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WSTĘP 
 
 
Niniejsza monografia stanowi siódmą z kolei publikację z cyklu Ekonomia  

i zarządzanie w teorii i praktyce, której Autorami są słuchacze studiów dokto-
ranckich oraz młodzi pracownicy naukowi Wydziału Ekonomiczno-Socjolo-
gicznego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz innych ośrod-
ków naukowych z całego kraju. 

Przedstawione w książce zagadnienia nawiązują do aktualnych zjawisk wy-
stępujących we współczesnej organizacji i jej otoczeniu. Z uwagi na szeroki 
zakres tematyczny poszczególnych rozdziałów zostały one przedstawione  
w trzech częściach: finanse, rachunkowość i podatki, aktualne problemy zarzą-
dzania. 

W pierwszej części poruszono wiele aspektów zarządzania finansami,  
w tym zarządzanie wartością firmy, wycenę marki, finansowanie firm rodzin-
nych, instrumenty finansowe i źródła finansowania działalności różnych przed-
sięwzięć. 

Zarządzanie wartością firmy (VBM) stanowi wciąż aktualną koncepcję, 
podlegającą badaniom empirycznym prowadzonym na szeroką skalę zarówno  
w Polsce, jak i na świecie. Kluczowym jej elementem jest ekonomiczna wartość 
dodana (EVA), pozwalająca zmierzyć wartość przedsiębiorstwa. Wyniki badań 
na ten temat obejmujące kluczowe banki na GPW prezentuje rozdział 1. Kolejny 
rozdział związany jest z bardzo istotnym czynnikiem determinującym wartość 
przedsiębiorstwa – marką, wartością niematerialną wymagającą zastosowania 
specyficznych metod pomiaru. Autorzy przedstawili tradycyjne podejście do 
wyceny marki, czyli metodę Interbrand, ilustrując jej wykorzystanie w praktyce 
dla marki lodów Augusto. 

Istotną dla rozwoju gospodarki światowej i polskiej jest przedsiębiorczość 
rodzinna, której charakterystyczną cechą, odróżniającą ją od innej działalności 
gospodarczej, stanowi sukcesja. Zagadnieniom związanym z międzygeneracyj-
nym transferem władzy i własności poświęcono rozdział 3 monografii. Następny 
rozdział dotyczy specyficznych instrumentów finansowych, jakimi są islamskie 
obligacje zamienne. Autor przedstawił istotę islamskiego systemu finansowego 
oraz mechanizmy funkcjonowania w nim obligacji zamiennych.  

W części monografii dotyczącej finansów Autorzy poruszyli także kwestie 
takich źródeł finansowania jak sponsoring (rozdział 5) i rządowe programy 
finansowego wsparcia rodzin (rozdział 6). 
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W drugiej części monografii prezentowane są zagadnienia dotyczące ra-
chunkowości i podatku dochodowego. Autorzy podjęli w niej badania na temat 
kluczowych problemów szeroko rozumianej rachunkowości jako systemu po-
miaru działalności gospodarczej, stanowiącego źródło informacji w podejmowa-
niu decyzji ekonomicznych przez różnych użytkowników. O roli systemu 
rachunkowości dla nadzoru korporacyjnego traktuje rozdział 7, w którym 
Autorka podkreśla znaczenie polityki rachunkowości Banku Lehman Brothers  
w działaniu mechanizmów nadzorczych.  

Rachunkowość dziś to system zintegrowany obejmujący dwa kluczowe 
podsystemy – rachunkowość finansową i zarządczą. Przykładem tej integracji 
jest raportowanie o segmentach działalności, będące przedmiotem rozważań 
zawartych w kolejnym rozdziale. Autorka – na przykładzie przedsiębiorstwa 
działającego na globalnym rynku – dokonała analizy procesu integracji rachun-
kowości finansowej i zarządczej oraz zaprezentowała jej efekty w postaci 
raportowania według segmentów działalności. 

Pozyskanie informacji finansowej wymaga funkcjonowania systemu ewi-
dencji, powszechnie znanego jako system finansowo-księgowy. Czynności 
związane z obsługą księgową przedsiębiorstw coraz częściej stanowią przedmiot 
outsourcingu, a obecnie przybierają formę księgowości on-line, prowadzonej 
przez uprawnione podmioty, jakimi są biura rachunkowe. Autorka rozdziału 
poświęconego temu zagadnieniu wskazała wady i zalety usług księgowo-
podatkowych on-line, bazując na polskich doświadczeniach w tym zakresie. 

Szczególnym czynnikiem determinującym jakość informacji generowanych 
przez system rachunkowości jest w wielu krajach, w tym w Polsce, podatek 
dochodowy. Jego regulacje prawne bardzo często odbiegają od zasad przyjętych 
w prawie bilansowym, co prowadzi do odmiennego pomiaru skutków finanso-
wych tych samych zdarzeń gospodarczych, a w rezultacie do ustalania dwóch 
wyników działalności gospodarczej: wyniku finansowego (ustalanego zgodnie  
z prawem bilansowym) i wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania 
zgodnej z regulacjami prawa podatkowego). Tym problemom poświęcono 
kolejne trzy rozdziały. W jednym z nich Autorka wskazała praktykę szacowania 
dochodu w Niemczech, podkreślając możliwość ich zastosowania w Polsce.  
W kolejnych Autorzy podejmują problematykę wyceny – w kontekście bilanso-
wym i podatkowym – szczególnego składnika majątku gospodarstwa rolnego, 
jakim jest nieruchomość rolna, podkreślając brak rozwiązań w tym zakresie  
w warunkach polskiej gospodarki. Kontynuacją tego wątku jest problematyka 
następnego rozdziału poświęconego podatkowi dochodowemu w rolnictwie  
i jego relacji do ksiąg rachunkowych. Wprowadzenie obowiązkowego stosowa-
nia systemu rachunkowości w rolnictwie polskim, a także zamiana podatku 
rolnego na podatek dochodowy to niewątpliwe efekt działania Unii Europejskiej, 
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ale to również szansa na sprawne zarządzanie gospodarstwem rolnym dzięki 
informacjom generowanym przez ten system. 

Rachunkowość to nie tylko ewidencja księgowa i sprawozdania finansowe, 
ale także rachunkowość zarządcza wykorzystująca nowoczesne narzędzia po-
miaru i prezentacji skutków finansowych podejmowanych w organizacji decyzji. 
Jednym z nich jest Balanced Scorecard (BSC), czyli zbilansowana karta wyni-
ków. Jest ona narzędziem uniwersalnym, mającym zastosowanie w różnych 
organizacjach i służy realizacji ich strategii. Autor rozdziału 13 pokazuje jej 
wykorzystanie w specyficznej organizacji, jaką jest uniwersytet. Określa zna-
czenie misji w procesie projektowania BSC i przedstawia wybrane modele tego 
narzędzia dla uczelni wyższych w Polsce. 

Trzecią, ostatnią część monografii stanowią rozdziały poświęcone różnym 
zagadnieniom nauk o zarządzaniu. Czytelnik znajdzie w niej problemy związane 
z zarządzaniem zasobami ludzkimi, marketingiem czy logistyką. W rozdziale 14 
autorka prezentuje różnorodność poszczególnych generacji pracowników i wska-
zuje wynikające z nich konsekwencje dla polityki personalnej firmy. Rozdział 
kolejny zawiera rozważania dotyczące powiązań systemów oceny pracowników 
z wybranymi elementami zarządzania zasobami ludzkimi. Autorka rozdziału 16 
przedstawia możliwość wykorzystania myślenia lateralnego w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi na przykładzie sztuki wojny sun tzu. W rozdziale 17 prezen-
towane są wyniki badań poświęconych postawom studentów wobec pracy  
w nowoczesnych centrach biznesowych. 

W kolejnym rozdziale Autorka przedstawiła koncepcję badania wizerunku 
miasta wykorzystującą łańcuch skojarzeń. Przedmiotem zainteresowania Autora 
następnego rozdziału są najważniejsze wątki w dyskusji o źródłach kreowania 
przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa; wskazano w nim te 
źródła, które przesądzają o zdolności przedsiębiorstwa do rozwijania zbioru 
przewag okresowych. Z kolei w rozdziale 20 omówiono proces przepływu 
towarów oferowanych za pośrednictwem wirtualnych łańcuchów dostaw, ofertę 
asortymentową handlu elektronicznego i preferencje e-klienta.  

Ostatnie dwa rozdziały monografii dotyczą systemu transportowego i jego 
sprawnego funkcjonowania. W jednym z nich przedstawiono problem kongestii 
transportowej w aglomeracji łódzkiej, w drugim zagadnienie dostępności trans-
portowej regionów.  

Reasumując, niniejsza monografia stanowi wkład w dyskusję na temat aktu-
alnych problemów nurtujących globalną gospodarkę – porusza wiele interesują-
cych kwestii, nowych zagadnień, które wymagają dalszych badań. Może stano-
wić inspirację nie tylko do pracy naukowej, ale także pomoc we wdrażaniu 
innowacyjnych rozwiązań do praktyki gospodarczej. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż w gronie Autorów są młodzi naukowcy, zarów-
no ci, którzy publikowali swoje teksty w poprzednich edycjach monografii, jak  
i ci, dla których jest to pierwsze recenzowane opracowanie. 
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Książka jest adresowana do osób, które interesują się problematyką finan-
sów, rachunkowości i zarządzania. Zawarte w niej treści mogą być również 
przydatne dla nauczycieli akademickich i studentów kierunków ekonomicznych 
– ekonomii, finansów i rachunkowości, zarządzania i logistyki – stanowiąc 
uzupełnienie wykładów kierunkowych i specjalizacyjnych. 

 
Ewa Walińska  

 
 
 
 
 



 

ŁUKASZ FLORCZAK 

EVA JAKO KLUCZOWY ELEMENT STRATEGII WZROSTU 
WARTOŚCI FIRMY – ANALIZA POLSKIEGO SEKTORA 

BANKOWEGO 

Wstęp 
 
Zagadnienia związane z tematyką zarządzania wartością firmy (value-based 

management – VBM) już od dłuższego czasu wzbudzają coraz większe zaintere-
sowanie zarówno teoretyków, jak i praktyków zarządzania. W ciągu ostatnich 
dwóch dekad setki firm wdrożyło systemy VBM. Wśród nich można wskazać 
przedsiębiorstwa zagraniczne (np. Coca-Cola, Hewlett Packard, T-Mobile, 
Royal Dutch Shell, Lloyds Bank) oraz polskie (np. PKN Orlen, KGHM Polska 
Miedź, Grupa Tauron, Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, Katowicki Holding 
Węglowy SA). Powodem takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim rosnąca 
rola inwestorów instytucjonalnych, którzy wymagają, aby kadra zarządzająca 
spółki koncentrowała się głównie na kreowaniu wartości dla właścicieli kapitału. 
Ze względu na fakt, iż trudno jest kontrolować to, czego nie można zmierzyć, 
systemy VBM wymagają wykorzystania miernika tworzenia wartości ekono-
micznej, który umożliwi powiązanie interesów właścicieli firmy z celami zarzą-
du oraz kadry menedżerskiej średniego i niższego szczebla, a przez to w efekcie 
końcowym przyczyni się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. 

Celem niniejszego opracowania jest zbadanie poziomu kreowanej wartości 
przez wybrane banki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w War-
szawie. Badania przeprowadzone na próbie 12 banków mają charakter ilościowy 
i są oparte na analizie bankowej ekonomicznej wartości dodanej, jej relacji do 
kapitału zainwestowanego oraz korelacji pomiędzy tworzoną wartością a stopą 
zwrotu z akcji na przestrzeni ostatnich 10 lat. 

 
 

1. Zarys koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa 
 
Tradycyjne mierniki oceny efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa 

często odnosiły się do zysku, który jest kryterium dość łatwym do zrozumienia 
zarówno w kręgach akcjonariuszy, jak i wśród kadry menedżerskiej oraz pra-
cowników. Tymczasem zysk jako kategoria księgowa charakteryzuje się wielo-

                                    
 Asystent, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania UŁ. 
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ma wadami1, a jego maksymalizacja wcale nie musi wiązać się ze zwiększaniem 
wartości firmy, którą – ze względu na rosnącą presję ze strony rynków kapitało-
wych – coraz częściej przyjmuje się za miarę sukcesu danej organizacji. Wobec 
tego wskazane jest zwrócenie uwagi na fakt, iż nie należy postrzegać wartości 
przedsiębiorstwa tylko i wyłącznie przez pryzmat zysków księgowych, ale także  
z perspektywy efektywności wykorzystania kapitału oraz jego kosztu. Warto 
przytoczyć w tym miejscu słowa J. Jeżaka, który wskazuje, iż „myślenie  
o wartości musi łączyć ze sobą […] dwa tak ważne obszary zarządzania, jak 
strategia i finanse. To scalenie jest niezbędne na wszystkich poziomach zarzą-
dzania strategicznego i operacyjnego, przy formułowaniu strategii wzrostu 
wartości, a także przy jej realizowaniu i kontroli”2. W związku z powyższym 
zarówno akcjonariusze, jak i menedżerowie potrzebowali nowego układu odnie-
sienia, który stanowiłby pomost pomiędzy wymaganiami inwestorów, budżetem 
firmy oraz wynikami operacyjnymi i wyceną giełdową.  

Mimo, iż literatura podaje szerokie spektrum definicji zarządzania wartością 
firmy, zdaniem autora niniejszego artykułu, najciekawsze podejście w tym zakre-
sie zaprezentowali K. Pniewski oraz B. Bartoszewicz, którzy zdefiniowali VBM 
jako koncepcję pozwalającą „uporządkować całość spraw kształtujących wartość 
firmy oraz zaprojektować i wdrożyć mechanizmy wpływania na jej wzrost […]. 
Pozwala ona również przekładać nadrzędne cele wzrostu wartości na konkretne 
działania organizacji i motywować pracowników do podejmowania odpowiednich 
decyzji”3. 

Całościowy schemat przedstawiający ustrukturyzowane podejście do zarzą-
dzania wartością firmy został przedstawiony na rysunku 1. Obrazuje on w jaki 
sposób tworzenie wartości ekonomicznej oraz jej komunikacja przekładają się 
na wartość rynkową przedsiębiorstwa. Zdaniem specjalistów firmy doradczej 
Deloitte prawidłowo skonstruowany system VBM powinien określać przede 
wszystkim następujące cztery kwestie4: 

                                    
1 Do wad zysku księgowego jako kryterium oceny efektywności funkcjonowania przedsię-

biorstwa można zaliczyć: (1) memoriałowy sposób liczenia; (2) sposób i termin zawiązywania  
i rozwiązywania rezerw, który często wywiera istotny wpływ na wielkość osiąganego zysku;  
(3) wyłączenie z obliczeń wydatków dotyczących przyszłych inwestycji; (4) brak uwzględnienia 
skali działania przedsiębiorstwa, a także możliwości efektywniejszego wykorzystania kapitałów 
własnych oraz kondycji finansowej spółki; (5) brak uwzględnienia czynnika czasu. Szczegółowe 
omówienie przedstawionych wad zostało przedstawione w: J. Jeżak, Ład korporacyjny. Doświad-
czenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 99–101 oraz A. Rappaport, 
Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999, s. 15–35. 

2 J. Jeżak, Ład korporacyjny…, s. 114. 
3 K. Pniewski, B. Bartoszewicz, Kreowanie wartości jako cel nadrzędny, [w:] A. Szablewski, 

K. Pniewski, B. Bartoszewicz (red.), Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, 
Poltext, Warszawa 2008, s. 53. 

4 Ibidem, s. 62. 
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1) W jaki sposób mierzyć tworzenie wartości?  
2) W jaki sposób sformułować i komunikować strategię wzrostu wartości 

firmy? 
3) W jaki sposób dokonać integracji celów i strategii wzrostu wartości  

z systemem zarządzania efektywnością firmy? Jak zarządzać realizacją strategii 
wzrostu wartości? 

4) W jaki sposób motywować kadrę pracowniczą do podnoszenia wartości? 
W ramach pierwszego obszaru systemu VBM należy wyznaczyć jeden kon-

kretny i mierzalny cel, który będzie odzwierciedlał aspiracje firmy związane  
z zapewnieniem maksymalnego zwrotu dla akcjonariuszy, przy równoczesnym 
uwzględnieniu interesów pozostałych interesariuszy (tj. klientów, pracowników, 
społeczności lokalnej, środowiska naturalnego, dostawców oraz kredytodaw-
ców). Cel ten powinien być również możliwy do kaskadowania na niższe szcze-
ble zarządzania w późniejszych etapach związanych z procesem implementacji 
strategii, aby umożliwić pracownikom wzięcie odpowiedzialności za swoje 
działania, a tym samym przyczynić się do zwiększenia zaangażowania w ramach 
realizowanych przez nich inicjatyw.  

W ramach drugiego obszaru systemu VBM należy opracować strategię, czy-
li tzw. spójną koncepcję działania („plan gry”), która umożliwi przedsiębior- 
stwu osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku. Zdaniem J.B. Barneya oraz 
W.S. Hesterlya firma może osiągnąć przewagę konkurencyjną, jeżeli przy 
danych zasobach jest w stanie wygenerować lepsze wyniki ekonomiczne (mie-
rzone m.in. poprzez porównanie osiągniętej stopy zwrotu z zaangażowanego 
kapitału z jego kosztem) aniżeli jej konkurenci5. Trafnie podsumował tę kwestię 
T. Dudycz, zdaniem którego „przewaga konkurencyjna odróżnia przedsiębior-
stwo od konkurencji i dzięki temu może ono osiągać większy zwrot dla akcjona-
riuszy. Ma ona znaczenie w tworzeniu wartości, jeżeli prowadzi do wyższej 
ceny, niższych kosztów, większej sprzedaży itd.”6 W związku z powyższym na 
proces formułowania strategii składają się trzy kluczowe etapy7: 

1) identyfikacja oczekiwań inwestorów oraz analiza strategiczna dotycząca 
możliwości budowania wartości firmy; 

2) zdefiniowanie możliwych scenariuszy wzrostu wartości oraz wybór op-
tymalnego wariantu; 

3) dopracowanie wybranego scenariusza do postaci strategii wzrostu war-
tości, która zawiera rozłożenie nadrzędnego celu wzrostu na cele cząstkowe oraz 
identyfikacja inicjatyw strategicznych, które mogą zmienić kierunek działań 
firmy. 

                                    
5 J.B. Barney, W.S. Hesterly, Strategic management and competitive advantage. Concepts 

and cases, Prentice Hall, 4th edition, New Jersey 2011, s. 42–43. 
6 T. Dudycz, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005, s. 31. 
7 W. Gorzeń, K. Piernicki, K. Pniewski, Formułowanie i komunikacja strategii wzrostu war-

tości, [w:] A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz (red.), Value Based Management…, 
s. 110–111. 
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Rysunek 1. Schemat systemu zarządzania wartością firmy 
Źródło: K. Pniewski, B. Bartoszewicz, Kreowanie wartości jako cel nadrzędny, [w:] A. Sza-

blewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz (red.), Value Based Management – koncepcje, narzędzia, 
przykłady, Poltext, Warszawa 2008, s. 57 (modyfikacje własne); P. Szczepankowski, Wycena  
i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 30. 
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Ze względu na fakt, iż każdą strategię trzeba wyjaśnić sporej grupie intere-
sariuszy (m.in. pracownikom, dostawcom, obecnym oraz potencjalnym inwe-
storom), należy wziąć pod uwagę, aby była ona stosunkowo prosta (powinna  
dać się rozrysować na jednej kartce papieru – im więcej aspektów traktowane 
jest w firmie jako kluczowe, tym trudniej o ich spójne połączenie) oraz charakte-
ryzowała się jednoznacznością kluczowych wyborów i celów8. 

Mimo, że strategia może być stosunkowo prosta, nie musi to oznaczać, że 
jej implementacja będzie łatwa. Kluczem do sukcesu na tym etapie jest jej 
rygorystyczne wdrożenie na poziomie operacyjnym9, natomiast wśród najczę-
ściej wykorzystywanych narzędzi można wyróżnić Strategiczną Kartę Wyników 
(która umożliwia dopracowanie i wyjaśnienie pracownikom wizji i strategii 
przedsiębiorstwa, planowanie i wyznaczanie celów, a także monitorowanie rea-
lizacji strategii oraz uczenie się10), plany dziedzinowe oraz budżety. 

W końcu nie należy zapominać o systemie motywacyjnym, który powinien 
stanowić integralną część systemu zarządzania wartością firmy. Eksperci  
w zakresie koncepcji VBM podkreślają, że kreowanie wartości rozpoczyna się 
już na samym dole hierarchii organizacyjnej, a docelowo „ma spowodować, aby 
wszyscy członkowie organizacji zaczęli myśleć i postępować tak, jak jej właści-
ciele, mając, dzięki programowi motywacyjnemu, w tym swój osobisty in-
teres”11 – pracownicy są bowiem wynagradzani adekwatnie do ich wkładu  
w budowanie wartości, co z kolei implikuje podejmowanie lepszych decyzji, 
wzrost dyscypliny oraz efektywności ich pracy12. 

 
 

2. Ekonomiczna wartość dodana jako miernik tworzonej wartości 
 

Nieodzownym elementem każdego systemu VBM jest miernik tworzenia 
wartości ekonomicznej (zwany również miernikiem kreowanej wartości lub 
miernikiem okresowych wyników działalności), który powinien zintegrować 
oczekiwania inwestorów działających na rynkach kapitałowych z perspektywą 
kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za wyniki przedsiębiorstwa, a przy tym 
stanowi centralne narzędzie zarządcze odzwierciedlające wszystkie wymiary 
mające istotne znaczenie dla zwiększania wartości firmy13. Miernik, stanowiący 

                                    
 8 K. Obłój, Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy,  

Poltext, Warszawa 2010, s. 170–172. 
 9 Ibidem, s. 167. 
10 R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działa-

nie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 30. 
11 A. Cwynar, K. Zawadzki, I. Kliś, B. Bielak, K. Sowińska-Bonder, Wdrażanie systemu 

VBM, [w:] A. Cwynar, P. Dżurak (red.), Systemy VBM i zysk ekonomiczny, Poltext, Warszawa 
2010, s. 239. 

12 T. Dudycz, Zarządzanie wartością…, s. 35. 
13 A. Ehrbar, EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa 

2000, s. 1. 
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szkielet koncepcji VBM, powinien przede wszystkim umożliwiać sprawne 
zarządzanie kapitałem, zwiększanie przychodów oraz kontrolę kosztów, a przez 
to spełniać swoją funkcję na pograniczu czterech obszarów związanych z: po-
miarem okresowych wyników działalności, oceną opłacalności projektów 
inwestycyjnych, wdrożeniem system motywacyjnego oraz wyceną przedsiębior-
stwa (por. rysunek 2). 
 

 
Rysunek 2. Rola miernika tworzenia wartości ekonomicznej w koncepcji VBM 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Pniewski, B. Bartoszewicz, Pomiar tworzonej 
wartości w systemie zarządzania wartością, [w:] A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz 
(red.), Value Based Management…, s. 70; A. Cwynar, VBM jako system kontroli menedżerskiej  
– geneza, istota, kondycja, [w:] A. Cwynar, P. Dżurak P. (red.), Systemy VBM i zysk ekonomiczny, 
Poltext, Warszawa 2010, s. 56. 

 
Koncepcją najbardziej rozpowszechnioną w zakresie pomiaru tworzonej 

wartości, a jednocześnie wzbudzającą sporo kontrowersji w środowisku akade-
mickim, jest ekonomiczna wartość dodana (economic value added – EVA®14), 
której podstawą kalkulacji jest koncepcja zysku rezydualnego (zwanego również 
zyskiem ekonomicznym) rozumianego jako nadwyżka wypracowanego wyniku 
operacyjnego po opodatkowaniu ponad koszt kapitału przedsiębiorstwa. Zasad-
niczą przewagą ekonomicznej wartości dodanej nad zyskiem księgowym jest 
uwzględnienie kosztu kapitału własnego, który stanowi minimalną akceptowalną 
stopę zwrotu z inwestycji kapitałowej. Często kategoria ta określana jest mianem 
kosztu utraconych korzyści, ponieważ szacowana jest jako stopa zwrotu  
z alternatywnych inwestycji dostępnych dla inwestorów na rynku, które charak-
teryzują się podobnym ryzykiem. W związku z powyższym firma kreuje wartość 

                                    
14 Koncepcja opracowana i zastrzeżona przez amerykańską firmę konsultingową Stern  

Stewart & Co. 

MTWE 

Zwiększaj 
przychody

Kontroluj 
koszty 

Zarządzaj 
kapitałem 

Pomiar okresowych 
wyników działalności 

Budżetowanie  
kapitałowe 

Program motywacyjnego 
wynagradzania 

Wycena  
przedsiębiorstwa 



EVA jako kluczowy element strategii wzrostu wartości firmy… 

 

17 

dla inwestorów, jeżeli potrafi zarobić więcej niż wynosi jej koszt kapitału 
wyrażony w jednostkach pieniężnych15. 

Podstawową formułę umożliwiająca kalkulację EVA można przedstawić za 
pomocą dwóch ekwiwalentnych postaci16: 

 

ttBEGtt WACCICNOPATEVA   

  tBEGttt ICWACCROICEVA   

gdzie:  
NOPAT  – zysk operacyjny po opodatkowaniu (net operating profit after tax), 
IC  – kapitał zainwestowany (invested capital), 
ROIC  – stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (return on invested capital), 
WACC  – średnioważony koszt kapitału (weighted average cost of capital), 
tBEG  – początek okresu pomiaru, 
t  – okres pomiaru. 

 
Zastosowany w powyższym wzorze NOPAT stanowi „wynik finansowy 

osiągnięty na podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, pomniej-
szony o amortyzację oraz o podatek, jaki zostałby przez nie zapłacony, gdyby 
zredukować je wyłącznie do tej działalności”17. Z kolei zainwestowany kapitał 
stanowi „środki zaangażowane w podstawową działalność operacyjną przedsię-
biorstwa, dzięki którym został osiągnięty zysk NOPAT”18. W końcu WACC 
stanowi średnią z kosztów kapitału własnego i obcego, która została zważona 
udziałami każdego z kapitałów w stosunku do ich sumy. 

Dotychczas zaprezentowana koncepcja ekonomicznej wartości dodanej od-
nosi się jednak tylko i wyłącznie do firm działających w sektorze pozafinanso-
wym. Niemniej, istnieje możliwość jej zaadaptowania do specyfiki sektora 
bankowego (który różni się od przedsiębiorstw z sektora pozafinansowego 
przede wszystkich charakterem działalności oraz związanym z nim odmiennym 
schematem budowy sprawozdań finansowych). Wówczas tzw. bankowa ekono-
miczna wartość dodana zostanie opisana formułą19: 

                                    
15 R.A. Brealey, S.C. Myers., F. Allen, Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin, 

10th edition, New York 2011, s. 709. 
16 T. Koller, M. Goedhart, D. Wessels, Valuation. Measuring and Managing the Value of 

Companies, John Wiley & Sons, 5th edition, New Jersey 2010, s. 117. 
17 A. Cwynar, Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych zysków ekonomicznych 

(EVA), [w:] M. Panfil, A. Szablewski (red.), Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, 
Poltext, Warszawa 2011, s. 363. 

18 Ibidem. 
19 D. Siudak, Wybrane aspekty ekonomicznej wartości dodanej w bankowości, [w:] D. Za-

rzecki (red.), Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, t. 1, Wydział Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 548. Szczegółowe 
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( )(1 ) e E BEGBEVA BOP T k K      

gdzie:  
BOP  – bankowy zysk operacyjny, 
T  – stopa podatku dochodowego od osób prawnych, 
ke  – koszt kapitału własnego, 
KE(BEG)  – księgowa wartość kapitału własnego na początku badanego okresu. 

 
Następnie dokonując przekształceń matematycznych, wskaźnik BEVA oraz 

wskaźnik rentowności kapitału własnego oparty na bankowym zysku operacyj-
nym po opodatkowani (ROEBOP) można przedstawić w następujący sposób20: 
 

( )

(1 )
e E BEG

E

BOP T
BEVA k K

K
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(1 )
BOP

E BEG

BOP T
ROE

K

 
  

 
co z kolei umożliwia sprowadzenie BEVA do postaci: 
 

( )( )BOP e E BEGBEVA ROE k K    
 
Interpretacja bankowej wartości dodanej jest identyczna, jak w przypadku 

przedsiębiorstw niefinansowych – spółka kreuje wartość dla akcjonariuszy, gdy 
rentowność operacyjna zainwestowanego kapitału jest wyższa aniżeli koszt 
kapitału. 

 
 

3. Opis badania 
 
Badaniu poddane zostało 12 banków notowanych na Warszawskiej Giełdzie 

Papierów Wartościowych, które w latach 2003–2012 wchodziły w skład indeksu 
WIG-Banki. Na podstawie danych finansowych opublikowanych w serwisach: 
notoria.pl, money.pl, bankier.pl oraz stooq.pl obliczona została bankowa eko-
nomiczna wartość dodana generowana przez każdy z badanych podmiotów,  
a następnie – w celu oszacowania efektywności działania – zbadana została 

                                    
omówienie różnic w budowie sprawozdań finansowych dla przedsiębiorstw spoza sektora finan-
sowego oraz dla banków, a także implikacje z tego wynikające dla kalkulacji ekonomicznej 
wartości dodanej można znaleźć w: D. Siudak, Wybrane aspekty…, s. 547–548. 

20 Ibidem, s. 548–549. 
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relacja tworzonej wartości w stosunku do kapitału zainwestowanego w każdy  
z banków oraz korelacja pomiędzy ekonomiczną wartością dodaną wypracowa-
ną w okresie każdego roku a roczną stopą zwrotu z akcji. 

Do obliczenia bankowej ekonomicznej wartości dodanej wykorzystano 
wzór prezentowany na łamach niniejszego artykułu. Bankowy zysk operacyjny 
oraz wartość księgowa kapitału własnego zostały pobrane z bazy danych do-
stępnej w serwisie notoria.pl. W przypadku wystąpienia braków – wśród opubli-
kowanych danych finansowych, zostały one uzupełnione o stosowne informacje 
opublikowane przez serwisy bankier.pl oraz money.pl. Koszt kapitału własnego 
został oszacowany w oparciu o model wyceny aktywów kapitałowych (capital 
assets pricing model – CAPM), który określony jest wzorem21: 

 
( )e f m fk r r r     

gdzie:  
ke  – koszt kapitału własnego, 
rf   – stopa zwrotu wolna od ryzyka, 
β  – indeks ryzyka rynkowego firmy, 
rm – stopa zwrotu z rynku ogółem. 
 
Jako stopę zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka przyjęto średnią stopę 

zwrotu z 52-tygodniowych bonów skarbowych22. Indeks ryzyka rynkowego 
firmy23 (współczynnik β) został wyznaczony z wykorzystaniem analizy regresji 
dostępnej w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel, gdzie do obliczeń przyjęto 
tygodniowe stopy zwrotu z akcji badanych podmiotów oraz tygodniowe stopy 
zwrotu z rynku ogółem reprezentowanego przez indeks WIG24. Z kolei premia 
za ryzyko (czyli różnica pomiędzy stopą zwrotu z rynku ogółem a stopą zwrotu 
wolną od ryzyka) została przyjęta na powszechnie stosowanym przez analityków 
poziomie 5%. 

Ze względu na fakt, iż analizowane banki dysponują kapitałem własnym na 
bardzo zróżnicowanym poziomie, nieuzasadnione byłoby bezpośrednie porów-
nanie wytworzonych przez nie zysków ekonomicznych. W związku z powyż-
szym, jako miarę oceny efektywności budowania wartości przyjęto relację 
bankowej ekonomicznej wartości dodanej do zainwestowanego kapitału (w tym 
przypadku tożsamego z wartością księgową kapitału własnego) na początku 
każdego badanego okresu. 

                                    
21 W. Cwynar, Koszt kapitału własnego jako szczególna zmienna w rachunku zysku ekono-

micznego, [w:] A. Cwynar, P. Dżurak (red.), Systemy VBM…, s. 155. 
22 Dane pozyskane z serwisu bankier.pl. 
23 Obliczany jako iloraz kowariancji rentowności akcji badanego przedsiębiorstwa j oraz 

rynku m i wariancji rentowności rynku m. 
24 Dane pozyskane z serwisu stooq.pl. 
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Ostatnia część badania dotyczy związku pomiędzy bankową ekonomiczną 
wartością dodaną wytworzoną przez banki a roczną stopą zwrotu z ich akcji.  
Do badania powyższej zależności wykorzystana została analiza korelacji za po-
mocą dodatku Analysis ToolPak wchodzącego w skład arkusza kalkulacyjnego 
MS Excel. 

 
 

4. Uzyskane wyniki 
 
W analizowanym okresie najwyższą wartość dla inwestorów wypracowały 

kolejno banki: PKO BP (1,2 mln zł), PEKAO (0,85 mln zł) oraz BZ WBK  
(0,41 mln zł). Te same podmioty charakteryzowały się również najwyższym 
poziomem efektywności działania mierzonym relacją BEVA do kapitału zain-
westowanego (na poziomie 7–9%), choć w tym przypadku bardzo dobre wyniki 
uzyskał również BRE Bank (8%). Wśród spółek, które – biorąc pod uwagę 
wyniki średnioroczne – przyczyniły się do destrukcji wartości dla akcjonariuszy, 
można wskazać: BNP Paribas (–41 mln zł), Bank BPH (–34,5 mln zł) oraz Bank 
Ochrony Środowiska (–14 mln zł). Pełne zestawienie średnich wyników na lata 
2003–2012 przedstawiono na rysunku 3. 

 

 
Rysunek 3. Średnia BEVA oraz BEVA/IC dla banków w latach 2003–2012 

Źródło: opracowanie własne. 
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Biorąc pod uwagę ekonomiczną wartość dodaną wytworzoną w roku 2012, 
do liderów zaliczyć można te same banki, które uzyskały najlepsze wyniki 
średnie za ostatnie 10 lat, chociaż pod względem efektywności mierzonej relacją 
BEVA/IC najlepsze wyniki wypracowały: BRE Bank (14,7%), BZ WBK (9,5%) 
oraz Bank Handlowy (6,8%). Z kolei do banków, które charakteryzowały się 
najniższą efektywnością działania, zaliczyć można te same, które osiągnęły 
najgorsze wyniki w okresie ostatnich 10 lat. Pełne zestawienie wyników za 
ostatni rok zostało zaprezentowane na rysunku 4. 

 

Rysunek 4. BEVA oraz BEVA/IC dla banków w roku 2012 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Zdaniem B. Stewarta, ekonomiczna wartość dodana poddana stosownym 

korektom25 wykazuje korelację z wyceną giełdową na poziomie 60–80%26. 
Kwestia ta budzi jednak wiele kontrowersji, zwłaszcza w środowisku akademickim.  

