych obszarów strategicznych z per-
spektywami wyodrębnionymi w modelu D. Rubena.

3.2. Faza doboru podmiotów do badania

Celem fazy doboru podmiotów do badania było wyselekcjonowanie grupy 
czołowych, publicznych uniwersytetów w Polsce, które w światowym rankingu 
SCIMAGO zostały sklasyfikowane pośród 1000 najlepszych jednostek nauko-
wych na świecie. Cel ten został zrealizowany dwuetapowo.

Pierwszy etap polegał na ustaleniu kompletnego katalogu publicznych, pol-
skich uniwersytetów. Opierając się na danych publikowanych przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stworzono katalog osiemnastu uniwersytetów, 
które w kolejnym etapie poddano analizie pod kątem pozycji w światowych ran-
kingach. W wyniku przeprowadzenia drugiego etapu ustalono, że spośród osiem-
nastu publicznych, polskich uniwersytetów, jedynie pięć spełnia kryterium po-
zycji w rankingu za 2013 rok, umożliwiające uwzględnienie ich w kolejnej fazie 
badania. Wyniki analizy pozycji rankingowych wyselekcjonowanych uniwersyte-
tów w zestawieniach za lata 2010–2013 zaprezentowano w tab. 1. 

Tabela 1. Wykaz polskich uniwersytetów sklasyfikowanych powyżej 1000 miejsca w SCIMAGO 
Institutions Rankings w latach 2011–2013

Jednostka Oznaczenie Pozycja w rankingu

2011 2012 2013

1 2 3 4 5

Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie

UJ 363 383 393

Uniwersytet Warszawski UW 490 534 536

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu

UAM 745 790 803
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Tab. 1 cd.

1 2 3 4 5

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu

UMK 819 863 914

Uniwersytet Wrocławski UWR 873 928 951

Źródło: opracowanie własne na podstawie rankingów SCIMAGO Institution Rankings za lata 
2010–2013.

W wyniku analizy ustalono, że w badanym okresie jedynie 5 polskich, pu-
blicznych uniwersytetów znajdowało się na liście 1000 czołowych jednostek na-
ukowych na świecie, a ich pozycje w poszczególnych latach ulegały fluktuacjom. 
Mając na względzie zwiększoną istotność danych najaktualniejszych, w dalszej 
części badania analizowane jednostki zostały wykazane zgodnie z kolejnością od-
noszącą się do listy rankingowej z 2013 roku, z uwzględnieniem oznaczeń wska-
zanych w powyższej tabeli.

3.3. Faza gromadzenia danych

Jako cel fazy gromadzenia danych określono skompletowanie zbioru formal-
nie zatwierdzonych dokumentów strategicznych wytypowanych w fazie doboru 
podmiotów uniwersytetów. Wykaz pozyskanych dokumentów został zaprezento-
wany w tab. 2.

Tabela 2. Wykaz dokumentów określających strategie uniwersytetów wytypowanych do badania

Podmiot Dokument określający obszary strategii podmiotu

UJ Strategia rozwoju UJ na lata 2014–2020
UW Uchwała nr 34 Senatu UW z dnia 17 grudnia 2008 r.
UAM Strategia rozwoju UAM na lata 2009–2019
UMK Strategia rozwoju UMK na lata 2011–2020
UWR Strategia rozwoju UWR na lata 2009–2015

Źródło: opracowanie własne.

3.4. Faza analizy zgromadzonych danych i oceny rezultatów badania

Jako cel fazy analizy zgromadzonych danych i oceny rezultatów postawio-
no zbadanie adekwatności zidentyfikowanych obszarów strategicznych badanych 
podmiotów do opracowania i wdrożenia Balanced Scorecard poprzez określe-
nie potencjalnej możliwości ich powiązania z perspektywami wyodrębnionymi 
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w modelu opracowanym przez D. Rubena. Cel badania został zrealizowany 
w dwóch etapach. 

W pierwszym etapie zestawiono obszary strategii25 analizowanych podmio-
tów oraz wykonano analizę stopnia złożoności strategii pod względem liczby ob-
szarów oraz powszechności ich występowania w ramach badanej grupy podmio-
tów. Rezultaty tego postępowania zostały przedstawione w tab. 3. 

Tabela 3. Obszary strategii czołowych polskich uniwersytetów

Obszary strategii
Jednostka

Liczba 
wystąpieńUJ UW UAM UMK UWR

Liczba obszarów 4 3 4 3 6 x

Nauka 1 1 1 1 1 5

Kształcenie 1 1 1 1 1 5

Zarządzanie x x 1 1 1 3

Otoczenie 1 1 1 x 1 4

Infrastruktura x x x x 1 1

Społeczność x x x x 1 1

Integracja nauki 
i kształcenia 1 x x x x 1

Obszary strategii
Jednostka

Liczba 
wystąpieńUJ UW UAM UMK UWR

Liczba obszarów 4 3 4 3 6 x

Nauka 1 1 1 1 1 5

Kształcenie 1 1 1 1 1 5

Zarządzanie x x 1 1 1 3

Otoczenie 1 1 1 x 1 4

Infrastruktura x x x x 1 1

Społeczność x x x x 1 1

Integracja nauki 
i kształcenia 1 x x x x 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji wyszczególnionej w tab. 2.

25 Ze względu na występowanie rozbieżności w sposobach opisu obszarów strategii w po-
szczególnych jednostkach, mając na celu zachowanie przejrzystości opracowania oraz jego ogól-
ny charakter, autor dokonał grupowania podobnych założeń. Dla uzyskania pełnego obrazu różnic 
między założeniami konieczne jest odwołanie się do dokumentów określających obszary strategii.
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Analizując wyniki badania zaprezentowane w tab. 3 można stwierdzić, 
że 100% spośród badanych jednostek opracowało swoje strategie w obszarze 
nauki oraz kształcenia. W 80% jednostek w ramach strategii uwzględniono ob-
szar otoczenia (w postaci funkcjonowania w nim oraz budowania wzajemnych 
relacji), w 60% obszar zarządzania jednostką, natomiast obszary infrastruktury, 
budowy społeczności akademickiej oraz integracji nauki i kształcenia występo-
wały pojedynczo w ramach wybranych jednostek. Uzyskane rezultaty pozwala-
ją na wnioskowanie, że w grupie czołowych polskich uniwersytetów występuje 
dość znaczna zbieżność obszarów strategii. Za przyczynę takiego stanu można 
uznać występowanie bezpośredniego związku między obszarami strategii, a ce-
lami funkcjonowania uczelni wyższych. Zbieżność obszarów strategii analizo-
wanych podmiotów można interpretować pozytywnie w kontekście możliwości 
opracowania uniwersalnego modelu BSC dla tych jednostek, który po każdora-
zowym dostosowaniu mógłby służyć do wspierania realizacji strategii i pomiaru 
dokonań tych jednostek.

Etap drugi badania obejmował analizę zidentyfikowanych w ramach etapu 
pierwszego obszarów strategii pod kątem potencjalnej możliwości ich powiąza-
nia z perspektywami wyodrębnionymi w modelu D. Rubena. Dla potrzeb badania 
zastosowano następujące oznaczenia:

•	 K – perspektywa kształcenia,
•	 NB – perspektywa naukowo-badawcza,
•	 JZU – perspektywa jakości i zasięgu usług,
•	 SP – perspektywa satysfakcji pracowników,
•	 F – perspektywa finansowa,
•	 X – brak możliwości przypisania perspektywy.
Rezultaty etapu drugiego ujęto w tab. 4.

Tabela 4. Obszary strategii czołowych Polskich uniwersytetów w kontekście teoretycznej 
możliwości ujęcia w modelu BSC D. Rubena

Obszar strategiczny Perspektywa

Nauka NB

Kształcenie K

Zarządzanie F/JZU

Otoczenie JZU

Infrastruktura JZU

Społeczność JZU

Integracja nauki i kształcenia K/NB

Źródło: opracowanie własne.
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Przeprowadzone analizy pozwalają wnioskować, że dla wszystkich obszarów 
strategii zidentyfikowanych w czołowych, polskich uniwersytetach publicznych 
istnieje potencjalna możliwość przypisania ich do perspektyw oraz dokonywania 
pomiaru zmian za pomocą mierników z wykorzystaniem modelu D. Rubena. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że obszary stra-
tegii badanej grupy uniwersytetów zostały opracowane w dość jednolity sposób 
i uwzględniają zbliżone założenia. Za wyjątkiem jednej jednostki uwzględniają 
również podobną liczbę założeń. Analiza teoretycznej adekwatności założeń misji 
do opracowania i wdrożenia BSC wzorowanego na modelu D. Rubena w tych jed-
nostkach wykazała, że w zakresie badanego parametru istnieje teoretyczna możli-
wość opracowania ogólnego modelu BSC dla tych jednostek, który po odpowied-
nim dostosowaniu miałby szansę na wdrożenie. 

Zakończenie

Rosnąca popularność Balanced Scorecard jako narzędzia wspierającego re-
alizację strategii oraz służącego do pomiaru dokonań jednostek gospodarczych26, 
w połączeniu z coraz silniejszą konkurencją na rynku szkolnictwa wyższego w Pol-
sce i na świecie stały się przyczyną zainteresowania uczelni wyższych jego zasto-
sowaniem. Pomimo znacznej liczby opracowań z zakresu projektowania i wdra-
żania BSC w jednostkach nastawionych na zysk, ze względu na specyfikę uczelni 
wyższych, bezpośrednie przełożenie założeń konstrukcyjnych BSC projektowa-
nych dla jednostek nastawionych na zysk nie wydaje się możliwe. Taki stan rzeczy 
stał się przyczyną opracowania licznych modeli BSC dostosowanych do specyfiki 
funkcjonowania uczelni wyższych, które zależnie od przyjętych założeń, wykazu-
ją w różny stopień teoretycznej adekwatności do zastosowania w uczelniach wyż-
szych. Analizując wybrane modele BSC opracowane dla uczelni wyższej można 
stwierdzić, że znacznie większy stopień dopasowania do specyfiki uczelni, w tym 
w szczególności uniwersytetów, wykazują modele oparte na zmodyfikowanych 
schematach konstrukcyjnych. Przeprowadzone przez autora badanie wykazało, 
że w grupie analizowanych czołowych polskich uniwersytetów występuje znacz-
ny stopień zbieżności obszarów strategii, co może wskazywać potencjalną możli-
wość opracowania jednego, ogólnego modelu BSC dla tych jednostek. 
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Streszczenie

Celem autora niniejszego artykułu jest przeanalizowanie obszarów strategii czoło-
wych, polskich uniwersytetów oraz określenie ich adekwatności do opracowania i wdro-
żenia BSC w tych jednostkach. W części pierwszej zaprezentowano znaczenie strategii 
w procesie opracowywania i wdrażania BSC w uniwersytetach. W części drugiej doko-
nano przeglądu wybranych modeli Balanced Scorecard opracowanych dla potrzeb uczel-
ni wyższych, W ostatniej części przedstawiono metodologię oraz wyniki badania porów-
nawczego obszarów strategii czołowych, polskich uniwersytetów, a następnie określono 
potencjalną możliwość powiązania zidentyfikowanych obszarów strategii z perspekty-
wami wyodrębnionymi w modelu BSC opracowanym przez D. Rubena.

Summary
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STRATEgIES OF TOP RANKED POLISH UNIVERSITIES IN CONTEXT 
OF ITS ADEQUACY TO DEVELOP AND IMPLEMENT BALANCED 

SCORECARD

The purpose of this paper is to compare strategies of leading Polish universities 
and assess their adequacy to develop and implement the BSC. By analyzing the specific 
features of universities, the importance of strategy in design implementation of BSC, 
and characterizing BSC construction schemes in higher education institutions, the au-
thor analyses strategies of leading Polish universities for the adequacy of the design and 
implementation of the BSC.
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STRATEgIA MIĘDZYPOKOLENIOWEgO TRANSFERU 
W ŚWIETLE BADAŃ LITERATUROWYCH ORAZ ANALIZ 

EMPIRYCZNYCH NA PRZYKłADZIE POLSKICH 
PRZEDSIĘBIORSTW RODZINNYCH

Wstęp

Przedsiębiorczość rodzinna jako forma prowadzenia działalności gospodar-
czej buduje założenia rozwoju przedsiębiorczości i w wielu krajach świata two-
rzy naturalną dźwignię rozwoju społecznego oraz gospodarczego1. Obecnie 
można dostrzec znaczny wzrost zainteresowania tematyką biznesu rodzinnego, 
w szczególności w świetle prowadzenia krajowych projektów badawczych. Po-
wodów zaistniałej sytuacji może być wiele, jednakże do najważniejszych można 
zaliczyć osiągnięcia biznesu rodzinnego na arenie międzynarodowej oraz pozy-
tywny wpływ firm rodzinnych na rozwój gospodarczy kraju. Równie istotnym 
czynnikiem może być kierunek prac prowadzonych przez Komisję Europejską, 
które mają za zadanie na wstępie przybliżyć i pomóc w zrozumieniu specyfiki 
przedsiębiorstw rodzinnych, aby w następnym stadium włączyć działania wspie-
rające, mające na celu rozwój strategiczny omawianej grupy firm oraz kreowanie 
środowiska przyjaznego dla rozwijania postaw przedsiębiorczych i przedsiębior-
czości rodzinnej2. Niezbędne wydaje się również zwrócenie szczególnej uwagi 
na wpływ i zaangażowanie rodziny w prowadzenie działalności gospodarczej. Jak 
dostrzegli badacze Miller i Rice wskazane elementy wymagają wyodrębnienia tej 
grupy podmiotów od ogółu funkcjonujących firm i prowadzenie pogłębionych 
badań naukowych w tym zakresie3. Potwierdzeniem nakreślonego kierunku są tak-
że badania prowadzone przez A. Mariańskiego, który uwypukla istnienie kryte-
riów subiektywnych, włączenie owych wymiarów i cech z jednej strony wpisu-
je się w definiowanie istoty przedsiębiorczości rodzinnej, z drugiej zaś podkreśla 

* Asystentka, Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania, Uniwer-
sytet Łódzki.

1 A. Colli, The History of Family Business 1850–2000, Cambridge University Press, Cambrid-
ge 2003, s. 6–8.

2 “Think Small First”, “Small Business Act” for Europe, Commission of the European Com-
munities, Brussels 2008; Overview of family business relevant issue-Final Reports, KMU Forschung 
Austria, Vienna 2008, s. 39; Final Report of the Expert Group, Overview of Family-Business-Rele-
vant Issues: Research, Networks, Policy Measures and Existing Studies, European Comission 2009, 
s. 11–19; Overview of family business relevant issue – country Fiche Poland, Expert Group-Poland, 
2008, s. 1–4.

3 E. Miller, A.K. Rice, Systems of Organizations, Tavistock Publications, London 1967, 
s. 156–166.
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konieczność wyodrębnienia firm rodzinnych od ogółu funkcjonujących przedsię-
biorstw4. Współistnienie dwóch systemów: rodziny i firmy w jednym podmiocie 
jakim jest firma rodzinna, również akcentuje jak niejednorodna i złożona jest pro-
blematyka przedsiębiorczości rodzinnej i wskazuje niemalże na konieczność pro-
wadzenia badań w omawianym obszarze. Należy zwrócić uwagę, że owe systemy 
mają u swych podstaw zupełnie odmienny zestaw norm, a tym samym celów, które 
determinują funkcjonowanie analizowanych struktur5. Ze względu na swoje po-
chodzenie badane podmioty będą wykazywały znaczące różnice, które widoczne 
będą wyłącznie w kręgu omawianej struktury biznesowej. Uwypuklone czynniki 
ukazują szeroki zakres aspektów niezbędnych przy prowadzeniu badań poświęco-
nych przedsiębiorczości rodzinnej, z drugiej zaś strony podkreślają, iż do zdefinio-
wania omawianej grupy podmiotów nie wystarczy już jedynie kryterium własności 
oraz sprawowania funkcji zarządczej przez członków rodziny6. Niezbędne wyda-
je się zwrócenie uwagi na jeszcze jeden aspekt jakim jest przygotowanie strategii 
sukcesyjnej bądź występowanie woli przekazania firmy następnemu pokoleniu. 

Analizując wyniki zarówno międzynarodowych, jak i krajowych badań moż-
na dostrzec, iż przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce cechuje kreatywność, kon-
kurencyjność oraz elastyczność. Z drugiej strony muszą się mierzyć z wieloma 
trudnościami, do których m.in. należą: dostęp do finansowania zewnętrznego, 
system zarządzania zasobami ludzkimi, proces budowy strategii oraz planowanie 

4 A. Mariański, Sukcesja jako wyróżnik przedsiębiorstwa rodzinnego, [w:] Ł. Sułkowski (red.), 
Firmy rodzinne – współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategie rozwoju, 
Wyd. Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2012, s. 10; A. Mariański, Specyfika firm rodzinnych. Firma 
w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, PARP, Warszawa 2012, 
s. 30.

5 T. Siefer, Du kommst spater mal In die Firma!, Psychosoziale Dynamik von Familienunter-
nehmen, Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg 1996, s. 63.

6 Ł. Sułkowski, Organizacja a rodzina. Więzi familistyczne w życiu gospodarczym, TNOiK, 
Toruń 2004, s. 99; P.A. Frishkoff, Understanding Family Business, Austin Family Business Pro-
gram, Austin 1995; A. Cadbury, Family Firm and their Governance: Creating Tomorrow’s Company 
from Today’s, Egon Zehnder International 2000, s. 5; J.H. Chua, J.J. Chrisman, P. Sharma, Defining 
the Family Business by Behaviour, „Entrepreneurship Theory and Practice” 1999, vol. 32, no. 4, 
s. 19–39; M. Gallo, J. Sveen, Internationalizing the family business: Facilitating and retraining 
factors, „Family Business Review” 1991, vol. 4, no. 2, s. 181–190; P. Holland, J. Oliver, An empir-
ical examination of the stages of development of family business, „Journal of Business and Entre-
preneurship” 1992, vol. 4, no. 1, s. 27–38; A. Carsrud, Meandering of a resurrected psychologist 
or lessons learned in creating a family business program, „Entrepreneurship: Theory & Practice” 
1994, vol. 19, no. 1, s. 39–48; T. Covin, Profiling preference for employment in family-owned firms, 
„Family Business Review” 1994, vol. 7, no. 2, s. 287–296; R. Donckles, J. Lambrecht, Are family 
business really different? What we know from western European business research that could be 
applied to the re-emergence of family-based enterprises in east central Europe, „Family Business 
Review” 1999, vol. 12, no. 1, s. 171–191; L. Kelly, N. Athanassiou, W. Crittenden, Founder central-
ity and strategic behaviour in the family-owned firm, „Entrepreneurship: Theory & Practice” 2000, 
vol. 25, no. 1, s. 27–42; S. Klein, Family business in Germany: Significance and structure, „Family 
Business Review” 2000, vol. 13, no. 3, s. 157–181.
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i implementację strategii sukcesyjnej. Stan każdego przedsiębiorstwa ulegnie 
zmianie, dlatego problematyka międzygeneracyjnego transferu, w obecnym po-
łożeniu przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, wysuwa się na pierwszy plan. 
To od udanego procesu sukcesji zależeć będzie dalsze funkcjonowanie i możli-
wości rozwojowe rodzimych firm rodzinnych. Celem autorki niniejszego artykułu 
jest przedstawienie teoretycznych założeń strategii międzygeneracyjnego transfe-
ru władzy i własności literaturowych z uwzględnieniem zarówno grupy czynni-
ków sprzyjających, jak i czynników utrudniających przeprowadzenie mniejszego 
procesu w świetle międzynarodowych i krajowych źródeł. Równie istotne jest 
zwrócenie szczególnej uwagi na podejścia krajowych przedsiębiorstw rodzinnych 
w kwestii problematyki międzygeneracyjnej zmiany. 