                                    
25 Firma doradcza Stern Stewart & Co. Zidentyfikowała ponad 160 korekt księgowych wyko-

rzystywanych przy obliczaniu EVA w zależności od analizowanej branży, jednak ze względu na 
pracochłonność oraz trudności związane z ich zastosowaniem, w praktyce wykorzystuje się tylko 
od kilku do kilkunastu korekt.  

26 Zapis wywiadu z Bennettem Stewartem z 01.02.1996 r. Zob.: http://home.snc.edu/ 
eliotelfner/333/eva_5.htm (dostęp 30.06.2013). 

–

– –
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Tabela 1. Korelacja między bankową roczną ekonomiczną wartością dodaną a roczną stopą 
zwrotu z akcji w latach 2003–2012 

Nazwa banku PEO PKO BZW MIL BRE BOS 
Współczynnik 

korelacji 
–0,5903 –0,3821 –0,0637 0,0907 –0,1910 0,4026 

Nazwa banku ING BHW BPH NDA GTN BNP 
Współczynnik 

korelacji 
0,3238 0,4845 0,0754 0,0688 –0,4903 0,2154 

Źródło: opracowanie własne. 
 
W związku z powyższym, autor niniejszego artykułu postanowił przeprowadzić 
wstępne badanie, które miało na celu porównanie związku pomiędzy ekono-
miczną wartością dodaną generowaną przez poszczególne banki w okresie 
rocznym oraz roczną stopą zwrotu z akcji danej spółki, którą mogli uzyskać 
inwestorzy (por. tabela 1). Niestety uzyskane rezultaty są niejednoznaczne27  
– wśród badanych banków występowała zarówno korelacja dodatnia (7 podmio-
tów), jak i ujemna (5 podmiotów) o sile związków na poziomie niskim (3 banki) 
bądź umiarkowanym (4 banki). Zasadne wydaje się więc dokonanie pogłębione-
go badania, które będzie opierało się na większej liczbie spółek. 
 
 
Zakończenie 

 
Przeprowadzone w ramach artykułu analizy wykazały, iż większość bada-

nych banków była na tyle dobrze zarządzana, iż przyczyniła się do wzrostu 
kreowanej wartości dla akcjonariuszy nawet pomimo kryzysu finansowego  
(i związanego z nim spadku zaufania do instytucji bankowych), który w ostat-
nich latach odcisnął swoje piętno nie tylko na amerykańskiej gospodarce czy  
w krajach strefy euro, ale również w Polsce. W latach 2003–2012 badane spółki 
wypracowały łącznie niemal 31 mld zł zysku ekonomicznego, z czego ponad 
12,5 mld zł przypadło na ostatnie 3 lata.  

Wydaje się, że w związku z rosnącym w Polsce zainteresowaniem tematyką 
zarządzania wartością spółek oraz faktem, iż w kraju tym systemy VBM dopiero 
zaczynają być poznawane i wdrażane, istnieje wciąż znaczny potencjał do popra-
wy wyników osiąganych przez przedsiębiorstwa. Warto jednak pamiętać, że 
mierniki tworzenia wartości ekonomicznej (w tym przedstawiona ekonomiczna 
wartość dodana) nie mogą pozostawać celem samym w sobie – muszą stanowić 
one podstawę wdrożenia kompleksowego systemu, dzięki któremu zarząd powi-
nien lepiej rozumieć, jakie czynniki są kluczowe dla budowania wartości firmy 
oraz czego oczekiwać i w jaki sposób motywować swoich pracowników do 
wspólnego wysiłku, którego efektem będzie wzrost wartości firmy. 

                                    
27 Co zapewne wynika również z niewielkiej próby przyjętej do badania. 
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Streszczenie  

Głównym celem artykułu jest przedstawienie roli ekonomicznej wartości dodanej 
(EVA®) w koncepcji zarządzania wartością firmy oraz zbadanie poziomu kreowanej 
wartości wśród 12 banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w War-
szawie w okresie ostatnich 10 lat. 

 
Summary  

EVA AS A KEY ELEMENT OF STRATEGY ORIENTED ON VALUE 
MAXIMIZATION – ANALYSIS OF THE POLISH BANKING SECTOR 

The main aim of the article is to present the role of economic value added (EVA®) 
in value-based management systems and to determine the level of the value created 
among 12 banks listed on Warsaw Stock Exchange during the last 10 years. 



 

MATEUSZ CZERWIŃSKI 
ROMA WISZOWATA 

PROPOZYCJA WYCENY MARKI WG ZMODYFIKOWANEJ 
METODY BIEŻĄCEGO WYKORZYSTANIA  

NA PRZYKŁADZIE LODÓW AUGUSTO 

Wstęp 

 
We współczesnym, globalnym i nastawionym na wartości niematerialne 

świecie występowanie marki stało się całkowicie naturalne. Markę posiadają 
produkty, usługi, kolekcje odzieży oraz całe przedsiębiorstwa. Doszło nawet do 
sytuacji, w której Jezus Chrystus stał się „marką”1. Zjawisko, które z języka 
angielskiego zwane jest brandingiem, w dalszym ciągu stanowi dźwignię handlu 
i ważny składnik wartości przedsiębiorstw. Jednakże częściej obserwuje się 
kreowanie nowej marki niż próbę reaktywowania jej. W odniesieniu do marki 
będącej przedmiotem opracowania występuje druga z wymienionych sytuacji. 

Autorzy przy okazji prac na zlecenie zewnętrznej firmy doradczej mieli 
okazję uczestniczyć w analizie potencjału i ocenie bieżącej wartości marki 
lodów Augusto, która jeszcze w latach 90. była najbardziej znaną marką pol-
skiego producenta lodów2. Z uwagi na tajemnicę handlową autorzy nie ujawnili 
szczegółowych i dokładnych danych finansowych, przyjmując zarazem za 
główny cel pracy prezentację autorskiej koncepcji wyceny marki według zmody-
fikowanej metody Interbrand. Jako hipotezę pracy przyjęto, że możliwa jest taka 
zmiana metody Interbrand, aby jej procedura stała się bardziej przystępna dla 
wykonawcy, a jednocześnie wynik zgodny z klasyczną postacią tejże metody. 
Jako przystępność należy rozumieć szerszą możliwość aplikacji metody bieżą-
cego wykorzystania w wycenie marki. 

We wspomnianym zleceniu wykorzystano tradycyjne ujęcie metody Inter-
brand, dlatego też weryfikacja hipotezy nastąpi poprzez porównanie uzyskanych 
wyników. 

                                    
  Asystent, Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych  

i Zarządzania, US. 
 Studentka, Koło Naukowe Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, US. 
1 Taką tezę pośrednio stawia Tyler Wigg Stevenson w książce opublikowanej w 2007 r.  

pt. Brand Jesus, w której zarzuca organizacjom kościelnym, że oddały się konsumeryzmowi, 
poświęcając tradycyjne wartości. 

2 Porównywalny udział w rynku lodów miała wówczas marka Ekko, co zostanie wykazane  
w dalszej części opracowania. 
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1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Kilargo i marki Augusto 
 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AUGUSTO-JAROCIN powstało  

w 1990 r. Dwa lata później, w wyniku podpisania umowy z Przedsiębiorstwem 
Produkcyjno-Handlowym AUGUSTO Sp. z o.o. w Kaliszu, powstała firma 
będąca zarówno producentem, jak i regionalnym dystrybutorem lodów. Dyna-
miczny rozwój rynku lodów spowodował, że w ciągu dekady Augusto stało się 
jedną z największych polskich firm produkujących lody (równorzędną pozycję 
posiadała wówczas spółka Ekko ze Szczecina). 

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w roku 1990 pro-
dukcja lodów w Polsce wynosiła 20 tys. t rocznie, podczas gdy w 1999 r. było to 
już 80 tys. t rocznie. W trakcie tego okresu rekordowy był rok 1997, kiedy  
w kraju wyprodukowano 140 tys. t lodów. Kryzys rosyjski z 1998 r. znacząco 
zmniejszył eksport polskich firm, a dla Augusto stał się również przyczyną 
poważnych problemów finansowych, ponieważ zapotrzebowanie zgłaszane 
przez rosyjskich konsumentów stanowiło nawet 50% produkcji Spółki. Tempo 
wzrostu popytu krajowego nie zrekompensowało jednak spadku eksportu po 
1998 r., a ponadto rosła konkurencja ze strony koncernów międzynarodowych. 

Głównymi markami lodów na polskim rynku w 2001 r. były: Algida (Uni-
lever), Scholler, Koral z Nowego Sącza, Augusto z Kalisza, Zielona Budka  
z Warszawy, Nordis, Ekko oraz Ice Mastry. Strukturę sprzedaży w latach 1998 
oraz 2001 prezentują poniższe wykresy. Można zaobserwować, że w obu okre-
sach najczęściej kupowane były lody marki Algida należącej do koncernu 
Unilever. Udział lodów marki Augusto pod koniec lat 90. był w miarę stabilny  
i wynosił 9%, podobnie jak marki Ekko. 

W 2001 r. producenci ci poinformowali o fuzji i stworzeniu nowej spółki 
Nasze Lody. Ówczesne pierwsze komentarze analityków dotyczące tej inicjaty-
wy były mocno wyważone. Wskazywano, że „problemem może się okazać 
reorganizacja sieci dystrybucyjnej, ponieważ dotychczas każda z firm miała 
swoich hurtowników i swoje lodówki w sklepach. Specjaliści zastanawiali się 
jednak, jak te lodówki podzielić, z których zrezygnować”3. Rozwiązanie 
wszystkich kwestii spornych miało zostać rozłożone w czasie, dlatego też 
przyjęto, że opracowanie długoterminowej strategii działania potrwa około roku, 
tj. do 2002 r. Nic jednak z tych planów nie wyszło, ponieważ obie firmy złożyły 
wnioski o ogłoszenie upadłości. Od 16 lutego 2004 r. lody pod marką Augusto 
wytwarza firma Kilargo, która dokonała zakupu Augusto Kalisz od syndyka za 
kwotę 3,2 mln USD4. 

                                    
3 E. Wesołowska, Duże lody, „Businessman”, styczeń 2001, s. 57. 
4 Informacja pochodzi z bazy DealWatch prowadzonej przez serwis Euromonitor. 
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Obecnie w portfolio firmy znajdują się także produkty firmowane logiem 
Augusto, tj. Pinoccio, Gucio, Corner, Gulliver, Alizee oraz Joy i Bambo. Należy 
jednak zauważyć, iż aktualne logo Augusto jest diametralnie różne od poprzed-
niego, natomiast w świadomości starszych konsumentów marka ta wciąż jest 
rozpoznawalna. W celu określenia skali tej rozpoznawalności autorzy przepro-
wadzili badania ankietowe. 

 
 

2. Rozpoznawalność marki Augusto – wyniki badań ankietowych 
 
Badanie rozpoznawalności marki zostało przeprowadzone w okresie od 15 

do 26 kwietnia wśród niesprecyzowanej bliżej grupy docelowej. Materiał staty-
styczny został zebrany za pomocą specjalnie opracowanej ankiety internetowej 
na stronie ankietka.pl stworzonej przez Koła Naukowe Wydziału Nauk Ekono-
micznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, która była wypełniana 
przez respondentów drogą elektroniczną5. Ankieta zawierała 15 pytań odnośnie 
do marki Augusto. 

Dobór respondentów przeprowadzony był na zasadzie łatwości dostępu. 
Ankiety przyjęte do analizy były udostępniane przez stronę dydaktyczną prowa-
dzoną przez Katedrę Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw i portale społeczno-
ściowe. Ostatecznie do obliczeń i analizy przyjęto 297 ankiet prawidłowo 
wypełnionych. Średnia wieku osób ankietowanych to 29 lat. Najmłodszym 
uczestnikiem badania był trzynastolatek, a najstarszym mężczyzna w wieku  
85 lat. Wśród badanych było 187 kobiet i 110 mężczyzn, gdzie 111 osób miało 
wykształcenie wyższe, 86 zawodowe, 85 średnie, a reszta gimnazjalne i podsta-
wowe. Grupa ankietowanych była zbadana również pod względem statusu 
zawodowego. Większość wypełniających ankiety stanowili uczniowie lub 
studenci (37%), na drugim miejscu znalazły się osoby pracujące (41%), a dalej 
osoby uczące się i pracujące jednocześnie (18%), natomiast reszta to bezrobotni, 
renciści i przedsiębiorcy (4%). 

Ankietowanym zostało zadane pytanie o ulubione smaki lodów. Wymienio-
ne rodzaje (śmietankowe, waniliowe, truskawkowe, czekoladowe, orzechowe, 
wiśniowe, owoce leśne, kawowe, w tym tiramisu, czarna porzeczka, wieloowo-
cowe) musieli ustawić malejąco. Okazało się, że badani ustawili preferowane 
smaki lodów w sposób zbliżony do wyników analiz przeprowadzonych w 2012 r. 
przez serwis Euromonitor6. 

                                    
5 Ankieta była dostępna pod adresem https: //www.ankietka.pl/ankieta/111786/ocena-sily-i-

znajomosci-marki-lodow-augusto-kola-naukowe.html (dostęp 14.10.2013). 
6 Passport. Ice Cream in Poland, ,,Euromonitor International”, January 2013, s. 6. Różnica 

pomiędzy przeprowadzonym badaniem a podawanymi wynikami sprowadzała się do umiejsco-
wienia lodów o smaku czekoladowym wyżej od smaku truskawkowego. 
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Przeprowadzono również ocenę preferowanej formy lub miejsca zakupu lo-
dów. Ankietowani wskazywali, że przeważnie wybierają lody impulsowe (228)7. 
Kolejny wybór respondentów to lody familijne (180)8, następnie lody z automa-
tów (120), a na samym końcu desery lodowe kupowane w restauracjach (87). 

Kolejne pytania stanowiły część zasadniczą ankiety i dotyczyły marki Au-
gusto. Spośród 297 ankietowanych znajomość marki potwierdziło 171 osób, 
dlatego też tylko ta grupa odpowiadała na bardziej szczegółowe pytania. 

 
Tabela 1. Wybrane wyniki zrealizowanego badania ankietowego w części dotyczącej  

marki Augusto 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 

 
Ankietowani pytani o intensywność zakupu lodów marki Augusto w naj-

większej liczbie wskazali odpowiedź „rzadko” (82), co świadczy o umiarkowa-
nej popularności tych produktów wśród konsumentów. Potwierdzają to sami 
ankietowani, którzy w 89% odpowiedzieli, że pozycja marki Augusto jest słaba 
lub umiarkowana. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że nikt nie uplasował 
tejże marki na pozycji lidera. Analizie poddano również jakość lodów Augusto, 
w ramach której 95 osób oceniło ją jako średnią, natomiast 72 uważają, że jest 
wysoka i bardzo wysoka. 

Powyższy duży odsetek znajomości marki Augusto (57%) nie znajduje jed-
nak potwierdzenia w innych badaniach ankietowych oraz raportach rynkowych. 
Przykładowo, w analizie zachowania konsumentów na rynku lodów w woje-
wództwie lubuskim, zrealizowanej w okresie od maja do sierpnia 2012 r., żaden 
z 356 badanych nie wskazał produktów oznaczonych marką Augusto jako 

                                    
7 Autorzy za lody impulsowe uważają rożki, na patyku, w wafelku, małe kubeczki. 
8 Do kategorii lodów familijnych autorzy zaliczyli lody w dużych opakowaniach o pojemno-

ści pow. 500 ml. 

Zagadnienie Warianty odpowiedzi 

Znajomość 
marki 

tak (171) nie (126) 

Ocena pozycji 
marki 

lider rynku 
(0) 

silna (16) 
umiarkowana 

(80) 
słaba (72) 

marka nie 
odgrywa roli 

(3) 

Częstotliwość 
zakupu 

nigdy (29) rzadko (82) 
czasami- 

przynajmniej raz 
na kwartał (46) 

często- przy-
najmniej raz  

w miesiącu (14) 

Jakość 
produktu 

bardzo 
wysoka (1) 

wysoka (3) średnia (95) niska (58) 
bardzo niska 

(14) 
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najczęściej kupowanych9. Podobnie w analizach serwisu Euromonitor, mimo że 
marka Augusto jest wyróżniona, to brak jest jakichkolwiek statystyk10. 

Wśród pytań, które zadano respondentom, znalazły się również te dotyczące 
oceny siły marki Augusto według parametrów BrandAsset Valuator11. Respon-
denci, wykorzystując skalę od 0 do 100, musieli ocenić: 
 odmienność marki, tzn. wybierali, w jakim stopniu marka się wyróżnia 

(poziom 0 – marka w ogóle się nie wyróżnia, poziom 100 – bardzo się wyróż-
nia), 

 zapotrzebowanie na markę, a więc czy dostrzegają potrzebę istnienia tej marki 
na rynku (poziom 0 – nie jest potrzebna, poziom 100 – jest potrzebna),  

 szacunek do marki, czyli czy firma jest dobrze postrzegana (poziom 0 – nie 
jest szanowana, poziom 100 – jest bardzo szanowana), 

 wiedzę na temat marki, co jest tożsame ze znajomością firmy (poziom 0  
– marka jest nie znana, poziom 100 – jest bardzo znana) 

Koncepcja BAV zakłada, że występuje pięć etapów rozwoju marki: start, 
niewykorzystany potencjał, pozycja lidera, utrata potencjału i rozpad. Z prze-
prowadzonego badania wynika, że marka Augusto cechuje się niewykorzysta-
nym potencjałem. Jest to sytuacja charakterystyczna dla marek, które wyróżniają 
się wyższym potencjałem wzrostu (odmienność i zapotrzebowanie) od aktualnej 
siły (szacunek i wiedza). W przypadku tej marki największe wartości charakte-
rystyk otrzymano dla „zapotrzebowania na markę” (53,22) oraz „odmienności 
marki” (41,83). W odniesieniu do pozostałych czynników, tj. „szacunku”  
i „wiedzy”, uzyskano zbliżony wynik – ok. 37 punktów. Wyniki analizy siły 
marki Augusto zostaną wykorzystane w dalszej części opracowania jako element 
modelu wyceny jej wartości. 

 
 

3. Zarys metod wyceny marki 
 
Literatura przedmiotu wskazuje na istnienie wielu odmiennych metod  

wyceny marki, a dodatkowo brak jest powszechnej zgody co do istnienia 
jednej mającej największą efektywność lub wiarygodność. Stan ten wynika 
przede wszystkim stąd, że składniki niematerialne aktywów mają unikatowy 
charakter i nie są przedmiotem powszechnie zawieranych transakcji ryn-
kowych. W sytuacji, gdy kontynuacja działalności przedsiębiorstwa nie jest 

                                    
 9 S. Urban, M. Michałowska, Zachowania konsumentów na rynku lodów w województwie 

lubuskim, „Chłodnictwo” 2012, t. XLVII, nr 11, s. 48. 
10 Passport. Ice Caream...  
11 A. Paszkiewicz, Ocena siły marki na rynku na podstawie Brand Asset Valuator, „Prace  

i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Przedsiębiorstwo w Warunkach 
Kryzysu” 2009, nr 3/2, s. 481. 
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zagrożona12 na wartość marki składają się (1) wartość ochrony, którą jest ona 
objęta (co wyrażają nakłady poniesione na rejestrację i zastrzeżenie praw do 
znaku towarowego) oraz (2) siła marki, która reprezentuje skuteczność zarzą-
dzania marketingowego. Metody wyceny znaku towarowego można podzielić 
na trzy podstawowe grupy: 

1) podejście kosztowe, 
2) podejście porównawcze, 
3) podejście dochodowe. 
Podejście kosztowe przewiduje konieczność oszacowania wysokości na-

kładów, które przedsiębiorca powinien ponieść, aby mógł realizować w przy-
szłości takie same korzyści ekonomiczne, jakich dostarcza obecnie konkretna 
marka. Przykładowo, P. Stobart13 w podejściu kosztowym wyróżnia: metodę 
kosztów odtworzenia (kosztów reprodukcji) oraz metodę kosztów zastąpienia. 
Inaczej do podejścia kosztowego podchodzi M. Birkin14, według którego wartość 
marki równa jest sumie kosztów poniesionych w przyszłości na wykreowanie 
danej marki (metoda kosztu historycznego). Jeszcze jedno ujęcie podejścia 
kosztowego będącego szczególnie popularne w literaturze anglojęzycznej podaje 
D. Zarzecki15, gdzie zwraca się uwagę na metodę kosztu duplikacji. 

Podejście porównawcze (zwane także rynkowym) polega na wykorzysta-
niu informacji o faktycznie zrealizowanych cenach w transakcjach kupna- 
-sprzedaży podobnych aktywów. Stosowanie tej metody oparte jest na zasadzie 
analogii, tzn. wykorzystuje przesłankę, iż marki o tej samej sile powinny mieć 
zbliżoną wartość16. Wycena według podejścia porównawczego zakłada jedno-
cześnie istnienie silnego związku pomiędzy ceną transakcyjną, która jest 
efektem porozumienia kupującego i sprzedającego, a wartością godziwą lub 
ekonomiczną marki. Zastosowanie podejścia porównawczego do oszacowania 
wartości marki, podobnie jak ma to miejsce w przypadku wyceny przed-
siębiorstw, wymaga istnienia aktywnego rynku obrotu oraz dostępności do 
informacji o transakcjach. Obecnie w warunkach polskich podejście to ma 
najmniejszą wartość użyteczną. 

                                    
12 Szczególnym przypadkiem jest bowiem sytuacja, gdy przedsiębiorstwo zostaje postawione 

w stan upadłości, a wartość marki koncentruje się przede wszystkim na prawie do jej ochrony.  
13 P. Stobart, Alternative methods of brand valuations, [w:] J. Murphy (ed.), Brand Valua-

tion, Business Books Limited, London–Sydney–Auckland–Johannesburg 1991, s. 26–27. 
14 M. Birkin, Valuation of trademarks and brand names, [w:] J. Murphy (ed.), Brand Valua-

tion, Business Books Limited, London 1985, s. 35. 
15 D. Zarzecki, Wybrane problemy wyceny wartości niematerialnych i prawnych, Seria 

SWSPiZ w Łodzi, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. VII, z. 1B, Efektywność źródłem bogactwa 
narodów, Łódź–Wrocław 2006, s. 448. 

16 Wysokość nakładów niezbędnych do uzyskania prawa ochronnego ma marginalne znacze-
nie dla różnicy w wartości marek. 
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Podejście dochodowe zwane jest również grupą metod przychodowych lub 
ogólnie metodami ekonomicznymi. Przyjmując ogólną zasadę metod dochodo-
wych, marka jest to aktywo generujące przychody17. W metodach dochodowych 
wykorzystuje się informacje o korzyściach ekonomicznych, które generowane są 
z tytułu posiadania marki18. Metody zostały oparte na bazie tego, jakie są 
oczekiwania każdego właściciela marki, czyli zwrotów z jej posiadania. Wśród 
metod dochodowych występuje metoda, która nosi nazwę procedury bieżącego 
wykorzystania (Existing Use Method). 

Punktem wyjścia jest tu obecna pozycja i sposób zarządzania marką. 
Zgodnie z założeniami, nie bierze się pod uwagę wszelkich radykalnych zmian, 
które mogłyby nastąpić w przyszłości, takich jak: ewentualne poszerzenie marki, 
licencjonowanie czy też zmiany w strategii promocji. Metoda Interbrand jest 
zmodyfikowaną procedurą przepływów gotówkowych, która opiera się na idei, 
według której marka może być wyceniana z zastosowaniem stopy dyskontowej 
lub mnożnika odpowiednio do przewidywanych lub istniejących zysków 
związanych z marką. W zależności od tego, czy do wyceny wykorzysta się dane 
prognozowane lub też wielkości historyczne, w celu określenia zysków 
związanych z produktem opatrzonym daną marką najczęściej stosuje się 5-letnią 
prognozę bądź wykorzystuje się średnią ważoną z ostatnich 3 lat19. Szczegółowo 
procedura wyceny metodą Interbrand została opisana m.in. przez G. Urbanka 
oraz S. Wronę20, dlatego też w dalszej części opracowania zaprezentowano 
jedynie obliczenia. 

 
 

4. Oszacowanie wartości marki lodów Augusto zmodyfikowaną 
metodą Interbrand 

 
Wartość oszacowana metodą Interbrand jest wypadkową dochodowości 

marki oraz mnożnika, którego poziom zależy od siły marki. W klasycznej 
koncepcji siłę marki określa się za pomocą siedmiu czynników, tj. przywództwo, 
stabilność, rynek, umiędzynarodowienie, trend, poparcie i ochrona. Każdemu  
z parametrów przydziela się odpowiednią liczbę punktów, natomiast suma 

                                    
17 S. Wrona, pomiaru wartości marki, [w:] J. Mońka, D. Sołtys (red.), Wyznaczniki rozwoju 

przedsiębiorstwa – wartość, koszty, płynność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara 
Langego, Wrocław 2001, s. 181. 

18 P. Polański, Metody pomiaru wartości marki, [w:] B. Dobiegała–Korona, A. Herman 
(red.), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006, s. 427. 

19 A. Paszkiewicz, Dochodowa metoda wyceny marki na przykładzie procedury Interbrand, 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4, Gdańsk 2007, s. 60. 

20 G. Urbanek, Wycena aktywów niematerialnych, PWE, Warszawa 2008; S. Wrona, Wybra-
ne metody… 
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wszystkich ocen nie może przekroczyć 100. W konsekwencji procedura ta 
wymaga, aby analityk posiadał szeroką wiedzę ekonomiczną, co de facto ozna-
cza, że powinien być ekspertem w zakresie rynku, na którym występuje ta 
marka. Firma Interbrand zatrudnia specjalistów z różnych dziedzin, którzy na 
bieżąco analizują szereg zdarzeń gospodarczych i są niejako uprawnieni do 
oceny marki według wymienionych czynników. W odniesieniu do wyceny marki 
Augusto autorzy proponują zatem modyfikację metody Interbrand w aspekcie 
oceny jej siły i wykorzystania w tym celu wyników badań ankietowych oraz 
metody BAV. Oznacza to, że siłę marki oceniono na podstawie odmienności, 
potrzeby, szacunku i wiedzy, a ostateczny wskaźnik siły stanowi średnią. Przyję-
to więc założenie, że cecha, jaką jest siła marki, może być określana na różne 
sposoby przy zachowaniu tej samej dziedziny wartości (od 0 do 100). Tym 
samym wzór na wartość marki Augusto będzie następujący:  

 
ść	 	 2,278 ∗ 15,13 34,466	 	 ł	 

 
Z uwagi na fakt, że dane o zyskowności lodów oznaczonych marką Augusto 

stanowią tajemnicę handlową firmy Kilargo, autorzy wskażą jedynie poziom 
średniej dochodowości z lat 2010–2012 bez szczegółowego rozbicia na lata. 
Dodatkowo dane zostaną zaokrąglone do mln zł i trzech miejsc po przecinku. 
Przeciętna zyskowność lodów marki Augusto wyniosła 2,278 mln zł. 

We wprowadzeniu wskazano, iż celem opracowania jest przede wszystkim 
prezentacja autorskiej koncepcji połączenia metod BAV i Interbrand, a sam 
szacunek wartości stanowi tylko przykład jej zastosowania. Dlatego też w ocenie 
autorów powyższe zastrzeżenia odnośnie do danych przyjętych do obliczeń nie 
stoją w sprzeczności w stosunku do celu referatu.  

Wartość mnożnika siły marki ustalona została na podstawie S-funkcji 
(funkcja S kształtna, sigmoidalna), a więc tak jak ma to miejsce w klasycznej 
metodzie Interbrand. Jak wynika z przeprowadzonych badań ankietowych, siła 
marki Augusto to 42,25 punktów. Przyjmując, że wartość mnożnika zawiera się 
w przedziale od 6,6(6) do 33,3(3)21, to przy tak ustalonej ocenie siły marki 
mnożnik wynosi 15,13 (jest to wartość S-funkcji dla x = 42,25). Podstawiając 
wartości do równania (1), dokonano wyceny marki Augusto. 

 
ść	 	 2,278 ∗ 9,246 21,061	 	 ł	 

                                    
21 Górny przedział mnożnika siły marki ustalono na podstawie opracowania A. Paszkiewicz, 

Dochodowa…, s. 61. Reprezentuje on wolną od ryzyka stopę zwrotu wynoszącą 3%. W odniesie-
niu do dolnej granicy przedziału (20) przyjęto poziom 15%, który jest charakterystyczny dla 
ryzykownych inwestycji. 
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Oszacowana wartość wynosi 21,061 mln zł, co na przykład w zestawieniu  
z rankingiem polskich marek jest wartością zbliżoną do tego jak oceniane są 
marki Zielona Budka (23 mln zł) oraz Grycan (25 mln zł). 

 

Średnia zyskowność lodów oznaczonych marką Augusto  
z 3 lat poprzedzających dzień wyceny 2,278 mln zł 

15,13 
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Rysunek 3. Ogólny schemat zastosowanej procedury wyceny marki lodów Augusto 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Zakończenie 
 

W zaprezentowanym opracowaniu autorzy dokonali oszacowania wartości 
marki lodów Augusto z wykorzystaniem rozwiązań stosowanych przez firmę 
doradczą Interbrand według metody bieżącego wykorzystania, ale z jednoczesną 
modyfikacją tejże metody w kwestii pomiaru siły marki. Zaproponowana przez 
autorów modyfikacja metody Interbrand poprzez wprowadzenie czynników siły 
według podejścia BAV nie prowadzi do zmniejszenia jej wartości użytkowej, 
natomiast pozwala w inny sposób spojrzeć na siłę marki. W wyniku przeprowa-
dzonego badania ankietowego autorzy potwierdzili relatywną łatwość analizy 
siły marki za pomocą czynników BAV, a ponadto uzyskany wynik potwierdza 
szacunek wartości, który otrzymano w wycenie dla klienta zewnętrznego. 

Na potrzeby badania ankietowego przyjęto, że respondenci będą w stanie 
bardziej zrozumieć określenia: odmienność, potrzeba, szacunek i wiedza niż 
przywództwo, stabilność, rynek, umiędzynarodowienie, trend, poparcie i ochro-
na. Przeciętny konsument nie zastanawia się nad faktem, czy dana marka jest 
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chronionym znakiem towarowym i chociaż jest to ważne zagadnienie, to nie 
stanowi dziś o sile marki na rynku. Dzięki tak przyjętym rozwiązaniu udało się 
ustalić, że marka Augusto ma niewykorzystany potencjał, co z punktu widzenia 
jej rozwoju stanowi istotną informację dla właścicieli. 
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Streszczenie 

Przedmiotem zainteresowania autorów opracowania jest marka lodów Augusto, 
której producentem jest firma Kilargo. Jeszcze w latach 90. lody Augusto posiadały 
10% rynku i były najchętniej kupowanymi lodami polskiej produkcji, natomiast dziś 
marka ta nie występuje nawet w statystykach rynkowych. Wykorzystując metodę badań 
ankietowych zweryfikowano znajomość produktów oznaczonych logiem Augusto 
(57%) oraz ustalono siłę tej marki wg czynników metody BrandAsset Valuator (42,25). 
Za cel opracowania przyjęto prezentację autorskiej koncepcji wyceny marki wg zmody-
fikowanej metody bieżącego wykorzystania stosowanej przez firmę Interbrand, gdzie 
do policzenia mnożnika siły marki zastosowano parametry z metody BAV. Możliwość 
praktycznego zastosowania koncepcji zweryfikowano na przykładzie marki Augusto, 
której oszacowana wartość wyniosła 34,466 mln zł. 
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Summary 

A PROPOSITION MODIFIED METHOD OF BRAND VALUATION BASED 
ON THE CURRENT USE FOR EXAMPLE AUGUSTO – ICE CREAM BRAND 

The focus of the study's authors Augusto is a brand of ice cream, which is being 
produced by Kilargo. Even in the 90`s ice Augusto had 10% of the market and are top 
sellers Polish ice cream production, and today the brand is not even in market statistics. 
Using the survey method was verified knowledge of products bearing the logo Augusto 
(57%) and the strength of the brand established by factors methods BrandAsset Valua-
tor (42,25). The objective is to develop a presentation adopted original concept of brand 
valuation based on the current use of the modified method used by Interbrand, where 
the force multiplier to calculate the parameters used by the method of BAV. The possi-
bility of practical application of the concept was verified by Augusto example, the es-
timated value was 34.466 million PLN. 

 



 

ALEKSANDRA MAJDA 

STRATEGIA MIĘDZYPOKOLENIOWEGO TRANSFERU JAKO 
KLUCZOWE WYZWANIE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 

RODZINYCH 

Zysk nie jest celem, choć jest ko-
niecznością. Zysk jest wynagrodzeniem 
kapitału, tak jak płaca jest wynagrodze-
niem dla pracy.  

Powtarzam – zysk nie jest celem. 
Celem jest trwanie.  

A. Blikle  

 
Wstęp 

 
Przedsiębiorczość rodzinna to tradycyjna forma prowadzenia działalności 

gospodarczej na całym świecie. Firmy rodzinne odgrywają kluczową rolę  
w funkcjonowaniu i rozwoju gospodarki światowej oraz krajowej. Obecnie 
zainteresowanie firmami z tej grupy przedsiębiorstw wzrasta, szczególnie  
w świetle rodzimych badań. Jest to spowodowane osiągnięciami firm rodzin-
nych na arenie międzynarodowej oraz chęcią poznania i zrozumienia ich specy-
fiki. Zagadnienia związane z funkcjonowaniem i rozwojem przedsiębiorczości 
rodzinnej stają się priorytetami w publicznych debatach oraz badaniach prowa-
dzonych przez Komisję Europejską i kraje członkowskie. Przykładem działań 
podejmowanych w celu poznania i wsparcia przedsiębiorstw rodzinnych na 
szczeblu europejskim może być Small Business Act ustanowiony w czerwcu 
2008 r.1 Zawiera on wskazówki oraz wytyczne ukierunkowane na wspieranie, 
jak również pomoc w kreowaniu środowiska przyjaznego dla rozwijania postaw 
przedsiębiorczych i przedsiębiorczości rodzinnej.  

Według danych Komisji Europejskiej przedsiębiorstwa rodzinne w Unii Eu-
ropejskiej w momencie przedstawienia wyników analizy stanowiły od 60 do 
80% ogółu funkcjonujących przedsiębiorstw2. Rozbieżność wyników jest 
efektem współistnienia wielu różnych definicji oraz ich interpretacji w krajach 
członkowskich. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach rodzinnych stanowi równie 
ważny czynnik europejskiej gospodarki. Udział osób zatrudnionych w firmach 

                                    
 Doktorantka, asystentka, Wydział Zarządzania UŁ. 
1 Commission of the European Communities, “Think Small First”, “Small Business Act” for 

Europe, Brussels 2008. 
2 KMU Forschung Austria, Overview of Family Business Relevant Issue – Final Reports,  

Vienna 2008, s. 39. 
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rodzinnych w krajach Unii Europejskiej wynosi 40–50%. Różnice te także 
wynikają z braku jednolitej oraz ogólnie przyjętej definicji przedsiębiorstw 
rodzinnych3. Zgodnie z zaprezentowanymi wynikami badań Komisji Europej-
skiej udział przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce w momencie przedstawienia 
wyników wynosił między 50 a 80% ogółu funkcjonujących firm. Można zatem 
stwierdzić, że biznes rodzinny stanowi o sile krajowej gospodarki i to od niego 
zależeć będzie dalszy rozwój ekonomiczny Polski.  

Pomimo swojej dużej elastyczności, kreatywności i konkurencyjności 
przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce muszą mierzyć się z wieloma problemami. 
Najistotniejsze trudności dotyczą zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, 
budowy strategii oraz planowania i wdrażania strategii sukcesyjnej. Stan żadnej 
firmy nie trwa wiecznie, dlatego też problematyka międzygeneracyjnego transfe-
ru, w obecnym położeniu przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, wysuwa się na 
pierwszy plan. To od udanego procesu sukcesji zależeć będzie dalsze funkcjo-
nowanie i ewolucja rodzimych firm rodzinnych.  

Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie szczególnej uwagi na pro-
blematykę sukcesji w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych. Autorka posta-
nowiła uwypuklić zjawisko międzypokoleniowego transferu, odwołując się  
do międzynarodowych i krajowych badań literaturowych oraz empirycznych.  
W swoich rozważaniach pragnie podkreślić istotę przedsiębiorczości rodzinnej, 
wagę planowania i wdrażania strategii międzypokoleniowej zmiany oraz przed-
stawić wnioski z wykonanej syntetycznej analizy krajowych badań dotykających 
problematyki sukcesji w rodzimych firmach rodzinnych. 

 
 

1. Istota przedsiębiorczości rodzinnej 
 

W międzynarodowej literaturze przedmiotu dyskusje na temat definiowania 
przedsiębiorczości rodzinnej trwają od momentu, gdy przedsiębiorczość rodzin-
na stała się zagadnieniem badawczym, aż po dzień dzisiejszy. W pierwszym 
wydaniu ,,Family Business Review”, w 1988 r., zachęcano badaczy do podjęcia 
próby zdefiniowania przedsiębiorstwa rodzinnego. Po 20 latach badań nad 
specyfiką przedsiębiorczości rodzinnej, w 2008 r., R.A Litz dokonał na łamach 
tego czasopisma syntetycznej analizy powstałych definicji przedsiębiorstw 
rodzinnych4. Przedstawione zostały wówczas prace ponad 30 badaczy zajmują-
cych się zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem firm rodzinnych na 
świecie. W pracy R.A. Litza zaprezentowane definicje zostały usystematyzowa-
ne ze względu na dwie główne zmienne: 

                                    
3 Ibidem. 
4 R.A. Litz, Two sides of one-sided phenomenon: Conceptualizing the family business and 

business family as a mobius strip, ,,Family Business Review” 2008, vol. XXI, no. 3, s. 218. 
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 zbioru cech tożsamych z firmą rodzinną, 
 skali szczegółowości wskaźników struktury przedsiębiorstwa rodzinnego. 

Przedstawione przez badacza definicje, a tym samym definicje funkcjonują-
ce w terminologii badań nad przedsiębiorczością rodzinną, mogą być oparte na 
jednym kryterium (np. własność, zarządzanie, przekazanie przedsiębiorstwa 
rodzinnego następnemu pokoleniu) bądź można je definiować bazując na dwóch 
wymiarach (np. własność i zarządzanie), jak również funkcjonują definicje, 
które zawierają minimum trzy kryteria (np. własność, zarządzanie oraz dodat-
kowe kryterium, najczęściej jest to sukcesja). Dobór definicji, mającej na celu 
scharakteryzowanie badanej grupy podmiotów rodzinnych, w znacznej mierze 
zależy od doboru kryteriów. Na tej podstawie mogą mieć one charakter ogólny, 
służący do opisu kompleksowego, bądź szczegółowy, mający na celu wnikliwy 
opis badanych firm. Zaprezentowane wyniki analizy, pomimo znacznego dorob-
ku badawczego, dowiodły braku jedności i przejrzystości w obecnie funkcjonu-
jących definicjach przedsiębiorstw rodzinnych. Trud w jednolitym sformułowa-
niu kryteriów mających na celu scharakteryzowanie firm rodzinnych również 
znajduje swoje odzwierciedlenie w interdyscyplinarności oraz mnogości kierun-
ków badawczych nauk o zarządzaniu, których podstawowe nurty badawcze 
mogą obejmować odmienny zakres działalności przedsiębiorstwa. 

Kolejna trudność pojawiająca się przy próbie formułowania cech oraz wy-
miarów mających na celu wyróżnienie przedsiębiorstw rodzinnych od ogółu 
funkcjonujących firm to istnienie kryteriów subiektywnych, których włączenie 
do analizy definicji firm rodzinnych wydaje się być niezbędne. Do kluczowych 
cech subiektywnych możemy zaliczyć5: 
 zaangażowanie rodziny w prowadzenie przedsiębiorstwa rodzinnego, 
 system wartości i normy rodzinne, 
 strategiczną orientację przedsiębiorstwa skupioną na kontynuacji firmy przez 

kolejne pokolenie,  
 troskę o zaplanowanie sukcesji, 
 poczucie przynależności rodziny do firmy, 
 kulturę organizacyjną firm rodzinnych, 
 doświadczenie członków rodziny w prowadzeniu firmy rodzinnej. 

Aby podjąć się próby holistycznego zdefiniowania przedsiębiorstwa rodzin-
nego, badacz jest zobowiązany nie tylko wziąć pod uwagę przedstawione powy-
żej kryteria obiektywne, ale również szereg kryteriów subiektywnych. Aspekt 

                                    
5 A. Mariański, Sukcesja jako wyróżnik przedsiębiorstwa rodzinnego, [w:] Ł. Sułkowski 

(red.), Firmy rodzinne – współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategie 
rozwoju, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2012, s. 10; idem, Specyfika firm 
rodzinnych, Firma w rodzinnie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, s. 30. 
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ten akcentuje, jak niejednorodna i złożona jest problematyka przedsiębiorczości 
rodzinnej.  

Przedsiębiorstwo rodzinne składa się z dwóch systemów, do których należą: 
firma i rodzina. Owe systemy mają u swoich podstaw zupełnie odmienny zestaw 
norm, a tym samym celów, które determinują funkcjonowanie analizowanych 
struktur. Ze względu na swoje pochodzenie badane podmioty będą wykazywały 
znaczące różnice, które jednoznacznie wpływają na problemy tworzenia spójnej 
definicji podmiotu, jakim jest firma rodzinna. Zbiór norm przedsiębiorstwa oraz 
rodziny przedstawia tabela 1. 

 
Tabela 1. Porównanie norm rodziny i norm przedsiębiorstwa 

Normy rodziny Normy przedsiębiorstwa 

Stwarzanie szans realizacji potrzeb osobom 
spokrewnionym, zwłaszcza własnym dzie-
ciom 

Zatrudnianie osób tylko odpowiednio wykwali-
fikowanych 

Zapewnienie wsparcia odpowiedniego do 
pojawiających się potrzeb 

Zapewnienie wynagrodzenia odpowiedniego 
do wkładu oraz uwarunkowań rynkowych 

Brak różnic pomiędzy rodzeństwem, po-
strzeganie każdego jako jednostkę, a nie jako 
średnią 

Brak zindywidualizowanego podejścia do 
pracownika, postrzeganie każdego jako nie 
jako jednostkę 

Stwarzanie każdemu możliwości nauki od-
powiednio do potrzeb 

Stwarzanie możliwości nauki odpowiednio do 
potrzeb organizacji 

Źródło: T. Siefer, Du kommst spater mal In die Firma! Psychosoziale Dynamik von Fami-
lienunternehmen, Heidelberg 1996, s. 63. 
 

Na podstawie przedstawionych cech charakterystycznych dla systemów ro-
dziny i firmy można dostrzec kluczowe rozbieżności w motywach działania 
rodziny i firmy. Dla efektywnego funkcjonowania podmiotu, jakim jest firma 
rodzinna, niezbędne zdaje się równoważenie priorytetów rodziny oraz przedsię-
biorstwa. Bazując również na zaprezentowanych powyżej informacjach, można 
dostrzec kolejną zależność cechującą firmy rodzinne – często w istotne cele 
działania przedsiębiorstwa wplecione zostają cele rodzinne. Zależności te nie 
tylko wpływają na rozmycie stworzenia jednorodnej i ogólnie akceptowalnej 
definicji, ale również mogą silnie wpływać na rytm i rozwój firmy. 

Mimo wielu trudności oraz szerokiego zakresu aspektów niezbędnych przy 
definiowaniu przedsiębiorstwa rodzinnego można dostrzec, że do najczęściej 
pojawiających się cech charakterystycznych, mających na celu wyodrębnienie 
przedsiębiorstw rodzinnych od ogółu działających firm, należą: 
 własność, 
 własność i zarządzanie, 
 własność, zarządzanie oraz sukcesja, czyli międzygeneracyjny transfer wła-

dzy i własności. 
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Na podstawie badań literaturowych poświęconych tematyce specyfiki oraz 
istocie przedsiębiorczości rodzinnej można dostrzec, że znaczna grupa badaczy 
wybiera kryterium własności oraz zarządzania do wyodrębnienia grupy przed-
siębiorstw rodzinnych6. Jednakże coraz częściej przy definiowaniu firm rodzin-
nych badacze zwracają uwagę na jeszcze jeden aspekt, jakim jest przekazanie 
przedsiębiorstwa kolejnemu pokoleniu bądź występowanie woli przekazania 
firmy następnemu pokoleniu7. W swoich rozważaniach identyfikują określenie 
przedsiębiorstwa rodzinnego z długookresową perspektywą trwania, przy 
jednoczesnym wyborze kluczowych czynników, które powinny zaistnieć równo-
legle, należą do nich8: 
 udział rodziny we własności firmy, 
 wpływ rodziny na strategię firmy, 
 kontrola nad firmą znajduje się w rękach rodziny, 
 udział w prowadzeniu przedsiębiorstwa dwóch pokoleń, 
 aktywny udział członków rodziny w zarządzanie firmą. 

Bazując na tych rozważaniach rozróżnia się trzy typy definicji przedsiębior-
stwa rodzinnego: szerokie, pośrednie oraz wąskie. Tabela 2 przedstawia kryteria 
determinujące stopień zaangażowania rodziny, wraz z klasyfikacją firm rodzin-
nych w danym typie definicji. 

 

                                    
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 
Program, Austin 1995; A. Cadbury, Family Firm and their Governance: Creating Tomorrow’s 
Company from Today’s, Egon Zehender 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: Facilitat-
ing and retraining factors, ,,Family Business Review” 1991, vol. 4, no. 2, s. 181–190; P. Holland, 
J. Oliver, An empirical examination of the stages of development of family business, ,,Journal of 
Business and Entrepreneurship” 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 prefer-
ence 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, ibidem, 1999, vol. 12, no. 1, s. 171–191; L. Kelly, N. Athanassiou,  
W. Crittenden, Founder centrality 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. 

7 Family firm: A resilient model for the 21st century, ,,PwC Family Business Survey”  
2012, October. 

8 M.C. Shanker, J.H. Astrachan, Myths and realities: Family businesses’ contribution to the 
us economy – A framework for assessing family business statistics, ,,Family Business Review” 
1996, vol. 9, no. 2, s. 107–119. 
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Tabela 2. Stopień zaangażowania rodziny a typy definicji przedsiębiorstw rodzinnych 

Wskaźniki 
Typy definicji 

szerokie  pośrednie wąskie 
Struktura właścicielska Istotne udziały w 

rękach rodziny 
Kontrolne udziały 
w rękach rodziny 

Większościowe 
udziały w rękach 
rodziny 

Kontrola strategiczna 
oraz kontrola zarząd-
cza 

Kontrola strategicz-
na w rękach rodziny 

Kontrola strate-
giczna oraz udział 
w zarządzaniu w 
rękach rodziny 

Kontrola strategiczna 
oraz kontrola zarząd-
cza w rękach rodziny 

Transfer międzygene-
racyjny 

Niewymagany Planowany Firma wielopokole-
niowa 

Aktywne zaangażowa-
nie członków rodziny 

Słabe Umiarkowane Mocne 

Źródło: M.C. Shanker, J.H. Astrachan, Myths and realities: Family businesses’ contribution 
to the us economy – A framework for assessing family business statistics, ,,Family Business 
Review” 1996, vol. 9, no. 2, s. 110. 

 
Na podstawie przedstawionych powyżej danych można scharakteryzować 

poszczególne typy definicji w zależności od zaangażowania rodziny w działal-
ność firmy. W szerokich typach definicji można dostrzec, że brakuje precyzji 
przy określeniu udziału rodziny w aspekcie kontroli zarządczej firmy, cechuje je 
również niski poziom aktywnego zaangażowania rodziny w bieżące sprawy 
firmy, jak również niewymagalność sukcesji. W typach pośrednich wskazuje się, 
że firma jest prowadzona przez rodzinę i przewidywana jest kontynuacja dzia-
łalności firmy pod kontrolą zarządczą, strategiczną, jak również własnościową 
rodziny. Typy wąskich definicji wymagają aktywnego zaangażowania założy-
cieli jak również następnych pokoleń w prowadzenie, kontrolowanie i zarządza-
nie firmą.  

Analiza przedstawionej literatury przedmiotu ukazuje, że podmiot tak wie-
lowymiarowy, jakim jest przedsiębiorstwo rodzinne, nie może być jednoznacz-
nie zdefiniowany w taki sposób, aby mógł być on powszechnie zaakceptowany. 
Równie trudno jest dokonać wyboru priorytetowych kryteriów mających na celu 
wyodrębnienie grupy firm rodzinnych z ogółu funkcjonujących podmiotów 
gospodarczych, mając na uwadze, że firma rodzinna powinna zostać zdefinio-
wana na podstawie zarazem mierników obiektywnych, jak i subiektywnych, 
które są nierozerwalnie połączone ze specyfiką analizowanej grupy podmiotów 
gospodarczych.  

W perspektywie przytoczonych badań oraz analiz niezbędne zdaje się od-
niesienie do polskich realiów. Ze względu na uwarunkowania gospodarcze oraz 
polityczne przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce oraz w pozostałych krajach 
transformacji gospodarczej Europy Środkowej i Wschodniej powstawały w la-
tach 90. XX w. Oznacza to, że do niedawna w znaczącej większości były one 
prowadzone przez pierwsze pokolenie założycieli. Badania przeprowadzone 
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dotychczas przez polskich naukowców ukazują, że sukcesja jest obecnie zagad-
nieniem priorytetowym w zakresie planowania oraz wdrażania strategii między-
generacyjnej zmiany w polskich firmach rodzinnych. Jednakże ze względu na 
brak wzorców oraz doświadczeń występuje wiele zagrożeń dla dalszego funk-
cjonowania tej grupy podmiotów gospodarczych w rękach następnych pokoleń 
rodziny.  

Ze względu na uwarunkowania polityczno-gospodarcze w Polsce i w innych 
krajach transformacji gospodarczej nie jest możliwe podjęcie próby tworzenia 
modelu opisującego przedsiębiorczość rodzinną na podstawie przedstawionych 
powyżej wąskich typów definicji firm rodzinnych, uwzględniających w proce-
sach zarządzania, kontroli oraz własności wielopokoleniowość. Definicje te 
powstawały w innych warunkach społeczno-gospodarczych, gdzie firmy rodzin-
ne są prowadzone przez drugie, trzecie bądź następne pokolenie. Ze względu na 
tę różnicę nie są one dopasowane do obecnych polskich uwarunkowań. Sytuacja 
ta również uwypukla brak możliwości stworzenia jednorodnej i ogólnie akcep-
towalnej definicji firm rodzinnych w Polsce. Mimo, że w Polsce od ponad 20 lat 
prężnie funkcjonuje przedsiębiorczość rodzinna, a badania nad teorią i praktyką 
firm rodzinnych w naszym kraju rozwijają się dynamicznie, nie został opraco-
wany jeden przyjęty model charakteryzujący przedsiębiorstwa rodzinne.  

Stan każdego przedsiębiorstwa jest zmienny, dlatego obecna sytuacja wy-
maga od przedsiębiorczości rodzinnej rozwoju oraz opracowania własnego mo-
delu strategii sukcesyjnej. Pomimo, że polskie przedsiębiorstwa rodzinne funk-
cjonują znacznie krócej od ich odpowiedników na świecie, w świetle między-
narodowych badań, borykają się ze zbliżonymi trudnościami i problemami,  
a najistotniejszym wyzywaniem dla wszystkich przedsiębiorstw rodzinnych jest 
przekazanie funkcji zarządczych oraz własności następnemu pokoleniu9.  

 
 

2. Istota sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych 
 

Badania nad zjawiskiem sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych na świe-
cie są prowadzane przez szerokie grono badaczy od dłuższego czasu, co bez-
pośrednio wynika z odmiennych warunków gospodarczych i politycznych10.  

                                    
 9 Final Report of the Expert Group, Overview of Family – Business – Relevant Issues: Re-

search, Networks, Policy Measures and Existing Studies, European Commission 2009, s. 11. 
10 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 family businesses: Borrowing constrains and optimal timing of succession, ,,Small 
Business Economics” 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, 
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W Polsce badania nad procesem sukcesji, z początku jako planowanej  
w przyszłości wizji czekającej firmy, w naszym kraju trwają od prawie 10 lat.  
W ostatnim czasie można zauważyć wzmożone zainteresowanie rodzimych 
badaczy fenomenem międzygeneracyjnej zmiany. Zaangażowanie naukowców 
w zgłębianie wiedzy na temat sukcesji w polskich przedsiębiorstwach rodzin-
nych jest podyktowane obecną, powszechną wśród firm rodzinnych zmianą 
pokoleniową.  

Sukcesja jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania przedsię-
biorstw rodzinnych, co więcej, jest czynnikiem wyróżniającym firmy rodzinne 
od grupy przedsiębiorstw nierodzinnych. Od zaplanowania i przeprowadzania 
tego procesu zależy rozwój i przyszłość przedsiębiorstwa. Jest to fundamentalny 
i specyficzny czynnik strategii firm rodzinnych. Zagadnienie związane z mię-
dzygeneracyjnym transferem władzy i własności jest pierwszorzędnym wątkiem 
w zarządzaniu biznesem rodzinnym. Pragnąc osiągnąć sukces w długiej perspek-
tywie czasowej, każde przedsiębiorstwo rodzinne powinno posiadać umiejętno-
ści i kompetencje do przeniesienia uprawnień decyzyjnych na następne pokole-
nie. Czas trwania procesu sukcesji jest przykładem jednej z najbardziej długoo-
kresowych strategii dla przedsiębiorstwa oraz jednym z najbardziej złożonych 
problemów dla firm rodzinnych11. Sukcesja nie ogranicza się tylko do przekaza-
nia funkcji zarządczych i własności młodszemu pokoleniu, ale obejmuje przeka-
zanie wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz uprawnień decyzyjnych. Oznacza 
to, że międzygeneracyjny transfer to wieloetapowy, kompleksowy proces,  
w który zaangażowane są czynniki dotyczące systemu rodziny oraz systemu 
przedsiębiorstwa. Bezpośrednio dotyka on strategii firmy, strategii personalnej, 
kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz struktury własności. Gotowość do 
podjęcia przez przedsiębiorstwo rodzinne procesu sukcesji powinna być rozpa-
trywana bardzo szeroko, ponieważ będzie ona weryfikować przygotowanie 
rodziny, firmy, finansowe, prawne oraz personalne przedsiębiorstwa rodzinnego.  

Tymczasem, według badań poświęconych tematyce międzygeneracyjnego 
przekazania uprawnień decyzyjnych na następne pokolenie, brak zaplanowania 

                                    
Lost in time: Intergenerational succession, change and failure in family business, ibidem, 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 Entrepreneurial 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 Business 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: Theory and 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. 

11 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. 
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sukcesji jest fundamentalną przyczyną upadku firmy bądź utraty kontroli przez 
rodzinę właścicielską12. Można zatem dostrzec, że sukcesja stanowi wyjątkowy 
problem przedsiębiorczości rodzinnej, która w swoim zamyśle oraz celach 
głównych ma trwać mimo zmieniających się pokoleń. Każdy międzygeneracyj-
ny transfer wpływa na wymianę zasobów materialnych i niematerialnych firmy 
rodzinnej. Nieuchronność przemijania przy jednoczesnym założeniu wymiany 
pokoleń sprawia, że zarówno przedsiębiorstwo, jak i rodzina powinny być 
przygotowane do transferu własności oraz zarządzania, jak również planowania  
z wyprzedzeniem procesu sukcesji13. Sukcesja w firmie rodzinnej wiąże się 
również z bardzo poważnymi zagrożeniami dla dalszego funkcjonowania i roz-
woju przedsiębiorstwa, co więcej, w trakcie trwania międzygeneracyjnej zmiany 
firma odznacza się słabą pozycją, która przy błędnym planowaniu transferu 
władzy i własności może doprowadzić w skrajnym przypadku do upadku przed-
siębiorstwa14. Opisaną powyżej sytuację potwierdzają wyniki badań empirycz-
nych, które ukazują, że tylko 50% przedsiębiorstw rodzinnych dochodzi do 
momentu sukcesji, natomiast wyłącznie ok. 15% ze wszystkich firm rodzinnych 
przechodzi do trzeciego pokolenia15. 

W początkowej fazie planowanie procesu sukcesji wymaga się od przedsię-
biorstwa rodzinnego ustalenia kryteriów sukcesu międzygeneracyjnego transfe-
ru. Na tym etapie kluczowe staje się określenie celu w procesie sukcesji oraz 
harmonizacja celów rodziny i przedsiębiorstwa. Dlatego też w świetle badań nad 
tematyką sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych kluczową rolę odgrywają 
działania, mające na celu prawidłowe przeprowadzenie procesu sukcesji. Do 
fundamentalnych działań należą16: 

1) zaplanowanie sukcesji,  
2) ustalenie etapów przeprowadzenia sukcesji, 
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. 

                                    
12 I. Lansberg, The Succession Conspiracy, Family Business Sourcebook, Family Enterprise 

Publisher, Georgia 2002, s. 45. 
13 J. Jeżak, Zarządzanie przez wizję w firmie rodzinnej, [w] R. Krupski (red.), Zarządzanie 

strategiczne. Problemy teorii i praktyki, WWSZiP, Wałbrzych 2003, s. 221–222. 
14 J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie 

i rozwój, Diffin, Warszawa 2004, s. 75; M. Burkart, F. Panunzi, A. Schleifer, Family firms, 
,,Journal of Finance” 2003, vol. 53, s. 2167–2202.  

15 P. Eddy, Lessons, Legends and Legacies: Serving the Family Business, ,,Journal of Finan-
cial Planning” 1996, s. 76–77. 

16 Ł. Sułkowski, A. Mariański, Firmy rodzinne, jako osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, 
Poltex, Warszawa 2009, s. 39–40. 
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W świetle badań nad tematyką sukcesji w firmach rodzinnych wyróżnia  
się następujące kluczowe czynniki determinujące przebieg procesu sukcesji  
w przedsiębiorstwach rodzinnych: 
 czynniki związane z osobą następcy, 
 czynniki związane z osobą seniora, 
 czynniki związane z funkcjonowaniem rodziny. 

W nawiązaniu do czynników związanych z osobą następcy oraz seniora, tak 
samo istotna jest chęć przekazania przedsiębiorstwa przez seniora następnemu 
pokoleniu jak fakt, aby następca był zaangażowany oraz wyrażał chęć przejęcia 
rodzinnego biznesu. Darzenie następcy zaufaniem ze strony właściciela jest 
kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na jakość przeprowadzanej sukce-
sji. Wiarygodność oraz przeświadczenie zaufania w stosunku do zamiarów 
następcy decyduje o udanym przejęciu biznesu. Trzecim równie istotnym 
czynnikiem, w relacji przedstawionych powyżej fundamentalnych aspektów 
mających wpływ na proces sukcesji, jest osobista potrzeba i zawodowe zaintere-
sowanie następcy firmą oraz jej działalnością. Chęć następcy do prowadzenia 
przedsiębiorstwa rodzinnego pozytywnie wpływa na proces międzygeneracyjne-
go transferu. Należy jednak pamiętać, że sukcesja jest procesem otwartym, co 
oznacza, że następca powinien mieć możliwość samodzielnego podjęcia decyzji 
o związaniu się z przedsiębiorstwem rodzinnym. Przygotowanie kierunkowe, 
zdobyte doświadczenie również w innych firmach oraz wykształcenie przyczy-
nią się do podwyższenia poziomu procesu sukcesji, a relacje między następcą  
a seniorem oparte na wzajemnym szacunku oraz zaufaniu pomogą przejść przez 
zmianę międzypokoleniową. Równie istotne przy podjęciu się przez firmę 
rodzinną przeprowadzenia procesu sukcesji są czynniki związane z relacjami 
panującymi w rodzinie. Wskazane relacje będą warunkować proces komunikacji 
oraz porozumienia się między poszczególnymi członkami rodziny będącymi jak 
również nie będącymi pracownikami firmy. Na podstawie przeprowadzonych 
badań została dostrzeżona silna korelacja pomiędzy jakością stosunków we-
wnątrz rodziny, a procesem planowania i przeprowadzenia sukcesji17. Dodatnia 
korelacja wymienionych i scharakteryzowanych powyżej czynników powoduje 
naturalną chęć przejęcia firmy przez kolejne pokolenie przy jednoczesnym 
podniesieniu poziomu przeprowadzanej międzygeneracyjnej zmiany oraz nie-
doprowadzeniu do wystąpienia napięcia sukcesyjnego pomiędzy seniorem  
a następcą, które determinuje relacje systemów rodziny oraz firmy.  

Warte nadmieniania w tym punkcie są również fundamentalne czynniki, 
które uniemożliwiają przedsiębiorstwom rodzinnym przejście przez proces 
sukcesji. Do głównych czynników utrudniających międzygeneracyjny transfer 
zalicza się: 

                                    
17 E. Venter, C. Boshoff, G. Mass, The influence of successor – related factors on the succes-

sion process in small and medium – sized family business, ,,Family Business Review” 2005, 
vol. 18, no. 4. s. 288–299. 
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 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 przejęciem firmy. 

Występowanie któregokolwiek z wymienionych determinantów bądź ich 
kombinacji znacznie utrudnią bądź całkowicie uniemożliwią dokonanie sukcesji. 
Niezbędnym podkreślenia jest fakt, że pierwszorzędną przyczyną niepowodze-
nia procesu sukcesji jest brak jego planowania. Wdrożenie profesjonalnego 
planu przekazania władzy i własności następnemu pokoleniu w obecnych, tur-
bulentnych warunkach otoczenia zewnętrznego w znacznej większości firm 
rodzinnych umożliwia nie tylko sprawne przeprowadzenie międzygeneracyjnej 
zmiany, ale również uodparnia firmę na zagrożenia obecne w trakcie trwania 
sukcesji i wpływa na zachowanie pozytywnych relacji rodzinnych. Dlatego też 
w literaturze przedmiotu podkreślana jest konieczność jak najwcześniejszego 
podjęcia i wdrożenia strategii sukcesyjnej18.  

Według źródeł literaturowych problematyka sukcesji jest najistotniejsza dla 
młodych firm rodzinnych, które ze względu na swój staż funkcjonowania są 
szczególnie wrażliwe na zmiany wynikające z przekazania kontroli oraz funkcji 
zarządczych następnemu pokoleniu19. Zagrożenie to może bardzo silnie wpły-
wać na jakość funkcjonowania i kondycje polskich przedsiębiorstw rodzinnych, 
które ze względu na uwarunkowania polityczne i gospodarcze należą do grupy 
młodych firm. Również z tego powodu polskie przedsiębiorstwa rodzinne są 
znacznie bardziej narażone na niepowodzenie przeprowadzenia procesu sukce-
sji. Dlatego też tak istotne jest prowadzenie dogłębnych badań, które pozwoliłby 
na stworzenie uniwersalnego modelu procesu sukcesji polskich przedsiębiorstw 
rodzinnych, biorącego pod uwagę warunki i możliwości funkcjonowania  
i rozwoju firm w naszym kraju. Z pewnością wyniki przeprowadzonych analiz 
mogłyby posłużyć przedsiębiorstwom rodzinnym jako wzór, ze względu na brak 
doświadczenia w przedstawionym temacie. 

 
 

3. Strategia międzypokoleniowego transferu w przedsiębiorstwach 
rodzinnych w Polsce – analiza badań empirycznych 

 
Autorka niniejszego opracowania poświęconego problematyce międzygene-

racyjnego transferu władzy i własności, dotarła do sześciu krajowych raportów 
uwzględniających w swoich badaniach tematykę sukcesji w polskich firmach 

                                    
18 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. 
19 M.K. Fiegener, M.B. Brown, A.R. Prince, K.M. File, Passing on strategic vision. Fa-

voured 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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rodzinnych. Przeprowadzone badania pozwoliły uzyskać poglądową wiedzę na 
temat więzów, norm i wartości reprezentowanych przez rodziny, a funkcjono-
waniem przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę krajowe realia polityczne i gospo-
darcze, kluczowe bariery rozwoju oraz wyzwania i priorytety, jakie stoję przed 
przedsiębiorczością rodzinną w Polsce. Do przeprowadzonych badań empirycz-
nych dotyczących działalności firm rodzinnych w kraju należą: 
 PricewaterhouseCoopers, Skuteczne działanie 2007/2008, (badania polskiej 

przedsiębiorczości rodzinnej zostały dołączone do światowej edycji); 
 Expert Group-Poland, Overview of family business relevant issue – country 

Fiche Poland 2008 (badania polskich firm rodzinnych zostały przeprowa-
dzone na potrzeby badania Komisji Unii Europejskiej – Final Report of the 
Expert Group, Overview of Family – Business – Relevant Issues: Research, 
Networks, Policy Measures and Existing Studies, European Commission 2009); 

 PARP, Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania 2009; 
 PARP, Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm 

rodzinnych, 2012; 
 ThinkTank, Dobra Sukcesja. Nowoczesne podejście do zarządzania sukcesją  

i majątkiem w firmach rodzinnych – dobre praktyki, raport 2012; 
 Instytut Biznesu Rodzinnego, Kody Wartości. Efektywna sukcesja w polskich 

firmach rodzinnych 2013 (badanie jest w trakcie realizacji). 
W dalszej części artykułu każde z wymienionych badań zostało opisane  

i scharakteryzowane, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki planowania 
i wdrażania strategii sukcesyjnej w polskich firmach rodzinnych.  

Jednym z pierwszych raportów powstałych na podstawie badań empirycz-
nych na temat specyfiki firm rodzinnych w Polsce był raport PwC, Skuteczne 
działanie 2007/2008. Edycja niniejszego badania powstała po opublikowaniu 
przez firmę wyników analiz międzynarodowych dotyczących działalności firm 
rodzinnych. Kluczowym pytaniem, na które badanie krajowych przedsiębiorstw 
rodzinnych poszukiwało odpowiedzi, brzmiało następująco – 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; 
 własność, planowanie sukcesji oraz zarządzanie zasobami ludzkimi; 
 relacje między członkami rodziny oraz ich wpływ na firmę; 
 analiza otoczenia zewnętrznego pod kątem funkcjonowania firm rodzinnych. 

Wszelkie przedstawione powyżej zagadnienia badawcze były identyczne 
dla badań przeprowadzonych na skalę międzynarodową oraz w Polsce. Polska 
edycja badania realizowana przez firmę PwC skupiła się na firmach rodzinnych 
należących do sektora MSP, liczba badanych podmiotów gospodarczych z opisy-
wanej grupy firm wyniosła 50. 
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Według polskiej edycji badań z 2008 r., jedna czwarta analizowanych firm 
zamierza zmienić strukturę właścicielską w przeciągu 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 sukcesyjnej20. Poniżej zostały przedstawione dowody empiryczne 
potwierdzające opisaną sytuację związaną z problematyką sukcesji w polskich 
przedsiębiorstwach rodzinnych na podstawie analiz wykonanych w latach 
2007/2008 przez firmę PwC. 

 

 
Wykres 1. Plany zmian struktury własności w firmach rodzinnych w Polsce przeciągu  

najbliższych 5 lat (w %) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie PricewaterhouseCoopers, Skuteczne działanie  

– raport 2007/2008, Warszawa 2008, s. 45–46. 

 
Na podstawie przeprowadzonych analiz można dostrzec, że jedna czwarta 

badanych firm rodzinnych planuje zmienić strukturę właścicielską w przeciągu 
najbliższych 5 lat, taki sam udział procentowy firm deklaruje, że zmiana struktu-
ry własności nastąpi wyłącznie w obrębie rodziny, natomiast zdecydowana 
większość respondentów planuje wprowadzić swoją firmę na giełdę.  

 
 

                                    
20 PricewaterhouseCoopers, Skuteczne działanie – raport 2007/2008, Warszawa 2008,  

s. 36–57. 
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Wykres 2. Formy zmiany struktury właścicielskiej w firmach rodzinnych w Polsce (w %) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie, PricewaterhouseCoopers, Skuteczne działanie…, 

s. 45–46. 

 
Wykres 3. Posiadanie planu strategii sukcesyjnej wśród firm rodzinnych w Polsce (w %) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie, PricewaterhouseCoopers, Skuteczne działanie…, 

s. 47. 
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Na pytanie dotyczące posiadania planu strategii sukcesyjnej aż 68% respon-
dentów udzieliło odpowiedzi przeczącej, tylko niewielki odsetek firm posiada 
plan międzygeneracyjnego transferu.  

W badanych firmach brakowało również informacji o procedurach postę-
powania w sprawach spadkowych i biznesowych w przypadku nagłej śmierci 
właściciela bądź niesprawności kluczowych osób zarządzających firmą. W fir-
mach, w których została opracowana strategia sukcesyjna, nie został wybrany 
następca, a większość z seniorów uważa, że członkowie rodziny z zadowole-
niem przyjmą przyjęte przez nich decyzje w sprawie międzygeneracyjnych 
zmian. Jedynie niewielki odsetek właścicieli obawia się reakcji następcy w tej 
kwestii, co może doprowadzić do rozłamu przedsiębiorstwa21. 