1. Istota strategii międzygeneracyjnego transferu władzy i własności 
w firmach rodzinnych – analiza badań literaturowych

Zjawisko sukcesji stanowi jeden z czterech pierwszorzędnych wyróżników 
przedsiębiorstw rodzinnych wraz z posiadaniem własności, sprawowaniem kon-
troli oraz pełnieniem funkcji zarządczych przez członków rodziny7. Dlatego też 
podkreślanie wskazanego kryterium oraz prowadzenie pogłębionych badań przez 
szerokie grono badaczy na arenie międzynarodowej trwa od dłuższego czasu8. 
W Polsce zjawisko międzygeneracyjnego transferu władzy i własności jako klu-
czowa cecha charakterystyczna firm rodzinnych jest badana od prawie 10 lat. 
Obecnie prace poświęcone omawianej problematyce stanowią fundament analiz 
prowadzonych zarówno przez liczne grono naukowców jak i specjalistów w dzie-
dzinie przedsiębiorczości rodzinnej. Znaczny wzrost zainteresowania strategią 

7 A. Surdej, K. Wach, Przedsiębiorstwo rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa 
2010, s. 15.

8 R. Beckhard, W.G. Dyer, Managing continuity in the family-owned business, „Organizational 
Dynamics” 1983, vol. 12, no. 1, s. 4–12; A. Kimhi, Intergenerational succession in small fami-
ly businesses: Borrowing constrains and optimal timing of succession, „Small Business Econom-
ics” 1997 vol. 9, no. 4, s. 309–318; P.E. Dasher, W.G. Jens, Family business succession planning, 
„Business Horizons” 1999, vol. 42, no. 5, s. 2–5; P. Sharma, J.J. Chrisman, J.H. Chua, Predictors 
of satisfaction with the succession process in family firms, „Journal of Business Venturing” 2003, 
vol. 18, no. 5, s. 667–687; D. Miller, L. Steier, I. Le Breton-Miller, Lost in time: Intergenerational 
succession, change and failure in family business, „Journal of Business Venturing” 2003, vol. 18, 
no. 4, s. 513–531; Y. Wang, D. Watkins, N. Harris, K. Spicer, The relationship between succession 
issues and business performance: Evidence from UK family SMEs, „International Journal of Entre-
preneurial Behaviour and Research” 2004, vol. 10, no. 1–2, s. 59–84; S. Royer, R. Simons, B. Boyd, 
A. Rafferty, Promoting Family: A contingency model of family business succession, „Family Busi-
ness Review” 2008, vol. 21, no. 1, s. 15–30; J.R. Mitchell, T.A. Hart, S. Valcea, D.M. Townsend, 
Becoming the Boss: Discretion and post-succession success in family firms, „Entrepreneurship: The-
ory & Practice” 2009, vol. 33, no. 6, s. 1201–1218; B. Bigliardi, A.I. Dormio, Successful generation 
change in family business, „Measuring Business Excellence” 2009, vol. 13, no. 2, s. 44–50.
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sukcesyjną może być podyktowany obecną sytuacją większości firm rodzinnych 
w kraju, które stoją przed koniecznością podjęcia decyzji o kształcie oraz formie 
dalszego funkcjonowania, jak również brakiem rozpowszechnienia dobrych prak-
tyk w tej dziedzinie. Należy w tym miejscu nadmienić, iż sukcesja stanowi nie 
tylko cechę wyróżniającą firmy rodzinne od nierodzinnych podmiotów gospo-
darczych, lecz sposób zaplanowania, implementacji oraz przeprowadzenia tego 
procesu posiada także fundamentalny wpływ na strategiczne możliwości rozwo-
jowe firmy. Warto również zwrócić uwagę, że grupa zagadnień towarzyszących 
strategii międzygeneracyjnego transferu władzy i własności stanowi pierwszo-
planowy wątek w systemie zarządzania oraz planowania strategicznego wśród 
przedsiębiorstw rodzinnych. Wielu naukowców podkreśla, że proces sukcesji 
jest przykładem jednej z najbardziej długofalowych strategii dla firmy, która od-
znacza się złożonością oraz wieloetapowością podejmowanych działań9. Wyniki 
jednych z najnowszych badań prowadzonych przez Krzysztofa Safina ukazują, 
iż rodzimi przedsiębiorcy rodzinni starają rozdzielić proces sukcesji od tworzo-
nych strategii rozwoju10. Wskazane działania mogą być przyczyną wielu trud-
ności oraz niezapowiedzianych komplikacji, które w długofalowej perspektywie 
mogą utrudnić lub nawet uniemożliwić przeprowadzenie omawianego procesu 
i negatywnie wpływać na przyszłość firmy. Omawiając zjawisko sukcesji nale-
ży również podkreślić, iż proces ten nie ogranicza się wyłącznie do formalne-
go przekazania funkcji zarządczych i własności następnemu pokoleniu, jednakże 
nierozerwalnie wiąże się z przekazaniem wiedzy i kompetencji oraz nabyciu do-
świadczenia przez potencjalnych sukcesorów. Elementy te już z samej definicji 
odzwierciedlają kompleksowość oraz długookresowość występujących chrono-
logicznie działań, które wynikają i bezpośrednio wiążą się zarówno z systemem 
rodziny, jak i przedsiębiorstwa. Proces sukcesji w równej mierze oddziałuje tak-
że na strategię personalną, strategię rozwoju oraz kulturę organizacyjną przed-
siębiorstwa. Dlatego też gotowość firmy do implementacji strategii międzygene-
racyjnego transferu władzy i własności będzie weryfikować przygotowanie nie 
tylko członków rodziny oraz pracowników firmy, ale także znajomość aspektów 
finansowych, prawnych, organizacyjnych oraz personalnych. Wyniki prowadzo-
nych badań jednoznacznie wskazują, że brak wczesnego przygotowania strategii 
sukcesyjnej oraz niepoprawne przeprowadzenie całego procesu stanowią głów-
ną przyczynę upadku przedsiębiorstw rodzinnych bądź utraty kontroli nad fir-
mą przez członków rodziny. Nieuchronność przemijania przy jednoczesnej wy-
mianie międzypokoleniowej sprawiają, że zarówno firma, jak i rodzina powinny 
być przygotowane do przeprowadzenia procesu sukcesji, jak również zaplanowa-
nia strategii międzygeneracyjnego transferu ze znacznym wyprzedzeniem. Brak 

9 N.C. Churchill, K.J. Hatten, Non-market based transfers of wealth and power. a research 
from work for family businesses, „Family Business Review” 1997, vol. 10, no. 1, s. 53–67.

10 K. Safin, J. Pluta, Strategia sukcesyjna polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Analiza wstęp-
nych wyników badań, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2014, t. XV, z. 7, cz. I, s. 23–26.
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podjęcia omówionych działań może skutkować zwiększeniem obecnych staty-
styk, które ukazują, że mniej niż 30% przedsiębiorstw rodzinnych potrafi prze-
trwać do drugiego pokolenia, tylko 12% funkcjonuje w trzecim pokoleniu, a wy-
łącznie 3% stanowią firmy prowadzone przez czwarte i następne pokolenie11. 

Zarówno w międzynarodowej, jak i krajowej literaturze przedmiotu można 
znaleźć wiele wskazówek oraz propozycji działań, które powinni podjąć właści-
ciele firm rodzinnych, aby proces międzygeneracyjnego transferu władzy i wła-
sności zakończył się pełnym sukcesem. W pierwszej fazie planowania procesu 
sukcesji kluczowe jest ustalenie mierników oraz kryteriów owego sukcesu. Na tym 
etapie pierwszorzędne staje się ustalenie celów, jak również harmonizacja priory-
tetów systemu rodziny i firmy. Należy nadmienić, że sukces w tym przypadku 
może oznaczać zupełnie inny efekt końcowy dla poszczególnych przedsiębiorstw. 
Warto nadmienić, iż proces sukcesji wiąże się z wieloma zagrożeniami dla dal-
szego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, co więcej, w trakcie trwania 
międzygeneracyjnej zmiany firma cechuje się słabą pozycją, która przy błędnym 
planowaniu transferu władzy i własności może doprowadzić w skrajnym przy-
padku do upadku przedsiębiorstwa12. Dlatego też w świetle prowadzonych badań 
nad zjawiskiem międzygeneracyjnego transferu w przedsiębiorstwach rodzinnych 
fundamentalną rolę odgrywają działania, które mają na celu równoważnie obecne-
go i przyszłego stanu przedsiębiorstwa, a tym samym prawidłowe przeprowadze-
nie strategii sukcesyjnej. Do zbioru kluczowych działań zaliczyć można13: 

1) przełożenie interesów i dobra firmy nad układy rodzinne,
2) zaplanowanie sukcesji ustalenie etapów przeprowadzenia sukcesji (w tym 

również dopuszczenie osób postronnych do wspomagania przeprowadzenia pro-
cesu sukcesji w całości),

3)  wybór sukcesora (wybór alternatywnych kandydatów),
4)  określenie ram czasowych przeprowadzenia sukcesji,
5)  podjęcie działań w kierunku przygotowania do roli sukcesora,
6)  przeprowadzenie transferu władzy i własności. 

11 J. Hardy, The family vs. The family Business, „Business in Calgary” 2013, vol. 23, no. 7, 
s. 96.

12 J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie 
i rozwój, Difin, Warszawa 2004, s. 75; M. Burkart, F. Panunzi, A. Schleifer, Family firms, „Journal 
of Finance” 2003, vol. 53, s. 2167–2202. 

13 Ł. Sułkowski, A. Mariański, Firmy rodzinne, jako osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Po-
ltex, Warszawa 2009, s. 39–40; O.J. Fleming, Tajniki przetrwania firmy rodzinnej: Jak uniknąć 
siedmiu grzechów głównych niszczących firmę, Helion, Gliwice 2000, s. 141–144; J.D. Roth, Fam-
ily planning. Why you should start preparing your ultimate exit strategy now, „Entrepreneur” 2013, 
vol. 41, no. 9, s. 78; S. Nelton, Caring the great unknown, „Family Business” 2008, vol. 19, no. 1, 
s. 54; S. Moorehead, It’s not all glitz and glamour, „Family Business” 2011, vol. 3, s. 60; W. Rivers, 
Why our current education systems prepares nextgen family business leaders poorly, „Family Busi-
ness Advisor” 2011, vol. 2, s. 9; D.T. Jaffe, Making the right choice for a family successor, „Family 
Business” 2008, vol. 19, no. 3, s. 39.
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Do zbioru kluczowych determinantów, które bezpośrednio mają wpływ na ja-
kość strategii międzygeneracyjnej zamiany władzy i własności w świetle badań 
międzynarodowych, można zaliczyć:

•	 czynniki związane z osobą sukcesora,
•	 czynniki związane z osobą seniora,
•	 czynniki związane z funkcjonowaniem rodziny
•	 czynniki związane z kondycją ekonomiczną firmy.
Analizując zbiór czynników związanych z osobą sukcesora pierwszorzędne 

znaczenie ma zaangażowanie oraz osobista potrzeba przejęcia kontroli oraz wła-
dzy przez następne pokolenie. Wskazana determinanta bezpośrednio łączy się za-
równo z zaufaniem, jak i poczuciem potrzeby przekazania biznesu sukcesorowi 
przez seniora. Wiarygodność, wsparcie i wzajemne zaufanie w stosunku do za-
miarów następcy co do przyszłego kształtu oraz obranego kierunku strategicz-
nego przekładają się na jakość przeprowadzanej strategii sukcesyjnej oraz przy-
bliżają całe przedsiębiorstwo do zakończenia sukcesem tego trudnego procesu. 
Należy pamiętać, że zawodowe zainteresowania następnego pokolenia firmą i jej 
działalnością stanowią równie istotny element wpływający na jakość między-
generacyjnego transferu władzy i własności. Przygotowanie kierunkowe, zdo-
byte doświadczenie, jak również wykształcenie przyczyniają się z jednej strony 
do podwyższenia procesu sukcesji, z drugiej zaś wzmacniają poczucie bezpie-
czeństwa i zaufania pomiędzy seniorem i sukcesorem. 

Nawiązując do czynników związanych z osobą seniora, które mają wpływ 
na model i przebieg międzygeneracyjnej zmiany fundamentalny wydaje się być 
sposób radzenia sobie z perspektywą posukcesyjną przez odchodzącego właści-
ciela. Im klarowniej zdefiniowana rola i zakres obowiązków seniora, tym większa 
skłonność zaplanowania i rozpoczęcia procesu sukcesji ze znacznym wyprzedze-
niem. Wartym zwrócenia uwagi jest zakres obowiązków seniora w firmach rodzin-
nych w zachodniej Europie, w szczególności we Włoszech. Gdy następne pokole-
nie przejmie biznes rodzinny, senior zasiada w radzie doradczej firmy, nie posiada 
on ani własności, ani realnej kontroli nad działalnością przedsiębiorstwa. Jednakże 
jako osoba znająca bardzo dobrze nie tylko firmę od wewnątrz, ale również branżę 
w której działa, swoimi wskazówkami wspiera procesy decyzyjne oraz zarządcze 
wpływające na dalsze kierunki rozwoju danego podmiotu gospodarczego. Wska-
zane rozwiązanie może stanowić istotny kierunek postępowania dla rodzimych 
biznesów rodzinnych, ponieważ doświadczenie i wiedza seniora spotykają się z in-
nowacyjnymi rozwiązaniami i odwagą sukcesora, przy jednoczesnym poczuciu 
bycia potrzebnym przez odchodzącego właściciela, oraz pełnią władzy i kontro-
li odznaczającą się w działaniach następnego pokolenia. Należy również pamię-
tać, że strategia międzygeneracyjnego transferu władzy i własności jest strategią 
otwartą, oznacza to, że potencjalny sukcesor ma możliwość podjęcia samodzielnej 
decyzji o sposobie i formie związania się w dalszej bądź bliżej perspektywie stra-
tegicznej z przedsiębiorstwem rodzinnym. Nie dokonuje wyboru pod naciskiem 
bądź bez wcześniejszego przygotowania do podjęcia się roli lidera firmy. 
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Równie istotne przy planowaniu oraz implementacji strategii sukcesyjnej są 
składowe związane z relacjami panującymi w rodzinie. Należy podkreślić, iż przed-
siębiorstwo rodzinne w czasie przeprowadzania omawianego procesu znajduje się 
w szczególnie trudnej sytuacji, a występowanie dodatkowych okoliczności proble-
mowych związanych z potencjalnymi konfliktami w rodzinie może przekładać się 
na znaczne obniżenie możliwości funkcjonowania przedsiębiorstwa w tym okre-
sie. Dlatego też wskazane relacje będą warunkować proces komunikacji oraz po-
rozumienia się między poszczególnymi członkami rodziny, będącymi, jak również 
niebędącymi pracownikami firmy. Na podstawie przeprowadzonych badań została 
dostrzeżona silna korelacja pomiędzy jakością stosunków panujących wewnątrz 
rodziny, a procesem planowania i przeprowadzenia sukcesji14. Dodatnia korela-
cja wymienionych i scharakteryzowanych powyżej czynników powoduje natural-
ną chęć przejęcia firmy przez kolejne pokolenie przy jednoczesnym podniesieniu 
poziomu przeprowadzanej międzygeneracyjnej zmiany oraz niedoprowadzeniu 
do wystąpienia napięcia sukcesyjnego pomiędzy seniorem a następcą, które de-
terminuje relacje systemów rodziny oraz firmy. Kolejną determinantą wchodzącą 
w skład elementów określających funkcjonowanie rodziny jest jej model – defi-
niowany jako podział ról w prowadzeniu gospodarstwa domowego. W zależno-
ści od funkcjonowania systemu tradycyjnego, partnerskiego bądź odwróconego 
(mężczyzna przejmuje obowiązki domowe) można dostrzec większe zaangażowa-
nie i chęć, bądź jej brak, przekazania firmy następnemu pokoleniu. 

Na sytuację sukcesyjną również wpływa wybór tempa i rodzaju sukcesji, 
które podyktowane są zarówno sytuacją materialną samej rodziny, jak i kondycji 
ekonomicznej przedsiębiorstwa. Dobra sytuacja materialna oraz kondycja firmy 
sprzyjają pozostawieniu majątku w rękach rodziny. Gdy wzrasta wartość i po-
tencjał przedsiębiorstwa, chęć pozostawienia go w rękach rodziny jest zdecydo-
wanie silniejsza, niżeli ocena potencjału przedsiębiorstwa w oczach obecnych 
właścicieli. 

Rozważając proces międzygeneracyjnej zmiany konieczne wydaje się rów-
nież przedstawianie tych czynników, które znacznie utrudniają bądź w skrajnej 
sytuacji uniemożliwiają przedsiębiorstwom rodzinnym przejście przez proces 
sukcesji. Do zbioru kluczowych czynników osłabiających jakość międzygenera-
cyjnego transferu zaliczyć można:

•	  brak zdolności przedsiębiorstwa do utrzymania się na rynku,
•	  brak podjęcia przez przedsiębiorstwo procesu planowania sukcesji,
•	  brak chęci ze strony seniora do przekazania firmy następnemu pokoleniu,
•	  brak zainteresowania następcy/następców do przejęcia firmy.
Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań fundamentalnym czynni-

kiem, który powstrzymuje proces międzygeneracyjnego transferu jest brak jego 

14 E. Venter, C. Boshoff, G. Mass, The Influence of Successor- Related Factors on the Suc-
cession Process In Small and Medium-Sized Family Business, „Family Business Review” 2005, 
vol. 18, no. 4, s. 288–299.



Aleksandra Majda278

wczesnego planowania. Ze względu na mnogość działań jak również wskazaną 
w niniejszym artykule wieloetapowość niezbędne jest wdrażanie strategii suk-
cesyjnej niemalże od początku powstania firmy15. Implementacja profesjonal-
nego planu przekazania władzy i własności następnemu pokoleniu w obecnych, 
turbulentnych warunkach otoczenia zewnętrznego w znacznej większości firm 
rodzinnych umożliwia nie tylko sprawne przeprowadzenie międzygeneracyj-
nej zmiany, ale również uodparnia firmę na zagrożenia obecne w trakcie trwa-
nia sukcesji i wpływa na zachowanie pozytywnych relacji wewnątrzrodzinnych. 
W świetle źródeł literaturowych problematyka międzygeneracyjnego transferu 
władzy i własności stanowi kluczowe wyzwanie dla młodych firm rodzinnych, 
które ze względu na swój krótki staż funkcjonowania na rynku są szczególnie 
podatne na zmiany wynikające z przekazania funkcji zarządczych oraz kontro-
li następnemu pokoleniu16. Wskazane zagrożenie szczególnie silnie może od-
działywać na kondycje ekonomiczną polskich przedsiębiorstw rodzinnych, które 
ze względu na długość działania należą do grupy młodych podmiotów gospodar-
czych, dla których proces sukcesji oznacza pewne novum. Dlatego też rodzime 
firmy rodzinne są znacznie bardziej narażone na możliwość poniesienia porażki 
w przeprowadzaniu procesu sukcesji. Istotnym wsparciem w tym skomplikowa-
nym procesie, który towarzyszy firmom rodzinnym podczas międzygeneracyj-
nego transferu, z pewnością byłoby prowadzenie pogłębionych badań zarówno 
przez grono naukowców, jak i specjalistów odmiennych kierunków biznesowych, 
które pozwoliłby na stworzenie uniwersalnego modelu procesu sukcesji polskich 
przedsiębiorstw rodzinnych, biorącego pod uwagę warunki i możliwości funkcjo-
nowania jak również rozwoju firm w naszym kraju. Z pewnością wyniki przepro-
wadzonych analiz mogłyby posłużyć przedsiębiorstwom rodzinnym jako wzór, 
ze względu na brak doświadczenia oraz rozprzestrzenia dobrych praktyk w przed-
stawionej tematyce.

2. Strategia sukcesyjna w przedsiębiorstwach rodzinnych- analiza 
badań empirycznych

Autorka niniejszego opracowania dotarła do ośmiu krajowych raportów po-
ruszających w swoich projektach badawczych tematykę sukcesji wśród polskich 
firm rodzinnych. Analiza wyników przeprowadzonych badań pozwala na zdoby-
cie poglądowej wiedzy w dziedzinie reguł, norm i wartości reprezentowanych 
przez rodziny i wpływające na funkcjonowanie przedsiębiorstw uwzględniając 

15 D. Gage, J. Gromala, E. Kopf, Gifting or transferring a business or real property to next 
generation, „ACTEC Journal” 2004, vol. 30, no. 3, s. 196.

16 M.K. Fiegener, M.B. Brown, A.R. Prince, K.M. File, Passing on strategic vision. Favoured 
models of successor preparation by CEO of family and nonfamily firms, „Journal of Small Business 
Management” 1996, no. 3, s. 34.
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krajowe realia polityczne i gospodarcze. Kluczowe bariery rozwoju oraz wyzwa-
nia i priorytety jakie stoją przed przedsiębiorczością rodzinną w Polsce. Do prze-
prowadzonych badań empirycznych dotyczących działalności firm rodzinnych 
w kraju należą:

•	 PricewaterhouseCoopers, Skuteczne działanie 2007/2008 (badania repre-
zentantów polskich firm rodzinnych zostały dołączone do światowych wyników);

•	 Expert Group-Poland, Overview of family business relevant issue – coun-
try Fiche Poland 2008 (badania polskich firm rodzinnych zostały przeprowadzo-
ne na potrzeby badania Komisji Unii Europejskiej – Final Report of the Expert 
Group, Overview of Family – Business-Relevant Issues: Research, Networks, Pol-
icy Measures and Existing Studies, European Commission 2009);

•	 PARP, Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania 2009;
•	 PARP, Firmy rodzinne, 2009;
•	 PARP, Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm 

rodzinnych 2012;
•	 Think Tank, Dobra Sukcesja. Nowoczesne podejście do zarządzania suk-

cesją i majątkiem w firmach rodzinnych – dobre praktyki, 2012;
•	 Instytut Biznesu Rodzinnego, Kody Wartości. Efektywna sukcesja w pol-

skich firmach rodzinnych 2013;
•	 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Strategie sukcesyjne polskich 

przedsiębiorstw rodzinnych, Wrocław 2014.
Każde z przedstawionych powyżej badań zostało scharakteryzowane pod ką-

tem przedstawienia kluczowych założeń, celu jak również naświetlenia postrze-
gania procesu sukcesji przez rodzimych przedsiębiorców rodzinnych. Wartym 
zauważenia jest fakt, iż jedne z pierwszych obserwacji prowadzonych wśród 
biznesów rodzinnych w Polsce dotyczyły całości podmiotu, w tym również za-
gadnień związanych z problematyką sukcesji, jednakże badania prowadzone 
w ostatnich latach jednoznacznie koncentrują się wyłącznie na zagadnieniach 
poświęconych strategii międzygeneracyjnego transferu. Wskazana zmiana może 
wskazywać na wagę i istotę omawianego procesu jako fundamentalnego ogniwa 
bezpośrednio wpływającego na dalsze funkcjonowanie oraz rozwój analizowanej 
grupy podmiotów gospodarczych. 

Jednym z pierwszych raportów powstałych po przeprowadzeniu badań em-
pirycznych na grupie 50 firm rodzinnych z sektora MSP, który dotyczył specy-
fiki analizowanych podmiotów w Polsce był raport PwC, Skuteczne działanie 
2007/2008. Kluczowym celem, który postawili sobie badacze krajowych przed-
siębiorstw rodzinnych było poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytanie 
– Czy firmy rodzinne w Polsce różnią się od tych, które istnieją w innych krajach? 
Przeprowadzone badanie obejmowało następujące zagadnienia:

•	 definiowanie przedsiębiorstwa rodzinnego (zastosowanego na potrzeby ni-
niejszego badania),

•	 kluczowe wyzwania i priorytety,
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•	 własność, planowanie sukcesji oraz zarządzanie zasobami ludzkimi,
•	 relacje między członkami rodziny oraz ich wpływ na firmę,
•	 analiza otoczenia zewnętrznego pod kątem funkcjonowania firm rodzin-

nych.
W nawiązaniu do wyników prowadzonych badań dotyczących problematyki 

międzygeneracyjnego transferu władzy i własności jedna czwarta analizowanych 
firm zamierza zmienić strukturę właścicielską w ciągu najbliższych 5 lat. Nato-
miast ponad połowa badanych firm rodzinnych pragnie zachować obecną struk-
turę własności. W nawiązaniu do pytania dotyczącego planowania sukcesji ponad 
dwie trzecie badanych podmiotów gospodarczych nie dysponuje planem strategii 
sukcesyjnej17. Na podstawie przeprowadzonych analiz wartym dostrzeżenia jest 
fakt, że jedna czwarta badanych firm rodzinnych planuje zmienić strukturę wła-
ścicielską w ciągu najbliższych 5 lat, taki sam udział procentowy firm deklaruje, 
że zmiana struktury własności nastąpi wyłącznie w obrębie rodziny, natomiast 
zdecydowana większość respondentów planuje wprowadzić swoją firmę na gieł-
dę. Na pytanie dotyczące posiadania planu strategii sukcesyjnej, aż 68% respon-
dentów udzieliła odpowiedzi przeczącej, tylko niewielki odsetek firm posiada 
plan międzygeneracyjnej zmiany. Wśród badanych podmiotów brakowało jed-
nakże informacji o procedurach postępowania zarówno w sprawach spadkowych, 
jak i biznesowych w przypadku nagłej śmierci właściciela bądź niesprawności 
kluczowych osób zarządzających firmą. W przedsiębiorstwach, w których została 
opracowana strategia sukcesyjna nie został wybrany następca, a większość z se-
niorów uważa, że członkowie rodziny z zadowoleniem przyjmą przyjęte przez 
nich decyzje w sprawie międzygeneracyjnych zmian. Jedynie niewielki odsetek 
właścicieli obawia się reakcji następcy w tej kwestii, co może skutkować znacz-
nymi utrudnieniami w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa18.