Kolejnym badaniem dotyczącym funkcjonowania i rozwoju polskich przed-
siębiorstw rodzinnych były badania wykonane przez Expert Group-Poland, 
Overview of family business relevant issue – country Fiche Poland 2008, które-
go wyniki stały się częścią raportu Komisji Europejskiej – Final Report of the 
Expert Group, Overview of Family – Business – Relevant Issues: Research, 
Networks, Policy Measures and Existing Studies, European Commission 2009. 
Grupa przedsiębiorstw rodzinnych objęta badaniem wynosiła 340 podmiotów 
należących do sektora MMSP, jednakże zostały one włączona do analizy na 
podstawie trzech, różnych badań przeprowadzanych w przeciągu 5 lat. Do 
kluczowych obszarów badawczych należały następujące zagadnienia22: 
 diagnoza specyfiki przedsiębiorczości rodzinnej, 
 zagadnienia finansowe firm rodzinnych,  
 planowanie procesu sukcesji, 
 relacje pomiędzy systemem rodziny a systemem przedsiębiorstwa, 
 zarządzanie zasobami ludzkimi, 
 system edukacji pro przedsiębiorczej, 
 systemy wsparcia firm rodzinnych. 

Na podstawie przeprowadzonych w Polsce badań ponad 75% firm rodzin-
nych jest prowadzonych przez pokolenie założycieli, 16,7% przez drugą genera-
cję, trzecie pokolenie sprawuje nadzór nad 5,5%, a udział firm prowadzonych 
przez czwarte pokolenie wynosi 2,8%23. Przeprowadzone badania wykazały 
również, że 93% następców odnosi się przychylnie do przejęcia przedsiębior-
stwa z rąk seniora, jedynie 7% respondentów nie jest zainteresowanych prowa-
dzeniem firmy. Na podstawie analizy przeprowadzonych badań ponad połowa 
funkcjonujących przedsiębiorstw rodzinnych nie posiada planu strategii sukce-

                                    
21 PricewaterhouseCoopers, Skuteczne działanie – raport 2007/2008, Warszawa 2008, s. 46. 
22 A. Majda, Wyzwania i priorytety firm rodzinnych w Unii Europejskiej, [w:] P. Urbanek 

(red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Zarządzanie w warunkach nowej ekonomii, 
Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012, s. 14. 

23 Expert Group-Poland, Overview of family business relevant issue – country Fiche Poland 
2008, s. 9.  
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syjnej, ponad jedna trzecia właścicieli uważa, że ma jeszcze wystarczająco dużo 
czasu do stworzenie planu strategii międzygeneracyjnego transferu, a 3,7% 
badanych nie potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi24. Poniżej zostały 
przedstawione dowody empiryczne potwierdzające opisaną sytuację związaną  
z problematyką sukcesji w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych na podsta-
wie analiz wykonanych w roku 2008 przez Expert Group-Poland, Overview of 
family business relevant issue – country Fiche Poland 2008. 

 

 
Wykres 4. Deklarowana chęć następcy przejęcia przedsiębiorstwa rodzinnego w Polsce (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Expert Group-Poland, Overview of family business 
relevant issue – country Fiche Poland 2008, s. 9–11. 
 

 
Wykres 5. Posiadanie planu strategii sukcesyjnej wśród przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce(w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Expert Group-Poland, Overview of family busi-
ness..., s. 9–11. 

                                    
24 Ibidem, s. 9–11.  
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Na podstawie powyższych danych można również dostrzec jak znaczący 
odsetek polskich przedsiębiorstw rodzinnych nie jest gotowych na międzygene-
racyjny transfer. Taka sytuacja jest powszechna dla rodzimych firm rodzinnych, 
pomimo istotnych zagrożeń jakie mogą spotkać przedsiębiorstwa rodzinne nie 
planujące bądź zbyt późno planujące proces sukcesji. 

Następna analiza sytuacji polskich przedsiębiorstw rodzinnych to badanie 
przeprowadzone przez PARP Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse  
i wyzwania 2009. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1280 podmiotów 
rodzinnych należących do sektora MMSP.  

Do kluczowych obszarów weryfikacji należały25: 
 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. 

 

 
Wykres 6. Wola sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARP Firmy rodzinne w polskiej gospodarce- 
szanse i wyzwania 2009, Warszawa 2009, s. 129–131. 

 
W badaniu PARP Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwa-

nia 2009 przedsiębiorstwa rodzinne, w których doszło do sukcesji, stanowiły 
jedynie 15%. Sytuacja ta jest w pełni zrozumiała ze względu na fakt, że zdecy-

                                    
25 PARP Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania 2009, Warszawa 2009, 

s. 15. 
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dowana większość podmiotów gospodarczych powstała w Polsce w latach 90. 
XX w. Istotna większość respondentów planuje przekazać przedsiębiorstwo 
następnemu pokoleniu, jednakże tylko jedna trzecia badanych deklaruję wolę 
sukcesji w sposób zdecydowany. W co ponad dziesiątej firmie nie zamierza się 
uruchomić procesów sukcesyjnych, a w jednej trzecie przedsiębiorstw rodzin-
nych nie zapadły jeszcze żadne decyzje dotyczące zaplanowania i wdrożenia 
strategii sukcesyjnej26. Poniżej zostały zaprezentowane dane mające na celu 
uwiarygodnienie przedstawionych wyników. 
 

 

Wykres 7. Strategia sukcesyjna w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce (w %) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie PARP Firmy rodzinne w polskiej gospodarce…, 

op. cit. s. 132–134. 

 
Na podstawie przedstawionych wyników kolejnych badań, analizujących 

zjawisko sukcesji w firmach rodzinnych w Polsce można również zauważyć 
niski poziom świadomości istoty zaplanowania i wdrożenia strategii sukcesyjnej 
wśród właścicieli firm rodzinnych.  

Następne w chronologicznej kolejności badanie poświęcone tematyce funk-
cjonowania i specyfiki firm rodzinnych zostało przeprowadzone przez PARP, 
Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych 
2012. W badaniu wzięło udział 110 firm należących do sektora MMSP. Do 
kluczowych obszarów badawczych należały następujące zagadnienia27: 

                                    
26 Ibidem, s. 129–137. 
27 PARP, Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych 2012, 

Warszawa 2012, s. 18. 
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 samorozwój,  
 system rodzinno-firmowy,  
 strategia, 
 sukcesja, 
 społeczność, 
 synteza. 

Badanie to miało charakter jakościowy, tym samym nie jest możliwe przed-
stawienie twardych danych dotyczących przedstawionych powyżej zagadnień 
badawczych. W rozdziale poświęconym sukcesji w firmie rodzinnej autorzy 
projektu zwracają uwagę na wagę procesu sukcesji, wskazują determinanty 
sprzyjające zakończenia transferu międzygeneracyjnego sukcesem oraz przed-
stawiają analizę procesu sukcesji z punktu widzenia wszystkich interesariuszy. 

Kolejnym realizowanym projektem było badanie realizowane przez Think-
Tank, Dobra sukcesja. Nowoczesne podejście do zarządzania sukcesją i mająt-
kiem w firmach rodzinnych – dobre praktyki, raport 2012. Zaprezentowane dane 
ilościowe pochodzą z badań realizowanych przez PARP w 2009 r. Autorka 
niniejszego opracowania przedstawiła wyniki tego badania we wcześniejszej 
części rozważań. Na uwagę w projekcie ThinkTank zasługuje podejście do 
problematyki sukcesji w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych. Przedstawiona 
tematyka dotyka niemalże każdej sfery związanej z międzygeneracyjnym 
transferem, tym samym stanowi praktyczny poradnik dla właścicieli firm ro-
dzinnych, którzy stoją przed dylematem sukcesji. 

Najnowsze badania dotyczące wyłącznie planowania i wdrażania strategii 
sukcesyjnej w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych są prowadzone przez 
Instytut Biznesu Rodzinnego, Kody Wartości. Efektywna sukcesja w polskich 
firmach rodzinnych 2013. Projekt badawczy dedykowany jest firmom rodzin-
nym z sektora MMSP, które samodzielnie pragną przeprowadzić międzygenera-
cyjny transfer. W niniejszym badaniu bierze udział 300 przedsiębiorstw należą-
cych do sektora MMSP. Badania ilościowe zostały przeprowadzone w styczniu 
2013 r., niestety do momentu oddania artykułu do druku realizatorzy projektu 
Kody Wartości. Efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych 2013 nie 
upublicznili wyników przeprowadzonych badań. Kluczowe zagadnienia projektu 
obejmują28: 
 metodykę wsparcia procesu sukcesji, 
 analizę kluczowych wartości firm rodzinnych, 
 analizę i diagnozę doświadczeń zagranicznych firm rodzinnych dotyczącą 

procesu sukcesji, w ramach dobrych praktyk, 
 programy wsparcia dla seniorów – z sukcesją na plus. 

                                    
28 Instytut Biznesu Rodzinnego, Kody Wartości. Efektywna sukcesja w polskich firmach ro-

dzinnych, 2013, s. 9–18. 
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Tabela 2. Zbiorcze wyniki przeprowadzonych badań 

Instytucja Nazwa badania Termin
Liczba 

badanych 
podmiotów

Wola  
sukcesji  

(%) 

Strategia  
sukcesyjna  

(%) 
    zamierza 

przejąć 
firmę 

nie 
zamierza 
przejąć 
firmy 

posiada 
strategie 

sukcesyjną 

nie posiada 
strategii 

sukcesyjnej 

PwC Skuteczne 
działanie 

2007 
/2008

50 22 71 28 68 

Expert 
Group- 
Poland 

Overview  
of family 

business relevant 
issue 

2008 340 93 7 brak  
danych 

60 

PARP Firmy rodzinne  
w polskiej 

gospodarce- 
szanse  

i wyzwania 

2009 1280 58 13 30 69 

PARP a Firma  
w rodzinie czy 

rodzina  
w firmie. 

Metodologia 
wsparcia firm 

rodzinnych 

2012 110 X X X X 

ThinkTank b Dobra Sukcesja. 
Nowoczesne 
podejście do 
zarządzania 

sukcesją  
i majątkiem  
w firmach 
rodzinnych 

2012 1280 58 13 30 69 

Instytut c 

binznesu 
rodzinnego  

Kody wartości. 
Efektywna 
sukcesja  

w polskich 
firmach rodzin-

nych 

2013 300 X X X X 

 

a 
Badania te miały charakter badań jakościowych, stąd brak danych ilościowych. 

b Analizy były oparte na wynikach badań PARP, Firmy rodzinne w polskiej gospodarcze  
– szanse i zagrożenia, Warszawa 2009. 

c Badania ilościowe zostały wykonane w styczniu 2013 r., lecz wciąż nie zostały upublicz-
nione. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: PricewaterhouseCoopers, Skuteczne działanie…, 
s. 45–47, Expert Group-Poland, Overview of family business…, s. 9–11, PARP, Firmy rodzinne  
w polskiej gospodarce…, s. 129–134; PARP, Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodolo-
gia…, s. 18; ThinkTank, Dobra Sukcesja. Nowoczesne podejście do zarządzania sukcesją…, s. 10; 
Instytut Biznesu Rodzinnego, Kody Wartości..., s. 9. 
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Na podstawie przeprowadzonego przez autorkę zestawienia krajowych ba-
dań poświęconych analizie procesu sukcesji w firmach rodzinnych w Polsce, 
można dostrzec, że obecnie wybrany temat stanowi kluczowe wyzwanie przed 
jakim znajdują się przedsiębiorstwa rodzinne. Jednoznacznie można wysnuć 
wiosek, że wciąż rodzimym przedsiębiorstwom rodzinnym brakuje doświadczeń 
oraz modeli, które mogłyby służyć jako dobre praktyki w celu aplikacji strategii 
sukcesyjnej. Dodatkowo tematyka międzygeneracyjnego transferu w polskich 
firmach rodzinnych jest wciąż obszarem potrzebującym pogłębionych badań 
empirycznych, które w sposób fundamentalny mogą przyczynić się do identyfi-
kacji oraz diagnozy kompleksowego procesu, jakim z pewnością jest proces 
sukcesji, a efektem prowadzonych badań mogą być gotowe rozwiązania aplika-
cyjne dla polskich przedsiębiorców rodzinnych. Oznacza to, iż pogłębione 
badania empiryczne zgłębiające problematykę sukcesji nie tylko okażą się 
cennym wkładem w naukę o zarządzaniu i strategii firm rodzinnych, ale również 
będą niezbędną pomocą ze strony badaczy dla właścicieli firm rodzinnych. 
Poniżej autorka niniejszego opracowania przedstawia zbiorczą analizę wykona-
nych badań dotyczących sukcesji w Polskich firmach rodzinnych, aby potwier-
dzić swoje wnioski. 

Niezbędne przy zbiorczej analizie wniosków z przeprowadzonych dotych-
czas badań jest zwrócenie szczególnej uwagi na rozbieżności 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 odmienną definicję 
firmy rodzinnej. Oznacza to, że zaprezentowane przez autorkę opracowania 
mają charakter logiczny. Mimo znaczących rozbieżności można stwierdzić, że 
zjawisko sukcesji jest obecnie pierwszorzędnym dylematem rodzimych przed-
siębiorstw rodzinnych, jednakże zdecydowana większość z nich nie jest przygo-
towana do międzygeneracyjnego transferu. Powodów tej sytuacji jest wiele, lecz 
najważniejszym jest brak planowania procesu sukcesji, pomimo, iż jest to 
największe zagrożenie, na jakie autorka artykułu zwróciła uwagę we wcześniej-
szej części opracowania.  

 
 

Zakończenie 
 
Międzygeneracyjny transfer staje się stałym elementem funkcjonowania 

oraz budowy strategii firm rodzinnych w Polsce. Sukcesja ma strategiczne 
znaczenie dla każdego przedsiębiorstwa rodzinnego, ponieważ determinuje 
dalszy rozwój firmy. Przebieg transferu międzygeneracyjnego jest zależny od 
wielu czynników wynikających z wnętrza firmy, rodziny oraz z aspektów 
otoczenia zewnętrznego, na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu. Co więcej 
sukcesja stanowi szczególny i wyróżniający grupę firm rodzinnych od ogółu 
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funkcjonujących przedsiębiorstw aspekt. Jest procesem złożonym, wieloetapo-
wym, który nie rozerwalnie łączy się z procesem budowy strategii firmy, strate-
gią zarządzania zasobami ludzkimi oraz kulturą organizacyjną. Należy zauwa-
żyć, że nie ma gotowych rozwiązań na udaną sukcesję. Istnieje wiele modeli 
strategii sukcesyjnej, ponieważ nie ma dwóch identycznych firm rodzinnych.  
A sukcesja wiąże się nie tylko z transakcją czysto biznesową, ale dotyka również 
mocno sytemu rodziny. Rodziny kierują się różnymi wartościami, posiadają 
odmienny zestaw norm i reguł, które bezsprzecznie wpływają na przebieg 
procesu sukcesyjnego.  

Z jednej strony można stwierdzić, że międzygeneracyjny transfer powinien 
być głęboko zakorzeniony w celach funkcjonowania firmy rodzinnej, której 
kluczowym aspektem jest trwanie pomimo zmiany pokoleń. Jednakże zgodnie  
z przedstawionymi wnioskami z przeprowadzonych krajowych badań empirycz-
nych w ciągu ostatnich siedmiu lat rodzime przedsiębiorstwa rodzinne charakte-
ryzują się brakiem umiejętności zaplanowania i przeprowadzenia procesu suk-
cesji. Stanowi to ogromne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania i ewolucje 
tej, jakże istotnej grupy firm. 

Z drugiej jednak strony można dostrzec istotną lukę naukową, którą powin-
ny wypełnić liczne reprezentatywne badania empiryczne poświęcone rodzimym 
przedsiębiorstwom rodzinnym. Z pewnością wynikiem przeprowadzonych 
analiz będą syntetyczne wnioski możliwe do aplikacji przez polskich przedsię-
biorców rodzinnych. Stanowiłby one istotny system wsparcia dla rodzimych 
firm rodzinnych, w tym jakże skomplikowanym i pełnym zagrożeń momencie 
jakim niezaprzeczalnie jest czas sukcesji, przed którym obecnie znajduje się 
większość polskich przedsiębiorstw rodzinnych. 
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Streszczenie 

Sukcesja stanowi obecnie priorytet dla dalszego funkcjonowania firm rodzinnych  
w Polsce. Międzygeneracyjny transfer władzy i własności to złożony proces, bezpo-
średnio wpływający na strategię firmy, kulturę organizacyjną, system rodziny oraz sys-
tem firmy. Jest również czynnikiem wyróżniającym przedsiębiorczość rodzinną od ogó-
łu funkcjonujących firm. Celem artykułu było uwypuklenie planowania i wdrażania 
strategii sukcesyjnej jako kluczowego wyzwania stojącego przed rodzimymi firmami 
rodzinnymi. Autorka niniejszego opracowania starała się podkreślić problem między-
generacyjnego transferu, bazując na badaniach międzynarodowej i krajowej literatury 
przedmiotu oraz badaniach empirycznych. 
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Summary  

SUCCESSION STRATEGY AS A MAIN CHALLENGE FACING FAMILY 
BUSINESSES IN POLAND 

Succession planning in one of the most important priority facing nowadays family 
businesses in Poland. Succession, often define as between generations transfer of power 
and property is a complex process, which determine strategy, organizational culture, 
family system and enterprise system. What is crucial to underline succession in one of 
the attribute of family businesses, which mark out this specific group of enterprises 
from all firms. The main aim of this article was to highlight the significance of planning 
succession strategy. The author based her assumptions on international and national lit-
erature studies and researches. 

 



 

DAMIAN KAŹMIERCZAK 

ISLAMSKIE OBLIGACJE ZAMIENNE 

Wstęp 
 
Silne poczucie odrębności społeczności muzułmańskiej przejawia się nie 

tylko różnicami kulturowymi i religijnymi, ale widoczne jest także w ekonomii  
i finansach. Wszelka działalność gospodarcza i inwestycyjna w krajach muzuł-
mańskich oparta jest na wielowiekowej tradycji islamskiego systemu finanso-
wego, którego rozwija się nieprzerwanie od VII w. n.e. Cechuje go odmienność 
od systemu konwencjonalnego, funkcjonującego m.in. na kontynencie europej-
skim i północnoamerykańskim. Poznanie istoty modelu islamskiego wymaga 
dokładnego przestudiowania genezy jego powstania i zrozumienia, jak ważną 
rolę odgrywa w nim islam. Przede wszystkim reguluje on wszystkie aspekty 
życia jednostki, ponieważ nie uznaje rozdziału życia świeckiego od religijnego. 
Ma także dominujący wpływ na fundamentalne zasady kształtujące relacje 
ekonomiczne między wszystkimi uczestnikami rynku.  

Surowe zakazy, dotyczące m.in. naliczania odsetek czy spekulacji spowo-
dowały wykształcenie specyficznych relacji między poszczególnymi podmiota-
mi, typowymi wyłącznie dla finansów islamskich. Na uwagę zwraca także 
unikatowy charakter wykorzystywanych instrumentów finansowych. Z pozoru 
przypominają one ich konwencjonalne odpowiedniki, jednak ich konstrukcja  
i istota jest całkiem inna. Mimo dość konserwatywnego i restrykcyjnego podej-
ścia, finanse muzułmańskie starają się dostosować do wyzwań globalnych 
rynków finansowych, wykorzystując coraz bardziej innowacyjne papiery warto-
ściowe typowe dla dojrzałych rynków finansowych np. obligacje zamienne czy 
wymienne.  

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie istoty islamskich obli-
gacji zamiennych i wykazanie, iż mimo różnic w konstrukcji i mechanizmie ich 
wykorzystania w porównaniu z instrumentami powszechnie emitowanymi na 
rynkach europejskim czy amerykańskim mogą one z powodzeniem stanowić 
jeden ze sposobów pozyskania kapitału w świecie islamu. 

Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej omówiona jest geneza is-
lamskiego systemu finansowego i przedstawione są jego najważniejsze zasady. 
Druga część poświęcona jest instrumentom typowym dla islamskich finansów  
– certyfikatom inwestycyjnym (sukuk). Trzecia część opisuje innowacyjny jak 
na warunki świata muzułmańskiego papier wartościowy – islamską obligację 
zamienną wraz w omówieniem mechanizmu jej wykorzystania.  

                                    
 Doktorant, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania UŁ. 
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1. Istota islamskiego systemu finansowego 
 
Do zrozumienia istoty islamskiego systemu finansowego niezbędna jest do-

kładna analiza genezy jego powstania. Bez niej niezwykle trudne byłoby uchwy-
cenie fundamentalnych różnic dzielących świat zachodnich i muzułmańskich 
finansów. 

Jego dynamiczny rozwój był bezpośrednio związany z kryzysem na rynku 
ropy naftowej z początku lat 70. XX w. W rezultacie wojny izraelsko-arabskiej, 
która wybuchła w październiku 1973 r., państwa zrzeszone w organizacji OPEC 
ucięły dostawy tego surowca. Ceny ropy zaczęły bić kolejne rekordy, a gigan-
tyczne sumy petrodolarów zasilały budżety jej największych producentów, 
głównie państw arabskich z regionu Zatoki Perskiej. Błędne jest jednak stwier-
dzenie sugerujące, że finanse islamskie rozwijają się dopiero od ok. 40 lat. Ich 
podstawowe koncepcje zaczęły się kształtować już 1300 lat temu i datuje się je 
na VII w. n.e. W czasach wczesnośredniowiecznych arabscy kupcy odgrywali 
dominującą rolę w handlu światowym, koncentrując swoją działalność przede 
wszystkim na obszarze Azji, ale również na terenie dzisiejszej Hiszpanii, krajach 
Morza Śródziemnego, a nawet Morza Bałtyckiego. Techniki i instrumenty 
finansowe świata arabskiego zostały następnie zaadoptowane i z powodzeniem 
wykorzystywane przez europejskich kupców i handlarzy1.  

Należy także podkreślić istotny wpływ innych czynników na rozwój islam-
skich finansów, przede wszystkim tych o charakterze socjopolitycznym oraz 
religijnym, będących podstawą poczucia silnej odrębności świata islamskiego. 
Nie można również zapomnieć o dynamicznym procesie globalizacji, efekcie 
łączenia się regionalnych rynków w jeden globalny system finansowy oraz 
związanej z nim swobodzie przepływu kapitału.  

Do najważniejszych państw odgrywających obecnie kluczową rolę w roz-
woju finansów muzułmańskich można zaliczyć przede wszystkim kraje położo-
ne na Bliskim Wschodzie (Bahrajn i Zjednoczone Emiraty Arabskie), a także te 
znajdujące się w Azji Południowo-Wschodniej, czyli Malezję i Indonezję.  

Mechanizm islamskiego systemu finansowego oparty jest na trzech głów-
nych filarach. Podstawą ich funkcjonowania jest szariat (Shari’ah), czyli zbiór 
praw, zawierający normy regulujące wszystkie dziedziny życia islamskiej 
społeczności, począwszy od aspektów ekonomicznych, politycznych czy spo-
łecznych, a kończąc na kulturalnych. Wszystkie prawa wywodzą się bezpośred-
nio ze świętej księgi islamu – Koranu (Qur’an). Jego uzupełnieniem jest zbiór 
praktyk i obyczajów opartych na słowach i czynach proroka Mahometa – Sunna 
(Sunnah).  

Podstawowe zasady ekonomii islamskiej pozostają niezmienne, niezależnie 
od regionu świata, w którym są stosowane. Nad jego rozwojem czuwają trzy 

                                    
1 Z. Iqbal, Islamic Financial Systems, Finance & Development, 1997, s. 42. 
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różne grupy specjalistów, których głównym zadaniem jest dostosowanie ponad 
tysiącletniej tradycji muzułmańskiej do realiów współczesnej gospodarki świa-
towej2. Pierwszy element stanowią profesjonalni ekonomiści i finansiści dosko-
nale znający mechanizmy konwencjonalnego systemu finansowego i próbujący 
zaadoptować jego elementy w islamskim odpowiedniku. Druga grupa to tzw. 
uczeni w wierze (Ulama), będący certyfikowanymi ekspertami z dziedziny 
prawa koranicznego monitorujący czy działania finansistów oraz same instru-
menty nie łamią podstawowych norm szariatu. Co ciekawe, każda instytucja 
finansowa musi utworzyć tzw. religijną radę nadzorczą (Shari’ah Supervisory 
Board), która sprawdza pod kątem zgodności z zasadami islamu jej działalność 
biznesową i inwestycyjną. Stanowi to nieodzowny element islamskiego corpora-
te governence3. Ostatnią grupę tworzą dyplomowani prawnicy, koncentrujący 
swoje wysiłki na dostosowaniu powstających produktów finansowych do istnie-
jących porządków prawnych na poziomie krajowym.  

Islamski system finansowy jest odmienny od konwencjonalnego. Jednak 
stwierdzenie, że jest to wyłącznie model, w którym nie istnieją odsetki, nie 
oddaje istoty całego systemu i przedstawia go w sposób zbyt uproszczony  
i niepełny. Warto podkreślić, że podczas gdy konwencjonalny system finansowy 
w przeważającej mierze koncentruje się na samej transakcji i rozpatruje ją 
jedynie pod kątem ekonomiczno-finansowym, to system islamski opiera się 
przede wszystkim na jej aspektach moralnych, społecznych i religijnych oraz 
dba o równość i sprawiedliwość całej społeczności muzułmańskiej4.  

Należy wymienić, a następnie o krótko omówić, podstawowe zasady islam-
skiego systemu finansowego. Zalicza się do nich5: 

1) zakaz naliczania i pobierania odsetek (riba), 
2) zakaz hazardu (maysir), 
3) brak elementu spekulacji i niepewności w zawieranych transakcjach 

(gharar), 
4) zakaz inwestowania środków w działalność niedozwoloną (haram). 
Fundamentalną zasadą w islamie jest zakaz naliczania odsetek, co niesie ze 

sobą daleko idące skutki dla całego świata muzułmańskich finansów. Riba 
oznacza w języku polskim „odsetki”, a także „lichwę” i można ją zdefiniować 
jako „dowolną wartość (małą lub dużą, w formie pieniężnej lub rzeczowej) 
przewyższająca kwotę główną, stanowiącą warunek pozyskania tej kwoty, 

                                    
2 M.A. El-Gamal, Overview of Islamic Finance, Department of the Treasury Office of Inter-

national Affairs (4), 2006, s. 2.  
3 M. Alman, Shari’ah Supervisory Board Composition Effects On Islamic Banks’ Risk-

Taking Behavior, Department of Management, Business Administration and Economics, Bamberg 
2012, s. 1. 

4 Z. Iqbal, Islamic…, s. 42. 
5 M. Hassan, M. Lewis, Handbook of Islamic Banking, Edward Elgar Publishing, Northamp-

ton 2007, s. 38. 
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zwyczajowo lub ustanowioną w umowie”6. Zakaz ten jest związany z przekona-
niem o konieczności istnienia równości i sprawiedliwości w społeczności mu-
zułmańskiej. Muzułmanie postrzegają każdą transakcję, jako możliwość stwo-
rzenia wspólnego przedsięwzięcia, co może przynieść dodatkowe profity obu 
stronom umowy7. Odsetki są traktowane szczególnie negatywne, ponieważ 
stanowią one koszt transakcji bez względu na jej efekt finansowy. Uważa się, że 
stanowią one niesprawiedliwy zarobek dla tylko jednej ze stron. Co więcej, 
uczestnicy konwencjonalnego systemu finansowego uważają „lichwę” (riba) 
jako odsetki nadmiernie wysokie, znacznie przewyższające przeciętne odsetki 
oferowane przez większość instytucji finansowych, jednak muzułmanie za riba 
uważają wszystkie rodzaje odsetek bez wyjątku8.  

Druga najważniejsza zasada w kontekście finansów islamskich mówi, że 
wszystkie transakcje winny być przejrzyste, nie mogą zawierać elementu  
niepewności oraz muszą być pozbawione nadmiernego ryzyka i spekulacji 
(gharar). Bardzo istotna jest zasada przejrzystości współpracy między kontra-
hentami oraz ich wzajemne zaufanie. Obie strony muszą być dobrze poinformo-
wane o warunkach umowy, rozumieć ją i być świadome o istnieniu innych 
okoliczności mające wpływ na transakcję. Zakazane jest budowanie relacji  
z kontrahentem w oparciu o wykorzystywanie swojej przewagi, np. społecznej 
czy ekonomicznej, oraz nieuprawnione osiąganie korzyści kosztem drugiej 
strony umowy9. Oprócz tego, przedmiotem umowy nie może być towar lub 
usługa, która w momencie zawierania transakcji nie podlega kontroli którejkol-
wiek ze stron. Z tego powodu muzułmanie nie mogą dokonywać żadnych 
inwestycji w kontrakty terminowe czy opcje. Wszystkie te elementy sprawiają, 
że w finansach islamskich do minimum jest więc ograniczone zjawisko asyme-
trii informacyjnej i moralnego hazardu.  

Ponadto, wyznawcy islamu nie mogą inwestować swoich środków w gałę-
zie gospodarki, które są zakazane (haram), czyli m.in. w fabryki zbrojeniowe, 
przedsiębiorstwa produkujące alkohol czy zajmujące się przetwórstwem mięsa 
wieprzowego. Podobny zakaz dotyczy hazardu i wszystkim, co jest z nim 
związane (maysir). 

W islamie wszelka działalność handlowa i biznesowa oraz wszystkie aspek-
ty prawne i administracyjne z nią związane są regulowane za pomocą tzw. 

                                    
6 J. Karwowski, Sukuk – islamskie certyfikaty inwestycyjne, [w:] Jajuga K. (red.), Finanse – 

nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynki finansowe, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 
2011, s. 2. 

7 Aspekt ten będzie szerzej omówiony w pkt 2 niniejszego opracowania. 
8 Z tego właśnie powodu finanse islamskie nie uznają konwencjonalnych obligacji zerokupo-

nowych, jako wolnych od riba, mimo iż fizycznie nie występują w nich płatności odsetkowe. 
Szerzej na ten temat: M. Hassan, M. Lewis, Handbook..., s. 38. 

9 M. Bonca, Wybrane zasady ekonomii islamskiej a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, 
„Administracja i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach” 2010, s. 124.  
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kontraktu (al-‘aqd). Wyróżnia się kilka fundamentalnych rodzajów umów 
zawieranych między kontrahentami10: 

1) umowy spółki (musharaka, mudaraba/qirad, murabaha), 
2) leasing (ijara), 
3) transakcja sprzedaży (bay)11, 
4) pożyczka (ariyah),  
5) gwarancja (kafala); 
6) umowa agencyjna (wakala), 
7) dar (hiba). 
Kontrakt musharaka jest europejskim odpowiednikiem przedsięwzięcia jo-

int-venture. Obie strony kontraktu wnoszą do spółki kapitał i solidarnie dzielą 
się ryzykiem oraz ewentualnymi zyskami, na ustalonym przed zawarciem 
kontraktu poziomie. 

Mudaraba to rodzaj umowy typu profit-sharing, która stanowi istotę islam-
skich finansów. W transakcji tej obie strony kontraktu tworzą spółkę, w której 
jeden z partnerów (rabb al-mal) zapewnia finansowanie całego projektu, a drugi 
(mudarib) koncentruje się jedynie na jego zarządzaniu. Bardzo często ma miej-
sce sytuacja, w której bank islamski pełni te dwie role jednocześnie. Dzieje  
się tak, gdy z jednej strony jest on podmiotem finansującym dany projekt,  
a z drugiej zajmuje się jego zarządzaniem, albo w imieniu swoim, albo w imie-
niu innych inwestorów.  

Umowa murabaha to umowa „sprzedaży z marżą” i jest najczęściej zawie-
ranym kontraktem w świecie islamskim, stanowiąc aż 75% wszystkich transak-
cji12. Zgodnie z warunkami transakcji bank kupuje określone dobro od podmiotu 
trzeciego, a następnie sprzedaje je swojemu kontrahentowi po cenie zawierającą 
marżę banku. Kontrahent może nabyć produkt natychmiastowo bądź w później-
szym terminie. Transakcja ta z pozoru wydaje się podobna do konwencjonalnej 
transakcji kredytowej, w której występują odsetki. Marża jest tak skalkulowana, 
aby uwzględnić wybrany benchmark, np. LIBOR plus dodatkowa marża banku. 
Niemniej, w szariacie zapisanych jest szereg zaleceń oraz ograniczeń dotyczą-
cych opisywanej transakcji, co daje pewność, że jest ona wolna od riba13. 

Dokładne omówienie wszystkich umów wykracza poza tematykę niniejszej 
publikacji, jednak na podstawie opisu umów spółki, można wysnuć wnioski 
dotyczące islamskiego systemu finansowego. Przede wszystkim należy podkre-
ślić, że jest to systemem „oparty na aktywach”. To wspólne przedsięwzięcie 
dwóch stron kreuje przepływy pieniężne dla obu kontrahentów (mogą oni 

                                    
10 M. Hassan, M. Lewis, Handbook..., s. 51; Z. Iqbal, Islamic…, s. 44. 
11 Wśród transakcji sprzedaży (bay) wyróżnia się także transakcję sprzedaży z odroczonym 

terminem dostawy (bay’salam) oraz transakcję sprzedaży z odroczonym terminem płatności (bay’ 
mu’ajial). 

12 Z. Iqbal, Islamic…, s. 44. 
13 Ashurst's Islamic Finance Group, Murabaha Financing, London 2009, s. 2. 
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osiągnąć zysk bądź odnotować stratę). Taki rodzaj kontraktu, w którym partne-
rzy solidarnie współdzielą ryzyko związane z daną inwestycją, nazywamy 
umowami typu profit-loss sharing (PLS). W konwencjonalnym systemie finan-
sowym inwestor wpłacający do banku depozyt może być niemal pewny, że po 
upływie określonego czasu otrzyma od banku odsetki. Teoretycznie jedynymi 
możliwościami ich nieuzyskania może być jedynie upadłość instytucji finanso-
wej bądź zerwanie umowy. W finansach islamskich sytuacja jest zgoła odmien-
na. Ponieważ wszystkie transakcje odbywają się na zasadzie profit-loss sharing, 
to należy zauważyć, że jeśli inwestycja będąca przedmiotem umowy między 
bankiem a depozytariuszem będzie przynosiła zysk, to zostanie on solidarnie 
podzielony między dwie strony umowy na warunkach ustalonych przed zawar-
ciem kontraktu. Może jednak okazać się, że wspólne przedsięwzięcie nie przy-
niesie żadnego zysku lub wręcz odnotuje stratę. W takim przypadku stracą na 
tym obie strony umowy. Innymi słowy, w finansach islamskich nie zachodzi 
stosunek kapitałodawca (kredytodawca) – kapitałobiorca (kredytobiorca) w ro-
zumieniu bankowości konwencjonalnej. Występują jedynie dwie strony kontrak-
tu, które po równo dzielą między siebie ryzyko całej transakcji. 

Konsekwencją takiego podejścia jest większa troska banku islamskiego  
o rentowność wspólnego przedsięwzięcia. W finansach muzułmańskich inwesto-
rzy bardziej zawracają uwagę na „stopę zwrotu” niż na „stopę oprocentowa-
nia”14. Bank konwencjonalny martwi się jedynie o zdolność kredytową swojego 
kontrahenta i o to czy będzie on w stanie terminowo spłacać ustalone odsetki. 
Nie wykazuje on większego zainteresowania samym projektem, w który został 
zainwestowany jego kapitał. Każda pożyczka stanowi bowiem dla kapitałodaw-
cy określony dochód bez względu chociażby na rezultat przedsięwzięcia kapita-
łobiorcy 

Wyżej wymienione transakcje są z powodzeniem przeprowadzane w świe-
cie islamskim od setek lat. Będący fundamentem islamskich finansów model 
zysku i straty, spowodował, że miedzy stronami umowy wytworzyły się specy-
ficzne rodzaje umów typowych zawieranych jedynie w obrębie krajów muzuł-
mańskich. Na ich podstawie w zgodzie z Szariatem i Koranem mogą być emito-
wane swojego rodzaju udziałowe papiery wartościowe, w pewnym stopniu 
przypominające obligacje zwykłe. Instrumenty te nazywane są sukuk. 

 
 

2. Islamskie certyfikaty inwestycyjne (sukuk)  
 
Nazwa sukuk (liczba pojedyncza – sak) używana jest dzisiaj jako termin 

oznaczający „islamską obligację”. Nie jest to jednak określenie całkowicie 
poprawne, ponieważ konstrukcja i charakter sukuk w znaczący sposób różni się 

                                    
14 M. Hassan, M. Lewis, Handbook..., s. 46. 
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od konwencjonalnej obligacji zwykłej. Dlatego częściej określa je się mianem 
„islamskich certyfikatów inwestycyjnych”. 

Sukuk mogą być emitowane jedynie na podstawie kontraktów, których 
mechanizm został opisany w poprzednim punkcie, a ich emisja może zostać 
przeprowadzona jedynie w oparciu o określony aktyw. Dlatego najważniej-
szym elementem tego papieru wartościowego jest proces sekurytyzacji, a same 
sukuk często są określane mianem instrumentów „opartych na aktywach” 
(equity-based).  

Jest to cecha, która odróżnia je od konwencjonalnych obligacji, gdzie naj-
ważniejszym elementem dla obligatariusza i emitenta jest kwestia odsetek oraz 
prawidłowa wycena obligacji. Gdy rynkowe stopy procentowe zostaną obniżo-
ne, wartość obligacji rośnie, dzięki czemu inwestor w każdej chwili może ją 
sprzedać z zyskiem na rynku wtórnym. Wartość obligacji nie zależy od jakiego-
kolwiek innego aktywa, a jedynym zagrożeniem dla obligatariuszy jest posta-
wienie emitenta w stan upadłości. Obligatariusz nie jest zainteresowany rentow-
nością projektu lub inwestycji, które zostały sfinansowane przy wsparciu jego 
środków, koncentrując się jedynie na monitorowaniu bieżącej sytuacji płatniczej 
emitenta.  

Istota instrumentu sukuk jest zupełnie inna. Po pierwsze, dochód z nich wy-
nikający jest rezultatem zawarcia kontraktu między dwoma stronami, którego 
przedmiotem jest realny aktyw, czyli taki, który ma określoną i realną wartość. 
Ponadto musi być on zgodny w zasadami szariatu. Po drugie, zwrot wartości 
nominalnej sukuk ich posiadaczom w terminie wykupu zależy od odkupienia 
tego aktywu przez emitenta sukuk15.  

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions 
(AAOIFI) definiuje sukuk jako „certyfikaty o równej wartości reprezentujące 
niepodzielne udziały we własności aktywów materialnych, pożytków, usług, 
określonych projektów bądź specjalnych przedsięwzięć inwestycyjnych”. 

Każdy proces tworzenia i obrotu opisywanego instrumentu składa się  
z trzech elementów16: 

1) sekurytyzacji (tworzenie aktywów bay al-inah), 
2) emisji papierów wartościowych (Szahdah al-dayn), 
3) obrotu tymi papierami na rynku wtórnym (na podstawie kontraktu bay 

al-dayn). 
Jeśli chodzi o proces sekurytyzacji przed emisją sukuk, to z wcześniejszych 

rozważań wiadomo, że każdy kontrakt w świecie islamskich finansów musi być 
zawarty w oparciu o określony aktyw, na podstawie którego emituje się certyfi-

                                    
15 R. Ali, Sukuk and Islamic Capital Markets, Globe Law and Business, London 2011, s. 8. 
16 S. Rosly, M. Omar, Islamic convertible bonds, [w:] Proceedings of the Third Harvard 

University Forum on Islamic Finance: Local Challenges, Global Opportunities Cambridge, 
Massachusetts, Center for Middle Eastern Studies, Harvard University, 1999, s. 179. 
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katy inwestycyjne. W podstawowym kontrakcie kredytowym inwestor nabywa 
konkretne dobro od emitenta, a następnie odsprzedaje mu je udzielając mu 
swojego rodzaju kredytu, który będzie mu spłacany w ściśle ustalonych ratach 
przez cały czas trwania certyfikatu, Są one skalkulowane w taki sposób, aby 
przyniosły mu konkretny zysk. W terminie wykupu emitent odkupi od inwestora 
to dobro. Porównując opisany model do konwencjonalnych obligacji, można 
zauważyć, że odsetki są tutaj zastąpione ratami płaconymi inwestorowi przez 
emitenta, natomiast odpowiednikiem tradycyjnego wykupu wartości nominalnej 
obligacji w terminie zapadalności jest odkupienie przez emitenta aktywu, będą-
cego przedmiotem emisji sukuk. 

Na podstawie wspomnianych wcześniej umów między kontrahentami emi-
towane mogą być papiery wartościowe różnego typu, np. ijara sukuk, mudaraba 
sukuk, musharaka sukuk czy murabaha sukuk. Aby zrozumieć specyfikę islam-
skich certyfikatów inwestycyjnych przedstawiony zostanie mechanizm emisji 
najpopularniejszego z nich – ijara sukuk17.  

Wyobraźmy sobie spółkę X, która chce pozyskać 50 mln dol. na zakup zie-
mi. Jedną z możliwości jest wyemitowanie ijara sukuk. W tym celu spółka X 
nabywa na własny rachunek ziemię za 50 mln dol. i na jej podstawie dokonuje 
emisji ijara sukuk o wartości nominalnej równej wartości nabytej ziemi, czyli  
50 mln dol. W kolejnym etapie spółka X przenosi własność ziemi na inwesto-
rów, którzy nabyli certyfikaty ijara. Inwestorzy leasingują następnie nabytą 
ziemię spółce X, która płaci im określone raty leasingowe. W terminie zapadal-
ności sukuk spółka X odkupuje od inwestorów ziemię za 50 mln dol., co jest 
odpowiednikiem wykupu obligacji przez emitenta w konwencjonalnym systemie 
finansowym. 

Bardzo często emisja sukuk jest przeprowadzana poprzez spółkę specjalne-
go przeznaczenia (SPV). Emitent certyfikatów najpierw przenosi wtedy wła-
sność ziemi na spółkę SPV, której udziały są następnie nabywane przez inwesto-
rów. W przypadku mudaraba sukuk nabycie udziałów SPV powoduje, że inwe-
storzy stają się podmiotami finansującymi dane przedsięwzięcie (rabb al-mal). 
W rezultacie partycypują oni w zyskach jakie ono przynosi, jednak muszą oni 
liczyć z ewentualnymi stratami. 

Posiadane certyfikaty, przynajmniej teoretycznie, można zbyć na rynku 
wtórnym. Jednak pomimo możliwości handlu tymi instrumentami m.in. na 
giełdach w Dubaju, Kuala Lumpur, Manamie, a nawet w Londynie, nadal nie 
wykształcił się płynny i transparentny rynek obrotu islamskimi certyfikatami. 
Należy podkreślić, że większość inwestorów nie decyduje się na zbycie sukuk 
przed terminem ich zapadalności, co w dużej mierze ogranicza płynny handel 
tymi instrumentami na dużą skalę.  

                                    
17 M. Hassan, M. Lewis, Handbook..., s. 54. 
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Niemniej, globalny rynek sukuk odnotował wyraźny wzrost obrotów na 
przestrzeni ostatniej dekady, który został jednak zahamowany przez światowy 
kryzys finansowy z 2007 r. Niemal 2/3 wszystkich emisji sukuk ma miejsce  
w Malezji, duży jest także udział państw Zatoki Perskiej (ZEA i Arabii Saudyj-
skiej). Na giełdzie w Dubaju został nawet stworzony specjalny indeks giełdowy, 
na którym notowane są sukuk skarbowe (sovereign sukuk): HSBC/NASDAQ 
Dubai Sovereign US Dollar Sukuk Index (SUSI). 

Wydaje się, że w najbliższej przyszłości sukuk nie staną się jednak global-
nym instrumentem finansowym o dużym znaczeniu dla finansów światowych, 
pozostaną raczej papierami wartościowymi o znaczeniu regionalnym. Po pierw-
sze, większość emisji sukuk stanowią emisje prywatne, których parametry są 
ustalane między zainteresowanymi stronami i nie są podawane do publicznej 
wiadomości, co uniemożliwia stworzenie płynnego, przejrzystego rynku wtór-
nego. Tylko ok. 25% wszystkich certyfikatów jest notowanych na giełdzie. 
Trudności sprawia także prawidłowa ich wycena, wynikająca ze skomplikowa-
nego mechanizmu emisji certyfikatów. Podejmowane są próby standaryzacji 
obrotem sukuk, chociażby przez wspomnianą już AAOIFI czy Bank Centralny 
Malezji, jednak jak na razie nie są to działania na tyle skoordynowane i na tak 
dużą skalę, że wpłynęłoby to pozytywnie na rozwój rynku tych instrumentów  
w skali globalnej. 

Aby dostosować się do nowych trendów w finansach międzynarodowych  
i wyjść naprzeciw innowacjom finansowym, muzułmańscy ekonomiści starają 
się w zgodzie z regułami szariatu i Koranu stworzyć instrumenty, które swoją 
konstrukcją i istotą przypominają ich odpowiedniki z konwencjonalnego syste-
mu finansowego. Za przykład mogą posłużyć m.in. sukuk zamienne na akcje. 

 

 
Wykres 1. Łączna wartość emisji sukuk w ujęciu globalnym w latach 2001–2011 

Źródło: Conference on the Role of Sukuk in Development, Istambuł, May 2012. 
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3. Islamskie obligacje zamienne (convertible sukuk) 
 
Obligacja zamienna na akcje jest hybrydowym papierem wartościowym łą-

czący w sobie cechy długu oraz kapitału własnego. W terminie zapadalności 
daje ona obligatariuszowi prawo do jej zamiany na akcje emitenta na wcześniej 
ustalonych warunkach. Do najważniejszych parametrów emisji należą m.in.:  
(1) cena konwersji (określa cenę akcji emitenta, po której inwestor ma prawo 
dokonać zamiany); (2) współczynnik konwersji (pokazuje ile akcji emitenta 
można zamienić za jedną obligację zamienną); (3) termin konwersji (określa 
przedział czasu, w którym inwestor może zrealizować opcję zamiany). 

Motywy wykorzystania obligacji zamiennych są dogłębnie analizowane 
przez badaczy od co najmniej 30 lat. Bazują one na teorii asymetrii informacyj-
nej i teorii agencji, jednak bliższe omówienie tego zagadnienia wychodzi poza 
ramy tematyczne niniejszego opracowania.  

Analiza islamskiej obligacji zamiennej staje się możliwa dopiero po uprzed-
nim przestudiowaniu istoty muzułmańskich finansów. Idea convertible sukuk jest 
taka sama jak zwykłej obligacji zamiennej. Ich posiadacz w terminie zapadalności 
ma prawo do ich zamiany na akcje bądź udziały w konkretnym przedsięwzięciu.  

Convertible sukuk jest instrumentem hybrydowym nie tylko dlatego, że po-
siada w sobie element kapitału obcego oraz własnego, ale także z uwagi na fakt, że 
jego wykorzystanie wiąże się z zawarciem i realizacją aż trzech różnych kontrak-
tów. Pozorna zawiłość mechanizmu zamiennego certyfikatu inwestycyjnego, 
może budzić wątpliwości w sens jego stosowania, jednak okazuje się, że może być 
on z powodzeniem wykorzystywany w islamskim systemie finansowym.  

Należy zaznaczyć, że wykorzystanie convertible sukuk budzi wątpliwości 
nawet wśród muzułmańskich ekspertów prawa koranicznego. Być może jest to 
związane z dość małą popularnością tego rodzaju papieru wartościowego, co 
może skutkować błędnym zrozumieniem jego istoty i trudnościami we wskaza-
niu jego zgodności z normami szariatu. 

Po pierwsze, prawo koraniczne wyraźnie zakazuje aby w transakcjach miał 
miejsce element niepewności oraz spekulacji (gharar). Teoretycznie wykorzy-
stanie zamiennych sukuk narusza tę zasadę. Przyszła sytuacja wspólnego projek-
tu nie jest bowiem znana i znajduje się niejako poza kontrolą obu stron transak-
cji, ponieważ nie mają oni wpływu na pewne uwarunkowania w jego otoczeniu, 
np. makroekonomiczne. Być może bardziej przekonująca dla znawców szariatu 
byłaby wycena aktywów, będących przedmiotem emisji sukuk, na podstawie 
wartości aktywów netto (net asset value – NAV), przeprowadzona przez licen-
cjonowaną firmę audytową. Rzetelna wycena z pewnością wyeliminowałaby  
z umowy między kontrahentami efekt ryzyka i umożliwiła bardziej precyzyjną 
kalkulację parametrów emisji np. stopy konwersji18. 

                                    
18 H. Abdullah, R. Ismail, Sukuk under development, 2009, s. 5, http://www.iflr.com/Article/ 

2283704/Sukuk-under-development.html.  
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Z pomocą w pozbycia się gharar z umowy przychodzi także kontrakt  
Al-Wadiah. Ma on charakter tzw. bezpiecznego przechowywania depozytu (safe 
custody) i jest to umowa, zgodnie z którą osoba, podejmująca się „opieki” nad 
powierzonym kapitałem (al-mustawda) nie ponosi odpowiedzialności za żadne 
zmiany rynkowe, które mogą negatywnie wpływać na przedmiot umowy, chyba 
że sam działał w złej wierze lub na szkodę wspólnego przedsięwzięcia19. Posia-
dacz convertible sukuk uzyskuje jednocześnie prawo do informacji dotyczącej 
sposobu użytkowania aktywa, na podstawie którego zostały wyemitowane 
zamienne papiery wartościowe.  

Ponadto przed zawarciem kontraktu Al-Wadiah obie strony negocjują, w ja-
kiej proporcji podzielą się ewentualnymi zyskami ze wspólnego przedsięwzię-
cia. Nie musi być to równy podział, kontrahenci mogą początkowo ustalić go  
po połowie, jednak nic nie stoi na przeszkodzie na jego późniejszą zmianę  
(np. 60 : 40), gdy rentowność inwestycji przekroczy ustaloną granicę np. 20%. 
Bardzo istotny jest fakt, że w przypadku ewentualnych strat umowa wyraźnie 
określa, że osoba „nadzorujaca” wniesiony kapitał przez inwestora jest zobligo-
wana do zwrotu jedynie pierwotnej wartości kapitału, natomiast kapitałodawca 
nie jest obciążony dodatkowymi kosztami, ani tym bardziej stratami z tytułu 
nietrafionej inwestycji. 

Powracając do zgodności convertible sukuk z szariatem, należy rozpatrzeć 
kolejny aspekt, a mianowicie, występowanie w wielu obligacjach zamiennych 
tzw. opcji call. Tak zwana callable convertible bond, czyli obligacja zamienna 
typu call, daje emitentowi prawo do wykupu obligacji w dowolnym momencie 
przed terminem jej zapadalności. Jest to instrument bardzo korzystny dla emiten-
ta, który dostrzegając niekorzystne zmiany zachodzące na rynku finansowym, 
może podjąć decyzji o wcześniejszym wykupie wyemitowanych obligacji 
zamiennych, nie dopuszczając tym samym inwestorów do przeprowadzenia 
konwersji. Oczywiście opcja call ma swoją cenę. W warunkach konwencjonal-
nego systemu finansowego ma to odzwierciedlenie w wyższym oprocentowaniu 
takiej obligacji zamiennej, aby zrekompensować inwestorom istnienie nieko-
rzystnej dla nich opcji. 

Nasuwa się więc pytanie, czy tego typu opcja jest niezgodna z szariatem? 
Przecież wyższe oprocentowanie callable convertible wyraźnie zachęca inwesto-
rów do nabycia takiej obligacji. Jeśli to odsetki mają kluczowe znaczenie  
w podjęciu decyzji inwestycyjnej, to istnieje obawa, że zaistniał tutaj mecha-
nizm związany z zakazanym riba. Aby udzielić odpowiedzi, przedstawiony 
zostanie inny rodzaj kontraktu, w którym znajdzie się wskazówka, w jaki sposób 
można ominąć riba w opcji call.  

Często zawieranym kontraktem w świecie muzułmańskim jest transakcja 
kredytowa (qard), jednak w warunkach umowy nie może być jakiejkolwiek 

                                    
19 S. Rosly, M. Omar, Islamic..., s. 185. 
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wzmianki o zakazanych odsetkach w zamian za udzielenie pożyczki bądź 
kredytu. Ponieważ obowiązkiem każdego muzułmanina jest dotrzymywanie 
umów, dłużnik jest zobligowany do zwrócenia całego pożyczonego kapitału, 
jednak nie może on przewyższyć jego pierwotnej wartości. Z drugiej jednak 
strony w Koranie można znaleźć wyraźną sugestię, że obowiązkiem kredyto-
biorcy jest zapłacenie kredytodawcy wyższej sumy niż ta, na którą opiewał 
kredyt. W jaki sposób można więc nagrodzić kredytodawcę w zamian za udzie-
lenie pożyczki? Otóż zwrot wyższej kwoty niż ta, która została pożyczona 
traktowana jest jako wyraz dobrowolnej woli dłużnika. Jej wartość powinna być 
adekwatna do jego sytuacji materialnej. Jest to związane z muzułmańskim 
kontraktem hiba oznaczającym w języku polskim „dar”. 

W ten właśnie sposób tłumaczone jest wyższe oprocentowanie callable 
convertible. Wyższe oprocentowanie stanowi niejako „dar” emitenta dla inwe-
storów w zamian za możliwość przedterminowego wykupu sukuk. 

Wykorzystanie islamskiej obligacji zamiennej wiąże się z zawarciem trzech 
różnych kontraktów: (1) Al-Wadiah; (2) kontraku gwarancyjnego (kafala);  
(3) umowy typu profit-loss sharing (mudaraba). Do ich realizacji potrzeba aż 
trzech uczestników: (1) inwestora; (2) emitenta sukuk; (3) gwaranta emisji 
(kafala). 

Przyjmijmy, że spółka X chce wyemitować convertible sukuk o łącznej war-
tości 1 mln dol. Wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosiła 1000 dol.  
z datą zapadalności na 2015 r. W tym celu spółka X zawiera z inwestorem 
kontrakt Al-Wadiah, który będzie przedstawiał się następująco: 

1) spółka X emituje convertible sukuk za 1 mln dol., a przedmiotem emisji 
będzie określony aktyw (aktyw Wadiah); 

2) na podstawie kontraktu spółka X daje gwarancję na aktyw Wadiah;  
3) wyemitowane papiery wartościowe są nabywane przez inwestora; 
4) w terminie zapadalności wykupywana jest wyłącznie wartość nominalna 

sukuk; 
5) jeżeli założony wcześniej próg zysków zostanie przekroczony, to inwe-

stor bierze udział w podziale dodatkowego dochodu na ustalonych wcześniej 
warunkach. 

Jednocześnie z zawarciem umowy Al-Wadiah inwestor zawiera z drugim 
kontrahentem kontrakt gwarancyjny (kafala), który gwarantuje mu konwersję 
zamiennych sukuk. To właśnie w tej umowie określone są dokładne parametry 
konwersji. Wracając do naszego przykładu, przyjmijmy, że kontrakt kafala za-
gwarantował inwestorowi możliwość wymiany każdego certyfikatu na 20 akcji 
emitenta (stosunek 20 : 1), a więc cena konwersji wynosi 50 dol.20 

Jeśli wartość akcji w momencie okresu konwersji wartość akcji przekroczy 
50 dol. (np. wyniesie 55 dol.), to convertible sukuk będą in-the-money, czyli dla 

                                    
20 Cena konwersji wynosi 50 dol., bo (1000 dol./20 akcji = 50 dol.). 



Islamskie obligacje zmienne 

 

73 

inwestora będzie korzystna zamiana posiadanych certyfikatów na akcje. W tym 
celu inwestor zacznie realizację kontraktu Al-Wadiah i zwróci się do drugiej 
strony umowy z prośbą o zwrot wartości nominalnej sukuk w wysokości 1 mln 
dol. Za środki te inwestor zrealizuje kontrakt kafala, nabywając od spółki kafala 
20 mln akcji spółki X, płacąc 50 dol. za sztukę21.  

Następnie zostanie zrealizowany trzeci kontrakt – mudaraba ze spółką X22. 
Nabywając jej udziały inwestor może podjąć decyzje o zatrzymaniu akcji  
i poczekaniu na wzrost ich wartości w późniejszym okresie, stając się jednocze-
śnie rabb al-mal, czyli podmiotem finansującym dane przedsięwzięcie. Może  
on także dokonać ich natychmiastowej sprzedaży realizując zysk w wysokości 
100 tys. dol.23 

Jeśli zaś w momencie zapadalności sukuk będą out-of-the-money (cena akcji 
wyniesie np. 40 dol.), to inwestor nie zdecyduje się na przeprowadzenie konwer-
sji. Na podstawie kontraktu Al-Wadiah zostanie mu zwrócona jedynie wartość 
nominalna posiadanych instrumentów. Nie będzie on jednak beneficjentem 
dodatkowych dywidend czy innych dochodów, ponieważ nie został on akcjona-
riuszem spółki X. To sprawia, że w islamskim systemie finansowym mniej 
uwagi koncentruje się na elemencie spekulacji, większą zaś wagę inwestorzy 
przykładają do bacznej analizy finansowej emitenta przed podjęciem decyzji  
o inwestycji. 

Pierwsza emisja zamiennych sukuk w świecie islamskim miała miejsce  
w styczniu 2006 r., a emitentem była spółka będąca operatorem portu w Dubaju 
– Dubai Ports, Customs and Free Zone Corporation (PFCF). Na uwagę zwracały 
gigantyczne jak na warunki finansów islamskich rozmiary całej emisji wynoszą-
cej 3,5 mld dol. Wyemitowane sukuk miały cechy innego instrumentu znanego 
w konwencjonalnym systemie finansowym – warrantu, ponieważ ich posiadacz 
mógł wymienić je na akcje PCFC pochodzące z pierwszej oferty publicznej 
(IPO), która miała odbyć się w ciągu dwóch najbliższych lat. Zorganizowanie 
tak dużej emisji miało na celu powiększenie przewagi konkurencyjnej emitenta  
i dołączenie do grona trzech największych operatorów portowych na świecie24.  

Coraz bardziej popularne są także emisje innych typów zamiennych papie-
rów wartościowych, a mianowicie sukuk obligatoryjnie zamiennych (mandatory 
convertible sukuk) oraz sukuk wymiennych (exchangeables sukuk). 

                                    
21 1 mln dol.: 50 dol. za akcję = 20 mln akcji. 
22 Nabywając akcje, inwestor staje się rabb al-mal (czyli podmiotem finansującym) w kon-

trakcie mudaraba. 
23 Jeśli cena konwersji wynosiła $50, a bieżąca cena akcji kształtuje się na poziomie 55 dol., 

to decydując się na konwersję na akcje inwestor zrealizuje zysk wynoszący (55 dol. × 20 mln 
akcji) – (50 dol. × 20 mln akcji) = 100 tys. dol. 

24 M. Cizakca, Islamic Capitalism and Finance. Origins, Evolutions and the Future, Edward 
Elgar Publishing, Cheltenham 2011. 
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Obligacja obligatoryjnie zamienna (mandatory convertible bond) jest obli-
gacją zamienną, w której w terminie konwersji obligatariusze są zobligowani do 
zamiany posiadanych papierów wartościowych na akcje emitenta. Ten rodzaj 
obligacji jest szczególnie korzystny dla spółki je emitującej, ponieważ eliminuje 
ona ryzyko nie przeprowadzenia procesu zamiany convertibles na udziały 
spółki. Pierwszą tego typu emisję przeprowadziła w 2008 r. spółka ze Zjedno-
czonych Emiratów Arabskich The National Central Cooling Corporation  
(Tabreed) zajmująca się produkcją nowoczesnych urządzeń klimatyzacyjnych. 
3-letnie obligacje obligatoryjnie zamienne na akcję Tabreed’u o wartości AED25 
1,1 mln zostały wyemitowane przez spółkę SPV – Tabreed 08 Financing Corpo-
ration. 

Szczególnym rodzajem obligacji zamiennej jest obligacja wymienna (ex-
changeables bond). Jest to obligacja, która w określonym momencie w przyszło-
ści daje posiadaczowi prawo do zamiany na akcje spółki, w której emitent 
posiada swoje udziały. Emisję pierwszych wymiennych sukuk przeprowadziła  
w 2006 roku spółka Khazanah Nasional, będąca państwową spółką o znaczeniu 
strategicznym dla Malezji. Wykorzystała ona exchangeables sukuk w procesie 
prywatyzacyjnym państwowego giganta telekomunikacyjnego Telekom Malaysia.  

 
 

Zakończenie 
 
Celem niniejszej publikacji było przybliżenie islamskiego systemu finanso-

wego i przedstawienie jednego z typowych instrumentów w nim wykorzystywa-
nych – islamskiej obligacji zamiennej.  

Islamskie finanse oparte na ponad tysiącletniej tradycji oraz będące pod 
bezpośrednim wpływem islamu znacznie różni się od systemu konwencjonalne-
go. Całkowicie odmienne jest podejście do postrzegania transakcji biznesowej. 
Podczas gdy uczestnicy konwencjonalnego systemu koncentrują się przede 
wszystkim na jej aspektach finansowych, to muzułmanie patrzą na nią znacznie 
szerzej, także z punktu widzenia moralności, etyki i zgodności z obowiązujący-
mi zasadami religijnymi. Wszystkie umowy winny być respektowane oraz 
wolne od elementu spekulacji i niepewności, a naliczanie odsetek jest surowo 
zabronione. Wykształciły się typowe dla świata muzułmańskiego kontrakty 
zawierane między uczestnikami rynku, umożliwiające swobodne prowadzenie 
działalności gospodarczej. Ich fundament stanowi solidarne współdzielenie 
ryzyka oraz zysków i strat miedzy kontrahentami, których wiąże wspólne 
przedsięwzięcie. Na podstawie takich umów, emitowane są papiery wartościowe 

                                    
25 AED (nazwa waluty to dirham) jest walutą obowiązującą w Zjednoczonych Emiratach 

Arabskich. 
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sukuk, których przedmiotem emisji zawsze musi być określony aktyw, posiada-
jący realną wartość. 

W islamskim systemie finansowym wykorzystuje się także bardziej inno-
wacyjne instrumenty, m.in. hybrydowe papiery wartościowe, jakim są islamskie 
obligacje zamienne. Ich konstrukcja musi być zgodna z zasadami Koranu oraz 
szariatu, ale papiery wartościowe tego rodzaju cały czas budzą wielkie kontro-
wersje wśród interpretatorów prawa koranicznego. Można wykazać istotne 
różnice między convertible sukuk a konwencjonalnymi obligacjami zamiennymi. 
Ich użycie wiąże się z zawarciem aż trzech różnych kontraktów, w których 
występuje aż trzech kontrahentów. Praktyka pokazuje, że, instrument ten może 
być z powodzeniem stosowany przez muzułmańskie korporacje. Co więcej, 
finansiści idą o krok dalej i chcąc zrealizować założone cele strategiczne, emitu-
ją także inne rodzaje zamiennych certyfikatów inwestycyjnych, a mianowicie 
mandatory czy exchangeable sukuk. 
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Streszczenie 

Tradycyjny islamski system finansowy kształtuje się już od setek lat, a fundamen-
tem jego funkcjonowania pozostaje islam. Skutkuje to odmiennością zasad i reguł kreu-
jących praktykę gospodarczą oraz występowaniem znacznych różnic w porównaniu  
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z system konwencjonalnym. Mimo to, w świecie muzułmańskich finansów z powodze-
niem wykorzystywane są instrumenty finansowe typowe dla dojrzałych rynków gospo-
darki rynkowej. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie istoty oraz mecha-
nizmu wykorzystania islamskiej obligacji zamiennej. 
 

Summary 

ISLAMIC CONVERTIBLE BONDS 

The traditional Islamic financial system has been forming for hundred of years 
and Islam is still remaining its bedrock. It results in divergence of rules and principles 
creating business practice and existence of significant differences in comparison with 
conventional system. However, several financial instruments typical for the mature 
market-driven economies markets are being successfully used in Muslim finance. The 
aim of this article is to present the essence of Islamic convertible bond and mechanism 
of its application. 

 



 

AGNIESZKA ORANKIEWICZ 

SPONSORING W SEKTORZE KULTURY W POLSCE 
– BARIERY ROZWOJU 

Wstęp 
 
Finansowanie kultury przez podmioty prywatne ma na świecie bardzo długą 

tradycję. Najstarszą jego formą jest mecenat, który swój początek miał już  
w czasach starożytnych. Uznawano wówczas, że osoba posiadająca wyższy 
status społeczny jest zobowiązana do wspierania sztuki i działań artystycznych. 
Głównym wyróżnikiem mecenatu jest bezinteresowność działania. Darczyńca 
wspiera sztukę z osobistych pobudek, z zamiłowania do sztuki. Nie oczekuje on 
w zamian promocji czy reklamy, często chce pozostać anonimowym. W obec-
nych czasach taki mecenat ma jednak miejsce bardzo rzadko, gdyż uważa się, że 
każde działanie na rzecz innych ma swoją wartość i dlatego powinno zostać 
wycenione oraz zrównoważone działaniem wzajemnym1. 

Stosunkowo nowsze zjawisko sponsoringu oparte jest na dwustronnej umo-
wie pomiędzy podmiotem obdarowującym i obdarowywanym. W przeciwień-
stwie do mecenasa, sponsor oczekuje, a nawet wymaga pewnych korzyści 
zwrotnych w kategorii oddziaływania publicznego. Jego interes w dotowaniu 
kultury może być bardzo różnorodny i w dużej mierze zależy od przyjętej przez 
niego strategii. Głównie odnosi się on do promocji, informacji o nowym produk-
cie czy nowej marce, zwrócenia uwagi mediów. Sponsoring to także możliwość 
dotarcia do wyselekcjonowanej grupy potencjalnych klientów oraz kreowanie 
wizerunku firmy, polegające na wywoływaniu pozytywnych skojarzeń z marką 
firmy odpowiedzialnej społecznie. Ponadto pracodawcy wykorzystują go jako 
narzędzie motywacji własnych pracowników.  

Sponsoring stanowi zatem narzędzie biznesowe w szczególności służące do: 
 budowania marki,  
 zwiększania rozpoznawalności firmy, 
 komunikacji z otoczeniem, 
 identyfikacji pracownika z firmą, 
 tworzenia oferty socjalnej dla pracowników (karnety na kulturę), 
 konstruowania pozytywnych skojarzeń i wizerunku firmy przyjaznej społe-

czeństwu, 
 podniesienia wiarygodności w oczach kontrahentów. 

                                    
 Doktorantka, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania UŁ. 
1 A. M. Grzegorczyk, Sponsoring kultury, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 

2003, s. 46. 
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Przeszkody dla rozwoju prywatnego finansowania działalności artystycznej 
w Polsce mogą mieć różne podłoże. Inne utrudnienia dostrzegają instytucje 
kultury, inne potencjalni sponsorzy. Rozważając problem sponsoringu trudno 
nie zderzyć tych dwóch punktów widzenia. Celem niniejszego opracowania jest 
próba weryfikacji oraz przeprowadzenie analizy barier i obaw, które stanowią 
swoisty hamulec rozwoju sponsoringu kultury w Polsce.  

 
 

1. Bariery rozwoju sponsoringu w sektorze kultury generowane 
przez instytucje kultury 

 
W Stanach Zjednoczonych, a także w niektórych krajach Europy Zachod-

niej działalność sponsorska zyskała wysoki stopień akceptacji społecznej  
i dzisiaj jest powszechnie stosowana. Właśnie akceptacja sponsoringu i jego 
powszechność otwierają przed tym instrumentem promocji szerokie perspekty-
wy, które umożliwiają wspieranie kultury różnych krajów na finansowaniu 
prywatnym. Jednakże przed działaniami sponsoringowymi stoją przeszkody, 
które mogą ograniczyć efekty tego typu zaangażowania firm, a co za tym idzie 
zniechęcić przedsiębiorstwa do stosowania tego instrumentu promocji3. 

Cechą charakterystyczną instytucji kultury w Polsce jest ich silne uzależ-
nienie od środków publicznych. Przekłada się to na brak aktywności w pozyski-
waniu sponsorów. W 70%, badanych instytucji pozyskiwaniem dodatkowych 
środków na finansowanie działalności bieżącej i projektowej, zajmuje się osoba, 
która ma inne stanowisko, a szukanie źródeł finansowania stanowi dla niej 
dodatkowe zajęcie. W 20% przypadków jest to przypadkowa osoba, a tylko  
w 10% osoba specjalnie zatrudniona do tego celu4. Trudno spodziewać się, że  
w ten sposób funkcjonujące instytucje będą odnosić sukces w znajdywaniu 
partnerstwa do realizacji swoich projektów. Pozyskiwanie środków pozabudże-
towych nie może mieć charakteru doraźnego i zaradczego, lecz musi być wpisa-
ne w długoterminową politykę instytucji. Potencjalny sponsor potrzebuje czasu, 
aby podjąć odpowiednią decyzję, zaplanować wydatki i wdrożyć strategię 
marketingową. Oferty współpracy są często przygotowywane tuż przed mają-
cym nastąpić wydarzeniem kulturalnym, co uniemożliwia przedsiębiorstwom,  
o bardziej skomplikowanej strukturze decyzyjnej, przystąpienie do projektu. 
Należy pamiętać, że inwestycja w kulturę ma charakter długoterminowy. Utoż-
samianie i kreowanie marki trwa kilka lub nawet kilkadziesiąt lat, dlatego 
współpraca pomiędzy sztuką a biznesem musi zakładać szerszy zakres czasowy  
i być odpowiednio wcześniej przygotowana. 