Kolejnym badaniem biznesów rodzinnych było Overview of family business 
relevant issue – country Fiche Poland 2008, wykonane przez Expert Group-Po-
land, którego wyniki zostały włączone w europejską edycję pod nazwą Final Re-
port of the Expert Group, Overview of Family – Business- Relevant Issues: Re-
search, Networks, Policy Measures and Existing Studies, European Commission 
2009. Grupa badawcza liczyła 340 podmiotów rodzinnych z sektora MMSP, jed-
nakże należy zwrócić uwagę, że zostały one włączone do zbiorczej analizy gru-
py firm rodzinnych na podstawie trzech odmiennych badań prowadzonych przez 
pięć lat. Wśród istotnych obszarów badawczych można odnaleźć19:

•	 diagnozę specyfiki przedsiębiorczości rodzinnej,
•	 zagadnienia finansowe firm rodzinnych, 

17 PricewaterhouseCoopers, Skuteczne działanie – raport 2007/2008, Warszawa 2008, s. 36–57.
18 Ibidem, s. 46.
19 A. Majda, Wyzwania i priorytety firm rodzinnych w Unii Europejskiej, [w:] Ekonomia i Za-

rządzanie w teorii i praktyce, Zarządzanie w warunkach nowej ekonomii, red. P. Urbanek, t. 5, Wyd. 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 14.
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•	 planowanie procesu sukcesji,
•	 relacje pomiędzy systemem rodziny a systemem przedsiębiorstwa,
•	 zarządzanie zasobami ludzkimi,
•	 system edukacji pro przedsiębiorczej,
•	 systemy wsparcia firm rodzinnych.
Na podstawie omawianych wyników analizy ponad 75% firm rodzinnych jest 

prowadzonych przez pokolenie założycieli, 16,7% przez drugą generację, trzecie 
pokolenie sprawuje nadzór nad 5,5%, a udział firm prowadzonych przez czwar-
te pokolenie wynosi 2,8%20. Przeprowadzone badanie uwypukliło również fakt, 
że 93% następców odnosi się przychylnie do przejęcia przedsiębiorstwa z rąk se-
niora, jedynie 7% respondentów nie jest zainteresowanych prowadzeniem firmy. 
Jednakże ponad połowa funkcjonujących przedsiębiorstw rodzinnych nie posiada 
planu strategii sukcesyjnej, ponad jedna trzecia właścicieli uważa, że ma jesz-
cze wystarczająco dużo czasu do stworzenie planu strategii międzygeneracyjnego 
transferu, a 3,7% badanych nie potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi21.

Przedstawione dotychczas wyniki wskazują na niski poziom świadomości 
wagi zaplanowania oraz implementacji strategii międzygeneracyjnego transferu 
wśród samych przedsiębiorców rodzinnych. Również wyniki analizy wykonanej 
także przez PARP i opublikowane w raportach Firmy rodzinne w polskiej gospo-
darce – szanse i wyzwania 2009 oraz Firmy rodzinne 2009 potwierdzają zaryso-
wane przez autorkę niniejszego opracowania rozważania.

Do kluczowych zagadnień badawczych weryfikowanych należały22:
•	 świadomość rodzinnego charakteru,
•	 źródła oraz specyfika przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce,
•	 wartość i zarządzanie w firmach rodzinnych w Polsce,
•	 zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie rodzinnej w Polsce, 
•	 strategia sukcesyjna w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych,
•	 kluczowe mechanizmy wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce.
Próba badawcza dla niniejszych obserwacji wynosiła 1280 podmiotów ro-

dzinnych należących do sektora MMSP i jak do tej pory stanowiła największe 
kompleksowe badanie rodzimych biznesów rodzinnych. Na podstawie wyników 
analiz w przedstawionych raportach przedsiębiorstwa rodzinne, w których doszło 
do sukcesji stanowiły jedynie 15%, wskazana sytuacja jest w pełni zrozumiała 
ze względu na fakt, że zdecydowana większość podmiotów gospodarczych po-
wstała w Polsce w latach 90. XX wieku. Istotna większość respondentów planuje 
przekazać przedsiębiorstwo następnemu pokoleniu, jednakże tylko jedna trzecia 
badanych deklaruje wolę sukcesji w sposób zdecydowany. W ponad co dziesiątej 

20 Expert Group-Poland, Overview of family business relevant issue – country Fiche Poland 
2008, s. 9. 

21 Ibidem, s. 9–11. 
22 Firmy rodzinne w polskiej gospodarce- szanse i wyzwania 2009, PARP Warszawa 2009, 

s. 10–15.
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firmie nie zamierza się uruchomić procesów sukcesyjnych, a w jednej trzecie 
przedsiębiorstw rodzinnych nie zapadły jeszcze żadne decyzje dotyczące zapla-
nowania i wdrożenia strategii sukcesyjnej23.

Następny projekt badawczy poświęcony również podejściu krajowych 
przedsiębiorców rodzinnych do zjawiska sukcesji był realizowany przez PARP 
w 2012 roku, a wyniki zostały opublikowane raporcie Firma w rodzinie czy ro-
dzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych. W obserwacji tej wzięło 
udział 110 przedsiębiorstw z sektora MMSP. Do zbioru zasadniczych obszarów 
badawczych należały24:

•	 samorozwój, 
•	 system rodzinno-firmowy, 
•	 strategia,
•	 sukcesja,
•	 społeczność,
•	 synteza.
Omawiana analiza miała charakter jakościowy, dlatego też przedstawienie 

twardych danych nie jest możliwe. Jednakże w rozdziale poświęconym sukcesji 
można odnaleźć szereg informacji dotyczących wagi i istoty procesu sukcesji, de-
terminantów sprzyjających zakończeniu transferu międzygeneracyjnego transferu 
sukcesem oraz analizy procesu sukcesji z punktu widzenia wszystkich interesariu-
szy przedsiębiorstwa. 

Dobra Sukcesja. Nowoczesne podejście do zarządzania sukcesją i majątkiem 
w firmach rodzinnych – dobre praktyki, raport 2012, to następny realizowany pro-
jekt, wykonany przez instytut Think-Tank. Zaprezentowane w mniejszym bada-
niu wyniki ilościowe pochodzą z raportu PARP opublikowanego w 2009 roku, 
dlatego też autorka nie przytacza ponownie omówionych już we wcześniejszej 
części wyników analizy ilościowej. Natomiast na szczególną uwagę w tym pro-
jekcie zasługuje podejście do problematyki międzygeneracyjnego transferu wła-
dzy i własności w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych. Przedstawiona tema-
tyka dotyka niemalże każdej sfery związanej z procesem sukcesji, tym samym 
może stanowi praktyczny poradnik dla właścicieli firm rodzinnych, którzy sto-
ją przed dylematem dotyczącym zarówno kształtu, jak i formy przedsiębiorstwa 
w bliżej bądź dalszej perspektywie strategicznej. Warty zwrócenia uwagi jest fakt, 
iż badanie instytutu Think-Tank skupia się wyłącznie na planowaniu oraz analizie 
grupy zagadnień związanych wyłącznie z międzygeneracyjną zmianą w przedsię-
biorstwach rodzinnych. Można zatem dostrzec, jak na przestrzeni lat wskazana 
problematyka zyskała na znaczeniu w kręgu krajowych projektów badawczych.

Analizy prowadzone przez Instytut Biznesu Rodzinnego, Kody wartości. 
Efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych w 2013 roku dedykowane były 

23 Ibidem, s. 129–137, a także s. 118–130.
24 Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych 2012, PARP, 

Warszawa 2012, s. 18.
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polskim firmom rodzinnym z sektora MMSP, które samodzielnie pragną prze-
prowadzić międzygeneracyjny transfer. W niniejszym projekcie wzięło udział 
300 przedsiębiorców rodzinnych. Kluczowe zagadnienia, które zostały poruszone 
w omawianym badaniu dotyczą25:

•	 metodyki wsparcia procesu sukcesji,
•	 analizy kluczowych wartości firm rodzinnych,
•	 analizy i diagnozy doświadczeń zagranicznych firm rodzinnych dotyczącą 

procesu sukcesji, w ramach dobrych praktyk,
•	 programów wsparcia dla seniorów – z sukcesją na plus.
W nawiązaniu do przeprowadzonych badań 70% obecnych właścicieli firm 

rodzinnych jest na etapie planowania i zastanawiania się jaka przyszłość czeka 
ich przedsiębiorstwo, jednakże oprócz wskazanego myślenia koncepcyjnego nie 
podejmowane są żadne konkretne działania, mające na celu zainicjowanie strate-
gii międzygeneracyjnego transferu władzy i własności. Wyłącznie 17% badanych 
podmiotów twierdzi, iż posiada oraz realizuje strategię sukcesyjną w przedsię-
biorstwie, a zaledwie 5% jest na etapie działań posukcesyjnych. Jednakże znaczna 
część sukcesorów (83%) zamierza przejąć firmę. Wskazane przejęcie przybiera 
różne formy może na wstępnym etapie odwoływać się wyłącznie do przekaza-
nia funkcji zarządczych bądź części udziałów. Wart zwrócenia uwagi jest fakt, 
iż obecnie właściciele znacznie chętniej są gotowi przekazać przedsiębiorstwo 
sukcesorowi, który jest mężczyzną – 70%, a nie kobietą – 30%. Sytuacja ta może 
mieć swoje podłoże w uprzedzeniach i stereotypach związanych z rolą kobiet 
w biznesie26. 

Nawiązując do najnowszych wyników badań przeprowadzonych przez Wyż-
szą Szkołę Bankową we Wrocławiu pod tytułem Strategie sukcesyjne polskich 
przedsiębiorstw rodzinnych 2014 pod kierownictwem Krzysztofa Safiana, do klu-
czowych założeń należały27:

•	 relacje rodzinne, a relacje biznesowe członków rodziny,
•	 teoria wymiany jako podstawa strategii sukcesyjnej,
•	 modele sukcesyjne polskich firm rodzinnych.
W powyższym projekcie badawczym brało udział 340 przedsiębiorców ro-

dzinnych, z których 80% nie posiada sformalizowanego planu strategii sukce-
syjnej, 17% respondentów nie zastanawia się nad dalszym losem biznesu i nie 
traktuje międzygeneracyjnego transferu jako naturalnej strategii w przedsiębior-
stwach rodzinnych. Wśród badanych przedsiębiorców rodzinnych jedynie 12% 
sukcesorów pragnie przejąć i kontynuować prowadzenie działalności gospodar-
czej, aż 18% badanych w przyszłości rozważa zaprzestanie działalności bądź jej 

25 Kody wartości. Efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych 2013, Instytut Biznesu 
Rodzinnego, s. 9–18.

26 Ibidem, s. 12–22.
27 Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych 2014, Wyższa Szkoła Bankowa 

we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 28–30.
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sprzedaż, a tym samym nie zamierza wprowadzać do strategii rozwoju poszcze-
gólnych elementów planowania międzygeneracyjnej zmiany. W omawianym 
badaniu również można znaleźć informacje, które jednoznacznie potwierdzają 
znacznie większą gotowość oraz chęć przekazania przedsiębiorstwa sukcesorowi 
płci męskiej niż żeńskiej28. 

Aby przedstawione wyniki prowadzonych badań usystematyzować oraz 
przed stawić pełny obraz podejścia polskich firm rodzinnych do problematyki suk-
cesji na przestrzeni lat zostały one zaprezentowane w tab.1. 

Przedstawione w tab. 1 dane z pewnością porządkują, jak również ukazują 
pełny obraz podejścia do zjawiska planowania oraz implementacji strategii mię-
dzygeneracyjnej zmiany wśród przedstawicieli firm rodzinnych na przestrzeni 
prawie dziesięciu lat w Polsce. Na podstawie przygotowanego zestawienia można 
dostrzec, iż mimo upływu czasu oraz pojawiających się opracowań i badań tema-
tyka sukcesji stanowi wyzwanie dla rodzimych przedsiębiorców rodzinnych. Na-
leży zwrócić również uwagę, że rodzime biznesy rodzinne w znacznej większości 
nie są przygotowane do przeprowadzenia procesu międzygeneracyjnego transfe-
ru, pomimo wagi i wpływu omawianego procesu zarówno na kondycję firmy, jak 
i relacji rodzinnych. Powodów tej sytuacji jest wiele, lecz najważniejszym jest 
brak planowania procesu sukcesji, pomimo iż jest to największe zagrożenie na ja-
kie autorka artykułu zwróciła uwagę we wcześniejszej części opracowania. 

Zgodnie z wynikami najnowszych badań analizujących podejście przedsię-
biorców rodzinnych do zagadnienia sukcesji należy również uwypuklić, brak 
świadomości nierozerwalnych więzi pomiędzy strategią rozwoju a strategią suk-
cesyjną wśród samych przedsiębiorców rodzinnych. Wskazana rozłączność stano-
wi niezwykle istotne niebezpieczeństwo dla dalszego funkcjonowania tej grupy 
podmiotów gospodarczych, ponieważ traktuje sukcesję wyłącznie jako działanie 
jednorazowe i doraźne, tym samym pomija poszczególne jej etapy. Zaobserwowa-
ne podejście może skutkować osłabieniem kondycji firmy, a nawet zaprzestaniem 
prowadzenia działalności, zaś z punktu widzenia systemu rodziny może spowo-
dować liczne konflikty bądź nawet rozpad więzów rodzinnych. Następnym war-
tym nadmienienia powodem, mogącym utrudniać proces planowania międzygene-
racyjnej zmiany z wyprzedzeniem, który został zaakcentowany w dwóch ostatnich 
badaniach – Kody wartości. Efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych 
oraz Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych – jest płeć sukceso-
ra. Pomimo upływającego czasu i równoważenia roli kobiet w biznesie, nestorzy 
znacznie chętniej i z większą aprobatą przekazują przedsiębiorstwo w ręce następcy 
płci męskiej. Uprzywilejowanie jednej płci może doprowadzić do niebezpiecznej 
sytuacji, w której gdy brak jest męskiego potomka firma rodzinna zostaje zlikwi-
dowana bądź sprzedana, a tym samym traci swój rodzinny charakter. Podsumowu-
jąc przedstawione dane zbiorczej analizy wniosków z przeprowadzonych dotych-
czas badań niezbędnym wydaje się zwrócenie szczególnej uwagi na rozbieżności 

28 Ibidem, s. 30–35.
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dotyczące liczby podmiotów objętych poszczególnym badaniem, w zależności 
od instytucji wykonującej badanie, oraz przyjętych definicji firm rodzinnych. 

W każdym z przedstawionych badań na potrzeby analiz projektowano od-
mienną definicję firmy rodzinnej. Oznacza to, że zaprezentowane przez autorkę 
opracowania mają charakter logiczny. Wskazane w artykule rozbieżności podkre-
ślają kolejną trudność związaną z badaniem przedsiębiorczości rodzinnej w Pol-
sce, mianowicie brak jednej i ogólnie przyjętej definicji biznesu rodzinnego, któ-
ra w znacznym stopniu wpływa na skomplikowanie doboru próby badawczej 
oraz utrudnia prowadzenie analiz porównawczych wśród tej grupy podmiotów 
gospodarczych. 

Zakończenie

Dokonując analizy zarówno międzynarodowych, jak i krajowych źródeł li-
teraturowych oraz badań empirycznych można dostrzec, wagę i istotę strategii 
sukcesyjnej jako nieodłącznego elementu zarządzania firmą rodzinną. Co więcej, 
sukcesja odzwierciedla jeden ze szczególnych wyróżników biznesu rodzinnego 
od ogółu funkcjonujących firm. Strategia międzygeneracyjnego transferu wła-
dzy i własności stanowi kluczową składową procesu zarządzania strategiczne-
go dla każdej firmy rodzinnej, a brak wczesnego procesu jej zaplanowania może 
w znacznym stopniu osłabić pozycję przedsiębiorstwa oraz wpłynąć na negatyw-
ne relacje wewnątrz rodziny. Przebieg poszczególnych etapów strategii sukce-
syjnej jest zależny od wielu czynników, wynikających z wnętrza firmy, rodziny 
oraz z aspektów otoczenia zewnętrznego, na które przedsiębiorstwo nie ma wpły-
wu. Międzygeneracyjna zmiana jako proces charakteryzuje się złożonością, wie-
loetapowością i nierozerwalnie łączy się zarówno z procesem budowy strategii, 
zarządzaniem zasobami ludzkimi, jak i kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa. 
Należy również zwrócić uwagę, że funkcjonuje wiele modeli strategii sukcesyj-
nej, ponieważ nie ma dwóch identycznych firm rodzinnych. Międzygeneracyjna 
zmiana wiąże się nie tylko z transakcją czysto biznesową, ale dotyka również 
bezpośrednio więzów rodziny, które kierują się różnymi wartościami, posiadają 
odmienny zestaw norm i reguł, które bezsprzecznie wpływają na przebieg proce-
su sukcesyjnego. 

Analizując dostępne źródła można zauważyć, iż z jednej strony międzyge-
neracyjny transfer jest głęboko zakorzeniony w celach funkcjonowania biznesu 
rodzinnego, który powinien trwać, pomimo zmian międzypokoleniowych. Jed-
nakże przedstawione wyniki krajowych badań empirycznych ukazują, że rodzi-
me przedsiębiorstwa rodzinne charakteryzują się brakiem wczesnego planowania, 
implementacji i przeprowadzenia pełnego procesu sukcesji. Wskazana sytuacja 
może stanowić znaczne zagrożenie dla funkcjonowania, jak i rozwoju grupy 
przedsiębiorstw rodzinnych. 
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Z drugiej jednak strony można dostrzec istotną lukę naukową względem in-
nych krajów europejskich, którą powinny wypełnić liczne reprezentatywne ba-
dania empiryczne poświęcone rodzimym przedsiębiorstwom rodzinnym, które 
uwzględnią odmienne warunki gospodarcze i polityczne, czyli te, na które przed-
siębiorstwo nie ma wpływu. Wyniki prowadzonych analiz mogą stanowić synte-
tyczne wnioski, które będą możliwe do aplikacji przez przedsiębiorstwa rodzinne, 
a tym samym zbudują system wsparcia dla tej grupy podmiotów gospodarczych. 
Wskazane działania w znacznej mierze mogłyby pomóc firmom rodzinnym pod-
czas przeprowadzania skomplikowanego, wieloetapowego oraz pełnego zagrożeń 
procesu międzygeneracyjnej zmiany, przed którym obecnie znajduje się więk-
szość polskich przedsiębiorstw rodzinnych.
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Streszczenie

Strategia międzygeneracyjnego transferu władzy i własności stanowi obecnie klu-
czowe wyzwanie dla dalszego funkcjonowania biznesów rodzinnych w Polsce. Planowa-
nie strategii sukcesyjnej nierozerwalnie wiąże się z budową strategii, strategią rozwoju, 
zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa, dlatego 
też stanowi złożony i wieloetapowy proces. Przeprowadzenie międzygeneracyjnej zmia-
ny w przedsiębiorstwie narusza harmonię pomiędzy system rodziny i firmy, jedynie jej 
wczesne zaplanowanie może wpierać obydwa systemy podczas trwania tego procesu. 
Należy również pamiętać, że sukcesja stanowi nierozerwalny element obok posiadania 
własności, sprawowania kontroli oraz funkcji zarządczych przez członków rodziny wy-
różniających grupę firm rodzinnych od ogółu funkcjonujących przedsiębiorstw. 

Celem artykułu było ukazanie planowania i implementacji strategii sukcesyj-
nej jako priorytetu przed którym obecnie stoi większość rodzimych firm rodzinnych 
oraz przedstawienie stanowiska samych przedstawicieli firm rodzinnych w wybranym 
temacie. Autorka niniejszego opracowania starała się podkreślić problem międzygene-
racyjnego transferu bazując na badaniach międzynarodowej i krajowej literatury przed-
miotu oraz badaniach empirycznych.

Summary 

THEORETICAL AND EMPIRICAL ANALYSIS OF SUCCESSION 
STRATEgIES IN POLISH FAMILY BUSINESSES

Succession planning is one of the determinant which mark out the group of family 
enterprises from all operating businesses. Nowadays in Poland the generation transfer is 
one of the most important priority which the family business are facing. The succession 
planning process is one of the most complex one and touch the global strategy, business 
strategy, organizational culture, family system and enterprise system. The main aim of 
this article was to highlight the significance of planning and implementing succession 
strategy. The author based her assumptions on international and national literature stud-
ies and researches.
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WZROST ZNACZENIA OŚRODKÓW MIEJSKICH  
W UNII EUROPEJSKIEJ – ANALIZA Z PERSPEKTYWY 

ZARZĄDZANIA PROCESEM ZMIAN

Wstęp

W niniejszej pracy zostały poddane analizie działania, podjęte przez Unię Eu-
ropejską dotyczące procesu zarządzania zmianą, których celem jest zwiększenie 
roli ośrodków miejskich. Przedstawiono przyczyny zmian oraz dotychczasowych 
inicjatyw UE w opisywanym kontekście. W ramach pracy dokonano oceny działań 
z perspektywy pierwszego europejskiego forum poświęconego miastom – Miasta 
jutra: inwestowanie w Europę, które odbyło się w lutym 2014 roku w Brukseli. 
W forum uczestniczyli eksperci z instytucji europejskich, przedstawiciele ośrod-
ków miejskich z państw członkowskich, przedstawiciele sieci miejskich. Forum, 
zgodnie z ideą Komisji Europejskiej (KE), miało na celu podjęcie otwartej i sze-
rokiej dyskusji nad nowym dokumentem stworzonym przez KE, w ramach któ-
rego poruszono najważniejsze zagadnienia dotyczące zmian w zakresie polityki 
miejskiej. W ramach artykułu została również przedstawiona opinia przygotowa-
na przez jedną z największych i najprężniej działających sieci miejskich na tere-
nie Unii Europejskiej – Eurocities, na temat Europejskiej agendy miejskiej, w celu 
przeprowadzenia analizy porównawczej podejścia do zagadnienia zarządzania 
zmianą z punktu widzenia wzrostu roli ośrodków miejskich.