                                    
3 M. Datko, Sponsoring. Klucz nowoczesnego marketingu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 

2012, s. 473. 
4 Raport z badania Kultura do finansowania, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego, Warszawa 2012, s. 6. 
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Drugą, bardzo istotną kwestią jest postrzeganie sponsoringu przez same in-
stytucje kultury. Pomimo, że deklarują one, iż nie posiadają wystarczających 
środków na prowadzenie i rozszerzanie swojej działalności, to wciąż opornie 
odnoszą się do współpracy z partnerem biznesowym. Wynika to, z jednej strony, 
z niechęci do bycia identyfikowanym ze sponsorem, z drugiej natomiast ze 
strachu przed współpracą i utożsamieniem z przedsiębiorcą. Instytucje kultury 
wyrażają obawę przed wpływem na ich niezależność programową. W Polsce 
wciąż panuje stereotyp, że sponsoring doprowadza do utraty autonomiczności 
przez kulturę. Ponadto, w przeciwieństwie do krajów wysoko rozwiniętych, nie 
istnieje jeszcze powszechna społeczna akceptacja tego rodzaju finansowania. 
Sponsor bywa sprawą wstydliwą, jego logo jest niewielkie5. Wśród instytucji 
kultury występuje niechęć do oferowania darczyńcom atrakcyjnych dla nich 
świadczeń, w tym informowania o nich w mediach6. Powyższe obawy i stereo-
typy łączą się z dyskusją na temat wpływu sponsoringu na komercjalizację 
kultury i często nieuzasadnioną społeczną dezaprobatą sponsoringu w sferze 
kultury wysokiej. Wydaje się jednak, że w przypadku prawidłowo dobranych 
celów zarówno instytucji kultury, jak i darczyńcy sponsoring nie musi oznaczać 
komercjalizacji sztuki. Co więcej, świadomy sponsor nie będzie dążył do tego 
rodzaju ograniczania twórczości, gdyż mogłoby to negatywnie wpłynąć na 
kreowany przez niego wizerunek. 

Jednym z głównych zarzutów wobec instytucji kultury jest nieumiejętność 
przygotowania atrakcyjnej i kompleksowej oferty, która mogłaby zostać przed-
stawiona potencjalnemu sponsorowi. W dzisiejszych czasach nie wystarczy już 
tylko dobry koncept, to musi być projekt skierowany do konkretnego partnera, 
uwzględniający jego specyficzne potrzeby. Wśród artystów istnieje problem 
braku wiedzy na temat skonstruowania prawidłowej, konkretnej i zachęcającej 
oferty sponsorskiej. Niska świadomość tego, co można zaoferować sponsorowi, 
sprawia, że przedstawiane propozycje są zwyczajnie nieatrakcyjne dla kontra-
hentów. Instytucje kultury nie prowadzą analizy oczekiwań partnera, nie identy-
fikują jego potencjalnych odbiorców jako grupy docelowej kampanii sponsor-
skiej. Oferty są składane bez uprzednio przeprowadzonych badań rynkowych, co 
już na początku skazuje je na niepowodzenie. Sektorowi kultury brakuje profe-
sjonalizmu, którego w dzisiejszych czasach wymagają partnerzy biznesowi, 
zarówno pod względem wzajemnej współpracy, jak i organizacji dotowanego 
wydarzenia.  

                                    
5 Więcej biznesu w kulturze – wywiad z Ewą Łabno-Falęcką, https://businessandculture. 

wordpress.com/2013/01/01/wiecej-biznesu-w-kulturze-wywiad-z-ewa-labno-falecka/ (dostęp 
01.01.2013). 

6 J. Polakowska-Kujawa, Sponsoring Kultury- wybrane problemy, [w:] A. Grzegorczyk 
(red.), Sponsoring kultury, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Warszawa 2004, s. 6. 
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2. Bariery rozwoju sponsoringu w sektorze kultury generowane 
przez sferę biznesu 10 

 
Do podstawowych barier rozwoju sponsoringu w Polsce należy zaliczyć sy-

tuację ekonomiczną przedsiębiorstw. Uwarunkowania gospodarcze i finansowe 
wywierają znaczny wpływ na politykę firm w zakresie podejmowanych działań 
marketingowych. W czasie kryzysu pierwszymi wydatkami ograniczanymi przez 
firmy są koszty promocji, w tym także sponsoringu. Stąd pierwszą przeszkodą 
rozwoju sponsoringu wykazywaną ze strony biznesu jest właśnie brak środków 
na taką działalność.  

Często podnoszona jest kwestia braku zainteresowania sfery biznesu wspie-
raniem sztuki. Taki stan rzeczy może mieć kilka przyczyn. Po pierwsze, wśród 
przedsiębiorców występuje niska świadomość korzyści, jakie można odnieść ze 
sponsoringu kultury. Polski biznes nie ma długich doświadczeń w kreowaniu 
marki za pomocą tego narzędzia. Utożsamiane jest ono często jedynie z wyku-
pieniem reklamy na banerze reklamowym imprezy kulturalnej. Podobnie jak  
w przypadku instytucji kultury, występuję tu problem braku wiedzy i profesjona-
lizmu w tej dziedzinie.  

Firmy z kapitałem zagranicznym lub zarządzane przez obcokrajowców po-
trafią dużo lepiej wykorzystać profity płynące ze współpracy z kulturą i odnieść 
sukces. Często wiążą się z wybraną instytucją na długie lata i czerpią z tego 
ogromne korzyści. Polskie firmy nadal oczekują szybkiego zwrotu z inwestycji  
i niemal natychmiastowych niemal efektów. Decyzje o sponsoringu są podej-
mowane impulsywnie, bez gruntownego przemyślenia i strategii marketingowej. 
Przedsiębiorcy skarżą się na brak informacji na temat możliwości współpracy  
z kulturą, jednocześnie sami nie potrafią dokonać analizy potrzeb i wybrać 
właściwego partnera. To wszystko spowodowało, iż w pierwszym okresie 
popularyzacji sponsoringu wiele inwestycji w działalność artystyczną okazało 
się bezskutecznych. 

Kolejną przyczyną braku podejmowania inicjatywy przez przedsiębiorców 
w obszarze kultury jest zwrócenie się ku sponsoringowi w innych dziedzinach. 
W Polsce nadal najpopularniejsze jest wspieranie sportu i wydarzeń z nim 
związanych. Korzyści z dotowania tego rodzaju imprez upatruje się w dużej 
ilości ludzi na widowni, a tym samym wielu odbiorcach zamieszczonej reklamy. 
Wchodząc w partnerstwo z kulturą firma powinna upatrywać innego zysku. Nie 
chodzi tu bowiem o reklamę masową, dla której rzeczywiście lepszym miejscem 
okaże się boisko piłkarskie, ale o zbliżenie stron w kreatywnym procesie marke-
tingowym, które znaczy dla organizacji więcej niż logo, obok którego odbiorca 
przechodzi coraz bardziej obojętnie8. 

                                    
8 K. Lewandowska, Sponsoring kultury – kto komu pomaga?, www.kulturasieliczy.pl.  

(dostęp 02.01.2013). 
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Poza determinantami ekonomicznymi na wybór kultury, jako dziedziny 
sponsorowanej, mają wpływ w dużej mierze upodobania właścicieli podmiotów 
prywatnych. Dyrektorzy firm, którzy decydują o dystrybucji środków, nie 
rozumieją kultury. Niska edukacja w tym zakresie, do której w Polsce przez 
dłuższy czas nie przywiązywano uwagi, zbiera obecnie swoje żniwo w postaci 
braku zainteresowania tą dziedziną. Tymczasem szereg firm dokonuje wyboru 
podmiotu sponsorowanego bazując właśnie na sympatiach i gustach właścicieli. 

 
 

3. Bariery legislacyjne 
 
Oprócz barier leżących po stronie kultury i biznesu istnieje szereg prze-

szkód legislacyjnych utrudniających zawieranie partnerstw mających na celu 
dotowanie sztuki ze źródeł prywatnych. 

W Polsce umowa sponsorska rozliczana jest jako zwykła usługa kupna- 
sprzedaży, na którą należy wystawić fakturę VAT. Jest to czynnik, który w dużej 
mierze zniechęca do takiej formy dotowania kultury. Sposobem na ominięcie 
zobowiązań podatkowych może być umowa barterowa, która określa bezgotów-
kową, ekwiwalentną wymianę dóbr czy usług. Takie podejście do sprawy 
uniemożliwia jednak przekazanie instytucji kultury pomocy w formie gotówki. 
Ponadto problem z umowami barterowymi może pojawić się dla instytucji 
kultury w przypadku bardziej skomplikowanego montażu finansowego łączące-
go środki publiczne i prywatne. Niektóre publiczne programy dotacyjne nie 
uznają bowiem barteru jako możliwego finansowego wkładu własnego w reali-
zację zadania, a jedynie jako wkład rzeczowy.  

Kolejnym utrudnieniem legislacyjnym jest brak możliwości odliczenia od po-
datku darowizny dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach podatku 
liniowego oraz karty podatkowej. Tymczasem w niektórych krajach europejskich 
próbuje się likwidować tego rodzaju ograniczenia, a partnerstwo kultury z bizne-
sem jest premiowane. W Polsce brak jest programów rządowych mających na celu 
wspieranie tego rodzaju współpracy. Taka postawa państwa często jest wytykana 
przez podmioty ze środowiska biznesowego w dyskusji na temat sponsoringu. 

Przepisy legislacyjne mają także wpływ na branżę, która decyduje się na 
wspomaganie sztuki. Według badań TNS OBOP instytucje kultury sponsorowa-
ne były przede wszystkim przez firmy z branż9: energetycznej, gazowniczej, 
usług hotelarskich, produkcji, mediów, bankowości i finansów. Zakaz związany 
z reklamą niektórych produktów, jak na przykład wyrobów tytoniowych czy 
alkoholowych, niemalże uniemożliwia ich producentom korzystanie z dobro-
dziejstw sponsoringu. 

Pojęcia sponsoringu i kultury są ściśle powiązane z mediami, gdyż to dzięki 
nim informacja o organizowanej działalności artystycznej jest rozpowszechnia-

                                    
9 M. Openchowska, W. Zakrzewska, Sponsoring…, s. 16. 
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na. W interesie sponsora leży, aby jego marka była obecna w masmediach. 
Polskie środowiska medialne unikają mówienia o donatorach. Jedną, aczkolwiek 
na pewno nie jedyną, przyczyną takiego stanu rzeczy jest ustawa zakazująca 
kryptoreklamy. Warto wspomnieć, że przedstawianie i promowanie sponsorów 
w mediach ma także dodatkowy pozytywny efekt, gdyż przyczynia się do 
propagowania postawy odpowiedzialności społecznej wśród przedsiębiorców. 

Zarówno podmioty sponsorujące jak i sponsorowane napotykają poważne ba-
riery legislacyjne, które dotkliwie ograniczają potencjalną współpracę kultury  
z biznesem. Państwo nie promuje tego typu kooperacji, nie ułatwia zawiązywania 
partnerstw, w końcu nie tworzy przepisów, dzięki którym sponsoring byłby 
bardziej korzystny dla obydwu stron. Nie dostrzegany jest potencjał sponsoringu, 
który w przyszłości mógłby przynieść wymierne rezultaty dla Skarbu Państwa, 
przenosząc część ciężaru finansowania kultury w stronę środków prywatnych. 

 
 

Zakończenie 
 
Sponsoring kultury i sztuki wymaga długofalowej i równoważnej współpracy 

dwóch stron. Jego podstawowym założeniem jest świadczenie usług wzajemnych 
na ustalonym gruncie. Wymaga on przemyślanej i dopracowanej koncepcji,  
a także równego zaangażowania obydwu partnerów, o czym zdają się nie pamiętać 
ani przedsiębiorcy ani podmioty kultury. Sztuka i biznes, podobnie jak nauka  
i biznes, mogą i powinny się wzajemnie przenikać, gdyż mają sobie bardzo dużo 
do zaoferowania i to nie tylko pod względem finansowym, ale także doradczym. 
Wykorzystanie potencjału kultury w obrębie wpływu na rozwój organizacji 
poprzez, m.in. stymulowanie procesów kreatywnych, poprawę komunikacji i re-
lacji, budzenie ducha pracy grupowej10 powinno być kluczowe dla przedsiębiorcy. 

Profity ze sponsoringu dla obydwu stron mogą być znaczące. Trzeba jednak 
pamiętać, że wynikające z niego ryzyko także ponoszą obydwie strony kontraktu. 
Największe zagrożenie dla sponsora wynika z obrania złej strategii marketingowej 
związanej z dotowaniem kultury. Ważne jest posiadanie dobrego rozeznania 
wśród oferty kulturalnej i wyłonienie właściwej dziedziny, spójnej z wizerunkiem 
firmy. Kolejną barierą dla przedsiębiorców jest oczekiwanie szybkiego zwrotu 
wyłożonego kapitału. Inwestycja w kulturę polegająca na kreowaniu marki ma 
jednak charakter długoterminowy i w związku z tym niezbędna jest cierpliwość  
i konsekwencja w podejmowanych działaniach. Jak wykazują badania, zwrot  
z dotowania działań artystycznych może być bardzo wysoki, a osiągnięty efekt 
marketingowy trwały i odporny na wahania koniunktury. 

Powszechna jest opinia o zbyt niskim finansowaniu kultury i braku zaintere-
sowania tym obszarem ze strony biznesu. W sytuacji, gdy prawie 80% instytucji 
kultury deklaruje chęć pozyskania sponsora, dziwnym wydaje się fakt, że 

                                    
10 K. Lewandowska, Sponsoring… 
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instytucje te nie uważają pozyskanie sponsora za istotną część swojej działalno-
ści. Warto zatem poddać refleksji, czy hasło „komercjalizacja kultury” nie 
stanowi jedynie wymówki ukrywającej brak kompetencji i umiejętności pozy-
skania finansowania prywatnego. Bezsprzeczny jest bowiem fakt, że aktywne 
szukanie sponsora, wymaga wiedzy i umiejętności, a instytucje kultury nie są do 
tego przygotowane. 

Finansowanie kultury ze środków prywatnych wymaga przełamania pewnej 
sztucznej bariery współpracy kultury, i to tej najbardziej elitarnej, z biznesem. 
Przy odpowiednim zaangażowaniu każdego z partnerów możliwe jest doprowa-
dzenie do sytuacji win-win, w której obydwie strony są wygrane i odnoszą 
korzyści ze współpracy. 
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Streszczenie 

Środki prywatne to wciąż najmniej popularne źródło finansowania kultury w Pol-
sce. Rozwój sponsoringu napotyka wiele przeszkód zarówno od strony instytucji kultu-
ry jak i przedsiębiorcy. Celem niniejszego opracowania jest próba weryfikacji oraz 
przeprowadzenie analizy barier i obaw, które stanowią swoisty hamulec rozwoju spon-
soringu kultury w Polsce. 
 

Summary 

SPONSORSHIP IN THE CULTURE IN POLAND- BARRIERS  
TO DEVELOPMENT 

Private funds are still the least popular source of funding for culture in Poland. 
Development of sponsorship, it faces many barriers both from cultural institutions and 
businesses. The purpose of this paper is to review and analyze the barriers and concerns 
which are specific brake on the development of sponsorship culture in Poland. 
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KRZYSZTOF ŚWIESZCZAK 

PRZYSZŁOŚĆ RZĄDOWYCH PROGRAMÓW FINANSOWEGO 
WSPIERANIA RODZIN W NABYWANIU WŁASNEGO 

MIESZKANIA W POLSCE 

Wstęp 
 

Zapotrzebowanie na nieruchomości w społeczeństwie polskim jest znaczne, 
jednakże ze względu na niewystarczające dochody gospodarstw domowych oraz 
brak zdolności kredytowej istotna część rodzin nie jest stanie sfinansować za-
kupu nieruchomości. Fundamentalną rolę odgrywa rządowe wsparcie – w wielu 
krajach europejskich implementowano różne rozwiązania, co wynika m.in.  
z różnorodnych potrzeb oraz sytuacji materialnej społeczeństwa, ograniczonych, 
w wybranych sytuacjach, możliwości angażowania środków finansowych 
pochodzących z budżetu dla wspierania budownictwa mieszkaniowego oraz 
specyfiki rynku deweloperskiego. 

Sytuacja rynku nieruchomości w Polsce jest obecnie relatywnie skompliko-
wana. Panujący od kilku lat globalny kryzys gospodarczy, dynamicznie zmienia-
jące się otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne sektora budowlanego oraz wyga-
śnięcie rządowego programu „Rodzina na swoim” stanowią jedynie wybrane 
determinanty zmian zachodzących w analizowanym obszarze.  

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie efektów finansowego 
wspierania rodzin w nabywaniu własnego mieszkania na podstawie obserwacji 
programu „Rodzina na swoim” oraz zaprezentowanie nowego instrumentu 
(projekt „Mieszkanie dla młodych) będącego kontynuacją działań podejmowa-
nych na szczeblu rządowym, a także rozwiązań alternatywnych.  

 
 

1. Program „Rodzina na swoim” 
 
Program „Rodzina na swoim” powstał na mocy ustawy o finansowym 

wspieraniu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Jego istota sprowadzała 
się do stosowania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na zakup 

                                    
  Doktorantka, asystentka, Zakład Finansów i Rachunkowości Banków, Instytut Finansów, 

Bankowości i Ubezpieczeń, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, UŁ. 
 Doktorant, asystent Zakład Finansów i Rachunkowości Banków, Instytut Finansów, Ban-

kowości i Ubezpieczeń, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, UŁ 
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lokalu mieszkalnego, budowę i zakup domu jednorodzinnego lub wniesienie 
wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej na podstawie umowy 
zawartej między bankiem lub SKOK a uczestnikiem1. Co istotne, był to kredyt 
hipoteczny przeznaczony dla określonej grupy kredytobiorców – małżeństw (co 
najmniej jeden z partnerów w momencie złożenia wniosku nie mógł mieć 
skończonych 35 lat), osób samotnie wychowujący dzieci (bez względu na wiek 
wnioskodawcy) lub osób niepozostających w związku małżeńskim (ograniczenie 
wiekowe takie samo jak w przypadku związków formalnych), które nie posiada-
ły żadnych praw do przedmiotu kredytu hipotecznego. 

Uczestnicy programu „Rodzina na swoim” mogli uzyskać dopłatę do kredy-
tu hipotecznego na nieruchomości o określonej powierzchni użytkowej w po-
staci sfinansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego przez pierwszych 
osiem lat spłaty części odsetek. Ponadto przedmiotem hipoteki musiała być 
nieruchomość położona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a sam kredyt 
był udzielany w walucie polskiej i nie mógł być uzależniony od zmian kursów 
walut2. 

 

 
2. Ocena zainteresowania społeczeństwa programem „Rodzina  

na swoim”  
 
Zainteresowanie społeczeństwa rządowym programem „Rodzina na swoim” 

można podzielić na dwa etapy. Pierwszy obejmuje lata 2007–2008, na które 
przypada początkowy okres funkcjonowania rozwiązań prawnych mających na 
celu finansowe wspieranie rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. We wska-
zanym okresie nie odnotowano istotnego zainteresowania programem „Rodzina 
na swoim”, a to wynika z co najmniej kilku determinant, wśród których wymie-
nić można m. in.: ograniczoną liczbę banków oferujących produkty kredytowe 
umożliwiające skorzystanie z rządowego projektu oraz relatywnie niskie limity 
cen mieszkań kwalifikujących nieruchomość do programu.  

Drugi etap przypada na lata 2009–2013, w trakcie których zaobserwowano 
wzrost zainteresowania kredytami hipotecznymi dostępnymi w ramach „Rodzi-
ny na swoim”. Należy jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami wnioski kredytowe mogły być składane do 31 grudnia 
2012 r., natomiast kredyty hipoteczne udzielane były na początku 2013 r.,  
co wynikało z procedury kredytowej.  

                                    
1 A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość hipoteczna, CeDeWu, Warszawa 2010, 

s. 69–71. 
2 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w na-

bywaniu własnego mieszkania oraz niektórych ustaw, Dz.U. 2011, nr 168, poz. 1006.  
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Zainteresowanie programem rządowym polegającym na finansowym wspie-
raniu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania przełożyło się na wartość 
kredytów udzielanych w jego ramach w latach 2007–2013. Wspomnianą zależ-
ność prezentuje rysunek 2. 

Biorąc pod uwagę wartość kredytów hipotecznych udzielonych w ramach 
programu „Rodzina na swoim” warto zwrócić uwagę na ich strukturę uwzględ-
niającą rynek pierwotny, wtórny oraz kredyty na budowę domu jednorodzinnego 
(rysunek 3). 

 

 
Rysunek 3. Struktura łącznej wartości kredytów udzielonych w ramach programu „Rodzina na 

swoim” w latach 2007–2013 (w %) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: BGK, Dane liczbowe programu Rodzina na swo-

im, BGK, Warszawa 2013, s. 19. 

 
W trakcie funkcjonowania programu „Rodzina na swoim” zaobserwowano 

wyraźny wzrost udziału wartości kredytów na rynku pierwotnym w całkowitej 
wartości udzielonych kredytów hipotecznych. Było to związane z obniżaniem 
ceny za m2 również w tego typu nieruchomościach, a także różnego rodzaju 
promocjami oraz rabatami.  

Wzrost zainteresowania klientów banków rynkiem pierwotnym był pochod-
ną sytuacji na nim panującej, a mianowicie przewagi podaży nad popytem. 
Wiele projektów deweloperskich rozpoczęto i zaplanowano przed nadejściem 
globalnego kryzysu gospodarczego, a co za tym idzie nie uwzględniono dyna-
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3. „Mieszkanie dla młodych” – rewolucja czy ewolucja?  
 
Konsekwencją wygaśnięcia wsparcia w ramach „Rodziny na swoim” jest 

opracowanie nowego instrumentu finansowego wspierania rodzin w nabywaniu 
własnego mieszkania. Będzie nim najprawdopodobniej „Mieszkanie dla mło-
dych”, projekt ogłoszony 14 października 2012 r. w trakcie wspólnej konferencji 
prasowej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira 
Nowaka oraz Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej.  

Różnice pomiędzy programem „Rodzina na swoim” oraz jego „następcą” są 
istotne, co wynika m.in. z następujących cech projektu „Mieszkanie dla mło-
dych”4: 
 Jednorazowej dopłaty do kredytu w wysokości 10% jego wartości, liczonej 

według wskaźnika 1,0 wartości metra odtworzeniowego w danym wojewódz-
twie. Zgodnie z projektem wsparciem zostanie objętych 50 m2 mieszkania, 
zakupionego na rynku pierwotnym, o maksymalnej powierzchni wynoszącej 
75 m2. 

 Dopłaty do kredytu hipotecznego obejmującego wyłącznie zakup mieszkania 
na rynku pierwotnym. 

 Środki finansowe wynikające ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie 
dla młodych” są traktowane jako wkład własny i wypłacane w momencie wy-
płaty kredytu. 

Powyższe różnice nie są jedynymi, aczkolwiek należą do najczęściej akcen-
towanych. Bardzo często podkreślany jest również prorodzinny charakter rzą-
dowego planu, co wynika z tego, iż wspomniana 10% dopłata do kredytu może 
stanowić jedynie wsparcie bazowe. Zgodnie z projektem, jeśli rodzina posiada 
dziecko bądź dwoje dzieci w momencie ubiegania się o przyznanie środków  
w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”, wartość ta wzrasta automatycz-
nie o 5%. Jeżeli w ciągu 5 lat rodzinie urodzi się trzecie lub kolejne dziecko, 
otrzyma ona dodatkowe 5%. W związku z tym maksymalna zakres wsparcia 
może sięgnąć 20% wartości kredytu na zakup mieszkania na rynku pierwotnym5.  

Istotny jest również fakt wspierania budownictwa mieszkaniowego, poprzez 
dopłaty do kredytów hipotecznych na zakup mieszkań wyłącznie na rynku 
pierwotnym. W korzyściach wynikających z takiego kształtu programu „Miesz-
kanie dla młodych” mogą partycypować zarówno branża deweloperska, jak  
i szerzej budowlana, co powinno implikować pozytywne konsekwencje dla 
gospodarki i jej rozwoju w perspektywie najbliższych lat. 

                                    
4 Projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, 

wersja elektroniczna: http://mieszkaniedlamlodych.pl/docs/projekt_ustawy_mdm.pdf (dostęp 
03.05.2013). 

5 http://www.transport.gov.pl/2-482be1a920074-1795650-p_2.htm (dostęp 03.05.2013). 
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Innym rozwiązaniem jest utworzenie kas mieszkaniowych. Idea ta polega na 
systematycznym gromadzeniu przez osobę fizyczną oszczędności na rachunku  
w kasie mieszkaniowej przez ściśle oznaczony czas, a bank prowadzący kasę 
mieszkaniową zobowiązuje się do przechowywania oszczędności i udzielenia po 
upływie tego okresu długoterminowego kredytu na cele mieszkaniowe (zgodnie 
z zasadą wyprzedzającego gromadzenia oszczędności przed uzyskaniem po-
życzki budowlanej6). Kasy oszczędnościowo-kredytowe nie są innowacyjnym 
rozwiązaniem, gdyż od lat występują w wielu krajach, np. Wielkiej Brytanii, 
Niemczech, Czechach czy Austrii, jednakże dla polskiej gospodarki mogą 
okazać się prawdziwą innowacją (chociaż na przestrzeni lat podejmowano już 
próby otwarcia kas mieszkaniowych, jednak ze względu na braki w przepisach 
prawnych, rozwiązanie to nie przyjęło się w polskich warunkach). 

Towarzystwa budowlane w Wielkiej Brytanii obecnie spełniają rolę pośred-
nika pomiędzy osobami dysponującymi nadwyżką środków (oszczędności)  
a osobami zainteresowanymi uzyskaniem długoterminowych pożyczek. W odróż-
nieniu do niemieckich oszczędnościowo-budowlanych ze zgromadzonego 
kapitału mogą korzystać osoby trzecie. Powodzenie tego programu wynikało  
z jego poparcia przez rząd (choć w małym zakresie), ale również innych form 
pomocy, np. subsydiowania przez dopłaty do stopy procentowej oraz ulgi 
podatkowe (najistotniejszy czynnik)7. 

 
Rysunek 5. Preferencje Polaków w zakresie oszczędzania na przestrzeni lat 2008–2011  

(w % odpowiedzi) 
Źródło: Postawy Polaków wobec oszczędzania, Raport Fundacji Kronenberga przy Citi 

Handlowy, Warszawa 2011, s. 7. 

 
Pomimo konieczności dalszego subsydiowania budownictwa przez rząd, ta 

forma wspierania rynku mieszkaniowego wydaje się być korzystna dla polskiego 

                                    
6 E. Zawadzki, Kasy mieszkaniowe na świecie. Zasady funkcjonowania, podstawy prawne  

i powszechność zjawiska, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 1996, s. 7–11; 
Ustawa z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, 
Dz.U. 1995, nr 133, poz. 654. 

7 A.Z. Nowak, Brytyjski system finansowy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1994. 
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społeczeństwa, które docenia sens oszczędzania, zaś w przypadku kas mieszka-
niowych cel gromadzenia środków byłby dodatkową motywacją8. Preferencje 
Polaków w zakresie oszczędzania przedstawia rysunek 5. 

Co istotne, znaczna część społeczeństwa deklaruje, że warto oszczędzać, 
jednak w zależności od sytuacji gospodarczej skłonność do oszczędzania ulega 
zmianie (przykładowo w 2011 r. warunki ekonomiczne życia oceniano jako 
negatywne, w związku z czym mniejsza część społeczeństwa uważała, że 
oszczędzanie ma sens). Należy również zwrócić uwagę na postrzeganie celu 
oszczędzania w świadomości Polaków – ma ono zapewnić odpowiedni poziom 
życia i pomóc gromadzić majątek. Stąd też tendencję tą należy uznać za dobrze 
skorelowaną z ideą gromadzenia środków na cele mieszkaniowe przy pomocy 
kas mieszkaniowych.  

Jednakże badania pokazują, że deklaracje w zakresie oszczędzania nie po-
krywają się z faktycznymi zachowaniami Polaków. Zaledwie 44% polskiego 
społeczeństwa gromadzi swoje środki, z czego jedynie 7% czyni to regularnie. 
Za niekorzystną tendencję należy również uznać horyzont czasowy oszczędzania 
– Polacy zazwyczaj gromadzą swoje środki w celach średnioterminowych, 
takich jak np. zakup sprzętu do mieszkania czy też kupno samochodu (ok. 35% 
społeczeństwa oszczędzało na takie cele). Aż 49% Polaków oszczędza w krót-
kim czasie (do roku), przy czym znaczącą grupę oszczędności stanowiły te na 
drobne przyjemności (22% respondentów wskazywało ten cel) lub wakacje 
(28%).9 Dane te pokazują, że oszczędzanie Polaków ma postać raczej krótkoo-
kresową, a sam proces przebiega z większymi problemami niż jest to deklaro-
wane. W związku z tym mogą pojawić się obawy, że polskie społeczeństwo  
w fazie realizacji planu gromadzenia środków finansowych poprzez kasy miesz-
kaniowe zrezygnuje z tej formy oszczędzania na własny dom. Niemniej idea 
dopłat wydaje się na tyle atrakcyjna dla Polaków, że problem ten powinien być 
zniwelowany. 

 
 

Zakończenie 
 
Jedną z największych barier rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce jest 

brak kapitału, a problem ten dotyczy zwłaszcza kreowania długoterminowych 
kredytów hipotecznych na mieszkanie. Zagadnienie to jest szczególnie istotne  
w kontekście zakończenia programu „Rodzina na swoim” i braku instrumentu, 
który skutecznie zaspokoiłby potrzeby mieszkaniowe polskiego społeczeństwa 
w 2013 r.  

                                    
8 Postawy Polaków wobec oszczędzania, Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, 

Warszawa 2011, s. 7. 
9 Ibidem, s. 7–16. 
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Finansowe wspieranie rodzin w nabywaniu własnego mieszkania w ostat-
nich kilku latach przyczyniło się do zwiększenia popytu na rynku nieruchomości 
mieszkalnych. Po wygaśnięciu programu „Rodzina na swoim” na pozytywne 
efekty kolejnego instrumentu wsparcia trzeba będzie zaczekać co najmniej 
kilkanaście miesięcy. Z perspektywy sektora budowlanego oraz kredytobiorców 
zainteresowanych nabyciem własnego mieszkania okres przejściowy pomiędzy 
różnymi programami wsparcia jest niekorzystny, zwłaszcza biorąc pod uwagę 
fakt, iż 1 stycznia 2014 r. nie jest jeszcze oficjalnym terminem wejścia w życie 
projektu „Mieszkanie dla młodych”. 

W obliczu takiego stanu rzeczy rozwiązaniem godnym uwagi mogłoby być 
wprowadzenie w życie dwóch programów rządowych umożliwiających z jednej 
strony wybór optymalnego rozwiązania dla kredytobiorców, zaś z drugiej 
udzielenie wsparcia większej grupie potencjalnych beneficjentów. Racjonalne 
wydaje się prowadzenie polityki wspierającej budownictwo mieszkaniowe po-
legającej na umożliwieniu skorzystania z zaprezentowanego programu „Miesz-
kanie dla młodych” lub budowlanych kas oszczędnościowych. Idea drugiego  
z wymienionych rozwiązań opiera się na systematycznym oszczędzaniu, co 
zdaje się mieć rację powodzenia przy dotychczasowych preferencjach polskiego 
społeczeństwa. Dodatkowym argumentem przemawiającym za kasami mieszka-
niowymi jest poprawa zdolności kredytowej kredytobiorcy w związku z ko-
niecznością wniesienia wkładu własnego w postaci gromadzonych przez okre-
ślony czas oszczędności.  

Niemiecki system kas mieszkaniowych znacząco wpłynął na ich rozwój  
w Austrii, Szwajcarii, Francji, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Włoszech  
i w Portugalii. We wszystkich przypadkach kasy oszczędnościowo-budowlane 
sprawdziły się jako instytucje wspierające potrzeby mieszkaniowe społeczeń-
stwa. Można zatem postulować, iż rozwiązanie oparte na wdrożeniu alternatyw-
nych rozwiązań sprawdziłoby się na polskim rynku nieruchomości.  
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Streszczenie 

Globalny kryzys gospodarczy, dynamicznie zmieniające się otoczenie wewnętrz-
ne i zewnętrzne sektora budowlanego oraz wygaśnięcie rządowego programu „Rodzina 
na swoim” stanowią jedynie wybrane determinanty bieżącej sytuacji rynku nierucho-
mości w Polsce. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie efektów finansowego wspie-
rania rodzin w nabywaniu własnego mieszkania na podstawie obserwacji programu 
„Rodzina na swoim” oraz zaprezentowanie nowego instrumentu (projekt „Mieszkanie 
dla młodych) będącego kontynuacją działań podejmowanych na szczeblu rządowym,  
a także rozwiązań alternatywnych. 
 

Summary 

THE FUTURE OF GOVERNMENT FINANCIAL SUPPORT PROGRAMS FOR 
FAMILIES IN BUYING THEIR OWN HOMES IN POLAND 

The global economic crisis, rapidly changing internal and external environment  
of the construction sector and the termination of the government program “Family on 
its Own” are only some determinants of current situation of the real estate market in  
Poland. 

The purpose of this paper is to present the effects of financial support for families 
in buying their own homes by observing the “Family on its own” and to present a new 
instrument (the project, which is called “Home for the Young”), which is a continuation 
of the action taken at the government level, as well as alternatives. 

 



 

EMILIA KLEPCZAREK  

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI BANKU LEHMAN BROTHERS 
JAKO ISTOTNY ELEMENT OSŁABIAJĄCY DZIAŁANIE 

MECHANIZMÓW NADZORCZYCH 

Wstęp 
 

Ogłoszenie upadłości przez Lehman Brothers, będącego jednym z najwięk-
szych banków inwestycyjnych na świecie, stało się nie tylko symbolicznym 
początkiem globalnego kryzysu finansowego, ale wznowiło również dyskurs  
o jakości standardów nadzoru korporacyjnego w sektorze bankowym. Przepro-
wadzone w reakcji na kryzys badania nad przyczynami turbulencji w systemach 
finansowych jednoznacznie dowodzą, że wprowadzone po bankructwie Enronu 
reformy i wytyczne w zakresie Corporate Governance niedostatecznie regulują 
stale ewoluujący rynek ponadnarodowych korporacji, w tym w szczególności 
tych działających w sektorze usług finansowych1. 

Dynamiczny rozwój rynków kapitałowych, towarzysząca mu deregulacja  
i liberalizacja usług finansowych, a także coraz bogatsze instrumentarium, jakim 
dysponują współczesne banki, oprócz zwiększenia możliwości inwestycyjnych, 
stały się również okazją do rozwoju praktyk nazywanych „kreatywną księgowo-
ścią”. W przypadku konglomeratów finansowych działania tego rodzaju w mniej-
szym stopniu jednak koncentrują się na próbie zminimalizowania obciążeń 
podatkowych, ukrywania kosztów lub zawyżania przychodów, jak to miało 
miejsce w przypadku Enronu. Brak transparentnych zasad w polityce rachunko-
wości banku inwestycyjnego przyczynić się ma do ukrycia faktycznego poziomu 
podejmowanego przez ten bank ryzyka i zwiększenia tym samym zaufania 
wśród inwestorów oraz wewnętrznych i zewnętrznych organów nadzorczych. 