Należy zaznaczyć, iż przeprowadzone w pracy analizy, ze względu na specy-
ficzny i wyjątkowy status Unii Europejskiej w obliczu prawa międzynarodowego, 
a także jej rozbudowaną strukturę organizacyjną i publiczny charakter, mają na celu 
ukazanie pewnych prawidłowości i analogii pomiędzy działaniami podejmowany-
mi przez Unię Europejską a organizacjami w rozumieniu nauk o zarządzaniu.

1. Wzrost znaczenia ośrodków miejskich w działaniach Unii 
Europejskiej – geneza koncepcji, zarys początkowych inicjatyw 
europejskich

Ze względu na interesy krajów członkowskich, kandydujących i nowo przy-
jętych w ramach projektowania głównych celów i obszarów działania, funkcjo-
nowania narzędzi finansowych w ramach perspektyw finansowych, największe 
wsparcie z środków europejskich przeznaczone zostało na wyrównywanie różnic 
pomiędzy regionami państw członkowskich, czyli dążenie do spójności zarówno 

* Doktorantka, Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji, Wydział Zarządzania, 
Uniwersytet Łódzki.
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terytorialnej, społecznej, jak i ekonomicznej. W konsekwencji ogromne wsparcie 
finansowe otrzymało rolnictwo, a dysponowanie środkami finansowymi powie-
rzono władzom krajowym i regionalnym państw członkowskich.

U podłoża koncepcji wzrostu znaczenia ośrodków miejskich leżą zarówno 
czynniki ekonomiczne, jak i polityczne, a także demograficzne. Za podstawowe 
źródło zmian w zakresie wspierania polityki miejskiej jako motoru rozwoju regio-
nalnego należy uznać analizę światowego trendu, z której wynika, że coraz wię-
cej mieszkańców naszego globu za ośrodek swoich życiowych interesów wybiera 
metropolie. Stolice regionów przestały być jedynie stolicami administracyjnym, 
największe ośrodki miejskie w ostatnich latach stały się centrami wiedzy i inno-
wacji, biznesu, życia kulturalnego i akademickiego. 

Unia Europejska od wielu lat podejmuje działania mające na celu stworzenie 
oraz utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Ze względu na zmieniające się tren-
dy ekonomiczno-demograficzne oraz prognozy gospodarcze (zgodnie z przewi-
dywaniami Komisji Europejskiej, do roku 2020 ponad 80% PKB na terenie Eu-
ropy będą wytwarzać ośrodki miejskie), eksperci europejscy są niemalże zgodni, 
iż w celu zwiększenia konkurencyjności Wspólnoty konieczne jest inwestowa-
nie w rozwój europejskich miast. Sytuacja ta ma miejsce nie tylko ze względu 
na ogromny potencjał ekonomiczny ośrodków miejskich, należy bowiem zazna-
czyć, iż pomimo że centra miejskie są m.in. kreatorami innowacyjności miast i re-
gionów, są jednocześnie źródłem i skupieniem problemów gospodarczych, eko-
nomicznych i społecznych. Wspieranie działań na poziomie metropolii jest zatem 
konieczne w celu przeciwdziałania problemom występującym w Europie. 

Uznanie miast za siłę napędzającą rozwój regionalny Unii Europejskiej nie 
wzbudza wątpliwości państw członkowskich, aczkolwiek analizując podejście 
do narzędzi i technik implementacji zmian w tym zakresie, nie można mówić 
o spójnym stanowisku. W przypadku wdrażania zmian, projektowania działań 
i analizy narzędzi widoczne jest rozbicie nie tylko wśród państw członkowskich, 
problem ten jest widoczny na poziomie narodowym i regionalnym. U jego podło-
ża leży m. in. przekonanie większości władz na poziomie regionalnym, że powie-
rzanie władzy ośrodkom miejskim obywa się ich kosztem.

Przedstawiciele instytucji europejskich deklarują, iż Unia Europejska w swo-
ich działaniach podejmuje inicjatywy nakierowane na wprowadzenie rozwiązań 
wykorzystując wielopoziomową i zrównoważoną współpracę, z poszanowaniem 
interesów europejskich, narodowych, regionalnych i miejskich.

Za najważniejsze działania, w ramach wzrostu znaczenia ośrodków miej-
skich, podjęte przez Unię Europejską na tym etapie, należy uznać:

•	 podpisanie w roku 2007 nieformalnego porozumienia ministrów, tzw. 
– karty lipskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich1;

1 Miasta przyszłości. Wyzwania. Wizje. Perspektywy, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 
Luksemburg 2011, s. 7–10, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/ci ties-
oftomorrow/citiesoftomorrow_final_pl.pdf [dostęp 14.05.2014].
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•	 przyjęcie 22 czerwca 2010 roku deklaracji z Toledo, gdzie podkreślono 
rolę rewitalizacji ośrodków miejskich oraz idei rozwoju regionalnego, mające 
na celu działania i aktywizację inteligentnego i zrównoważonego rozwoju2.

Kolejnym etapem prac na poziomie europejskim w kontekście analizowa-
nych zmian, było opracowanie dokumentu Miasta jutra, w którym zostały pod-
kreślone cele na jakich powinny skupiać się ośrodki miejskie. Z perspektywy by-
cia motorami rozwoju gospodarczego, prowadzeniu działań rewitalizacyjnych, 
także w kontekście przyrody i ekologii. W dokumencie zaznaczono rolę pracy nad 
rozwojem kooperacji w kontekście kultury i demokracji. W dokumencie podkre-
ślono rolę aktywizacji społecznej w podejmowanych przez ośrodki miejskie dzia-
łaniach3. W roku 2011 Parlament Europejski (PE), aby podkreślić rolę ośrodków 
miejskich, przyjął rezolucję, w której zaznaczono potrzebę stworzenia programu 
roboczego lub europejskiej agendy miejskiej. Komisja Europejska w 2012 roku 
poprzez stworzenie Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej pod-
kreśliła, iż w nadchodzących latach będzie koncentrowała swoje działania wokół 
aspektu miejskiego.

Instytucje europejskie, w celu wspierania aktywności na poziomie lokalnym, 
wprowadziły w nowej perspektywie finansowej narzędzia finansowe – Zintegro-
wane inwestycje terytorialne (ZIT). „Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa 
jednostek samorządu terytorialnego (JST) miast i obszarów powiązanych z nimi 
funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą 
realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i więk-
sze możliwości oddziaływania projektów unijnych”4. Narzędzie to ma przede 
wszystkim na celu powierzenie jednostkom będącym poniżej szczebla regional-
nego zarządzania inwestycjami terytorialnymi w celu wzmocnienia ich zaanga-
żowania na etapie przygotowania i wdrażania. Działanie zostało zaplanowane 
w celu optymalizacji wykorzystania potencjału na poziomie lokalnym, regional-
nym i narodowym5.

W inicjatywach na poziomie ministerialnym (karta lipska) i europejskim 
(rezolucja Parlamentu Europejskiego, dokument Miasta jutra) nastąpiło okre-
ślenie potrzeby zmian i sformułowanie celów ogólnych. Zostały przepro-
wadzone dokładne badania, mające na celu określenie obszarów problemo-
wych miast europejskich, dokonano analizy potencjału ekonomicznego miast 
w kreowaniu przewagi konkurencyjnej i innowacyjnej Unii Europejskiej 

2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Strony/Zasady_ZIT.aspx [dostęp 

14.05.2014].
5 Zintegrowane inwestycje terytorialne. Polityka spójności na lata 2014–2020, Komisja Euro-

pejska, marzec 2014, s. 5.
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do roku 20206. W chwili obecnej zarówno w gronie państw członkowskich, 
jaki i ekspertów europejskich trwa dyskusja nad dalszym kierunkiem i wymia-
rem zmian. W dalszej części pracy zostanie przedstawione podejście do kon-
tynuacji procesu wprowadzania zamian z perspektywy Komisji Europejskiej 
oraz sieci miejskiej Eurocities.

2. Europejska agenda miejska – analiza porównawcza koncepcji 
zmian w zakresie wzrostu znaczenia ośrodków miejskich 
z perspektywy Komisji Europejskiej i sieci miejskiej Eurocities

Komisja Europejska, na potrzeby Forum CITIES – Cities of Tomorrow: In-
vesting in Europe (Miasta – miasta jutra: inwestowanie w Europę) przygotowała 
dokument, w którym podkreślono rolę urbanizacji w globalnym rozwoju, podej-
mowania przez miasta wspólnych i zrównoważonych inicjatyw. Stanowczo zazna-
czono, iż europejskie cele nie mogą być osiągnięte bez aktywnego przygotowania 
miast, decydentów na wszystkich poziomach, w celu podjęcia bardziej znaczących 
inicjatyw dotyczących wymiaru miejskiego7. Komisja Europejska postanowiła zor-
ganizować forum oraz przygotować dokument, aby poprawić efektywność narodo-
wych i europejskich polityk podjętych w ramach działań związanych z europejską 
agendą miejską. Za cel forum obrano dyskusję wokół następujących zagadnień:

•	 Dlaczego potrzebujemy europejskiej agendy miejskiej?
•	 Jaka powinna być europejska agenda miejska?
•	 Jak powinna być wdrażana europejska agenda miejska?8

Komisja Europejska w swoim podsumowaniu podkreślała, iż wzrost znacze-
nia miast jest nie tylko zauważalny w inicjatywach dotyczących polityki spójno-
ści, ale także w wielu innych politykach sektorowych, realizowanych przez UE. 
Wynika to z faktu, iż działania wspierające miasta pokrywają się z podejmowa-
niem inicjatyw w zakresie środowiska, transportu, społeczeństwa informacyjnego 
czy edukacji i kultury. W celu aktywizacji miast w wielosektorowych działaniach 
powstały różnego rodzaju inicjatywy, mające wspierać starania miast – w zdoby-
ciu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, Nagroda Zielonej Stolicy czy przystąpie-
nia do Porozumienia Burmistrzów9.

Podejmowane przez ostatnie lata działania, zarówno na forum europejskim, 
jaki i międzyrządowym, przybliżyły wspólne cele i wartości w zakresie charak-
teru europejskich miast i podstawowych zasad dotyczących rozwoju miejskiego 

6 Z. Mikołajczyk, Zarządzanie procesami zmian w organizacjach, Górnośląska Wyższa Szkoła 
Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2003, s. 66.

7 Issues paper for discussion in the forum CITIES – Cities of Tomorrow: Investing in Europe, 
Brussels, 17–18 February 2014, s. 1.

8 Ibidem, s. 2.
9 Ibidem, s. 3.
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w Europie. Pomimo podjętych prac, wielu decydentów podkreślało, iż inicjatywy 
nie są wystarczające, a definiowane cele mają zbyt ogólny charakter. Dodatkowo 
należy zaznaczyć, iż strategia Europa 2020 została skrytykowana, ponieważ nie 
zostało w niej zawarte wyraźne podkreślenie wymiaru miejskiego10.

Ponadto problemem jest również to, iż polityki sektorowe, w ramach któ-
rych wyraźnie widoczny jest aspekt miejski, nie zostały ze sobą skoordynowa-
ne, co wpłynęło na osłabienie efektywności podejmowanych działań. Ze względu 
na charakterystykę owych polityk, od miast wymagane jest tworzenie specjalnych 
dokumentów strategicznych, a przygotowywanie tego rodzaju planów na potrze-
by poszczególnych polityk stanowi generowanie pracy administracyjnej i brak 
efektywnego wykorzystania jej zasobów.

Właśnie z tych względów instytucje europejskie zintensyfikowały prace nad 
powstaniem europejskiej agendy miejskiej, która ma stać się narzędziem służącym 
do poprawienia jakości polityk europejskich skierowanych bezpośrednio do miast. 
Agenda miejska mogłaby pomóc skonsolidować wymiar miejski polityk europej-
skich, szczególnie w kontekście strategii Europa 2020. Działanie w tym zakresie 
mogłoby przyczynić się do ograniczenia dublowania prac i pozwoliłoby na bar-
dziej precyzyjne projektowanie inicjatyw i osiąganie wyznaczonych celów. Euro-
pejska agenda miejska przyczyniłaby się do lepszego zrozumienia dynamiki za-
chodzących w miastach procesów i wspierałaby je w osiągnięciu zrównoważonego 
rozwoju. Zgodnie z dokumentem przygotowanym przez Komisję Europejską sta-
nowiłaby ona narzędzie umożliwiające miastom osiągnięcie europejskich celów11. 

 W celu konsultacji dalszych działań w obszarze polityki miejskiej zwołano 
forum CITIES – Cities of Tomorrow: Investing in Europe. W forum wzięli udział 
przedstawiciele miast europejskich, w ramach dokonanych prezentacji wielokrot-
nie podkreślano rolę miast w rozwoju europejskim, konieczność powierzenia mia-
stom większych i bardziej znaczących narzędzi w kwestii zarządzania fundusza-
mi. W dyskusji zabrał również głos komisarz ds. polityki regionalnej – Johannes 
Hahn – w swojej wypowiedzi zaapelował do przedstawicieli miast, aby podejmo-
wali intensywne działania nie tylko na szczeblu Unii Europejskiej, ich pierwszym 
obszarem działań powinny być ich regiony i państwa, i to właśnie na ich obszarze 
powinni podejmować zintensyfikowane działania w zakresie wzrostu znaczenia 
wymiaru miejskiego.

Wśród uczestników sesji plenarnej wyraźnie słychać było głosy krytyczne, 
nawet wobec idei forum oraz dokumentu przedstawianego przez Komisję Euro-
pejską. Zaprezentowany dokument został skrytykowany za swoją formułę. Część 
interesariuszy stwierdziła, iż na tym etapie prac i po takim czasie Komisja Euro-
pejska nie powinna w przygotowywanych dokumentach przedstawianych do dys-
kusji zadawać tak ogólnych pytań.

10 Ibidem.
11 Ibidem, s. 4.
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Zgodnie z opinią wydaną przez Eurocities po forum – An EU urban agenda 
engaging cities for a smart, sustainable, inclusive Europe, która została opubli-
kowana w czerwcu 2014 r. widoczne jest pewnego rodzaju „zmęczenie” podej-
mowaniem jedynie symbolicznych kroków przez instytucje europejskie. W opi-
nii, sieć miejska wyraża nie tylko swoje zdanie na temat dokonanych działań, ale 
również przedstawia swoje koncepcje.

Przedstawiając swoje stanowisko Eurocities zaprezentowało listę postulatów 
do Komisji Europejskiej. Z jej analizy wynika, że w kontekście zarządzania zmia-
ną, bardzo dużą uwagę – analogicznie do działań Komisji Europejskiej, w nawią-
zaniu do analizy procesu zmian R.W Griffina – przywiązano do wyboru odpo-
wiedniej techniki zmian oraz do planowania wdrażania zmian z wykorzystaniem 
wielopoziomowych konsultacji. Zgodnie z opinią przedstawicieli ośrodków miej-
skich proponowane zmiany i działania powinny opierać się na regularnych spotka-
niach i wizytach studyjnych, w których będą uczestniczyć prezydenci miast, komi-
sarze programów, którymi zarządzają w krajach członkowskich. Zaangażowanie 
miast we współorganizowanie tego typu spotkań przyczyni się do zwiększenia ich 
znaczenia oraz maksymalizację efektywności12. W celu lepszego zaprojektowania 
zmian Eurocities zaproponowało cykliczną organizację posiedzeń, które umożli-
wią wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami ośrodków miejskich. Ma-
jąc na uwadze zwiększenie roli spotkań miejskich, w ramach m.in. przygotowań 
do nich, Eurocities zaapelowało o ich organizację na poziomie ministrów odpowie-
dzialnych za działania w zakresie polityk miejskich realizowanych w państwach 
członkowskich. Sieć Eurocties za konieczne uznała poprawienie komunikacji po-
między ośrodkami miejskimi i instytucjami europejskimi w celu ich wcześniejsze-
go przygotowania do europejskich inicjatyw13. Przedstawiciele ośrodków miej-
skich podkreślają, iż przeprowadzanie pogłębionej analizy wewnętrznej można 
zrealizować korzystając z audytu miejskiego, który stanowiłby podstawę do iden-
tyfikacji problemów i wyzwań, stojących przed ośrodkami miejskimi na poszcze-
gólnych etapach dążenia do realizacji celów strategii Europa 202014. 

Sieć miejska, w swej opinii zaznaczała również, iż ze względu na zmiany per-
sonalne w instytucjach europejskich, w pierwszym roku kadencji powinien zostać 
opublikowany plan działań Komisji Europejskiej w celu podkreślania roli wymia-
ru miejskiego. Uwzględnienie tej kwestii jest niezwykle istotne, ponieważ zarów-
no w dokumentach przedstawionych przez instytucje europejskie, jak i w wstą-
pieniach prelegentów na forum, widoczna jest jedynie koncentracja na planach 
długoletnich, ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących określonej 
perspektywy finansowej, realizacji celów aktualnej strategii, brakuje natomiast 

12 An EU urban agenda engaging cities for a smart, sustainable inclusive Europe, June 2014, 
s. 3–4, www.eurocities.eu.

13 An EU urban agenda…, s. 4.
14 Ibidem.
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rocznych planów prac15. W opinii sieci miejskiej, najpewniej ze względu na czę-
ściową wymianę elit politycznych po wyborach do Parlamentu Europejskiego, 
oraz biorąc pod uwagę nadchodzące wybory samorządowe, podkreślono, iż ko-
nieczna jest wysoka aktywizacja intergrupy miejskiej w europarlamencie, w celu 
koordynacji prac poszczególnych komisji parlamentarnych oraz połączenia dzia-
łań bezpośrednich i pośrednich w miastach16. Z perspektywy wyniku wyborów 
do PE, w których stosunkowo dużą liczbę głosów otrzymali eurosceptycy, będący 
za ograniczeniem wydatków na funkcjonowanie Unii Europejskiej, można przy-
puszczać, iż nie będą popierać nowych instrumentów finansowych oraz powie-
rzania większych funduszy na kolejne koncepcje w ramach polityki spójności. 
Z tego względu działanie silnej intergrupy miejskiej ma w tej kadencji niezwykłe 
znaczenie. Odwołując się do koncepcji wprowadzania zmian autorstwa Z. Miko-
łajczyk, stworzenie silnych zespołów planujących i wdrażających zmiany stanowi 
jeden z elementów umożliwiających przeprowadzenie efektywnej implementacji 
zmian17. Zarówno przedstawiciele KE, jak i Eurocities podkreślali jednak, iż zin-
tensyfikowanie prac w tej dziedzinie przyczyniłoby się do wprowadzania więk-
szej koordynacji realizowanych działań, co w przypadku tak rozbudowanej insty-
tucji, jaką jest Unia Europejska pomogłoby w przełożeniu założeń wizji i strategii 
zmian na działania operacyjne18. 

Zakończenie

Dotychczasowe inicjatywy europejskie oraz opinie prezentowane zarówno 
na forum, jak i w ramach publikacji Eurocities pokazują, iż zmiana w zakresie 
zwiększenia wymiaru miejskiego powinna następować nie tylko na poziomie euro-
pejskim, niezwykle istotne jest również podejmowanie działań na poziomie naro-
dowym, regionalnym i lokalnym. Poprzez, między innymi, wzmacnianie zakresu 
znaczenia miast w programach narodowych, angażowanie największych ośrod-
ków miejskich w strategiczne programowanie, zwłaszcza w kontekście Narodo-
wych Ram Programowych, oraz umów partnerskich, w których ustalane są prio-
rytety zarówno dla europejskich funduszy strukturalnych, jak i inwestycyjnych.

Analizując podejście do zarządzania zmianą przez instytucje europej-
skie w kontekście wzrostu roli ośrodków miejskich można stwierdzić, że ma 
ono związek z potrzebą dostosowania się trendów na arenie międzynarodowej, 
w kontekście czynników ekonomicznych, demograficznych i społecznych. Zmia-
ny w zakresie polityki miejskiej muszą mieć charakter elastyczny, ze względu 

15 Ibidem.
16 Ibidem, s. 4.
17 Z. Mikołajczyk, Zarządzanie procesami..., s. 67.
18 Ibidem, s. 69.
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na zmieniające się wyzwania dotyczące m.in. bezrobocia wśród młodych ludzi, 
zanieczyszczenia środowiska, jakości powietrza19. Niezwykle trudne jest opra-
cowanie harmonogramu działań, który korespondowałby z potrzebami najwięk-
szych ośrodków miejskich wszystkich państw członkowskich i był podstawą do 
realizacji celów obranych przez UE, a jednocześnie jego wdrażanie nie generowa-
łoby dodatkowych wydatków, które byłyby pokrywane z budżetów innych zadań. 

Biorąc pod uwagę proces wprowadzania zmian, opracowany przez badaczy 
w dziedzinie nauk o zarządzaniu, na tym etapie prac UE prowadzi rozmowy do-
tyczące kierunku i formy zmian, opierając się na wzajemnym dialogu wszystkich 
zainteresowanych stron. Widoczny jest brak podejmowanych jednoznacznych 
decyzji dotyczących wykorzystywania środków europejskich. Należy bowiem 
pamiętać, że w wyniku projektowania strategii, określania celów polityk sekto-
rowych następuje zapewnienie odpowiednich środków finansowych na ich realiza-
cję. Każde z państw członkowskich ma swoje interesy narodowe, a ich obywatele, 
głosujący i wybierający, oczekują ich realizacji. Analogiczna sytuacja ma miejsce 
również w przypadku wyznaczania kierunków polityki zagranicznej Unii Europej-
skiej – jedne państwa koncentrują się na polityce krajów basenu Morza Śródziem-
nego, inne – tak jak Polska – na polityce wschodniej. Należy pamiętać o tym, iż po-
mimo ideałów, które przyświecają Unii Europejskiej, wspieranie poszczególnych 
działań związane jest z indywidualnymi interesami państw członkowskich. Proces 
ten ma miejsce w przypadku polityki miejskiej – kolejni eksperci europejscy, po-
słowie i komisarze od lat testują różne koncepcje, chcąc dać obywatelom Europy 
możliwość zapoznania się z nimi, a także obserwacji skutków tego typu działań. 

Problem wzrostu znaczenia ośrodków miejskich w polityce spójności został 
poruszony na forum europejskim na początku XXI wieku. Widoczne jest pew-
nego rodzaju „przerzucanie odpowiedzialności” – Komisja Europejska apeluje 
do miast i Parlamentu Europejskiego, miasta z kolei przedstawiają listy postulatów 
do instytucji europejskich. Z tego względu konieczne jest powołanie koordynatora 
prac, zespołu pilotażowego, który odpowiadałby za implementację zmian w opra-
cowanym przez UE kierunku, niezależnie od wyniku wyborów parlamentarnych 
i zmian na stanowiskach w instytucjach europejskich w najbliższych latach. Ini-
cjatywy nie są uznawane przez zwolenników wzrostu znaczenia miast w polityce 
Unii Europejskiej za wystarczające, aczkolwiek następuje koordynacja prac w za-
kresie agendy miejskiej. Widoczna jest chęć kontynuacji zapoczątkowanych na fo-
rum Miasta Jutra idei – prezydencja włoska, która objęła przywództwo w Unii 
Europejskiej w dniu 1 lipca 2014 roku, planuje zintensyfikować prace w zakre-
sie polityki spójności oraz dokonać podsumowania prac dotyczących europejskiej 
agendy miejskiej. Kilka lat temu oddanie większej „władzy” miastom budziło 
ogromne kontrowersje. Przedstawione w pracy stanowiska pozwalają na stwier-
dzenie, iż istotnym elementem w tworzeniu spójnej i efektywnej polityki miejskiej 

19 An EU urban agenda…, s. 6.
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są działania samych miast w państwach członkowskich, poprzez realizację po-
szczególnych projektów z wykorzystaniem zarówno wsparcia europejskiego, jak 
i własnych środków. Obecnie większości państw członkowskich, które do tej pory 
nie podjęły działań w tym zakresie, rozpoczyna prace nad tworzeniem narodowych 
polityk miejskich: widoczna jest coraz większa aktywność sieci miejskich. 

Obserwując dotychczasowe prace, obecne, jak i nadchodzące zmiany na sta-
nowiskach europejskich, pozostaje mieć nadzieję, iż proces konsultacji i wpro-
wadzanie pilotażowych inicjatyw będą skutkować implementacją efektywnych 
„twardych” rozwiązań, które w sposób konsekwentny pomogą osiągnąć spójną 
i zrównoważoną europejską politykę miejską, przyczyniającą się do wzrostu kon-
kurencyjności miast, regionów i krajów członkowskich Unii Europejskiej. 
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Streszczenie

Artykuł poświęcony jest analizie działań podjętych przez Unię Europejską, mają-
cych na celu zwiększenie roli ośrodków miejskich. W ramach pracy dokonano analizy 
źródeł zmian oraz dotychczasowych inicjatyw UE w opisywanym kontekście. Podstawą 
wniosków zamieszczonych w pracy jest wiedza wyniesiona z obrad pierwszego europej-
skiego forum miejskiego, w którym autorka uczestniczyła – Miasta Jutra: inwestowanie 
w Europę, odbywające się w lutym 2014 roku w Brukseli – oraz analiza opinii sieci miej-
skiej Eurocities. Artykuł stanowi wstęp do rozważań na temat działań UE w prezentowa-
nym zakresie w kontekście nauk o zarządzaniu. 

Summary

INCREASINg ROLE OF URBAN CENTRES IN THE EUROPEAN UNION 
– ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF CHANgE MANAgEMENT

Article is devoted to the analysis of actions taken by the European Union, which are 
aimed at increasing the role of urban centers. The author in the article presents the analy-
sis of the sources of change and the EU initiatives in the described context. Conclusions 
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presented in the article were developed as a result of analysis of European initiatives in 
urban context, participation in the first European urban forum – Forum Cities of Tomor-
row – Investing in Europe, which took place in February 2014 in Brussels and analysis 
of opinion of the urban network – Eurocities. Article is an introduction to reflect on the 
EU’s activities in this field in the context of management.



AGNIESZKA ORANKIEWICZ*

ROLA KONTROLI PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU 
W DZIEDZINIE KULTURY

Wstęp

Rynek usług i produktów kultury charakteryzuje się dużym zapotrzebowa-
niem na środki zarówno z krajowych, jak i zagranicznych programów dotacyjnych. 
Możliwość uzyskania dofinansowania działań związana jest jednak z prawidło-
wym wykorzystaniem przyznanych środków, a także z prowadzeniem działalności 
zgodnie z obowiązującym prawem i dokumentami programowymi. Jednocześnie 
bardzo duże zainteresowanie aplikowaniem o fundusze wymusza na instytucjach 
zarządzających nimi, dokonywania selekcji napływających wniosków, według 
zgodności z obowiązującymi regulacjami oraz oceny ich wartości merytorycznej.

Realizacja każdego przedsięwzięcia wymaga fazy kontrolnej, jednak zasady 
podejmowanych działań mogą być różne w zależności od dziedziny, w której jest 
ona prowadzona. W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę na jej charaktery-
stykę i rolę w sektorze kultury.

Celem autorki artykułu jest prezentacja specyfiki i istoty kontroli w kulturze. 
Podjęto próbę analizy różnych jej form, zarówno z punktu widzenia instytucji 
kontrolującej, jak i kontrolowanej organizacji. Ponadto zbadano zasady popraw-
ności projektów kulturalnych prowadzonych w Polsce, a finansowanych z najczę-
ściej wykorzystywanych źródeł tj. funduszy europejskich, środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 
W podsumowaniu przedstawiono ocenę wpływu kontroli na poprawę jakości pro-
wadzenia projektów kulturalnych.

Analizę przeprowadzono na podstawie dostępnej literatury, dokumentów i re-
gulaminów programowych, a także raportów pokontrolnych działań kulturalnych. 

1. Cel oraz istota kontroli jako funkcji zarządzania

Kontrola, obok planowania, organizowania i kierowania, jest jedną z głów-
nych funkcji zarządzania. Jej podstawowe zadanie stanowi sprawdzenie popraw-
ności funkcjonowania danego obszaru przedsiębiorstwa poprzez porównanie sta-
nu istniejącego ze stanem określonym przepisami1.

* Doktorantka, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania, Uniwersytet 
Łódzki.

1 P. Jedynak, Audyt w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Księgarnia Akademicka, Kraków 
2004, s. 5.
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Kontrola to zespół czynności służących dokonaniu pomiarów wyznaczonych 
celów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i odchyleń od spodziewa-
nych, planowanych wartości, kontrola pozwala na podjęcie działań naprawczych 
i korygujących, zarówno w sferze realizacji zamierzeń, jak i przyjętej strategii. 
Efektywność kontroli polega na szybkiej reakcji na stwierdzone rozbieżności 
oraz podjęciu działań korekcyjnych zmierzających do likwidacji bądź naprawy 
wskazanych błędów2.

Kontrola może być zatem zdefiniowana jako jeden ze środków działania, 
zmierzających do zachowania zgodności między stanem rzeczywistym (wykona-
niem) a stanem obowiązującym (wyznaczeniem) w określonej dziedzinie. 

W literaturze odnajdujemy trzy podstawowe funkcje kontroli: ochronną, kre-
atywną i odstraszającą (prewencyjną). Pierwsza z nich oznacza przeciwdziałanie 
potencjalnemu ryzyku oraz zapobieganie przed powielaniem popełnionych błę-
dów, które mogą doprowadzić do fiaska podejmowanego przedsięwzięcia. Funk-
cja kreatywna odnosi się natomiast do tworzenia, inicjowania i przeprowadzania 
działań, które usprawnią funkcjonowanie jednostki. Dzięki dostarczanym przez 
kontrolę informacjom, kierownictwo ma szansę na podjęcie prawidłowych decy-
zji, pozwalających na naprawę wykrytych błędów i rozpoczęcie działań uspraw-
niających. Funkcja prewencyjna stawia kontrolę w roli „straszaka” przed podej-
mowaniem nieprzemyślanych decyzji oraz dokonywaniem nadużyć i czynów 
niezgodnych z obowiązującymi przepisami. Fakt istnienia kontroli niewątpli-
wie mobilizuje do zapoznania się i przestrzegania istniejących norm i przepisów 
pod groźbą wyciągnięcia negatywnych konsekwencji wobec osób odpowiedzial-
nych za uchybienia.

Kontrola obejmuje pięć podstawowych rodzajów czynności3:
•	 Ustalenie stanu wzorcowego. Aby podjąć się kontroli musimy opraco-

wać lub odnaleźć wzorzec, wobec którego będziemy mogli dokonać porównania. 
Owym wzorcem mogą być regulaminy, przepisy prawa, umowy i inne dokumenty 
mające związek ze sprawą.

•	 Ustalenie stanu rzeczywistego za pomocą dokumentów księgowo- finan-
sowych oraz innych, uwiarygadniających wyniki podjętych działań.

•	 Porównanie stanu wzorcowego z rzeczywistym w celu określenia ich 
zgodności lub niezgodności. 

•	 Wyjaśnienie powodów stwierdzonej niezgodności poprzez przeprowadze-
nie analizy odchyleń i przyczyn ich powstania.

•	 Podjęcie działań naprawczych, interwencyjnych będących odpowiedzią 
na wyniki dokonanej weryfikacji.

2 B. Kuc, Kontrola – kontroling – audyt – podobieństwa i różnice, Wydawnictwo PTM, War-
szawa 2008, s. 398.

3 J. Kisielnicki, Zarządzanie. Jak zarządzań i być zarządzanym, PWE, Warszawa 2008, rozdz. 8.
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W zależności od przyjętych kryteriów istnieje wiele podziałów kontroli pro-
jektu. Na potrzeby niniejszego artykułu przedstawionych zostanie tylko kilka 
z nich, które w dalszej części będą istotne dla omawianego problemu.

Ze względu na termin kontroli projektu możemy wyróżnić4:
•	 Kontrolę wstępną, która ma miejsce na początku projektu i często jest 

związana z weryfikacją i oceną potencjalnego ryzyka. Nie obejmuje ona fazy wy-
konawczej projektu, ale jedynie zamiar jego wykonania. Ma ona funkcję prewen-
cyjną, przez co ma zapobiegać wystąpieniu nieprawidłowości w właściwej części 
realizacji projektu.

•	 Kontrolę bieżącą, polegającą na podejmowaniu działań kontrolnych w cza-
sie trwania projektu. Na zasadzie porównania z wytycznymi stwierdzana jest pra-
widłowość podejmowanych działań oraz zgodność prowadzenia dokumentacji 
finansowo-księgowej. Jest to bardzo ważna faza kontroli, gdyż poza oceną po-
prawności daje ona informacje dla kierownictwa oraz wskazówki do zmian ma-
jących na celu korektę zaistniałych nieprawidłowości. Kolejna kontrola bieżąca 
powinna uwzględnić jak zarząd projektu zareagował i ustosunkował się do wy-
tycznych pokontrolnych.

•	 Kontrolę końcową mającą za zadanie stwierdzenie poprawności realizacji 
projektu po jego zakończeniu. Polega ona na weryfikacji dokumentacji projekto-
wej, ustalenie zgodności dokumentów ze stanem faktycznym oraz z założeniami 
projektu. Bardzo często kontrola końcowa wiąże się z uznaniem lub nieuznaniem 
wykonania umowy, w związku z czym ma charakter represyjny, gdyż odnale-
zienie nieprawidłowości w przeprowadzeniu projektu może grozić sankcjami 
dla kierownictwa.

Ze względu na zakres prowadzonej kontroli wyróżniamy kontrolę komplek-
sową odnoszącą się do całości projektu oraz wyrywkową, mającą na celu in-
spekcję konkretnego działania. Natomiast biorąc jako wyróżnik powtarzalność 
kontroli mamy możliwość rozróżnienia kontroli jednorazowej prowadzonej jed-
nokrotnie oraz powtarzalnej wielokrotnie, mającą miejsce kilka razy podczas 
trwania projektu

2. Specyfika kontroli na rynku usług kultury w Polsce

Kultura i działalność kulturalna w Polsce jest finansowana głównie ze środ-
ków publicznych. Polski model finansowania kultury to model europejski, 
w którym głównym źródłem finansowania są środki budżetowe. Źródła pry-
watne stanowią tu jedynie uzupełnienie budżetów, nie są natomiast alternatywą 
dla finansowania publicznego5. Obecnie w coraz szerszym zakresie działalność 

4 B. Kuc, Kontrola jako funkcja zarządzania, Difin, Warszawa 2009, s. 38–39.
5 D. Ilczuk, Ekonomika kultury, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2012, s. 83.
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kulturalna jest realizowana w formie projektów, na które organizatorzy kultury 
pozyskują fundusze w ramach różnych programów dotacyjnych. W związku z po-
wyższym kontrola na tym rynku odnosi się głównie do sprawdzenia prawidłowo-
ści wykonania i rozliczenia dotowanych zadań i jest ona przeprowadzana przez 
instytucje dotujące lub wskazane przez nie podmioty. Zazwyczaj odnosi się ona 
do weryfikacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych, co nie oznacza, 
że kontroli nie podlega również wydatkowanie środków prywatnych. 

W przypadku projektów kulturalnych kontrola oznacza głównie porównanie 
osiągniętych celów i wskaźników z dokumentami programowymi, regulaminami 
i umową, której integralną częścią jest wniosek o dofinansowanie.

Rysunek 1. Etapy kontroli projektu kulturalnego współfinansowanego ze środków publicznych

Źródło: opracowanie własne

Kontrolę projektów finansowanych ze źródeł publicznych możemy podzielić 
na cztery etapy. Pierwszy z nich to sprawdzenie wniosku o dofinansowanie po-
zwalający ocenić wartość kulturalną projektu oraz szanse na jego prawidłową re-
alizację. Jest to swoista weryfikacja zarówno merytorycznej strony planowanych 
działań kulturalnych, jak i ocena sprawności organizacyjnej i wcześniejszych do-
konań aplikującej jednostki. Ta część kontroli pozwala na porównanie danych 
zawartych we wniosku z dokumentami programowymi i ocenienie poprawności 

Etap pierwszy 
• weryfikacja wniosku o dofinansowanie /oferty 
• obowiązkowy 

Etap drugi 
• kontrola doraźna w trakcie realizacji zadania 
• nieobligatoryjny 

Etap trzeci 
• raport z realizacji zadania 
• obowiązkowy 

Etap czwarty 
• kontrola po zakończeniu zadania 
• nieobligatoryjny 
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projektu od strony formalnej. Drugi etap stanowi doraźna kontrola przebiegu i spo-
sobu realizacji projektu, która polega na wyrywkowym sprawdzeniu konkretnych 
działań w projekcie, w miejscu jego realizacji. Najczęściej jest ona dokonywana 
w trakcie niespodziewanej wizytacji osoby kontrolującej w czasie przebiegu kon-
kretnego działania. Trzecim punktem kontrolnym jest raport końcowy z realizacji 
zadania. W tym miejscu badana jest prawidłowość wykorzystania otrzymanej do-
tacji oraz prowadzona jest weryfikacja kosztów i przychodów zadania. Badanie to 
odbywa się na podstawie dokumentów dostarczonych przez beneficjenta. Ostat-
nim etapem jest kontrola po zakończeniu realizacji zadania. Jest ona realizowana 
w siedzibie organizatora projektu, a jej głównym zadaniem jest weryfikacja po-
prawności dokumentacji projektowej. 

Analiza raportów pokontrolnych oraz regulaminów programów dotacyjnych 
pozwoliła na wyodrębnienie cech charakterystycznych dla kontroli projektów 
kulturalnych:

•	 Brak jednolitych zasad kontroli wszystkich projektów kulturalnych. 
Szczegółowe zasady oceny poprawności prowadzenia danej działalności ujęte są 
w umowie o dofinansowanie projektu oraz w dokumentacji konkursowej. Kon-
trola realizacji zadania kulturalnego jest uzależniona od źródła jego finansowania 
i instytucji dotującej.

•	 Pierwsza kontrola projektów kulturalnych odbywa się w już fazie weryfi-
kacji wniosków o dofinansowanie. Na etapie podejmowania decyzji o przyznaniu 
dotacji dokonywana jest ocena merytoryczna, organizacyjna i kulturalna projektu, 
a także jego wartość strategiczna dla polityki kulturalnej kraju/regionu. Dopusz-
czana jest tu duża subiektywność w ocenie wartości projektu. Zwłaszcza dla pro-
jektów finansowanych ze środków krajowych nie istnieje jasna i przejrzysta struk-
tura weryfikacji wniosku pod względem merytorycznym.

•	 Kontrola końcowa projektu oparta jest na raporcie końcowym z realiza-
cji zadania. Dotyczy ona głównie poprawności wydatkowania środków zarówno 
przyznanych na dofinansowanie projektu w ramach dotacji, jak i tych stanowią-
cych wkład własny bądź pochodzących z innych źródeł, ale przeznaczonych na fi-
nansowanie zadania

•	 Poziom osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu zakładanych w pro-
jekcie jest bardzo często traktowany jako główna miara efektów i celów projektu. 
Ze względu na dużą subiektywność w ocenie wartości kulturalnej realizowanych 
działań, weryfikacja wskaźników jest często jedyną możliwością kontroli rezulta-
tów zadania.

•	 Bez względu na źródło finansowania najczęściej i najbardziej szczegóło-
wo kontrolowanym elementem projektu jest upowszechnianie zadania. Jednym 
z ważniejszych wymogów kontroli jest porównanie zgodności działań promocyj-
nych z wymogami instytucji. Sprawdzany jest głównie fakt, czy na materiałach 
oraz wszystkich przedmiotach będących efektem realizacji zadania są umieszczo-
ne wszystkie wymagane w umowie loga grantodawców i darczyńców.
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•	 Audyt wewnętrzny jest realizowany w projektach najczęściej wówczas, 
gdy jest on wymagany umową o dofinansowanie. Jego rola jako działania uspraw-
niającego realizację zadania jest często bagatelizowana przez kierownictwo pro-
jektu kulturalnego.

•	 Dla podmiotów kontrolowanych kontrola pełni głównie rolę represyjną. 
Organizatorzy projektów kulturalnych często nie zdają sobie sprawy z wagi kon-
troli i zaniedbują tą funkcję zarządzania, traktując ją jedynie jako obowiązek wy-
nikający z umowy, a nie działanie wspierające prawidłową realizację projektu.

•	 Projekty finansowane ze źródeł krajowych podlegają znacznie mniej-
szej kontroli niż te dotowane ze środków Unii Europejskiej. Jednocześnie są 
one głównie kontrolowane pod względem finansowo-księgowym oraz, w znacz-
nie mniejszym stopniu, w aspekcie merytorycznym. Ponadto większość z nich, 
w przeciwieństwie do tych finansowanych z funduszy UE, poddawana jest jedy-
nie jednokrotnej kontroli, brak jest informacji zwrotnej w trakcie trwania projek-
tu, która pozwoliłaby na uniknięcie i powielanie błędów.

3. Kontrola projektów kulturalnych finansowanych z funduszy 
krajowych i zagranicznych

Zasady i zakres kontroli projektów o charakterze kulturalnym są opisane 
głównie w dokumentach programowych i umowach o dofinansowanie, które sta-
nowią podstawę prowadzonej kontroli. W związku z tym kontrole działalności 
kulturalnej są uzależnione od instytucji zarządzających środkami, z których finan-
sowany jest dany projekt. 

Zagraniczne źródła finansowania w projektach kulturalnych to przede wszyst-
kim fundusze Unii Europejskiej rozdysponowywane w ramach programów opera-
cyjnych, regionalnych oraz programów Komisji Europejskiej, a także środki Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 
Mimo szerokiego spektrum możliwości finansowania projektów ze źródeł zagra-
nicznych podstawowe zasady i zakresy kontroli są jednak spójne i dość jednolite. 
Jednym z najistotniejszych zadań Unii Europejskiej i krajów darczyńców, w ra-
mach efektywnego zarządzania dotacjami, jest sprawowanie kontroli nad prawi-
dłowością wydatkowania przyznawanych środków. Kraje członkowskie, będące 
beneficjentami środków, są zobowiązane do wypracowania takich procedur, któ-
re pozwolą na wykrywanie nieprawidłowości jeszcze przed uruchomieniem płat-
ności na realizację zadania. Główny ciężar pilnowania poprawności w realizacji 
projektów spoczywa na instytucjach zarządzających danym programem, jednak 
prawo do kontroli mają także inne niezależne od siebie organy, zarówno krajowe, 
jak i zagraniczne. Rodzaje podmiotów uprawnionych do sprawowania nadzoru 
nad wydatkowaniem środków unijnych przedstawiono na rys. 2.
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Rysunek 2. Rodzaje kontroli projektów finansowanych ze środków unijnych

Źródło: opracowanie własne

Kontrola prawidłowości wykonania projektów jest wieloetapowa i wymaga 
ustanowienia odpowiednich systemów zarządzania i kontroli na kilku szczeblach 
zarządzania funduszami. Każdy z podmiotów uprawnionych do kontroli ma obo-
wiązek ustanowić, we własnym zakresie, systemy zarządzania i kontroli, które są 
wystarczające i odpowiednie dla danego poziomu zarządzania6. 

Głównym celem kontroli projektu przez instytucję zarządzającą jest ocena czy 
sposób realizacji zadania jest zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie. Wery-
fikacja prowadzona jest systematycznie co kwartał (lub trymestr) na podstawie do-
kumentów przedstawianych przez beneficjentów w postaci sprawozdań częścio-
wych i wniosków o płatność stanowiących podstawę do rozliczenia poprzedniej 
i wypłacenia kolejnej transzy dofinansowania. Przedstawiane raporty zawierają 
część merytoryczną, opisującą postępy w realizacji zadania, oraz część finanso-
wą ewidencjonującą poniesione dotychczasowe wydatki. Oprócz protokołów or-
ganizator projektu kulturalnego jest zobowiązany do dostarczenia instytucji kopii 
wszelkich dokumentów finansowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem 
(w tym: umowy, faktury, rachunki, listy płac, potwierdzenia wykonania przelewów, 
bilety, wyciągi bankowe), a także dowodów osiągnięcia wskaźnikówi przeprowa-
dzenia działań wykazanych w części merytorycznej (np. dokumentacja zdjęciowa 
lub filmowa, boarding cards, notki prasowe, opracowania, materiały promocyjne 
itp.). Raportem kończącym projekt jest sprawozdanie końcowe, którego akcepta-
cja pozwala na wypłacenie ostatniej transzy dofinansowania w formie refunda-
cji poniesionych kosztów. Oprócz weryfikacji dostarczonych dokumentów może 
być przeprowadzona kontrola w miejscu realizacji projektu, zarówno podczas jego 

6 A. Piaszczyk, Audyt środków unijnych, PWE, Warszawa 2007, s. 50–51.
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trwania, jak i w okresie zachowania tzw. „trwałości projektu”. Należy pamiętać, 
że instytucja kontrolująca może zażądać dodatkowych wyjaśnień i beneficjent 
jest zobowiązany do udzielenia wszelkich odpowiedzi oraz zapewnienia dostępu 
do pełnej dokumentacji projektowej, w wersji papierowej i elektronicznej.