Niniejszy artykuł przedstawia założenia i konsekwencje wdrożenia progra-
mu Repo 105/108, będącego przykładem działań mających na celu zafałszowa-
nie rzeczywistego wskaźnika dźwigni finansowej holdingu Lehman Brothers. 
Jednocześnie autorka postara się wskazać na istotną rolę, jaką polityka rachun-
kowości odgrywa dla prawidłowego funkcjonowania standardów nadzorczych 
oraz ostatecznie dowieść, że system rachunkowości stanowi jeden z kluczowych 
elementów nadzoru korporacyjnego, niezbędny dla zachowania poprawnych 
relacji inwestorskich i stabilnego funkcjonowania podmiotów sektora bankowego. 

                                    
 Doktorantka, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. 
1 G. Kirkpatrick, Corporate Governance Lessons from the Financial Crisis, OECD, 11.02.2009. 
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1. System rachunkowości na gruncie rozważań nad nadzorem 
korporacyjnym 

 
Sprawnie funkcjonujący system rachunkowości stanowi warunek konieczny 

dla efektywnej realizacji założeń określonego modelu nadzoru korporacyjnego. 
Wytyczone przez OECD zadania członków rad dyrektorów nakładają na nich 
obowiązek zapewnienia uczciwości systemów księgowania i raportowania 
finansowego z uwzględnieniem niezależnego audytu i odpowiednich mechani-
zmów kontroli, a także nadzorowania procesu ujawniania i przekazywania 
informacji2. Definiując przy tym rachunkowość jako „system informacyjny  
służący użytkownikom do podejmowania decyzji gospodarczych, zwłaszcza 
 

 
 

Rysunek 1. Struktura systemu informacyjnego rachunkowości oraz podstawowe grupy jego 
użytkowników 

Źródło: E. Walińska, J. Gad, Rada nadzorcza jako użytkownik systemu informacyjnego ra-
chunkowości w publicznych spółkach kapitałowych – doświadczenia polskiej praktyki, [w:]  
P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wydawnictwo UŁ, 
Łódź 2012, s. 218. 

 

                                    
2 Weil, Gotshal & Manges LLP, Comparison of Corporate Governance Principles & Guide-

lines: United States, January 2010, s. 10. 
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finansowych, oraz rozliczania kierownictwa z odpowiedzialnego i efektywnego 
zarządzania powierzonym majątkiem”3, należy stwierdzić, że analiza polityki 
rachunkowości na gruncie standardów nadzorczych może okazać się kluczowa 
dla właściwej oceny funkcjonowania nadzoru.  

Rysunek 1 prezentuje strukturę systemu informacyjnego rachunkowości 
oraz jego użytkowników, dowodząc, że zarówno sprawozdania finansowe, jak  
i wewnętrzna dokumentacja zarządcza stanowią punkt wyjścia dla właściwych 
decyzji podejmowanych przez członków rady dyrektorów. Ponadto, warto 
również podkreślić, że rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe stanowią jeden 
z elementów systemu wczesnego ostrzegania i mogą stanowić podstawę do 
podejmowania działań naprawczych lub ratunkowych. 

 
 

2. Założenia i realizacja programu Repo 105/108 
 
Na gruncie przedstawionych powyżej modelowych założeń warto przyjrzeć się 

jednej z praktyk stosowanych w banku Lehman Brothers w okresie poprzedzającym 
jego upadek. Chodzi o tzw. transakcje Repo 105 oraz Repo 108, do których przy-
lgnęło miano „księgowych sztuczek”4 stworzonych przez Lehman Brothers w celu 
utrzymania wskaźników lewarowania na relatywnie niskim poziomie. 

 
Rysunek 2. Standardowa transakcja repo 

Źródło: Repo 105: 'True Sales' or Massaging Balance Sheet?, Newsletter of Advancing Risk 
Management for Singapore and Beyond, Issue 3, May 2010. 

                                    
3 A. Jaruga, Rachunkowość w ramach gospodarki rynkowej [w:] A. Jaruga i in., Rachunko-

wość finansowa, wyd. 3, Towarzystwo Gospodarcze RAFIB, Łódź 1995, s. 8. 
4 J. Carney, Report: Lehman Brothers used “Accounting Gimmick” to hide the size of its bal-

ance sheet, ,,Business Insider”, 11.03.2010. 
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Standardowe umowy odkupu zwane transakcjami repo polegają na tymcza-
sowej sprzedaży za gotówkę aktywów, zwykle instrumentów o stałym docho-
dzie lub papierów wartościowych, wraz z jednoczesnym zobowiązaniem do ich 
odkupu po określonej cenie w określonym terminie. Nabywca zwraca wówczas 
papiery sprzedającemu (będącemu de facto kredytobiorcą), który w gotówce 
spłaca kredyt wraz z odsetkami. W ramach opisanej wymiany jedna ze stron 
otrzymuje papiery wartościowe stanowiące zabezpieczenie pożyczonych środ-
ków pieniężnych, natomiast drugiej stronie zostaje udzielone wsparcie płynno-
ściowe (rysunek 2). 

Umowy te są powszechnie stosowane jako prawnie dopuszczalne formy 
krótkoterminowego finansowania, najczęściej podmiotów sektora bankowego. 
Banki zwykle wykorzystują tego rodzaju transakcje, aby pożyczyć środki od 
przedsiębiorstw posiadających rezerwy gotówkowe. Aby zmniejszyć ryzyko 
spłaty pożyczki, bank tymczasowo przenosi prawa do określonych aktywów na 
pożyczkodawcę – jest to jednak jedynie forma zabezpieczenia, a nie faktycznej 
sprzedaży tych aktywów kontrahentowi, jako że celem transakcji nie jest zakup 
instrumentów finansowych, lecz udzielenie krótkoterminowego kredytu5. Dlate-
go też większość podmiotów księguje transakcje repo jako formę finansowania 
spółki, pozostawiając w bilansie tymczasowo transferowane do kontrahenta 
instrumenty po stronie aktywów, w pasywach natomiast ujawniając pożyczoną 
gotówkę jako krótkoterminowe zobowiązanie. W księgach Lehman Brothers 
transakcje te ujmowane były natomiast jako sprzedaż aktywów, a nie kredyt 
otrzymywany pod ich zastaw. To sprawiało, że uzyskiwana w ten sposób po-
życzka nie przyjmowała w bilansie formy zobowiązania.  

Oznaczenie Repo 105 lub 108 oznaczało procentową relację godziwej war-
tości zastawianych aktywów do otrzymywanej w zamian pożyczki. A zatem za 
każde 100 dolarów w gotówce Lehman oferował instrumenty finansowe warte 
105 lub 108 dolarów. Wartość tej relacji nie miała na celu zwiększenia konku-
rencyjności oferty banku i przyciągnięcia potencjalnych kredytodawców. Zosta-
ła ona arbitralnie ustalona przez Lehman Brothers, aby uzasadnić zakwalifiko-
wanie umów repo jako transakcji sprzedaży. Należy bowiem zaznaczyć, że 
stosowane w Stanach Zjednoczonych standardy rachunkowości (Statement of 
Financial Accounting Standards, SFAS) wyraźnie definiują sprzedaż aktywów 
w ramach tego typu transakcji obwarowując ją wystąpieniem trzech kryteriów: 
wyizolowaniem przedmiotowych aktywów ze spółki tak, że pozostają one poza 
jej zasięgiem oraz zasięgiem jej wierzycieli; uzyskaniem przez kontrahenta 
bezwarunkowego prawa do zastawienia lub wymiany otrzymanych aktywów 
oraz brakiem skutecznej kontroli podmiotu wydającego aktywa możliwej po-
przez zawarcie umowy upoważniającej do ich odkupu przed terminem płat-

                                    
5 C.S. Liu, T.F. Schaefer, Asset sales or loans: The case of Lehman Brothers’s Repo 105s, 

,,The Accounting Educators Journal” 2011, vol. XXI, s. 80. 
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ności6. Standardowe transakcje repo spełniają tylko pierwsze dwa warunki.  
W Lehman Brothers próbowano jednak dowieść, że w przypadku operacji Repo 
105/108 również trzecie kryterium było formalnie spełnione. W tym celu powo-
ływano się na par. 218 Statement of Financial Accounting Standards, który 
stanowi, że prawo do odkupu aktywów nie jest zagwarantowane, jeśli wydający 
aktywa nie uzyskał wystarczającego zabezpieczenia pozwalającego na sfinan-
sowanie zasadniczo wszystkich kosztów ewentualnego zakupu identycznych 
papierów wartościowych w okresie obowiązywania umowy7. Oczywistą intencją 
tego zapisu było zagwarantowanie interesów strony inicjującej transakcję repo, 
zapewnienie odpowiedniego ekwiwalentu gotówkowego za aktywa, który 
pozwala na kontrolowanie zastawianego majątku (w tym znaczeniu, że pożycz-
kodawcy nie opłaca się sprzedawać go innemu podmiotowi), a w przypadku 
bankructwa kontrahenta – umożliwia odtworzenie jego składników za środki 
otrzymane w ramach umowy. Jednak ten sam przepis zobowiązuje do zindywi-
dualizowanej oceny sformułowania „zasadniczo wszystkie koszty”, popartej  
w każdym przypadku specjalistyczną opinią. Przeciętna relacja ceny rynkowej 
papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenia transakcji repo do 
otrzymywanej w zamian za nie gotówki wynosi 98–102% i taki przedział wska-
zuje omawiany przepis jako typowe wystarczające zabezpieczenie gwarantujące 
prawo do odkupu. Wydaje się zatem, że ustalona przez Lehman relacja 105  
i 108% pozwalała na stwierdzenie, że wartość otrzymanej gotówki nie jest 
wystarczającym gwarantem na pokrycie ewentualnych kosztów zakupu iden-
tycznych papierów wartościowych, bank nie uzyskuje tym samym gwarancji 
prawa do odkupu zastawianych aktywów, a zatem ostatecznie nie posiada 
skutecznej nad nimi kontroli, czyli formalnie można stwierdzić, że spełnia 
trzecie kryterium uznania operacji za transakcję sprzedaży. 

Kierownictwo Lehman Brothers miało jednak świadomość, że zakwalifiko-
wanie umów repo jako formy sprzedaży aktywów nie było praktykowane  
w amerykańskich spółkach i że zgodnie z wytycznymi SFAS należy uzyskać 
opinię prawną potwierdzającą prawidłowość takiego sposobu ich księgowania. 
Śledczy prowadzący sprawę upadku Lehman Brothers zauważył w swoim 
raporcie8, że spółka nie znalazłszy w Stanach Zjednoczonych kancelarii prawnej, 
która zgodziłaby się wydać stosowną opinię, wprowadziła program Repo 
105/108 na podstawie dokumentu wystawionego w oparciu o prawo brytyjskie 

                                    
6 Statement of Financial Accounting Standards No. 140, Accounting for Transfers and Ser-

vicing of Financial Assets and Extinguishments of Liabilities, Financial Accounting Standards 
Board, September 2000, par. 9. 

7 Statement of Financial Accounting Standards No. 140, Accounting for Transfers and Ser-
vicing of Financial Assets and Extinguishments of Liabilities, Financial Accounting Standards 
Board, September 2000, par. 218. 

8 Report of Anton R. Valukas, United States Bankrupcy Court Southern District of New 
York, In re Lehman Brothers Holdings Inc., et al., March 11, 2010, s. 740. 



Emilia Klepczarek 

 

102 

dla LBIE (Lehman Brothers International Europe – europejskiej spółki koncer-
nu) przez londyńską firmę prawniczą Linklaters. W konsekwencji, jeśli podmio-
ty amerykańskie, takie jak LBHI (Lehman Brothers Holding Inc.) lub LBSF 
(Lehman Brothers Special Finance) chciały przeprowadzić transakcje Repo 105  
i 108, transferowały papiery wartościowe do LBIE, który w ich imieniu prze-
prowadzał te operacje (rysunek 3). 

 

 
Rysunek 3. System przeprowadzania operacji Repo 105 

Źródło: C.S. Liu, T.F. Schaefer, Asset or loans: The case of Lehman Brothers’s Repo 105s, 
,,The Accounting Educators Journal” 2011, vol. XXI, s. 82. 

 
 

3. Konsekwencje stosowania programu dla przejrzystości sprawozdań 
finansowych 

 
Opisany powyżej schemat działania i sposób księgowania operacji repo 

miał daleko idące konsekwencje dla rzetelności sprawozdań finansowych oraz 
właściwej oceny poziomu ryzyka w spółce. Zakwalifikowanie analizowanych 
transakcji jako sprzedaż papierów wartościowych na dwa sposoby wpływała na 
obniżenie stanu zobowiązań spółki. Po pierwsze, jak już wspomniano, otrzyma-
na gotówka nie była ujawniana w pasywach w formie zobowiązania, pomimo że 
faktycznie stanowiła rodzaj krótkoterminowego kredytu, po drugie natomiast – 
dzięki uzyskiwanemu w transakcjach repo wsparciu płynnościowemu – Lehman 
spłacał swoje inne krótkoterminowe zobowiązania zmniejszając chwilowo ich 
wartość. Był to celowy zabieg księgowy pozwalający na wydatne obniżenie 
wskaźnika lewarowania na dzień bilansowy. Wskaźnik ten definiuje się jako 
stosunek wartości aktywów do kapitałów własnych. Jeśli zatem Lehman na 
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Tabela 1. Wskaźnik lewarowania brutto (aktywa/kapitał akcyjny) oraz netto (aktywa netto/kapitał 
trwałya) – porównanie Lehman Brothers na tle konkurencyjnych banków 

 

Bank 
Wskaźnik lewarowania brutto Wskaźnik lewarowania netto 

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 
Lehman 
Brothers 

28,0 24,0 23,7 25,4 28,9 15,0 14,7 13,5 13,8 15,6 

Goldman 
Sachs 

19,2 20,2 23,7 24,7 25,2 13,7 12,0 13,5 14,4 14,7 

Morgan 
Stanley 

24,7 26,1 28,8 31,3 32,0 12,4 12,4 12,7 13,9 15,8 

Bear 
Stearns 

29,7 29,1 28,2 27,9 30,9 12,9 13,5 15,5 16,2 19,4 

Merrill 
Lynch 

18,7 18,6 19,6 20,6 25,9 14,2 13,8 13,8 12,4 14,6 

 
a Lehman Bothers definiuje aktywa netto jako aktywa ogółem pomniejszone o wymagane 

przez regulatora rezerwy gotówki i papierów wartościowych, umowy pożyczek zabezpieczone 
zastawami oraz możliwe do zidentyfikowania wartości niematerialne i prawne i wartość firmy; 
kapitał trwały natomiast to kapitał akcyjny wraz z obligacjami podporządkowanymi o wysokim 
ryzyku (Junior Subordinated Notes) pomniejszony o możliwe do zidentyfikowania wartości 
niematerialne i prawne i wartość firmy (na podstawie: UNITED STATES SECURITIES AND 
EXCHANGE COMMISSION, Form 10-K, Annual Report for the fiscal year ended November 30, 
2007, Lehman Brothers Holdings Inc.). 

Źródło: Lehman Brothers – Leverage Analysis, Confidencial Presentation, April 7, 2008, s. 6. 

 
W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że konserwatywnie zarządzane 

banki mają wskaźnik dźwigni finansowej (zadłużenie/kapitały własne) na 
poziomie ok. 109. Dla uwzględnionych w tabeli 1 pięciu największych amery-
kańskich banków dźwignia finansowa wzrosła w ciągu kilku lat poprzedzają-
cych kryzys o niemal połowę – ze średniego poziomu 21,3 w 2003 roku do 30,2 
w roku 2007 (jeśli wziąć pod uwagę nierzetelne dane o spółce Lehman Brothers 
należałoby założyć jeszcze wyższy poziom omawianego wskaźnika10). 

 
Tabela 2. Wskaźnik lewarowania netto w zależności od sposobu zakwalifikowania transakcji Repo 105 

Kwartał 
Wartość transakcji 

Repo 105 

Raportowany 
wskaźnik  

lewarowania netto 

Wskaźnik  
lewarowania  
bez Repo 105 

Różnica 

4/2007 38,6 mld USD 16,1 17,8 1,7 
1/2008 49,1 mld USD 15,4 17,3 1,9 
2/2008 50,38 mld USD 12,1 13,9 1,8 

Źródło: Report of Anton R. Valukas, United States Bankrupcy Court Southern District of 
New York, In re Lehman Brothers Holdings Inc., et al., March 11, 2010, s. 748. 

                                    
 9 A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość inwestycyjna, CeDeWu Sp. z o.o., War-

szawa 2009, s. 361. 
10 Por. różnice we wskaźnikach lewarowania przy różnej kwalifikacji transakcji Repo 

105/108 – tabela 2. 
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Tak wysoki stan zadłużenia w korelacji do kapitałów własnych oznaczał 
ponadprzeciętny wzrost ryzyka działalności. W tym samym czasie, w wyniku 
nadmiernej ekspozycji na niskiej jakości papiery wartościowe oparte na kredy-
tach hipotecznych, aktywa banku uległy znacznej deprecjacji, co spowodowało 
konieczność pokrycia strat kapitałem własnym. Przy bardzo wywindowanych 
wskaźnikach zadłużenia posiadany kapitał własny okazywał się niewystarczają-
cy, a ratunkowe emisje nowych akcji nie mogły znaleźć chętnych11. Taka sytua-
cja na rynku i oczekiwania jego uczestników w odniesieniu do zwiększenia 
bezpieczeństwa funkcjonowania banku zmusiły go do uruchomienia procesu 
tzw. delewaryzacji. Richard Fuld, przewodniczący rady i CEO, wezwał do 
sprzedaży aktywów podkreślając znaczenie tzw. perception issue („kwestii 
postrzegania”). Pragnął początkowo zmniejszyć poziom wskaźnika lewarowania 
poprzez standardową sprzedaż części aktywów. Okazało się jednak, że więk-
szość instrumentów w portfolio banku określanych było na rynku mianem sticky, 
co w żargonie branżowym oznacza aktywa trudne do sprzedania bez poniesienia 
przy tym znaczącej straty. W tej sytuacji, efektywne obniżenie poziomu lewa-
rowania stało się możliwe tylko poprzez zwiększenie natężenia transakcji Repo 
105/108. 

Można zatem jednoznacznie wywnioskować, że elementem newralgicznym 
z punktu widzenia kierownictwa Lehman Brothers nie było rzeczywiste zwięk-
szenie bezpieczeństwa działalności, lecz podkreślana przez Fulda kwestia 
percepcji ryzyka w odniesieniu do zewnętrznych interesariuszy banku. Jak 
wskazuje raport śledczego Valukasa, począwszy od drugiej połowy 2007 r. 
naczelne kierownictwo Lehman Brothers odczuwało dużą presję na obniżanie 
wskaźników lewarowania przedstawianych w kwartalnych raportach dotyczą-
cych finansów banku. Ryan Traversari, Senior Vice President odpowiedzialny za 
zewnętrzne raporty spółki, pisał na przykład w wysyłanym przez siebie we 
wrześniu 2007 r. e-mailu, że pytanie dotyczące wskaźnika lewarowania padło 
wielokrotnie podczas zaledwie 20 sekund jego obecności na jednym ze spotkań. 
Kwestią tą interesowali się przede wszystkim Ch. O’Meara (CFO), S. Freidheim 
(CAO), I. Lowitt (wcześniej CAO), menedżerowie odpowiedzialni za strategię 
korporacyjną i relacje inwestorskie12. Dochodzenie przeprowadzone po upadku 
spółki potwierdziło, że zarówno wymienieni powyżej członkowie kadry kierow-
niczej, jak i inni przedstawiciele top managementu, w tym również R. Fuld 
posiadali pełną wiedzę o operacjach Repo 105/108. Wiedzieli o wolumenie 
dokonywanych transakcji, o celu, w jakim były przeprowadzane oraz o nieujaw-
nianiu ich w podawanych do publicznej wiadomości sprawozdaniach finan-
sowych.  

                                    
11 Ibidem. 
12 E‐mail od Ryan Traversari do Paolo R. Tonucci (11.09.2007). 
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Zakończenie 
  
Przedstawiona powyżej analiza jednego z obszarów rachunkowości banku 

Lehman Brothers dowodzi poważnych nieprawidłowości na tej płaszczyźnie 
funkcjonowania spółki. Rozpatrując kwestię systemu rachunkowości na gruncie 
rozważań nad Corporate Governance, warto przede wszystkim odnieść się do 
uczciwości publikowanych przez Lehman Brothers sprawozdań. Opisany me-
chanizm kwalifikowania operacji repo jako transakcji sprzedaży, a następnie 
nieujawnianie tego faktu radzie dyrektorów, zewnętrznym regulatorom, agen-
cjom ratingowym oraz inwestorom uznać trzeba za działanie nieuczciwe, nie-
spełniające wymogu transparentności i przejrzystości rozliczeń.  

Podsumowując rozważania nad przedstawionymi w artykule zagadnieniami 
z zakresu polityki rachunkowości przyjętej przez kierownictwo Lehman 
Brothers, należy zauważyć, że z pewnością nie spełniała ona wymogów dobrych 
praktyk nadzoru korporacyjnego. Kwestią oczywistą wydaje się być naruszenie 
przez top management standardu powierniczego i skoncentrowanie na osiągnię-
ciu celu krótkookresowego, jakim w latach 2007–2008 stał się relatywnie niski 
poziom wskaźnika lewarowania13. Dowodzi to jednocześnie nieskuteczności 
systemów płacowych, które w zamierzeniu motywować miały menedżerów do 
dążenia do stabilnego rozwoju i zysku w długim okresie. 

Pozostaje jeszcze kwestia rady dyrektorów i zakresu nałożonych na nią ob-
owiązków w obszarze systemu rachunkowości. Przypadek Lehman Brothers jest 
dowodem na to, że niektóre z odnoszących się do tej materii postulatów mogą 
wydawać się dyskusyjne. Trudno jednoznacznie orzec, czy dyrektorzy posiada-
jący większe kompetencje zakresu finansów i bardziej angażujący się w sprawy 
spółki z większą dokładnością analizowaliby przedkładane im raporty finanso-
we. Można przypuszczać, że wykwalifikowany finansista indagowałby mene-
dżerów o metody obniżania wskaźnika lewarowania przy tak niekorzystnych 
warunkach rynkowych. Z drugiej jednak strony, należałoby się zastanowić, czy 
trzeba wymagać od członków rady aż takich kwalifikacji i czy powołanie nieza-
leżnego audytora nie powinno być wystarczającym gwarantem rzetelności 
rozliczeń. 

Problem praktyk nazywanych „kreatywną księgowością” wydaje się być 
szczególnie trudny do rozwiązania w oparciu o sztywne regulacje. Jak wskazuje 
kazus Lehman Brothers, działania tego rodzaju nie są zwykle ewidentnym 

                                    
13 Wobec strat ponoszonych w tym czasie przez banki i dużej niepewności na rynkach finan-

sowych analitycy przedstawiali często pogląd: „The income statement is the past. The balance 
sheet is the future” („Komunikat o wysokości zysku to przeszłość. Przyszłość tkwi w bilansie”), 
wyrażając tym samym swoje przekonanie, że kluczową informację o kondycji banku przedstawia 
struktura jego pozycji bilansowych, a nie osiągnięty wynik finansowy. 
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złamaniem obowiązujących przepisów prawa. Wykorzystują jedynie istniejące 
luki prawne lub możliwości, jakie daje funkcjonowanie podmiotu na rynku 
międzynarodowym. Trzeba jednak podkreślić, że transparentność i uczciwość 
polityki rachunkowości stanowi nie tylko warunek prawidłowego działania me-
chanizmów Corporate Governance, ale jest również gwarantem zaufania inwe-
storów i stabilnego funkcjonowania systemu finansowego. 
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono założenia i sposób realizacji programu Repo 105/108 
przez bank Lehman Brothers w okresie poprzedzającym jego bankructwo. Program ten 
uznać należy za przykład nieuczciwych praktyk księgowych, mających na celu zwięk-
szenie zaufania inwestorów i nadzorców do działań podejmowanych przez kierownic-
two banku. Badając wpływ implementacji Repo 105/108 na efektywność mechani-
zmów Corporate Governance, autorka dowodzi, że przejrzystość polityki rachunkowo-
ści jest immanentną cechą sprawnego i skutecznego nadzoru gwarantującego stabilne 
funkcjonowanie banków. 
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Summary 

THE ACCOUNTING POLICY OF LEHMAN BROTHERS AS AN 
IMPORTANT ELEMENT ABATING EFFECTS OF SUPERVISORY 

MECHANISMS 

The article presents the assumptions and methods of implementation of the Repo 
105/108 programme introduced by Lehman Brothers in the period preceding its bank-
ruptcy. This programme should be regarded as an example of unfair accounting practic-
es designed to increase the confidence of investors and regulators to actions taken by 
the management. Examining the impact of Repo 105/108 on the effectiveness of Corpo-
rate Governance mechanisms the author argues that transparency in accounting policy 
is an inherent condition of the efficient and effective supervision that ensures banks’ 
stability. 

 



 

ANNA JUREWICZ 

INTEGRACJA RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ  
I ZARZĄDCZEJ, Z PERSPEKTYWY RAPORTOWANIA 

INFORMACJI O SEGMENTACH DZIAŁALNOŚCI  
NA PRZYKŁADZIE BADANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

Wstęp 

Rachunkowość na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zmieniała się. 
Globalizacja przyczyniła się do tych zmian, po pierwsze – spowodowała harmo-
nizację i standaryzację sprawozdawczości finansowej, po drugie – wymusiła 
integrację rachunkowości finansowej i zarządczej. Są to dwa główne trendy 
rozwoju rachunkowości. W ich ramach można wskazać wiele nowych aspektów, 
wyzwań stojących przed rachunkowością XXI w. To wiek dominacji wartości 
przedsiębiorstwa jako miernika jego dokonań1. Podstawowym wyzwaniem 
współczesnej rachunkowości jest opracowanie takiego modelu ujawnień infor-
macji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych, który umożliwiłby 
realizację stawianych przed nią celów. Problem prezentacji i ujawnień informa-
cji w sprawozdaniach finansowych został podjęty w 2011 r. także przez IASB2, 
która zapoczątkowała publiczną dyskusję na ten temat3. W ramach prezentacji 
informacji w sprawozdaniach finansowych coraz szerzej ujawnia się informacje 
pochodzące z rachunkowości zarządczej. W tym kontekście pojawił się prob- 
lem integracji rachunkowości finansowej4 i zarządczej5 w jeden spójny system 

                                    
 Doktor, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania UŁ. 
1 Tak jak napisała I. Sobańska: „U podstaw dokonujących się zmian w procesach zarządzania 

i obu obszarach rachunkowości leży zastosowanie amerykańskiej teorii wartości kapitału dla 
akcjonariuszy. […] Zorientowanie procesów zarządzania i obu obszarów rachunkowości na 
tworzenie i pomiar wartości przedsiębiorstwa w długim okresie oznacza kres stosowania 
tradycyjnych rozwiązań rachunkowości”. I Sobańska, Nowa orientacja systemu rachunkowości  
w praktyce polskiej w kontekście wdrażania MSR/MSSF, [w:] T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stę-
pień (red.), Rachunkowość wczoraj, dziś i jutro, SKwP, Warszawa 2007, s. 277–278. 

2 Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.  
3 I. Mackintosh, The disclosure problem: setting the scene Discussion Forum – Disclosures 

in Financial Reporting, www.ifrs.org (dostęp 07.03.2013). 
4 Na potrzeby niniejszego artykułu pominięto zagadnienia rachunkowości środowiskowej czy 

podatkowej. 
5 W literaturze przedmiotu toczy się spór o to, czy rachunkowość zarządcza jest tożsama z po-

jęciem controllingu. W niniejszym artykule przyjęto założenie, że pojęcia te są tożsame i mogą 
być traktowane zamiennie. 
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rachunkowości. I. Sobańska wskazała na ten problem już w 2002 r.6 Od 2004 r., 
wraz z wprowadzaniem regulacji MSR/MSSF do rachunkowości finansowej, 
występuje wręcz konieczność łączenia tych podsystemów rachunkowości,  
tj. finansowej i zarządczej, w jeden zintegrowany system. Przez wiele dziesię-
cioleci podział na rachunkowość zarządczą i finansową był spowodowany 
zapotrzebowaniem praktyki. W ostatnich latach można zaobserwować tendencję 
integracji rachunkowości finansowej i zarządczej7 na rzecz oddzielania się 
rachunkowości podatkowej8, zmierzającej do wyliczenia obciążeń budżetowych. 
Rachunkowość może sprawnie funkcjonować w jednostce tylko wtedy, gdy 
sprawnie działają jej kluczowe elementy – rachunkowość finansowa i zarządcza. 
Elementy te oprócz celów ogólnych stawianych przed rachunkowością realizują 
specyficzne cele cząstkowe kierowane od ich adresem.  

Celem artykułu jest przedstawienie problemu integracji rachunkowości fi-
nansowej i zarządczej. W artykule wykorzystano studia literaturowe – polskiej  
i zagranicznej literatury przedmiotu, wykorzystano także badania empiryczne. 
Badania empiryczne zostały przeprowadzone w spółce kapitałowej i obejmowa-
ły okres od 2001 do 2009 r. Głównym celem badań była analiza procesu integra-
cji rachunkowości finansowej i zarządczej.  

 
 

1. Rachunkowość finansowa, a rachunkowość zarządcza 
 
Rachunkowość finansowa generuje informacje finansowe ex-post i służy 

przede wszystkim odbiorcom zewnętrznym, jest także ściśle regulowana przepi-
sami prawnymi obowiązującymi w danym kraju (w Polsce są to ustawa o ra-
chunkowości, przepisy Komisji Papierów Wartościowych, Ministra Finansów, 
Krajowe Standardy Rachunkowości, Dyrektywy Komisji Europejskiej, Między-
narodowe Standardy Rachunkowości i inne)9. Przepisy te wymagają, by genero-
wane w ramach systemu rachunkowości finansowej informacje spełniały cechy 

                                    
6 I. Sobańska, Potrzeba integracji rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej  

w praktyce jako efekt zmian zasad sporządzania sprawozdań finansowych w Polsce i krajach Unii 
Europejskiej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2004, t. 18(74), s. 107. 

7 E. Nowak (red.), Rachunkowość a controlling, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej  
im. O. Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 11. 

8 Rachunkowość podatkowa (bazuje na finansowej, która jest punktem wyjścia) wymaga nie-
jednokrotnie prowadzenia dodatkowej ewidencji np. amortyzacji dla celów podatkowych. Różnice 
przejściowe wynikające z odmiennego podejścia do ustalania wyniku finansowego bilansowego  
i podatkowego kumulują się w kalkulacji podatku odroczonego i jako takie mają wpływ na wynik 
finansowy netto. Oczywiście oprócz różnic przejściowych występują też różnice trwałe. 

9 A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowa-
nia, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001, s. 37. 
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jakościowe (za A.A. Jarugą)10: dokładność, porównywalność, ciągłość, spraw-
dzalność itp. gwarantujące informacji wiarygodność i istotność. 

Rachunkowość zarządcza11 nie podlega regulacjom prawnym, a jedynie 
wewnętrznym, jej kształt zależy od potrzeb kadry zarządzającej przedsiębior-
stwem. Nie ulega jednak wątpliwości, że informacje zawarte w raportach za-
rządczych powinny spełniać te same cechy jakościowe jak te, które są zawarte  
w sprawozdaniach finansowych. Jedynie ich agregacja, sposób przedstawienia 
czy okresy raportowania różnią się w zależności od wytycznych wewnętrznych 
w jednostce. W literaturze przeważa pogląd, że współcześnie rachunkowość 
zarządcza zmienia się pod wpływem: globalizacji rynków, rozwoju zarządzania 
strategicznego, rozwoju technologii i tworzenia nowych elastycznych struktur 
organizacyjnych12. Podstawowym jej celem jest dostarczanie informacji uży-
tecznych kierownikom różnych szczebli dla zarządzania przedsiębiorstwem; 
„rozumiana jest, jako system rachunków służący odkrywaniu efektywnych 
obszarów działania podmiotu”13. Mimo zmian zachodzących w podsystemie 
rachunkowości zarządczej nadal w jej centrum znajduje się rachunek kosztów  
i wyników.  

Jak pisze A. Szychta, „uzasadnione jest stwierdzenie, że procesy globali-
zacji […] oraz […] wprowadzanie w poszczególnych krajach jednolitych zasad 

                                    
10 Ibidem, s. 38. 
11 Międzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Accountants IFAC) 

definiuje rachunkowość zarządczą jako: „proces identyfikacji, pomiaru, analizy, przygotowania  
i komunikowania informacji (finansowych i operacyjnych) stosowanych przez kierowników do 
planowania, oceny i kontroli w ramach organizacji oraz do zapewnienia efektywnego wykorzysta-
nia zasobów”, za: ibidem, s. 23. Najbardziej całościową i wyczerpującą definicję rachunkowości 
zarządczej podaje CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants): „Rachunkowość 
zarządcza jest wdrożeniem zasad rachunkowości i zarządzania finansami w celu kreowania, 
ochrony, zabezpieczenia i wzrostu wartości dla akcjonariuszy (właścicieli, inwestorów) 
dochodowych (profit) i nie-dochodowych jednostek w publicznym i prywatnym sektorze. 
Rachunkowość zarządcza jest integralną częścią zarządzania. To wymaga identyfikacji, ge-
nerowania, prezentacji, interpretacji i wykorzystania istotnych informacji w celu: a) komuniko-
wania decyzji strategicznych i formułowania strategii jednostki, b) planowania długo-, średnio-  
i krótkookresowego, c) określania struktury kapitału i pozyskiwania ustalonej struktury, d) pro-
jektowania strategii przynoszących korzyści dla zarządzających i właścicieli, e) komunikowania 
decyzji operacyjnych, f) kontrolowania procesów (zdarzeń i operacji) w celu upewnienia się, że 
zasoby wykorzystywane są efektywnie, g) pomiaru i raportowania finansowego i nie-finansowego 
wyniku do kierownictwa i innych np. właścicieli, h) zabezpieczania wartości niematerialnych  
i materialnych, i) wdrażania ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i procedur kontroli 
wewnętrznej”. Improving decision making in organisations, The opportunity to transform finance, 
September 2007, Appendix 1, www2.cimaglobal.com (dostęp 20.08.2008), s. 53, zgodnie z CIMA 
Official Terminology, 2005 Edition.  