Kontrole prowadzone przez niezależne instytucje krajowe, takie jak urząd 
skarbowy, Urząd Zamówień Publicznych, Najwyższa Izba Kontroli czy zagra-
niczne (Komisja Europejska, Europejski Urząd ds. Nadużyć Finansowych), pro-
wadzone są w sposób wyrywkowy, co oznacza, że mogą mieć one miejsce, ale nie 
muszą. Są one prowadzone zazwyczaj wtedy, gdy istnieje podejrzenie popełnienia 
nadużycia w wydatkowaniu środków publicznych.

Przy badaniu prawidłowości korzystania ze środków unijnych należy pod-
kreślić ogromną rolę zarówno audytu wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Audyt 
zewnętrzny jest dokonywany przez instytucje niezależną, a jego koszt jest kwa-
lifikowalny w ramach prowadzonego projektu. Za formę audytu wewnętrznego, 
którego celem jest usprawnienie działalności operacyjnej organizacji i przyspo-
rzenie jej wartości7, można uznać prowadzenie monitoringu i ewaluacji. Moni-
torowanie, jako proces zbierania, analizowania i raportowania danych ilościo-
wych i jakościowych, ma na celu zapewnienie zgodności podejmowanych działań 
z przyjętymi założeniami i obowiązującym stanem prawnym. Rolą monitoringu 
jest niewątpliwie dostarczenie kierownictwu informacji odnośnie do nieprawidło-
wości w realizacji projektu co pozwala na identyfikację zagrożeń i przeciwdzia-
łanie im. Funkcją zewnętrzną monitorowania jest natomiast przygotowanie do-
kumentacji dla instytucji zewnętrznych mających prawo kontroli, pozwalającej 
na ocenę postępów projektu i prawidłowości wydatkowania środków. Ewaluacja 
natomiast służy ocenie celów, realizacji i efektów osiąganych w projekcie. Jej 
podstawową funkcją jest dostarczenie kierownictwu informacji o skuteczności 
podejmowanych działań, co ma prowadzić do zwiększenia efektywności w pro-
jekcie. Pozwala ona na uzyskanie odpowiedzi, w jakim stopniu realizowany pro-
jekt w rzeczywistości odpowiada na postawione przed nim problemy. 

Głównymi operatorami krajowych środków budżetowych przeznaczonych 
na działalność kulturalną są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pol-
ski Instytut Sztuki Filmowej oraz jednostki samorządu terytorialnego. Nad realiza-
cją projektów kulturalnych finansowanych ze źródeł krajowych kontrolę sprawu-
je odpowiednia instytucja odpowiedzialna za prowadzenie programu dotacyjnego. 

Najpopularniejszym źródłem finansowania projektów kulturalnych w Polsce 
są programy operacyjne MKiDN. Sprawozdawczość w przypadku tych progra-
mów jest znacznie uproszczona w porównaniu ze sprawozdawczością korzystania 
ze środków unijnych. Wymaganym dokumentem, w którym rozlicza się wyko-
rzystanie dotacji jest raport końcowy (roczny w przypadku zadań wieloletnich), 

7 Pojęcie audytu wewnętrznego jest zdefiniowane przez The Institute of Internal Auditors, 
www.iia.org.pl.
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uwzględniający ocenę realizacji zadania oraz rozliczenie finansowe. W części 
merytorycznej raport w szczególności zawiera protokół osiągnięcia zakładanych 
celów i rezultatów, wykonania zadania, weryfikację skali działań za pomocą okre-
ślenia zakładanych wskaźników oraz opis realizacji promocji zadania. Część fi-
nansowa projektu zawiera natomiast rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów, 
na źródło finansowania oraz zestawienie faktur, które zostały opłacone ze środ-
ków ministra. Do raportu należy załączyć jedynie materiały promocyjne, nato-
miast nie ma obowiązku dołączania kopii dokumentów finansowych. Dokumenty 
i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny po-
prawności realizacji zadania mogą być kontrolowane przez ministerstwo w trak-
cie realizacji zadania lub po jego zakończeniu przez kolejne pięć lat. Na wezwanie 
kontrolującego beneficjent ma obowiązek dostarczyć lub udostępnić pełną doku-
mentację projektu, zarówno finansową, jak i merytoryczną, w ciągu 7 dni.

Podobne zasady kontroli obowiązują w przypadku korzystania z programów 
operacyjnych PISF. W ciągu miesiąca po zakończeniu projektu beneficjent jest 
zobowiązany do złożenia raportu z realizacji zadania, którego zaakceptowanie 
stanowi wykonanie podpisanej umowy o dofinansowanie. Instytut jest uprawnio-
ny zarówno do kontroli przebiegu, jak i sposobu realizacji i rozliczenia projektu 
współfinansowanego z jego środków w ciągu 36 miesięcy od dnia zakończenia 
realizacji zadania. 

Rysunek 3. Etapy audytu produkcji filmowych współfinansowanych przez PISF

Źródło: Zarządzenie nr 145 Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z dnia 19 maja 2010 r. 
w sprawie szczegółów wykonywania audytu finansowego produkcji filmów oraz prowadzenia li-

sty audytorów certyfikowanych przez Instytut

Etap I - w okresie zdjęciowym 
między wykonanieniem 50%, a 

70% zdjęć do filmu 

• Sprawdzenie wysokości wpływów 
finansowych w odniesieniu do 
zawartych umów inwestycyjnych i 
innych 
•  Stwierdzenie prawidłowości 
przepływów finansowych 
• Określenie adekwatności stanu konta 
filmu do przedstawionej 
dokumentacji 
• Sporządzenie ewidencji zawartych 
umów lub zleceń, oraz wynikających 
z nich wystawionych rachinków i 
faktur 

Etap II - w okresie montażu i 
udźwiękowienia filmu (po 

raporcie częściowym ale przed 
wystąpieniem producenta o 

drugą transzę dotacji) 

• Dotyczy czynności, które zostały 
opisane wEtapie I 
• Stwierdzenie prawidłowości 
rozliczenia dotychczas otrzymanych 
przez producenta środków z dotacji 
• Stwierdzenie wykonano zlecone 
czynności naprawcze wskazane przez 
PISF 
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W przypadku produkcji filmowych finansowanych ze środków PISF wy-
magane jest przeprowadzenie dodatkowego audytu zewnętrznego. Szczegółowe 
wytyczne w sprawie wykonywania audytów finansowych produkcji filmowych 
określa zarządzenie nr 145 Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z dnia 
19 maja 2010 roku. Na mocy tego dokumentu beneficjenci programu, produkcja 
filmowa, są zobowiązani do wykonania audytów, do których przeprowadzenia 
mogą wybrać jedynie podmiot znajdujący się na liście audytorów certyfikowa-
nych przez instytut. Audyt składa się z dwóch etapów, co przedstawiono na rys. 3.

Zakończenie

Kontrola projektów kulturalnych w Polsce pełni głównie funkcję weryfikato-
ra, czy środki przeznaczone na określoną działalność zostały wydane poprawnie, 
zgodnie z zaplanowanym budżetem i w oparciu o zasady zawarte w dokumentacji 
programowej. Warte jest jednak zastanowienia, czy stosowane procedury kontrol-
ne odnoszą się tylko do zero-jedynkowego sprawdzenia zgodności z wytycznymi 
danego programu, czy też wywierają realny wpływ na poprawę jakości prowadze-
nia działań o charakterze kulturalnym. 

Kontrola prowadzona na bieżąco może reagować natychmiast na wszel-
kie nieprawidłowości, diagnozować i zapobiegać niepożądanym zjawiskom 
oraz przewidzieć potencjalną możliwość powstania strat i szkód i przeciwdziałać 
im, zanim jeszcze te negatywne konsekwencje zaistnieją8.

Analiza różnych rodzajów kontroli projektów kulturalnych wykazuje, że jej 
funkcje wyznaczane są głównie przez organy zajmujące się dystrybucją środków 
przeznaczanych na realizację zadania. Najbardziej restrykcyjnym kontrolom 
poddawane są projekty finansowane ze środków unijnych. Wymogiem w tych 
projektach jest zaplanowanie i zorganizowanie jednostek organizacyjnych, które 
będą zobowiązane do wykonywania kontroli wewnętrznej. Daje to możliwość 
zarówno zapobiegania powstawaniu błędów, jak i ciągłego monitorowania ja-
kości projektów. Ponadto kontrole i audyty zewnętrzne, które prowadzone są 
w sposób ciągły i na bieżąco, pozwalają obiektywnie ocenić podejmowane dzia-
łania, nie tylko od strony finansowej, ale także merytorycznej. Szybka informa-
cja zwrotna oraz zalecenia pokontrolne dają szansę beneficjentowi na naprawę 
powstałych nieprawidłowości i uniknięcia ich w przyszłości. Być może taki wie-
lopoziomowy system kontroli wydaje się być uciążliwy dla organizatorów dzia-
łalności kulturalnej, jednak w dłuższej perspektywie przyczynia się do mniejszej 
liczby błędów i uchybień wykrytych podczas rozliczenia końcowego projektu. 
Jednocześnie, w takim systemie, instytucja dotująca ma realny wpływ na jakość 
realizacji działań kulturalnych. Może ona interweniować w każdym momencie, 

8 B. Kuc, Kontrola jako…, s. 37.
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w którym zostaną wykryte przesłanki do obniżenia tej jakości i zapobiegać takie-
mu stanowi rzeczy. Plusem kontroli prowadzonych w przypadku projektów unij-
nych są także jasne i przejrzyste oceny wartości merytorycznej. Daje to szansę 
na porównanie wartości działań kulturalnych i przyznanie dofinansowania naj-
lepszym z nich.

W przypadku projektów finansowanych ze środków krajowych, kontrola peł-
ni przeważnie funkcję represyjną, a jej głównym zadaniem jest ewentualne uka-
ranie za nieprawidłową realizację zadania. Jest ona traktowana przez koordynato-
rów projektów głównie jako wymóg operatora funduszy potrzebny do rozliczenia 
uzyskanej dotacji i wywiązania się z zawartej umowy. Raport pokontrolny wyka-
zujący błędy w realizacji projektu jest utożsamiany z sankcjami i negatywnymi 
konsekwencjami dla odpowiedzialnych osób. Dodatkowo brak określenia obiek-
tywnych przesłanek dla oceny wartości działań kulturalnych oraz nieistnienie wy-
mogu prowadzenia monitoringu wewnętrznego sprawia, że system kontroli wpro-
wadzony przez operatorów środków krajowych ma niewielki wpływ na poprawę 
ich jakości. 

Wydaje się jednak, że instytucje krajowe są coraz bardziej świadome fak-
tu, że odpowiadają nie tylko za prawidłowe wydatkowanie środków, ale także 
za jakość projektów, na które przeznaczane są pieniądze publiczne. Takim po-
zytywnym syndromem jest wprowadzenie konieczności prowadzenia audytu ze-
wnętrznego dla produkcji filmowych współfinansowanych ze środków Polskie-
go Instytutu Sztuki Filmowej. Audyt, który prowadzony jest dwuetapowo daje 
producentowi informację zwrotną pozwalającą na korektę postępowania podczas 
realizacji zadania. Od 2014 roku usprawnienie w zakresie kontroli jakości projek-
tów wprowadziło także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które 
zobowiązało beneficjentów do prowadzenia ewaluacji projektu. Badania ewalu-
acyjne mają być szansą na pozyskanie przez beneficjentów wiedzy umożliwiają-
cej większą skuteczność przeprowadzanych działań, ale także dać informację mi-
nisterstwu na temat jakości prowadzonych zadań kulturalnych.
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Zarządzenie nr 145 Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie 
szczegółów wykonywania audytu finansowego produkcji filmów oraz prowadzenia listy audy-
torów certyfikowanych przez Instytut.
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Streszczenie

W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę na specyfikę i rolę kontroli w sekto-
rze kultury. Podjęto próbę analizy różnych form i zasad kontroli projektów kulturalnych 
finansowanych z dotacji. Ponadto poddano ocenie wpływ kontroli na poprawę jakości 
prowadzenia działań kulturalnych. Analizę przeprowadzono na podstawie dostępnej li-
teratury, dokumentów i regulaminów programowych, a także raportów pokontrolnych.

Summary

ROLE OF CONTROL IN CULTURAL PROJECT

In this study, the attention was paid to specific nature and role of control in the cul-
tural sector. Attempt was made to analyze the different forms and rules to control cultural 
projects funded by the grants. In addition, there was made an evaluation of the influence 
of control on improving the quality of conducting cultural activities. The analysis was 
conducted on the basis of the available literature, documents and regulations of the pro-
gram as well as the audit reports.
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Wstęp

Szeroko pojmowana wiedza staje się w dzisiejszych czasach coraz bardziej 
istotnym zagadnieniem. Rozprzestrzenianie się wiedzy oraz umiejętność jej absorb-
cji przyczynia się do wytwarzania długotrwałych przewag konkurencyjnych. Pod-
mioty, które posiadają wiedzę i informację mogą nią manipulować i niestety w wie-
lu przypadkach zachodzi taki proceder. Może to prowadzić do bardzo negatywnych 
skutków, zarówno dla osób manipulowanych (w przedmiocie badania – polskich 
obywateli), jak i samych manipulujących (w przedmiocie badania – polskich poli-
tyków). Chcąc zrozumieć intencje polityków należy zapoznać się z zagadnieniem 
teorii władzy, którą w precyzyjny sposób opisuje Max Weber. Ponadto trzeba zro-
zumieć teorię konfliktu, aby zauważyć jakie interakcje zachodzą w społeczeństwie.

Politycy są grupą najczęściej stosującą podstępne zagrywki wobec opozycji, ale 
również wobec potencjalnego elektoratu. Notorycznie, w umiejętny sposób, odsu-
wają uwagę wyborców od istotnych problemów, poprzez przeniesienie uwagi spo-
łeczeństwa na inne, mniej istotne kwestie. Kolejnym przykładem manipulacji infor-
macją jest umiejętne zaprezentowanie wyników sondaży przedwyborczych, w taki 
sposób, aby zyskać dodatkowe poparcie ze strony obywateli. Celem autora pracy 
jest wskazanie stosowanych takich technik interpretacyjnych, które mają się przy-
czynić do zwrócenia uwagi tylko na te kwestie, które są korzystne dla danej partii.

1. Charakterystyka teorii władzy

Władza jest zagadnieniem bardzo rozbudowanym. Jednym z socjologów, 
który zajmował się teorią władzy był Max Weber. Zdefiniował on pojęcie pano-
wania i rozumiał je jako możliwość uzyskania posłuszeństwa określonej grupy 
ludzi poprzez wykonywanie przez nich wszystkich (lub części) wydawanych roz-
kazów i poleceń. Można wyróżnić kilka typów panowania, tj.:

•	 panowanie o minimalnym poziomie posłuszeństwa;
•	 sztab administracyjny, czyli grupa, do której należą rzeczywiście posłusz-

ne osoby;

* Doktorant, Katedra Ekonometrii Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uni-
wersytet Łódzki.
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•	 wiara w prawomocność, która zapewnia posłuszeństwo, umacnia panowa-
nie oraz określa charakter używanych środków;

•	 pełne posłuszeństwo, pod którym należy rozumieć, że wydany rozkaz jest 
maksymą zachowania, nawet w przypadku zbieżnej oceny wartości tego rozkazu;

•	 stosunek panowania, który wynika z zawarcia dobrowolnego kontraktu 
pomiędzy partnerami1.

Weber wyróżnia trzy czyste typy panowania (zob. tab. 1).

Tabela 1. Typy panowania według Webera

Trzy czyste typy panowania
(są to typy doskonałe, w rzeczywistości nie występują w czystej formie)

Typ panowania Panowanie 

legalne tradycjonalne charyzmatyczne

Charakter 
uprawomocnienia

Racjonalny Tradycjonalny Charyzmatyczny

Specyfika Polega na wierze 
w legalność 

panującego ładu, 
ustanowionego przez 

prawo wydawania 
rozkazów przez 

osoby mianowane 
do sprawowania 

władzy 

Polega na powszechnej 
wierze w słuszność 

obowiązujących 
od zawsze tradycji, 

zwyczajów 
i obyczajów 

oraz wzorowanie się 
na osobach z nimi 

związanych

Polega na 
podporządkowaniu się 
ustalonym warunkom 

przez osobę 
uznaną za świętą, 
bohatera lub wzór 
do naśladowania

Przedmiot  
posłuszeństwa

Ustanowiony 
legalnie, rzeczowy 

i bezosobowy porządek 
oraz przełożony

Osoby z autorytetem Przywódca 
odznaczający 
się charyzmą

Przyczyna  
posłuszeństwa

Akty prawne Kultywowanie 
i oddawanie czci

Osobista wiara 
w osobę uznaną 

za bohatera

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Weber, Typy panowania, [w:] P. Sztompka, 
M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Wyd. Znak, Kraków 2005, s. 470–492.

Szerzej zostanie omówione panowanie legalne, gdyż w sposób bezpośredni 
wiąże się z tematyką artykułu. Analizując panowanie tego typu należy poznać wa-
runki jego występowania:

1 M. Weber, Typy panowania, [w:] P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Wyd. 
Znak, Kraków 2005, s. 470–473.
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1. Ustanowienie prawa:
•	 wariant ustanowienia: przedyskutowany i uzgodniony lub odgórnie narzu-

cony;
•	 rodzaj ustanowienia: racjonalny, celowo-racjonalny, wartościowo racjo-

nalny;
•	 podmioty podlegające prawom: wszyscy towarzysze związku oraz te oso-

by, które wchodzą w konkretne interakcje społeczne lub podejmują działania spo-
łeczne w obrębie zakresu władzy związku.

2. Wyjaśnienie pojęciowe:
•	 prawo – zbiór obowiązujących zasad, norm i reguł;
•	 wymiar sprawiedliwości – system weryfikujący stosowanie prawa;
•	 administrowanie – dbanie o interesy zdefiniowane przez reguły prawne 

i zgodne z zasadami przyjętymi przez związek;
•	 przełożony – osoba sprawująca władzę poprzez wydawanie rozkazów, ale 

jednocześnie sama stosująca się do zasad bezosobowego porządku;
•	 posłuszny – osoba podlegająca tylko prawu (np. członek Kościoła, obywa-

tel państwa);
•	 towarzysze związku – osoby, które nie podlegają przełożonemu, ale bez-

osobowemu porządkowi2.
Panowanie legalne jest możliwe dzięki odpowiedniej strukturze sztabu ad-

ministracyjnego, składającego się z trzech segmentów. Na górze systemu znaj-
duje się kierownik. Nabywa to stanowisko poprzez zawłaszczenie, wybór lub 
selekcję, przy czym jest kompetentny do sprawowania tej funkcji. Nieco niżej 
znajdują się urzędnicy, zatrudnieni za sprawą ustalonych kontraktów, które zosta-
ły poprzedzone procesem rekrutacji i zweryfikowaniu kwalifikacji. W tym miej-
scu pojawia się pojęcie kolegialności, czyli tworzenia się organów, posiadających 
wieloosobową siłę decyzyjną. Taki układ struktury sztabu administracyjnego pro-
wadzi do stworzenia biurokracji, która w kapitalizmie stanowi najbardziej racjo-
nalną formę panowania. Można wyróżnić kilka jej zasad:

1. Stałość – wszystkie czynności wykonywane przez urzędników są okre-
ślone przez prawo; czynności muszą być określone jako podstawowe, a nie do-
datkowe.

2. Kompetencje – zasięg wykonywanych zadań, posiadanych uprawnień 
i ciążącej na urzędnikach odpowiedzialności, powinny być jasno określone i nie-
zmienne; w oczywisty sposób prowadzi to do zapobiegania niewłaściwemu uży-
waniu metod lub narządzi podczas świadczenia usług.

3. Urzędowy układ hierarchiczny – umożliwia efektywne i legalne funkcjo-
nowanie, ponieważ urzędnicy wyższego stopnia, poprzez wydawanie poleceń, 
ustalają zadania do wykonania przez urzędników niższego stopnia; wykonywane 
zadania podlegają kontroli;

2 Ibidem, s. 473–475.



Piotr Strożek316

4. Oddzielenie urzędników od własności – osoby wykonujące obowiązki 
reprezentują właściciela i otrzymują za swą pracę honorarium; sami jednak nie 
mogą być właścicielami środków administracji i utrzymania.

5. Oddzielenie spraw służbowych od spraw prywatnych – służbowe stanowi-
sko nie może być używane do załatwiania spraw osobistych; podobnie jest z wie-
dzą, zdobytą podczas czynności służbowych; nie można jej wykorzystać prywat-
nie.

6. Kwalifikacje – są wyrażone poprzez niezbędną wiedzę, doświadczenie 
oraz wykształcenie; w zależności od sprawowanego stanowiska kompetencje 
powinny być na odpowiednio wysokim poziomie; każdy urzędnik powinien sta-
rać się o podnoszenie swoich kwalifikacji, gdyż tylko takie podejście daje możli-
wość awansu.

7. Dokumentowanie i raportowanie – wszystkie czynności urzędnika muszą 
być udokumentowane, również te, które są załatwiane ustnie; daje to możliwość 
sprawdzenia poprawności wykonywania zadań.

8. Bezosobowość – praca urzędnika jest określona przez przepisy, które po-
winny w jasny i klarowny sposób określać rozwiązania, prowadzące do załatwia-
nia konkretnych spraw3.

2. Teoria konfliktu w społeczeństwie

Zachowanie spójności w społeczeństwach ludzkich można wytłumaczyć 
w dwojaki, przeciwstawny sposób. Po pierwsze zakłada się, że porządek spo-
łeczny wynika z ogólnej akceptacji panujących wartości. Po drugie spójność 
i porządek to efekt użycia siły i przymusu oraz dominacja jednych nad drugimi. 
W związku z powyższym współczesna socjologia rozpatruje dwie teorie dotyczą-
ce społeczeństwa:

1. Integracyjna teoria społeczeństwa – polega na utrzymywaniu systemu 
w równowadze poprzez stosowanie pewnych ustalonych i cyklicznie powtarzają-
cych się procesów. Z tą teorią wiąże się kilka założeń:

•	 zachowana jest stabilność – każde społeczeństwo posiada względnie trwa-
łą i stabilną strukturą elementów;

•	 zachowana jest integracja – każde społeczeństwo jest dobrze zintegrowaną 
strukturą elementów;

•	 zachowana jest koordynacja funkcjonalna – każdy element występują-
cy w społeczeństwie jest funkcjonalny, czyli podtrzymuje społeczeństwo jako 
system;

•	 zachowany jest consensus – każda funkcjonująca struktura społeczna pole-
ga na zgodnym podziale wartości przez wszystkich jej członków.

3 Ibidem, s. 475–478.
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2. Koercyjna teoria społeczeństwa – kreowanie się struktur społecznych na-
stępuje w wyniku przymusu. Do powyższej teorii można przypisać kilka podsta-
wowych zasad:

•	 wszystkie społeczeństwa bezustannie podlegają procesom zmian, która są 
wszechobecne;

•	 we wszystkich społeczeństwach bezustannie występują niezgoda i kon-
flikt;

•	 wszystkie elementy w społeczeństwie powodują jego dezintegrację;
•	 wszystkie społeczeństwa opierają się na przymusie stosowanym przez jed-

nych obywateli wobec drugich.4

Obie, opisane powyżej teorie stanowią spójne odzwierciedlenie struktury 
społecznej. W ujęciu socjologicznym żadna z tych teorii nie może być przyję-
ta jako jedyna prawidłowa, gdyż w rzeczywistości nie występuje w czystej po-
staci. W integracyjnej teorii społeczeństwa, jednostkami analizy socjologicznej, 
są w szczególności dobrowolne relacje osób, które wyznają pewne wartości. 
Dzięki temu powstają instytucje umożliwiające efektywną współpracę między-
ludzką. W świetle teorii koercyjnej jednostki analizy socjologicznej są względem 
siebie przeciwne. Uzyskanie spójności zapewnia narzucony przymus, a nie ogól-
na zgoda. We wszystkich instytucjach stosuje się narzędzia kontroli, gdyż zróżni-
cowana jest w nich dystrybucja władzy i zwierzchnictwa.

Geneza konfliktu grupowego znajduje się w układzie ról społecznych i po-
wiązanych z nimi oczekiwań na temat podległości i dominacji. W takiej strukturze 
zwierzchnictwo można określić jako władzę prawomocną, która określona jest 
przez pewne założenia:

•	 relacje zwierzchnictwa są zawsze relacjami nadrzędności i podrzędności;
•	 relacje zwierzchnictwa są osiągane poprzez polecenia i rozkazy oraz ostrze-

żenia i zakazy;
•	 osiągane są względnie trwałe pozycje społeczne;
•	 zwierzchnictwo w przeciwieństwie do władzy nie stanowi tylko kontroli 

nad podwładnymi;
•	 zwierzchnictwo jest prawomocne, a brak podporządkowania może wią-

zać się z karą.
Stosunki zwierzchnictwa występują zawsze wtedy, gdy ludzie w swoim po-

stępowaniu podlegają kodeksowi, który stanowi zbiór prawomocnych i usankcjo-
nowanych przepisów. Jest on ustalony w ramach struktury społecznej. Ponad-
to zwierzchnictwo prowadzi do uzyskiwania funkcjonalnej integracji systemów 
społecznych. Nie jest ono samo w sobie przyczyną konfliktu, ale może pośred-
nio do niego prowadzić. Jest jednak niezbędnym ułatwieniem, które zapewnia 

4 R. Dahrendorf, Teorie konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, [w:] A. Jasińska-Kania, 
L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, Wyd. Nauk. 
Scholar, Warszawa 2006, s. 454–457.
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wykonywanie funkcji w społeczeństwie i dla społeczeństwa jako systemu. Pro-
blem pojawia się podczas wyznaczenia granicy pomiędzy dominacją i podległo-
ścią. Dominacja w jednym wcale nie musi oznaczać dominacji w drugim ukła-
dzie. Analogicznie jest z podległością. W jednym układzie można być podległym, 
ale to nie oznacza, że jest się jednocześnie podległym także w innym. W ujęciu 
socjologicznym jednostką uczestniczącą w konflikcie grupowym są zawsze okre-
ślone relacje i występująca w ich obrębie dychotomia zajmowanej pozycji. Można 
zatem postawić dwie następujące tezy:

1. Wszystkie grupy konfliktowe powstają z powodu podziału zwierzchnic-
twa w określonych relacjach.

2. W każdej zaistniałej relacji powstają (tylko) dwie grupy konfliktowe5.
Rzetelne sprawowanie ogólnie rozumianej władzy zapewnia dobrą funk-

cjonalność systemu państwowego. Na władzę można jednak spojrzeć znacznie 
szerzej. W swoich materiałach uczynił to M. Foucault, który pod pojęciem wła-
dzy nie wskazywał działających instytucji lub aparatów zapewniających podda-
nie obywateli danemu państwu. Uznawał on władzę jako wielość immanentnych 
dziedzicznie stosunków siły, w których kreowane są instytucje. Ponadto władza 
jest grą, w której toczone są walki, a zwycięstwa prowadzą do jej umacniania. In-
tencja władzy ustalona jest w formie obowiązującego prawa i społecznych hege-
monii. Władza jest trwała, powtarzalna i wszechobecna6.

3. Sondaże przedwyborcze jako narzędzie zwiększające poparcie

Wybory samorządowe zaplanowano na wrzesień 2014 roku, a wybory parla-
mentarne na jesień 2015. Okres poprzedzający wybory to czas przewidywań wy-
ników i klasyfikacja partii politycznych w sondażach. Prognozy te nie mają służyć 
przemyśleniom jednostki, ale mają odnosić się do całego społeczeństwa. Bada-
nia opinii publicznej dotyczące preferencji politycznych są metodą motywującą 
do udzielenia przez obywateli poparcia dla danej partii. Dlatego też istotne jest 
umiejętne interpretowanie sondaży przez poszczególne ugrupowania polityczne, 
gdyż może to prowadzić do pozyskania dodatkowych głosów wyborczych. Aby 
wyjaśnić to zagadnienie zaprezentowano zestawienie sondaży przedwyborczych, 
wykonanych przez trzy duże firmy w lutym 2014 roku (tab. 2) oraz w kwietniu 
2014 r. (tab. 3). W tabelach zastosowano powszechnie obowiązujące skróty nazw 
partii politycznych, tj.:

•	 PiS – Prawo i Sprawiedliwość,
•	 PO – Platforma Obywatelska,

5 Ibidem, s. 458–462.
6 M. Foucault, Wiedza i władza, [w:] A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziół-

kowski, Współczesne teorie…, s. 539–540.
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•	 SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej,
•	 PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe,
•	 KNP – Kongres Nowej Prawicy,
•	 TR – Twój Ruch,
•	 PRJG – Polska Razem,
•	 SP – Solidarna Polska.

Tabela 2. Sondaże przedwyborcze przeprowadzone w lutym 2014 (%)

Firma
Partia

PiS PO SLD PSL KNP TR PRJG SP

Średnia = 29 25 10 4 3,33 5 3 2

Homo Homini 32 24 12 5 2 4 4 1

TNS Polska 29 26 10 3 4 8 3 3

CBOS 26 25 8 4 4 3 2 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://blogi.polskatimes.pl/poppolityka/2014/03/07/
podsumowanie-lutowych-sondazy/, stan na dzień 07.05.2014 r.

Tabela 3. Sondaże przedwyborcze przeprowadzone w kwietniu 2014 (%)

Firma
Partia

PiS PO SLD PSL KNP TR PRJG SP

Średnia = 27 27,67 9,67 5 3,67 2,67 2,67 1,67

Homo Homini 28 26 12 5 4 5 3 2

TNS Polska 32 29 10 5 2 2 2 2

CBOS 21 28 7 5 5 1 3 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://ewybory.eu/sondaze/ stan na dzień 
07.05.2014 r.

Dla lepszej czytelności powyższych wyników skonstruowano wykresy odpo-
wiednio dla tab. 2 (rys. 1) oraz dla tab. 3 (rys. 2).
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Rysunek 1. Sondaże przedwyborcze przeprowadzone w lutym 2014 (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie tab. 2

Rysunek 2. Sondaże przedwyborcze przeprowadzone w kwietniu 2014 (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie tab. 3

Obserwując powyższe dane, przykładowo partia Prawo i Sprawiedliwość 
najchętniej zaprezentuje wyniki lutowe, przeprowadzone przez Homo Homini, 
gdyż wtedy osiągnęła najwięcej punków procentowych poparcia (32) i jednocze-
śnie największą przewagę nad zajmującą drugie miejsce Platformą Obywatelską 
(aż 8 p.p.). Ponadto, po odrzuceniu osób niezdecydowanych polityk PiS może 
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stwierdzić, że jeżeli wybory odbyłyby się za tydzień, to aż 40% osób zdecydo-
wanych chce głosować na ich ugrupowanie. PO w tym czasie zaprezentuje spo-
łeczeństwu lutowe wyniki CBOS-u i wskaże, że dwie partie liderujące „idą łeb 
w łeb”, a prawdziwa walka o elektorat dopiero się zaczyna.

Jeżeli chodzi o głosowanie na partie z mniejszym poparciem pojawia się oba-
wa wyborcy przed oddaniem „nieważnego” głosu. Jeżeli dane ugrupowanie nie 
osiągnie progu wyborczego, taki głosujący może poczuć, że nie miał bezpośred-
niego wpływu na ostateczne wyniki wyborów. W związku z tym często w ostat-
niej chwili odda głos na inną partię, która na pewno osiągnie odpowiedni poziom 
poparcia, pomimo że poglądowo bliżej mu do innego ugrupowania. Dlatego też 
przykładowo Twój Ruch przez długi czas prezentować będzie lutowy wynik TNS 
Polska, nawet po ukazaniu się aktualniejszych prognoz, które są dla nich znacznie 
mniej korzystne.

Po ukazaniu się kwietniowych sondaży PiS z pewnością zaprezentuje wyniki 
TNS Polska i stwierdzi, że utrzymuje poziom poparcia na stale wysokim poziomie. 
Platforma Obywatelska z kolei ponownie zaprezentuje wyniki CBOS i, po pierw-
sze, pokaże wzrost z 25 na 28 p.p., a po drugie pokaże znaczący spadek poparcia 
dla partii konkurującej (z 26 do 21 p.p.). Uwidoczni również, że taki stan rzeczy 
ma związek ze zbliżającym się terminem wyborów. Ponadto PO może stwierdzić, 
że ich ugrupowanie posiada stały i niezmienny elektorat, gdyż poparcie nie spa-
da poniżej poziomu 24 (a w przypadku PiS takie sytuacje mają miejsce). Zade-
monstruje w ten sposób społeczeństwu, że pomimo wysokich sondaży dla Prawa 
i Sprawiedliwości jest to poparcie niepewne, gdyż ich wyniki bardzo się wahają.

Manipulując interpretacją wyników sondaży partie celowo nie wspominają 
o słabszym wyniku we wcześniejszych prognozach lub pominą niekorzystne wy-
niki badań przeprowadzonych przez inną firmę. Nie mówi się również o błędzie 
statystycznym, którym obarczone są wyniki tego typu prognoz. Często też utoż-
samia się poparcie dla lubianego polityka z poparciem dla całej partii, co w rze-
czywistości nie jest prawdą.

Zakończenie

Politycy zawsze wskazują pozytywy w swoim działaniu, odsuwając uwagę 
społeczną od negatywów. Podobnie jest w przypadku interpretacji wyników son-
daży przedwyborczych. Obojętne jaka jest konstrukcja sondażu, manipulacja po-
jawia się w momencie omawiania wyników statystycznych. Wszystkie te zabiegi 
mają przekonać potencjalny elektorat do głosowania na konkretną partię. Mani-
pulująca interpretacja sondaży przedwyborczych ma zmotywować niezdecydo-
wane osoby do oddania głosu na daną partię lub nawet zmiany poglądu, co doty-
czy w szczególności wyborców, chcących oddać głos na mniejsze ugrupowania. 
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Zakłada się, że im większe poparcie w sondażach, tym większe szanse na po-
zyskanie dodatkowej puli wyborców. Wielu ludzi lubi mieć poczucie wygranej, 
a gdy nie ma się wyrobionych silnych poglądów na temat danej partii politycznej 
zagłosuje się tak samo, jak większość. Gdy ktoś jest niezdecydowany co do wy-
boru, dzięki sondażom, może się dowiedzieć, z pewnym prawdopodobieństwem, 
co myślą inni obywatele, a to z kolei może ukierunkować jego decyzję. Nie zawsze 
jednak musi być to regułą. Może zdarzyć się tak, że wysokie wyniki powszechnie 
nielubianej partii mogą zmotywować dodatkową pulę wyborców do uczestnicze-
nia w wyborach i zagłosowaniu przeciwko niej, tylko po to, aby nie doszła do wła-
dzy (niekoniecznie czując przywiązanie do partii, na którą oddadzą swój głos).

Badania opinii publicznej ogłaszane są w celu zaspokajania ciekawości spo-
łecznej i wzrostu popularności mediów, które publikują te sondaże. Przydają się 
one również partiom politycznym, w celu zdobywania wiedzy na temat elektora-
tu udzielającemu im poparcia (np. czy głosują na nich ludzie młodzi, czy starsi; 
czy ludzie z wyższym wykształceniem, czy nie, na jakich obszarach – miejskich 
czy wiejskich – mogą liczyć na najwięcej głosów itd.). Dzięki temu w ostatnich 
tygodniach przed wyborami wiadomo, w której grupie społecznej można zyskać 
jeszcze więcej poparcia i uwzględniając te informacje tworzy się odpowiednie 
spoty reklamowe. Do realizowania tych kwestii powoływany jest ogromny sztab 
ludzi zajmujących się wizerunkiem i marketingiem. Ponadto należy zwrócić uwa-
gę, że drażliwe tematy niechętnie są poruszane przed wyborami, np. kultura, edu-
kacja lub kryzys demograficzny. Te kwestie są za trudne na kampanie, w związ-
ku z czym partie w tym czasie wolą je przemilczeć. Najlepszym rozwiązaniem 
dla wszystkich byłaby trwała i rzetelna praca rządzących, których przecież spo-
łeczeństwo obdarowało ogromnym zaufaniem poprzez oddanie na nich głosu 
w wyborach. Partia rządząca powinna wykazywać kreatywność i zaangażowanie 
podczas całej kadencji, a nie tylko w okresie przedwyborczym. Wtedy mogłaby 
być spokojna o wyniki w kolejnych wyborach.
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Streszczenie

W artykule zaprezentowano techniki manipulacyjne informacją stosowane podczas 
interpretacji sondaży przedwyborczych. Badaniu poddano polskich polityków, gdyż jest 
to grupa, która najczęściej stosuje tego typu metody, zarówno wobec opozycji, jak i wo-
bec wszystkich obywateli. Stosowane techniki mają przyczynić się do pozyskania dodat-
kowego elektoratu. Prezentowany przykład dotyczy roku 2014, dlatego też w artykule 
jest przedstawiona tylko kwestia manipulowania informacją, a nie same efekty tej ma-
nipulacji. Przykład poprzedzony jest wyjaśnieniem wszystkich koniecznych zagadnień 
teoretycznych.

Summary

THE RESULTS OF PRE-ELECTION POLLS AS A METHOD 
OF MANIPULATINg OF INFORMATION – EXEMPLIFICATION FOR 2014

Article aims to present the use of information manipulation techniques while in-
terpreting the pre-election polls. The study refers to Polish politicians, because this is 
the group which are most often use this type of method, both to the opposition and to all 
citizens. The used techniques are expected to contribute to acquire additional electorate. 
The present example relates to the year 2014, therefore, this article has only to resolve the 
matter of knowledge and information manipulating and not the effects of this manipula-
tion. The example is preceded by an explanation of all the necessary theoretical issues.
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DROPSHIPPING JAKO LOgISTYCZNY MODEL 
PROWADZENIA E-HANDLU

Wstęp

Prowadzenie własnego sklepu internetowego wiąże się w fazie początkowej 
przede wszystkim z ponoszeniem kosztów. Pierwsze opłaty związane są z zało-
żeniem działalności gospodarczej. Następnie trzeba stworzyć sklep internetowy 
w świecie wirtualnym – tu trzeba ponieść koszty związane z hostingiem i licencją 
sklepu oraz ewentualnie uiścić opłatę stałą za platformę SaaS1. Po inwestycjach 
w infrastrukturę informatyczną, należy zaopatrzyć e-sklep. Zakup towaru to duża 
inwestycja, a dodatkowo wraz z ilością zapasów rosną koszty wynajmu bądź bu-
dowy coraz większej powierzchni magazynowej. 

Wizja ponoszenia ogromnych kosztów połączona z zamrożeniem kapitału 
w towarze rodzi obawy co do ryzyka prowadzenia e-biznesu. Nawet jeśli przed-
siębiorca posiada odpowiedni kapitał, to inwestycja w produkty, które mogą się 
okazać trudno zbywalne, może oznaczać problemy z odzyskaniem zainwestowa-
nych pieniędzy. Istnieje jednak model logistyczny sprzedaży, który pozwala unik-
nąć tych problemów. Jest nim dropshipping2.

Dropshipping wywołuje szereg obiekcji wśród przedsiębiorców. Niektórzy 
uważają, iż to świetny sposób, aby rozpocząć własny e-biznes w postaci elek-
tronicznego sklepu. Inni natychmiast komentują, że dowiedzieli się zbyt wiele 
o dropshippingu, oszustwach i obietnicach związanych z tym modelem prowa-
dzenia biznesu3. 

Celem autorki artykułu jest charakterystyka modelu dropshippingu 
oraz wskazanie jego zalet i wad. Część teoretyczna oparta została na literaturze 
polskiej i zagranicznej oraz wsparta wynikami badań wtórnych oraz własnych au-
torki dotyczących funkcjonowania polskich sklepów elektronicznych w prezen-
towanym systemie. 

* Doktorantka, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki.
1 SaaS to możliwość odpłatnego korzystania z różnych funkcji oprogramowania, które znajdu-

je się na serwerze providera, czyli dostawcy. Klient każdorazowo zwraca się do dostawcy z prośbą 
o dostęp do bazy danych i możliwość korzystania z określonych funkcji. Aplikacje SaaS noszą 
różne nazwy: oprogramowanie na żądanie, oprogramowanie hostowe lub oprogramowanie z sieci. 
Dzięki szybkiemu dostępowi do Internetu oraz niewielkim kosztom własnym SaaS jest najszybciej 
rozwijającą się technologią informatyczną. 

2 M. Smużniak, Dropshipping, [w:] M. Cichoń i in., Biblia e-biznesu, Helion, Gliwice, 2013, s. 432.
3 THE ULTIMATE GUIDE TO DROPSHIPPING, wersja elektroniczna: https://www.go-

ogle.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CEAQFjAB
&url=http%3A%2F%2Fecommerce.shopify.com%2Fassets%2FUltimate%2520Guide%2520to-
%2520Dropshipping.pdf [dostęp 24.03.2014].



Dagmara Zając326

1. Modele logistyczne w tradycyjnej i wirtualnej działalności 
handlowej

Sklep internetowy, działając na wirtualnym rynku, charakteryzuje się m.in. 
dwuetapowym procesem zakupu towaru. Pierwszy etap polega na złożeniu zamó-
wienia przez klienta, drugi na dostarczeniu towaru przy użyciu poczty lub firmy ku-
rierskiej. Dwuetapowość procesu sprzedaży w e-sklepie pozwala na zastosowanie 
różnorodnych rozwiązań logistycznych4. Outsourcing logistyczny wymaga jedynie 
podpisania umowy z zewnętrzną firmą, która zajmie się realizacją zamówień5. 

Można wyróżnić dwa podstawowe modele outsourcingu logistycznego 
w sklepie internetowym. Pierwszy polega na współpracy z przedsiębiorstwem 
specjalizującym się w obsłudze logistycznej, którego zadaniem jest konfekcjono-
wanie oraz wysyłka zamówień do klienta. Dostawcy przesyłają zamówione to-
wary do takiego pośrednika, w którego gestii leży również magazynowanie. Dru-
gim modelem outsourcingu logistycznego jest dropshipping, polegający na tym, 
że sklep przyjmuje zamówienie, które jest realizowane przez dostawcę6.

Dropshipping jest modelem internetowego handlu detalicznego, w którym 
sprzedający nie przechowuje towaru we własnym magazynie, ale zamiast tego 
przekazuje zamówienie, wraz ze szczegółami przesyłki od klienta, do hurtownika, 
z którym podpisał umowę współpracy7. Sprzedawca prowadzi sklep internetowy 
i zbiera zamówienia, a te realizowane są bezpośrednio przez dostawcę: hurtowni-
ka, importera, dystrybutora, producenta. Dzięki temu sprzedawca unika kosztów 
oraz problemów związanych z magazynowaniem, pakowaniem i wysyłką towa-
ru8. Metoda ta zwykle generuje więcej zysku na jednostkę sprzedaży ze względu 
na oszczędności, które występują, gdy detaliści outsourcingują proces magazyno-
wania i dystrybucji. W tradycyjnym łańcuchu dostaw sprzedawca kupuje produkty 
od hurtownika i przechowuje je w swoim magazynie, a następnie przekazuje nabyw-
cy. W modelu dropshippingu produkty są przechowywane w magazynie dostawcy 
(dropshippera), co obniża koszty wysyłki oraz koszty przechowywania9. Ponadto 
sprzedawca zarabia się na prostej różnicy cen – ceny, którą e-sklep płaci za towary 
hurtowni czy dystrybutorowi a ceną, za którą sprzedał produkt klientowi10.

4 G. Chodak, Model dropshippingu w sklepie internetowym, http://mpra.ub.uni-muenchen.
de/35066/1/model_dropshippingu_w_sklepie_internetowym.pdf [dostęp 25.03.2014].

5 G. Chodak, Dropshipping – model logistyczny dla sklepu internetowego, [w:] S. Lachiewicz, 
A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Wydawnic-
two Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 249.

6 G. Chodak, Model dropshippingu… 
7 E.D. St. James, Running A Profitable Dropshipping Business, KMS Publishing, 2011, s. 4.
8 Ibidem.
9 R.H. Froyk, The ABCs of Ecommerce and Dropshipping Success, 2012, s. 2, www.abc-of-

-ecommerce.com.
10 E.D. St. James, Running…, s. 4.
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Prowadzenie działalności handlowej kojarzy się powszechnie z konieczno-
ścią posiadania powierzchni handlowej oraz magazynu pozwalającego na skła-
dowanie towarów przeznaczonych do sprzedaży. Budowa własnego magazynu 
jest jednym z najpoważniejszych przedsięwzięć każdej firmy handlowej, za-
równo działającej w realnym, jak i wirtualnym świecie. Według jednej z ostat-
nich analiz Panelu Polskich Menedżerów Logistyki (PPML), niekomercyjnego, 
realizowanego cyklicznie badania, które ma na celu usprawnienie zarządzania 
łańcuchem dostaw, ubiegłoroczne inwestycje blisko jednej trzeciej przedsię-
biorstw, związane z budową lub remontem przeznaczonej do składowania to-
warów powierzchni, przekroczyły milion złotych. Firma, która chce mieć nawet 
najmniejsze, ale własne magazyny, musi liczyć się z wydatkiem nie mniejszym 
niż 100–200 tys. zł11. Szacowane koszty budowy własnych magazynów przedsta-
wiono na rys. 1.

Posiadanie magazynu przez przedsiębiorcę pozwala uniezależnić w znacz-
nym stopniu gospodarkę magazynową od zewnętrznych firm. Gwarantuje również 
prawie pełną kontrolę nad procesem obsługi klienta12. Alternatywą dla posiada-
nia magazynów jest zastosowanie outsourcingu logistycznego lub funkcjonowa-
nie bez magazynu, na zasadzie realizacji zamówień „pod konkretnego klienta”. 
Na rozwiązanie takie decyduje się 14% firm handlowych, a 2% w ogóle nie po-
siada magazynu.

Rysunek 1. Koszt budowy magazynu (dane w %)

Źródło: gazetaprawna.pl, 01.04.2014

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo handlowe nie chce inwestować we wła-
sne magazyny, może je wynajmować, co wiąże się ze znacznie mniejszymi kosz-
tami początkowymi i możliwością posiadania magazynu od zaraz. Na wynajęcie 
powierzchni magazynowej decyduje się co trzecie polskie przedsiębiorstwo trud-
niące się handlem, własne magazyny posiada 8 na 10 firm (rys. 2).

11 A. Kozicka-Puch, Dropshipping to rozwiązanie, którego nie może zastosować każdy sprze-
dawca, „Dziennik Gazeta Prawna”, wersja elektroniczna: www.gazetaprawna.pl, 09.04.2013. 

12 G. Chodak, Dropshipping – model…, s. 249.
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Rysunek 2. Modele logistyczne w firmach handlowych (dane w %)

Źródło: gazetaprawna.pl, 01.04.2014

Dropshipping jako forma outsourcingu logistycznego może być stosowa-
na zarówno w małych, jak i dużych e-sklepach. Wielu e-firmom model ten 
pozwolił na szybki rozwój ze względu na redukcję kosztów, w tym kosztów 
pracy oraz budowy lub wynajmu magazynu. Usługi logistyczne zostają wy-
odrębnione na zewnątrz, co daje firmom większą elastyczność rynkową i po-
zwala koncentrować się na działalności podstawowej, w tym działaniach stra-
tegicznych13. 

Jednak zastosowanie outsourcingu logistycznego jakim jest dropschip-
ping prowadzi do utraty kontroli nad procesami logistycznymi, w tym brak 
możliwości bezpośredniej kontroli, czy i kiedy, z jaką zawartością paczka zo-
stała wysłana14. Ponadto obniża się efektywności systemów informacyjnych, 
gdyż pojawia się kolejne zewnętrzne ogniwo w łańcuchu dostaw. Wiąże się 
to z możliwością pojawienia się szumu informacyjnego przy przesyłaniu in-
formacji o zamówieniach do zewnętrznej firmy oraz przy odbieraniu informa-
cji o etapach realizacji zamówienia. Komunikacja z zewnętrzną firmą musi się 
odbywać na zasadzie elektronicznej wymiany danych (EDI), co z kolei wią-
że się z takimi problemami jak: nieprecyzyjnie określane pozycje asortymento-
we oraz problem koordynacji zawartości asortymentowej sklepu z bazą danych 
zewnętrznej firmy logistycznej (problem aktualizacji i dodawania nowych po-
zycji asortymentowych)15.

13 S. Keyser, All About Drop Shipping, Clinton Gilkie, Kobo Edition (eBook) 2013, s. 2.
14 R. Pietroń, Zarządzanie logistyką, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2006, http://www.

ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/pietron/PLIKI/ZLog%202006%20JG.pdf.
15 G. Chodak, Dropshipping – model…, s. 249.
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2. Czy warto stosować dropshipping?

Dropshipping daje możliwość startu przedsięwzięcia internetowego prak-
tycznie bez posiadania kapitału, więc jest idealnym rozwiązaniem dla małych, 
nawet jednoosobowych przedsiębiorstw. Pozwala również skupić się na aspek-
tach marketingowych związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego. 
Dropshipping realizowany jest zwykle w przypadku istnienia dużego dystrybu-
tora, który, chcąc zwiększyć sprzedaż detaliczną, daje możliwość realizacji zle-
ceń zbieranych przez sklepy internetowe, oferując oprogramowanie pozwalające 
na komunikację elektroniczną między dystrybutorem i sklepem internetowym16.

W tab. 1 przedstawiono zalety i wady dotyczące dropshippingu, bez uwzględ-
niania zalet i wad outsourcingu logistycznego wspomnianych wcześniej. 

Tabela 1. Zalety i wady dropshippingu

Dropshipping

zalety wady 

•	 wszystko czego potrzebuje przedsiębiorca, 
aby otworzyć sklep internetowy na zasa-
dzie dropshippingu to witryna internetowa, 
umożliwiająca przyjmowanie zamówień. 
koszty startowe biznesu opartego na modelu 
dropshippingu są więc bardzo niskie

•	 możliwość szybkiej zmiany oferty – ze 
względu na brak obciążeń związanych z po-
siadaniem zapasów magazynowych, zmiana 
oferty wymaga jedynie podpisania nowych 
umów z dostawcami, oraz zmiany zawarto-
ści witryny sklepu internetowego

•	 możliwość przetestowania sprzedaży no-
wych towarów, bez ponoszenia ryzyka 
związanego z zakupem, w przypadku, gdy 
towar zaczyna się sprzedawać sklep inter-
netowy może zacząć zamawiać u dostawcy 
daną pozycję, jeśli natomiast sprzedaż no-
wej pozycji asortymentowej będzie słaba, 
nie zostanie mu zapas zalegający w maga-
zynie

•	 uzależnienie od jednego (grupy) dostawcy-
(ów)

•	 mniejsza wiarygodność sklepu, który nie po-
siadając magazynu staje się dla klienta tylko 
pośrednikiem

•	 brak możliwości odpowiedzi na pytania klien-
ta w rozmowie telefonicznej dotyczące szcze-
gółów związanych z tymi cechami towaru, 
które wymagają fizycznego oglądu towaru

•	 zwykle niższa dochodowość, wynikająca 
z mocnego uzależnienia od dostawcy, który 
dyktuje warunki umowy

•	 konsekwencją poprzedniej wady jest mniej-
sza elastyczność ustalania polityki cenowej, 
co może w prowadzić do tego, że sklepy drop-
shippingowe nie będą się zaliczały do najtań-
szych na rynku

•	 w przypadku, gdy sklep posiada wielu do-
stawców, model dropshippingu jest trud-
ny do zastosowania, pojawiają się problemy 
z komunikacją z dostawcami

Źródło: opracowanie własne na podstawie: G. Chodak, Dropshipping – model logistyczny 
dla sklepu internetowego, [w:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Teoria i praktyka 
zarządzania rozwojem organizacji, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 250.

16 Ibidem.
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Rosnący trend w kierunku rozwoju dropshippingu może być korzystny 
dla wielu sklepów internetowych, ponieważ dropshipping pozwala im znacz-
nie rozszerzyć swoje linie produktów, bez zwiększania kosztów zapasów. Jed-
nak bez właściwego zarządzania komunikacją z partnerami e-sprzedawca może 
znaleźć się w poważnych tarapatach, począwszy od oferowania towarów, które 
nie istnieją lub są niezgodne z tym, co zostanie wysłane do klienta, po utratę 
reputacji i klientów, jeśli zamówienia będą wysyłane z opóźnieniem lub nie-
prawidłowo17. Dlatego niezwykle istotnym zagadnieniem w tym modelu e-biz-
nesu są dobre kontakty biznesowe między dostawcą a sklepem internetowym. 
Jest to model opierający się na ścisłej kooperacji, więc pełne zaufanie partne-
rów biznesowych jest tu warunkiem koniecznym dla sprawnego funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa.

Przepływ środków pieniężnych pomiędzy klientem, sklepem internetowym 
a pośrednikiem jest kolejną istotną kwestią w modelu dropshippingu. W sklepach 
internetowych stosuje się trzy zasadnicze rodzaje płatności: przelew, płatność kar-
tą lub płatność przy odbiorze przesyłki. W przypadku płatności przy odbiorze 
przesyłki płatność może być przekazywana bądź na konto dostawcy, bądź skle-
pu internetowego. W pierwszym przypadku dostawca wpłaca sklepowi interne-
towemu należną prowizję, w drugim sklep przelewa zapłatę za towar dostaw-
cy, uwzględniając przyjętą prowizję. Przy płatności kartą lub przelewem, klient 
wpłaca zapłatę za towar na konto sklepu, a ten przelewa należną kwotę dostawcy. 
Aby przepływy pieniężne były sprawnie przeprowadzane, konieczne jest czytelne 
określanie tytułu przelewu, zawierające np. numer zamówienia klienta.

Przesłanki, które mogą powodować, że model dropshippingu będzie szcze-
gólnie korzystny dla sklepu internetowego można podzielić na dwie grupy: pierw-
sza grupa dotyczy charakterystyki sprzedawanych towarów, druga dopełniająca, 
wiąże się z innymi zagadnieniami.

Towary, dla których istnieją przesłanki do zastosowania dropshippingu, to 
przede wszystkim produkty ciężkie, wielkogabarytowe oraz wytwarzane „na za-
mówienie”, które charakteryzują się wysokim kosztem magazynowania oraz trans-
portu. Zamiast wysyłać je od producenta do sprzedawcy, a następnie do klien-
ta, ogranicza się wysyłkę bezpośrednio od producenta do klienta, co pozwala 
na oszczędność czasu i zmniejsza możliwość uszkodzenia towaru. W przypadku 
łatwo psujących się towarów (kwiaty, żywność), sklep internetowy ponosi ryzyko 
strat związanych z niesprzedaną partią towaru. Dropshipping umożliwia sprzedaż 
tego typu towarów, bez ponoszenia tego ryzyka. Niektórzy sprzedawcy interneto-
wi wykorzystują dropshipping do testowania nowych produktów. Jeśli liczba za-
mówień spełnia lub przekracza oczekiwania, sprzedawca może dołączyć produkt 
jako stałą pozycję w ofercie. Jeżeli produkt nie cieszy się zainteresowaniem moż-
na wycofać go z oferty bez większych kosztów. A jeśli sprzedaż jest przeciętna, ale 

17 L. Giesen, Picking up dropshipping, www.internetretailer.com [dostęp 27.03.2014].
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opłacalna, detalista może nadal korzystać z przesyłek dropshippingowych celem 
realizacji zamówień, bez potrzeby zamrażania funduszy w zapasach18. 

Warto również wspomnieć, że konieczną przesłanką do zaistnienia tego mo-
delu na rynku jest występowanie dostawców, czyli tzw. hurtowni dropshippingo-
wych, które będą zainteresowane sprzedażą oferowanych towarów w takim wła-
śnie modelu. Im większa liczba tego typu dostawców występować będzie na rynku, 
tym liczba sklepów elektronicznych działających w tym modelu będzie większa.

3. Proces realizacji zamówienia w modelu dropshippingu

Jak już wspomniano, system sklepu internetowego jest zintegrowany z syste-
mem dystrybutora czy większej liczby dystrybutorów. Klient składa zamówienie 
w sklepie internetowym, a system sprzedaży automatycznie wysyła informację 
o złożonym zamówieniu do dystrybutora, który sprawdza jego dostępność. Jeśli 
dystrybutor ma produkt w magazynie, rezerwuje zamówioną liczbę sztuk danego 
wyrobu i odsyła potwierdzenie do systemu sklepu. Na tej podstawie generowane 
jest wówczas potwierdzenie transakcji dla klienta. System czeka na dokonanie 
wpłaty. W momencie zaksięgowania wpłaty do dystrybutora wpływa informacja 
o dalszej realizacji zamówienia, czyli że może dokonać wysyłki zamówienia. Re-
alizacja płatności pomiędzy e-sklepem a dostawcą następuje na przyjętych przez 
nich zasadach. Uproszczony model realizacji zamówienia w systemie dropship-
pingu przedstawiono na rys. 3.

Rysunek 3. Realizacja zamówienia w modelu dropshippingu

Źródło: e-dropshipping.pl, 01.04.2014

18 Ibidem.
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Ważne, aby transmisja danych była sprawna i przede wszystkim szybka. 
Dzięki temu opisany proces odbywa się automatycznie, w zasadzie bez udziału 
człowieka. Klient końcowy nie odczuwa różnicy w obsłudze pomiędzy sklepem 
internetowym tradycyjnym a tym działającym w modelu dropshippingu.

Mimo iż dropshipper odgrywa kluczową rolę w procesie zamawiania i wy-
syłki towaru, jest on całkowicie niewidoczny dla klienta końcowego. Na przesył-
ce widnieje jedynie adres zwrotny i logo sklepu elektronicznego w którym klient 
dokonał zakupu. Jeśli klient otrzyma złą przesyłkę, to będzie kontaktował się 
w sprawie reklamacji z e-sklepem, który następnie zgłosi pomyłkę do dostawcy 
by ten nadał do klienta kolejną przesyłkę19. 

4. Dropshipping w praktyce gospodarczej

Logistyczny model działania sklepu internetowego na zasadzie outsourcin-
gu narodził się w USA. Od 2006 roku wielu dostawców dropshippingowych 
pojawiło się w Chinach, z czego wiele hurtowni oferuje usługi transportowe za-
równo dla firm, jak i osób fizycznych na całym świecie. W dużej mierze wyni-
ka to z rosnącej popularności e-zakupów i rosnącego wpływu Internetu na han-
del. Dostawcy dropshippingowi z siedzibą w Chinach, coraz częściej są w stanie 
konkurować z dystrybutorami z rodzimych krajów, co jest wynikiem złagodze-
nia barier handlowych i usprawnienia logistyki dla niewielkich, indywidual-
nych przesyłek20. 

W Polsce prowadzenie e-handlu na zasadzie pośrednictwa nie cieszy się dużą 
popularnością, na co niewątpliwy wpływ ma niewielka liczba występujących 
na naszym rynku hurtowni dropshippingowych. Na podstawie badań własnych21 
można stwierdzić, że model dropshippingu wykorzystywało w swojej działalno-
ści 24% e-sklepów w 2012 roku i 14% w 2013 roku. Nie posiadają one bowiem 
magazynów (rys. 4). 

19 The ultimate guide to dropshipping, wersja elektroniczna: https://www.google.pl/url?sa=t-
&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CEAQFjAB&url=http%3A%2
F%2Fecommerce.shopify.com%2Fassets%2FUltimate%2520Guide%2520to%2520Dropshipping.
pdf [24.03.2014].

20 http://www.prweb.com/releases/china/wholesale/prweb427625.htm, dn. 01.04.2014 r.
21 Badanie miało charakter ankiety internetowej i było skierowane do pracowników sklepów 

internetowych różnych branż i tyczyło się aspektów logistycznych funkcjonowania handlu elektro-
nicznego. Zaproszenia do badania wysyłane były za pomocą poczty elektronicznej bezpośrednio 
na adresy mailowe sklepów, podane na ich stronach internetowych. W obu przypadkach rozesłano 
ponad 2 tysiące zaproszeń, z czego w roku 2012 udział w badaniu wzięło 110 e-sklepów, a w roku 
2013 – 129 respondentów.
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Rysunek 4. Powierzchnia magazynowa sklepów internetowych w latach 2012–2013

Źródło: badania własne

Jak widać na rys. 5 najwięcej e-sklepów działających na zasadach dropship-
pingu reprezentuje branżę dom i ogród, następnie odzież i obuwie, a na trzecim 
miejscu plasują się artykuły biurowe, przemysłowe i dziecięce. Wyniki badań po-
twierdzają również, że sklepy te to mikro- i małe przedsiębiorstwa. 69% ankieto-
wanych e-sklepów to działalności jednoosobowe, a kolejne 27% zatrudnia mak-
symalnie 10 pracowników. 

Rysunek 5. Podział e-sklepów funkcjonujących w dropshippingu ze względu na branżę

Źródło: badania własne

Niewielka liczebność zatrudnienia nie wpływa jednak na wielkość asor-
tymentu oferowanego w sklepach objętych badaniem – co piąty elektroniczny 
sklep ma w ofercie od 100 do 500 produktów, blisko 40% ankietowanych posia-
da 500–2000 pozycji asortymentowych, natomiast co trzeci sklep oferuje nawet 
do 10 tysięcy różnych produktów.
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Rysunek 6. Model funkcjonowania e-sklepów nie posiadających magazynu w 2013 roku

Źródło: badania własne

Blisko trzy na dziesięć sklepów wirtualnych działa według typowego lo-
gistycznego modelu dropshippingu, pełniąc jedynie funkcję pośrednika pomię-
dzy klientem a dystrybutorem. Pozostałe e-sklepy same wykonują czynności 
logistyczne, dokonując najpierw zakupu towaru, a następnie wysyłki, co widać 
na rys. 6. Ponad połowa e-sklepów przekazuje swoim dostawcom informacje 
o zamówieniach codziennie, 22% kilka razy w tygodniu i dokładnie tyle samo raz 
w tygodniu bądź rzadziej.

Rysunek 7. Częstotliwość przekazywania informacji o zamówieniach dostawcom

Źródło: badania własne

Imponująca jest szybkość realizacji zamówienia, bowiem w 6 na 10 przypad-
ków wysyłka towaru następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłynięcia zamó-
wienia od klienta, w 22% przypadków realizacja zamówienia trwa nie dłużej niż 
48 godzin.
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shippingu dokonywało sprzedaży za pośrednictwem serwisów aukcyjnych, w roku 
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w obu badaniach wszystkie sklepy wskazały, iż handlują na platformie Allegro.pl. 
Dwie trzecie sklepów obejmuje swoim zasięgiem rynek polski, pozostałe sklepy 
wysyłają swoje towary do krajów europejskich, szczególnie do UE. 

Rysunek 8. Liczba miesięcznych zamówień

Źródło: badania własne

Mimo szerokiej oferty asortymentowej, szybkiej realizacji zamówień i dzia-
łaniu nawet poza granicami kraju, polskie sklepy dropshippingowe nie mogą po-
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realizując nie więcej niż 10 zamówień w ciągu miesiąca. Ponad 11% sklepów ob-
sługuje ponad 500 zamówień miesięcznie (rys. 8). 

Rysunek 9. Okres funkcjonowania e-sklepu

Źródło: badania własne
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w systemie outsourcingu logistycznego, co jest wynikiem o 20% gorszym w sto-
sunku do roku 2012. O blisko 10% zmalała również liczba sklepów ze stażem 
od roku do dwóch. Wydaje się, że najlepiej radzą sobie sklepy, które rozpoczęły 
działalność dropshippingową co najmniej 3 lata temu, w okresie, kiedy do Polski 
dotarł trend prowadzenia e-handlu bez przymusu posiadania magazynów. Firmy 
te mają stałych i pewnych dostawców oraz doświadczenie w prowadzeniu sprze-
daży w roli pośrednika, co pozwala im funkcjonować sprawnie. 

Zakończenie

Dropshipping to rozwijający się model biznesu mający globalny charakter. 
Jest to bardzo prosty proces, który pozwala funkcjonować na rynku detalicznym 
e-sprzedawcom. Hurtownia dropshippingowa ma jedną podstawową funkcję 
– jest nią przesłanie towaru z magazynu do klienta w imieniu e-sklepu. Dropship-
per może dokonywać wysyłki z dowolnego miejsca na świecie, dlatego klienci 
mogą zamawiać towary z innych części globu.

Największą zaletą, którą wymieniają e-sprzedawcy działający na zasadach 
dropshippingu jest to, że nie muszą już martwić się o kontrolowanie i inwentary-
zację swoich zapasów, ponieważ obowiązek ten spada na dostawcę. Stosując drop-
shipping sklep internetowy nie zamraża pieniędzy w zapasach i nie musi zatrudniać 
dużej liczby pracowników. Jest to dobra inwestycja, powalająca na oszczędności, 
gdyż nie trzeba już samodzielnie organizować dostaw dużych ilości swoich towa-
rów do sprzedaży detalicznej, więc redukuje się koszty logistyki22. 

Ten szczególny rodzaj systemu jest bardzo korzystny dla internetowych skle-
pów lub działających na bazie katalogów wysyłkowych, pozwala bowiem bez 
dużych nakładów finansowych wygenerować sprzedaż. Ponadto wielu klientów, 
którzy kupują produkty w Internecie nie zdaje sobie sprawy, że wysyłki dokonuje 
zupełnie inny podmiot, a nie sklep, w którym dokonali zakupu. W sprawnie funk-
cjonującym modelu dropshippingu klient nie odczuwa opóźnienia dostawy zamó-
wienia wynikającego z luki czasowej pomiędzy złożeniem zamówienia a przeka-
zaniem go do realizacji i wysyłki. 
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Streszczenie

Dropshipping jest modelem logistycznym, którego dynamiczny rozwój w najbliż-
szych latach zapewne będzie zmieniał oblicze polskiego handlu elektronicznego, dlatego 
warto zapoznać się z tym modelem bliżej i poznać jego istotne cechy. W artykule opisano 
wady i zalety dropshippingu oraz przesłanki do jego zastosowania. Najważniejszą zale-
tą funkcjonowania e-sklepu w tym modelu są niskie, wręcz bliskie zeru koszty otwar-
cia i prowadzenia wirtualnej działalności. W artykule autorka zaprezentowałarównież, 
opierając się na badaniach własnych, charakterystykę polskich e-sklepów działających 
w tym modelu. 

Summary

DROPSHIPPINg LOgISTICS AS A MODEL FOR THE CONDUCT 
OF E-COMMERCE 

Dropshipping is a logistic model, the dynamic growth in the coming years will 
probably change the face of Polish e-commerce, so you should familiarize yourself with 
the model closer and get to know its essential features. The article describes the advan-
tages and disadvantages of dropshipping and conditions for its use. The most important 
advantage of the functioning of the e-shop in this model are low, almost close to zero 
costs of opening and running a virtual business. The article presents the characteristics of 
Polish e-shops operating in this model based on the author’s own research.