12 I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 
2003, s. 33. 

13 Ibidem, s. 33. 
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rachunkowości finansowej14 […] przyczyniają się do stopniowej harmonizacji 
systemów rachunkowości zarządczej przedsiębiorstw, których działalność 
przekracza granice państw i kontynentów. Mimo, że MSR i Dyrektywy UE  
o rachunkowości nie odnoszą się bezpośrednio do rachunkowości zarządczej, to 
ich wdrażanie w przedsiębiorstwie tworzy podstawę do przemyślenia i weryfi-
kacji […] rozwiązań w zakresie pomiaru i ewidencji zdarzeń oraz sprawozdaw-
czości zewnętrznej i wewnętrznej”15. Jednocześnie, jak pisze I. Sobańska, 
„prawidłowe wdrożenia MSR [MSSF] wymaga informacji z obu obszarów 
rachunkowości […] tzn. rachunkowości finansowej i […] zarządczej. Potrzeba 
integracji obu obszarów rachunkowości stała się koniecznością”16. Zmiany 
rzeczywistości gospodarczej wiążą się także z przekształcaniem funkcji rachun-
kowości zarządczej, jednak nadal jej nadrzędnym zadaniem pozostaje zapewnie-
nie „warunków do długotrwałej egzystencji przedsiębiorstwa i zagwarantowanie 
stabilności zatrudnienia, którą osiąga się przez tworzenie odpowiednich struktur 
wewnętrznych w przedsiębiorstwie i zintegrowanie celów”, którymi są wzrost, 
rozwój, zysk, „z systemem planowania oraz systemem informacyjnym”17.  

Jako podsumowanie rozważań dotyczących celów, zadań i funkcji rachun-
kowości może posłużyć klasyczne porównanie głównych charakterystyk ra-
chunkowości finansowej i zarządczej (por. tabela 1). 

 
Tabela 1. Charakterystyka rachunkowości finansowej i zarządczej 

 
Kryterium Rachunkowość finansowa Rachunkowość zarządcza 

1 2 3 
Obszar wiedzy Finanse przedsiębiorstw 

Analiza finansowa 
Sprawozdawczość finansowa 

Mikroekonomia 
Teoria zachowań 
Zarządzanie i marketing 
Badania operacyjne

Cel Informacje finansowe o rezulta-
tach działalności zgodnie z zasa-
dą true and fair view

Tworzenie informacji dla decyzji  
i kontroli ich realizacji (informacje 
finansowe i niefinansowe) 

Obiekt obserwacji 
(zakres sporządza-
nych sprawozdań  
i raportów) 

Przedsiębiorstwo: 
– jednostkowe; 
– grupowe. 

Jednostki specyficzne dla przedsię-
biorstwa (np. ośrodki odpowiedzial-
ności, procesy, produkty itp.) 

Użytkownicy Zewnętrzni: inwestorzy, kredyto-
dawcy, analitycy, instytucje 
rządowe itp.

Wewnętrzni: kierownicy różnych 
szczebli, pracownicy 

                                    
14 Określonych w dyrektywach UE oraz MSR/MSSF. 
15 A. Szychta, Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wy-

dawnictwo UŁ, Łódź 2008, s. 210. 
16 I. Sobańska, Potrzeba integracji…, s.101. 
17 M. Sierpińska, B. Niedbała, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Centra odpowie-

dzialności w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 15, www.ibuk.pl 
(dostęp 20.08.2008). 
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1 2 3 

Wymagania prawne Obligatoryjne. Regulacje prawne 
m.in.: ustawa o rachunkowości, 
kodeks handlowy, prawo podat-
kowe, akty prawne ministra 
finansów, międzynarodowe 
standardy rachunkowości itp. 

Brak regulacji prawnych  

Nośniki informacji Sprawozdania finansowe, okre-
sowe według krajowych lub 
międzynarodowych wymagań 
prawnych  

Raporty wewnętrzne według zapo-
trzebowania użytkowników (standar-
dowe i specjalne) 

Dokładność Zachowuje wymagane cechy 
dokładności, prawidłowości, 
ciągłości, sprawdzalności, istot-
ności itp. zapewniające wysoką 
jakość informacji tj. wiarygod-
ność i rzetelność danych 

Zorientowana jest na istotność, 
szybkość i koszt informacji. „Różne 
koszty dla różnych celów” 

Wymiar czasowy Oparta na przeszłości – dostarcza 
informacji historycznych. Jeden 
okres sprawozdawczy, plus dane 
porównawcze z poprzedniego 
okresu 

Informacje przeszłe związane są  
z podejmowaniem decyzji i projek-
towaniem przyszłości. Akcentuje 
przyszłość, wielookresowość 

Kryterium Rachunkowość finansowa Rachunkowość zarządcza 

Częstotliwość Ścisła periodyzacja: rok obroto-
wy, kwartał, półrocze itp. 

Cykl sprawozdawczy dostosowany 
jest do konkretnej sytuacji i we-
wnętrznych wymagań kierownictwa 

Rodzaj danych 
objętych pomiarem 

Pomiar wartościowy danych 
historycznych 

Pomiar danych finansowych i nie-
finansowych, ilościowych i jako-
ściowych 

Rodzaj kontroli Rewizja księgowa i kontrola 
finansowa zewnętrzna (audyt)  
i wewnętrzna 

Sama stanowi organ kierowniczej 
kontroli efektywności i skuteczności 
stosując kryteria i mierniki motywu-
jące 

Metody, zasady Metody i zasady rachunkowości Systemy rachunku kosztów i wyni-
ków. Metody optymalizacji decyzji. 
Zasady motywowania 

Elementy wspólne Plan kont, polityka rachunkowości 

 
Źródło: I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo 

C.H. Beck, Warszawa, 2003, s. 34; A. Jaruga, Rola rachunkowości zarządczej, [w:] A.A. Jaruga, 
W.A Nowak., A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna 
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 1999, s. 38–39; W. Brzezin, 
Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998, 
s. 32–33, za: S. Sojak, Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 
2003, s. 22; T. Kiziukiewicz (red.), Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa 2003, 
s. 268. 
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W rachunkowości finansowej i zarządczej występują elementy wspólne, na-
tomiast różnią się cele i metody działania. W centrum zainteresowania rachun-
kowości finansowej są metody i zasady ujmowania, wyceny i ujawniania regu-
lowane prawnie, rachunkowość ta ma określoną strukturę, natomiast, jeżeli 
chodzi o rachunkowość zarządczą jest ona elastycznie dostosowana do potrzeb 
danej jednostki, może posługiwać się różnymi metodami i korzystać z wiedzy 
innych dziedzin naukowych. Globalizacja zmieniła charakterystyki rachunkowo-
ści finansowej oraz zarządczej. Rachunkowość finansowa – poprzez sprawozda-
nia finansowe nie informuje już tylko o przeszłości, przestała mierzyć tylko dane 
historyczne i wprowadziła pomiar przyszłych dokonań – korzystając z narzędzi 
wypracowanych przez rachunkowość zarządczą. Sprawozdania finansowe, obok 
typowych elementów takich jak bilans i rachunek zysków i strat, obejmuje także 
wiele innych sprawozdań18 i raportów finansowych, ale również dane niefinan-
sowe. Cele i zadania rachunkowości kształtowały się nie tylko przez praktykę 
gospodarczą, bardzo istotny wpływ mają w tym względzie różne koncepcje 
teoretyczne. Integracja zasad pomiaru, wyceny aktywów i pasywów była pierw-
szym etapem zbliżania rachunkowości finansowej i zarządczej, obecnie postępu-
je integracja na płaszczyźnie prezentacji sprawozdań finansowych. Cel nadrzęd-
ny integracji prezentacji sprawozdań to umożliwienie odbiorcom zewnętrznym 
spojrzenia na jednostkę od wewnątrz, co sprzyja zwiększaniu jakości informacji, 
a w tym jej użyteczności i zrozumiałości19.  

W wyniku wprowadzania międzynarodowych standardów sprawozdawczo-
ści finansowej następuje integracja rachunkowości finansowej i zarządczej, przy 
czym to właśnie rachunkowość finansowa nabiera cech zarządczej. Informacje, 
które do tej pory służyły jednie decyzjom wewnętrznym i podlegały wymogom 
tajności, a ich ujawnianie było traktowane jako wykroczenie przeciwko przed-
siębiorstwu, teraz w coraz szerszym zakresie ujawniane są dla odbiorców ze-
wnętrznych.  

Rachunkowość zarządcza przenika do rachunkowości finansowej w coraz 
szerszym zakresie, można zauważyć to w szczególności w następujących obsza-
rach: 

1) ewidencji i alokacji kosztów oraz przychodów; 
2) metodach wyceny aktywów; 
3) prezentacji sprawozdań finansowych. 
 

                                    
18 Np. rachunkowość finansowa przyjmuje od rachunkowości zarządczej dane dotyczące jed-

nostek wewnętrznych przedsiębiorstwa (segmentów działalności/operacyjnych) i ujawnia je  
w sprawozdaniu finansowym. 

19 Najlepszym przykładem takiego podejścia jest sprawozdawczość według segmentów ope-
racyjnych, o ile w nadal obowiązującej regulacji IAS 14 można było nie bazować na rachunkowo-
ści zarządczej , podzielić niejako wtórnie sporządzone sprawozdanie na segmenty, to już IFRS 8 
obowiązujący od 01.01.2009 wprowadza wymóg bazowania na raportach wewnętrznych. 
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Przeniesienie szeregu rozwiązań stosowanych w rachunkowości zarządczej 
do rachunkowości finansowej20 i jej głównego produktu, tj. sprawozdania fi-
nansowego, wymagane jest w ramach różnych międzynarodowych standardów 
MSR/MSSF, m.in. MSR 2 Zapasy, MSR 11 Umowy o usługę budowlaną, MSR 
16 Rzeczowe aktywa trwałe, MSR 36 Utrata wartości aktywów, MSSF 5 aktywa 
przeznaczone do sprzedaży, MSSF 8 Segmenty operacyjne.  

Jednym z przykładów są regulacje dotyczące segmentów działalności21 za-
warte w MSSF 822 . 

 
 

2. Raportowanie informacji o segmentach działalności 
 
Koncepcja podziału przedsiębiorstwa na segmenty operacyjne wywodzi się 

z nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o jego zdecentrali-
zowaną strukturę – wydzielone ośrodki odpowiedzialności23.  

Na potrzeby rachunkowości zarządczej stworzono kategorię ośrodka od-
powiedzialności, który można zdefiniować jako „względnie wyodrębnioną  
i zorganizowaną jednostkę wewnętrzną, stanowiącą część organizacji przedsię-
biorstwa. Na czele ośrodka stoi kierownik, który ponosi odpowiedzialność za 

                                    
20 Por. I. Sobańska, Nowa orientacja…, s. 288–292. 
21 „Segment operacyjny jest częścią składową jednostki: a) która angażuje się w działalność 

gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty (w tym przychody  
i koszty związane z transakcjami z innymi częściami składowymi tej samej jednostki); b) której 
wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowa-
nie decyzji operacyjnych w jednostce oraz wykorzystujący te wyniki przy podejmowaniu decyzji  
o zasobach alokowanych do segmentu i przy ocenie wyników działalności segmentu; oraz  
c) w przypadku której dostępne są oddzielne informacje finansowe”. Opracowanie na podstawie 
MSSF 8 Segmenty operacyjne Tekst jednolity z 27.03.2010 r. Rozporządzenia Komisji (WE)  
nr 1126/2008 z dnia 03.11.2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunko-
wości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, http:// 
eur-lex.europa.eu (dostęp 27.04.2011). 

22 Pierwotnie MSR 14, obecnie MSSF 8. 
23 Zgodnie z literaturą z zakresu zarządzania strukturę organizacyjną można podzielić na 

dwie główne grupy zdecentralizowaną i scentralizowaną. Simon (1954) podaje następującą 
definicję, pozwalającą na odróżnienie scentralizowanej i zdecentralizowanej struktury: „struktura 
przedsiębiorstwa jest scentralizowana wtedy, gdy decyzje podejmowane są przez kierownictwo 
stosunkowo wysokiego szczebla w organizacji (top management), struktura jest zdecentralizowana 
wtedy, gdy władza i możliwość podejmowania ważnych decyzji jest przekazana na niższe szczeble 
organizacji w ręce kierownictwa operacyjnego”. Mintzberg and Quinn (1996) definiują decentrali-
zację, jako rozproszenie władzy do podejmowania decyzji. Definicje powyższe doskonale oddają 
ideę wydzielania ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie – obowiązki, ale także władza 
i uprawnienia delegowane są na ręce kierownictwa niższego szczebla. Jednostka widziana jest 
bardziej jako suma wydzielonych jednostek organizacyjnych, niż jako całość. C. Drury, H. EL-
Shishini, Research Report. Divisional Performance Measurement: An Examination of the Poten-
tial Explanatory Factors, 2005, s. 8, www2.cimaglobal.com (dostęp 20.08.2008). 
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wykonanie zadań przypisanych ośrodkowi i jednocześnie ma do dyspozycji 
odpowiednie środki, umożliwiające zrealizowanie postawionych zadań”24. 

Natomiast definicja podana w badaniach firmowanych przez CIMA25 mówi, że 
część organizacji jest określanych jako wydzielony segment w ramach jednostki, 
który ma kierownika odpowiedzialnego za większość działań produkcyjnych  
i marketingowych segmentu oraz za finansowe rezultaty segmentu. Czasami 
kierownik segmentu jest odpowiedzialny także za działania inwestycyjne. 
Wydzielona część organizacji może być nazwana centrum inwestycji, centrum 
zysku, jednostką zależną, wydziałem, sektorem lub jednostką biznesową.  
W zależności od potrzeb jednostki ośrodki odpowiedzialności26 można wyod-
rębniać, posługując się różnorodnymi kryteriami27. Informatyzacja i zaawanso-
wane technologie umożliwiają rozwój zarządzania poprzez ośrodki odpowie-

                                    
24 E. Nowak, Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003, s. 188. 
25 C. Drury, H. EL-Shishini, Research Report…, s. 6, w brzmieniu oryginalnym: ,,a division 

is defined as a segment within the organization where the divisional chief executive has responsi-
bility for most of the production and marketing activities of the segment and is accountable for  
a profitability measure. Sometimes, the divisional chief executive has responsibility for the 
investment activities. The division may be known within the organization as a profit or investment 
centre, subsidiary, branch, sector or business unit”. 

26 Należy podkreślić, że już na etapie wydzielania centrów odpowiedzialności trzeba wziąć 
pod uwagę ewentualny wzrost przedsiębiorstwa i zorganizować zdecentralizowaną strukturę  
w taki sposób, by można było bez problemu dodać kolejny ośrodek. 

27 Do najważniejszych zalicza się: kryterium organizacyjne (ośrodki odpowiadają jednost-
kom wyodrębnionym w strukturze przedsiębiorstwa); kryterium funkcjonalne (według tych 
samych funkcji spełnianych w jednostce); kryterium produktowe (według rodzajów działalności, 
rodzajów produktu); kryterium przestrzenne (według obszarów geograficznych, lokalizacji 
zakładów przedsiębiorstwa); kryterium procesowe (podział według procesów biznesowych  
i wyodrębnionych w ich ramach działań); kryterium dystrybucyjne (np. według asortymentu 
sprzedawanych wyrobów, obszarów sprzedaży, grup klientów, kanałów dystrybucji) – ten podział 
jest najbardziej zbieżny z segmentacja marketingową; kryterium zadaniowe (według zadań 
produkcyjnych) E. Nowak, Zaawansowana rachunkowość…, s. 19. „kryteria wydzielenia miejsc 
powstawania kosztów czy realizacji przychodów przyjmują orientację na obiekty, lub orientację 
funkcjonalną. Orientacja na obiekty oznacza wyodrębnienie centrów odpowiedzialności ze 
względu na obiekt, na którym skupione będą działania. Obiektem może być określony produkt, 
projekt, zlecenie, itp. stąd w przypadku centrów odpowiedzialności wydzielonych zgodnie z tym 
kryterium posiadają one charakter produktowy, projektowy, zleceniowy itp. Orientacja funkcjo-
nalna polega na takim podziale przedsiębiorstwa na ośrodki odpowiedzialności, żeby w każdym 
ośrodku (tzw. ośrodku funkcjonalnym) zebrać działania i majątek decydujące o określonej funkcji 
przedsiębiorstwa, np. zaopatrzenia, produkcji, sprzedaży, obsługi administracyjnej. W praktyce 
bardzo często stosuje się zarówno podział według orientacji na obiekty, jak i orientacji funkcjo-
nalnej. Takie podejście umożliwia właściwą metodologię kalkulacji kosztów w działalności 
podstawowej wraz z możliwością szczegółowego monitoringu komórek organizacyjnych wspiera-
jących sferę tejże działalności”. E. Ignaszewska, Jak wydzielić ośrodki odpowiedzialności – to nie 
takie proste jak sie nam wydawało, ,,Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 2005, nr 8, 
www.budżetowanie.pl (dostęp 20.08.2008). 
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dzialności28. Wydzielenie ich wymaga zmian w całym systemie rachunkowości 
w przedsiębiorstwie (plan kont, zasady rozliczeń wewnętrznych, tworzenia 
rachunku kosztów itp.)29. Wydzielanie ośrodków odpowiedzialności jest bardzo 
popularne także ze względu na rozłożenie odpowiedzialności za wyniki przed-
siębiorstwa jako całości na poszczególne komórki odpowiedzialne za zarzą-
dzanie30.  

Wyodrębnione centra odpowiedzialności staną się nimi wtedy, gdy przed-
siębiorstwo w ślad za ich wydzieleniem przekaże kierownikom ośrodków 
odpowiednie kompetencje decyzyjne i odpowiedzialność za realizację celów 
wyznaczonych dla konkretnych centrów odpowiedzialności31.  

Reasumując, wdrożenie ośrodków odpowiedzialności w systemie zarządza-
nia przedsiębiorstwem daje konkretne korzyści, jednostka przechodzi od struktu-
ry centralnie zarządzanej do hierarchicznie zdecentralizowanej o określonych 
kanałach przepływu informacji i procedurach kontroli dokonań poszczególnych 
wydzielonych fragmentów organizacji. Poprzez wdrożenie narzędzi rachunko-
wości zarządczej dla oceny dokonań ośrodków odpowiedzialności można 
monitorować wszystkie ważne grupy kosztów i przychodów oraz szybko reago-
wać na pojawiające się zakłócenia, łatwo można zidentyfikować produkty 
strategiczne oraz te, które są obciążeniem, co umożliwia weryfikację oferowa-
nego asortymentu oraz maksymalizację i optymalizację zysku32.  

Na tym tle powstała koncepcja ujawniania struktury wewnętrznej i poszcze-
gólnych obszarów działalności przedsiębiorstwa dla odbiorców zewnętrznych, 
użytkowników sprawozdania finansowego, zawarta w MSSF 8.  

Sprawozdawczość według segmentów najlepiej odzwierciedla tendencję 
wzajemnego przenikania się rachunkowości zarządczej i finansowej we wszyst-
kich płaszczyznach (tj. ewidencji, wyceny, prezentacji). Wymogi narzucone 
przez MSSF 8 zmuszają do ujawniania informacji dostępnych dotąd jedynie  

                                    
28 I odwrotnie – ograniczeniem dla wdrażania bardzo rozbudowanego podziału na ośrodki 

odpowiedzialności są ograniczenia stosowanego programu informatycznego. 
29 Williamson (1975) podkreśla znaczenie kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach po-

dzielonych (zdecentralizowanych) na ośrodki odpowiedzialności. Kontrola wewnętrzna posługuje 
się trzema głównymi narzędziami: kierowanie, przez wydzielone centrum, bodźcami motywują-
cymi takimi jak warunki wynagrodzeń, premii i bonusów; wewnętrzny audit; centralizacja procesu 
lokowania nadwyżek finansowych (centralizacja zarządzania przepływami pieniężnymi). William-
son uważa, że najważniejsza jest kontrola przepływów pieniężnych. Twierdzi, że nadwyżki 
pieniężne wypracowane przez ośrodek odpowiedzialności (wydzieloną dywizję) powinny być 
zarządzane centralnie i alokowane z powrotem do ośrodków w oparciu o przewidywania dotyczą-
ce przyszłego, przewidywanego zapotrzebowania ośrodka. Za: C. Drury, H. EL-Shishini, Research 
Report…, s. 8. 

30 E. Ignaszewska, Jak wydzielić… 
31 Ibidem. 
32 Por. W. Kulpiński, Czy controlling jest potrzebny polskiej firmie?, www.controlling.info.pl 

(dostęp 20.08.2008). 
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w raportach tworzonych na wewnętrzne potrzeby przez rachunkowość zarząd-
czą. Cel regulacji jest postawiony jasno, co precyzyjnie ujęto w technicznym 
streszczeniu do MSSF 8: „Przedsiębiorstwo powinno ujawniać informacje, które 
umożliwią odbiorcom jego sprawozdań finansowych ocenę rodzaju i wyniku 
finansowego poszczególnych działalności biznesowych, w jakie przedsiębior-
stwo jest zaangażowane oraz identyfikację środowiska, w którym działa”33.  
W ramach raportowania informacji o segmentach działalności nastąpiła wyraźna 
zmiana podejścia. Pierwotne podejście, tj. zgodne z obowiązującym do końca 
roku 2008 MSR 14, zakładało dzielenie przedsiębiorstwa jak całości na segmen-
ty, w konsekwencji można było przypisać do segmentów tylko niektóre kate-
gorie ekonomiczne, natomiast podejście, które obecnie obowiązuje zgodnie  
z MSSF 834 można określić, jako „składanie całości z części”. Jest to możliwe 
pod warunkiem, że wydzielone części jednostki będą przedmiotem rejestracji 
zdarzeń gospodarczych. Możliwe jest podzielenie na segmenty działalności 
niemal wszystkich kategorii wynikowych i bilansowych. Trudności mogą 
wyniknąć przy podziale takich kategorii, jak kapitał własny, aktywa inwestycyj-
ne, środki pieniężne itp. Jednostka może zatem zdecydować, jak postąpić  
z takimi kategoriami; ma do wyboru dwa rozwiązania: może: nie dzielić tych 
kategorii i pozostawić je jako wielkości przypisane do całej jednostki (pozycje 
uzgadniające do wartości bilansu czy rachunku wyników przedsiębiorstwa) lub 
podzielić je na segmenty, stosując znane w rachunkowości narzędzie – alokację, 
tj. umowny klucz rozliczeniowy.  

 
 

3. Integracja rachunkowości finansowej i zarządczej w badanej 
spółce w latach 2001–2009 

 
W teorii idea integracji rachunkowości zarządczej i finansowej nie wydaje 

się bardzo skomplikowana, natomiast w praktyce wymaga niejednokrotnie wielu 
lat pracy, przekształceń, zmiany rozwiązań informatycznych oraz zmiany 
koncepcji sporządzania sprawozdawczości zarządczej, najlepiej obrazuje to 
proces integracji rachunkowości finansowej i zarządczej w latach od 2001 do 
2009 w badanej spółce35. Badana spółka jest spółką zależną w ramach między-
narodowego koncernu i stanowi wyodrębniony ośrodek odpowiedzialności 

                                    
33 IFRS 8 Operating segments, Technical Summary, s. 1, www.iasb.org (dostęp 23.02.2007). 
34 MSSF 8 Segmenty operacyjne obowiązuje dla sprawozdań finansowych sporządzonych 

zgodnie z MSR/MSSF od 01.01.2009 r. 
35 Badana spółka jest częścią międzynarodowego koncernu, jako „spółka córka” międzyna-

rodowej korporacji podlega wewnętrznym koncernowym uregulowaniom dotyczącym wszelkich 
procedur m.in. raportowania finansowego. Uregulowania te są ujednolicone w ramach całego 
koncernu. 
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W badanym przedsiębiorstwie sprawozdawczość dla celów zarządczych jest 
bardzo rozbudowana. W latach 2001–2009 ulegała znacznemu uszczegółowie-
niu oraz skracano terminy sporządzania poszczególnych raportów. Istnieją 
szczegółowe wytyczne dotyczące sporządzania raportów zarządczych. Raporty 
zarządcze są szczegółowe i umożliwiają bardzo wyraźne „prześwietlenie” 
wszelkich działań firmy, a także spojrzenie na informację finansową zagrego-
waną według różnych kategorii rachunku wyników. Dodatkowo pokazują 
najważniejsze grupy zaangażowanych w daną działalność biznesową aktywów  
i pasywów. Wartość analityczna powyższych informacji jest bardzo duża  
i umożliwia ocenę działań firmy w różnych przekrojach oraz prowadzenie 
analizy w wielu przekrojach. Powyższe dane są podstawą sporządzenia raportu 
według segmentów zawartego w sprawozdaniu finansowym. Przy sporządzaniu 
sprawozdań finansowych przechodzi się z poziomu szczegółowości raportów 
zarządczych do poziomu wysoce zagregowanych danych. 

W badanej jednostce w związku z postępującą integracją rachunkowości fi-
nansowej i zarządczej nastąpiły daleko idące zmiany dotyczące wewnętrznych 
procedur stosowanych w spółce38 w zakresie wprowadzania, integrowania  
i agregowania danych finansowych. W spółce stosowane jest comiesięczne 
raportowanie na potrzeby zarządcze. Pełen pakiet raportu zarządczego składa się 
z rachunku wyników w wersji szczegółowej i skróconej oraz z bilansu. Wszyst-
kie sporządzane w spółce raporty zarządcze są podzielone na ośrodki odpowie-
dzialności. W ramach wzoru raportu zarządczego, wraz z upływem czasu, 
dodawano kolejne bardziej szczegółowe pozycje (od założenia spółki w 1993 r. 
daje się zauważyć zwiększanie ilości informacji dostarczanej w ramach spra-
wozdawczości zarządczej). Ilość informacji finansowych rozrasta się także  
w sprawozdawczości finansowej. Zwiększanie ilości informacji finansowych 
dostarczanych w ramach rachunkowości finansowej i zarządczej zbiegło się  
w czasie ze wzrostem i rozwojem spółki39 (lata 2001–2009), który wyrażał się 
we wzroście obrotów ze sprzedaży oraz zwiększaniu zatrudnienia. Zmiany 
wewnętrzne spółki oraz światowa tendencja do zwiększania ilości ujawnień 
informacji finansowych spowodowały znaczny wzrost zapotrzebowania na 
informację finansową o wysokiej jakości, dostarczaną w coraz to krótszych 
terminach.  

Do początku roku 2004 sprawozdania zarządcze i sprawozdania finansowe 
sporządzały dwa odrębne działy, następnie odpowiedzialność za obydwa typy 
raportów przesunięto do działu finansowo-księgowego (por. rysunek 2). Zapo-
czątkowano intensywne prace nad integracją rachunkowości zarządczej i finan-

                                    
38 We wszystkich spółkach zależnych w ramach koncernu wprowadzono równolegle takie 

same zmiany. 
39 Oraz ze wzrostem całego koncernu także spółki dominującej. 
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sowej. Celem było stworzenie jednolitej bazy dla sporządzania wszystkich 
raportów finansowych oraz uzyskiwanie informacji finansowej na bieżąco, takiej 
informacji, która spełnia wszelkie wymogi jakościowe. 

 

 
 

Rysunek 2. Integracja rachunkowości finansowej i zarządczej w badanej spółce 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Badana spółka do roku 2004 użytkowała szeroko stosowany w Polsce pro-

gram księgowo-finansowy dla średnich przedsiębiorstw. Program ten jest dobrze 
dostosowany do wymogów prawa polskiego, a jednocześnie umożliwia prowa-
dzenie analiz finansowych, jednak pozyskiwanie danych dotyczących ośrodków 
odpowiedzialności (centrów zysków) dla raportowania zarządczego było utrud-
nione i wymagało dodatkowego nakładu pracy na zagregowanie danych oraz 
przekształcenie ich do wymaganej przez grupę struktury raportu zarządczego. 
Konieczne było także stosowanie bardzo szczegółowej analityki w ramach 
obowiązującego planu kont. Utrudniało to codzienną pracę, a informacje finan-
sowe nie były dostępne na bieżąco. Dużym minusem było prowadzenie oddziel-
nego programu komputerowego dla ewidencji zapasów, zakupów i sprzedaży. 
Koordynacja danych i raportowania była czasochłonna, dodatkowo powodowała 
niejednokrotnie dublowanie tych samych czynności w różnych działach spółki. 
W spółce oprócz polityki rachunkowości dotyczącej rachunkowości finansowej 
wprowadzono dodatkową instrukcję wewnętrzną dotyczącą raportowania za-
rządczego i ujęto w niej definicje poszczególnych terminów oraz przedstawiono 
strukturę raportowania zarządczego. Ujednolicono tym samym politykę rachun-
kowości w zakresie pomiaru i wyceny poszczególnych kategorii wynikowych  
i bilansowych, eliminując przekształcenie raportów zarządczych i ich uzgadnia-
nie ze sprawozdaniem finansowym. Przyjęto zasady wyceny i pomiaru obowią-
zujące w międzynarodowych standardach, także dla raportowania zarządczego. 

Nadal jednak informacja finansowa i zarządcza były traktowane niejako 
dwutorowo: sporządzano sprawozdania finansowe i zarządcze osobno, a następ-
nie sprawdzano, czy poszczególne pozycje są zgodne. Grupowanie pozycji dla 
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sprawozdawczości finansowej i zarządczej było odmienne. Zasady pomiaru  
i wyceny dla niektórych kategorii wynikowych i bilansowych były różne, a to 
powodowało konieczność uzgadniania, przejścia od raportów zarządczych do 
sprawozdań finansowych. W roku 2005 zapadła decyzja o wprowadzeniu 
nowego oprogramowania typu ERP II40, które umożliwiło umieszczenie wszel-
kich działań biznesowych spółki w jednym systemie. Zintegrowany system 
połączył księgę główną, sprzedaż, zakupy, współpracę z klientami, środki 
trwałe, zapasy a także moduły sprawozdawczości zarządczej w całość. Ujednoli-
cono plan kont w ramach koncernu, jednak nadal ani sprawozdawczość finan-
sowa, ani zarządcza nie były generowane bezpośrednio z raportów systemu  
i wymagały dalszego nakładu pracy na przekształcenia danych dla wymogów 
sprawozdawczości według MSR/MSSF i sprawozdawczości zarządczej. Sche-
mat raportów oraz agregacja danych dla obydwu typów raportów41 były od-
mienne. Uzgodnieniu podlegały ogólne grupy danych, takie jak np. sprzedaż, 
koszty sprzedaży, przychody operacyjne, koszty operacyjne, wynik netto, po-
zycje bilansowe itp. 

Przełomu dokonano w 2008 r., kiedy to udało się w pełni zintegrować wy-
mogi sprawozdawczości zarządczej i finansowej, a obydwa raporty pozyskiwane 
są bezpośrednio z systemu bez potrzeby dalszych przekształceń42. Podział 
danych i ich grupowanie zostały w obydwu raportach ujednolicone. Wyelimi-
nowano tym samym błędy ludzkie przy przekształcaniu danych oraz ostatecznie 
różnice wyceny dla celów sprawozdawczości zarządczej i finansowej. Wprowa-
dzono szczegółowe instrukcje dla obydwu metod raportowania, eliminując 
różnice w rachunkowości dla sprawozdań różnego typu – finansowych i zarząd-

                                    
40 Jak pisze A. Amanowicz: „Na przełomie lat 2000/2001 analitycy Gartner Group zredefi-

niowali znane od połowy lat 90. pojęcie ERP, tworząc definicje nowego standardu aplikacji do 
zarządzania organizacjami ERP II. Na pierwszy rzut oka przejście od ERP do ERP II wydaje się 
jedynie zmianą w nomenklaturze, jednakże po przyjrzeniu się ERP II w szczegółach, można łatwo 
przekonać się, że mamy do czynienia z całkowicie nową jakością w informatycznym wspomaga-
niu procesów zarządczych. Kluczowe jest w niej pojęcie >c-commerce<, w którym litera >c< 
pochodzi od angielskiego słowa >collaborative<, czyli współpraca. Z grubsza ujmując ERP II to 
zestaw aplikacji, metod zarządzania, procesów gospodarczych, technologii i usług, który ma za 
zadanie wspieranie procesów daleko zaawansowanej współpracy pomiędzy organizacjami 
gospodarczymi. Podstawowym założeniem ERP II jest otwarcie procesów gospodarczych, 
systemów informacyjnych i systemów informatycznych organizacji dla jej kooperantów, dostaw-
ców i klientów. Informatycznym rdzeniem ERP II pozostają nadal aplikacje do zarządzania 
efektywnością procesów gospodarczych organizacji, czyli standardowe pakiety ERP, jednakże 
rozszerzone i zintegrowane funkcjonalnie z systemami zarządzania relacjami z klientem (CRM), 
aplikacjami elektronicznych zakupów i sprzedaży, a także systemami zarządzania łańcuchem 
dostaw oraz specjalizowanymi aplikacjami finansowymi i analitycznymi Business Intelligence”. 
A. Amanowicz, ERP II – narodziny nowego standardu, 2003, ceo.cxo.pl (dostęp 18.11.2008). 

41 Tj. sprawozdania finansowego i raportu zarządczego. 
42 Oprócz informacji opisowej na potrzeby sprawozdania finansowego według MSR/MSSF. 
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czych. Nastąpiła pełna integracja rachunkowości zarządczej i finansowej, dane 
dostępne są niemal na bieżąco. 

W ramach integracji rachunkowości finansowej i zarządczej przeprowadzo-
no zmiany systemie rachunkowości finansowej, tak by dane dotyczące ośrodków 
odpowiedzialności potrzebne dla raportowania zarządczego mogły być dostępne 
bezpośrednio ze zintegrowanego systemu komputerowego. W tym celu należało 
ustalić raportowane segmenty (ośrodki odpowiedzialności) i nadać im odpo-
wiednio usystematyzowaną numerację, która umożliwiła przypisanie zapisów 
księgowych do określonego segmentu już w momencie ich wpisywania (księ-
gowania) w użytkowanym programie komputerowym. Podejście takie umożli-
wia zagregowanie zapisów w ramach poszczególnych centrów odpowiedzialno-
ści na podstawie danych wprowadzonych do systemu. Przypisanie do ośrodka 
identyfikowane jest na poziomie pojedynczej transakcji, a całość jest widziana 
jako suma części. Zmieniło się zatem podejście, pierwotnie wychodziło się od 
sprawozdań finansowych całościowych, natomiast potem zastosowano spojrze-
nie przez pryzmat wydzielonych ośrodków odpowiedzialności. Raportowanie 
zarządcze odbywa się w ściśle określonych terminach i odpowiada strukturze 
organizacyjnej przedsiębiorstwa43. Od początku 2005 r. szczegółowość raportów 
zarządczych wzrasta, następują także niewielkie zmiany struktury raportu. Do 
roku 2007 szczegółowe raporty zarządcze sporządzano za każdy kwartał spra-
wozdawczy – narastająco w ramach jednego roku obrachunkowego. Począwszy 
od 2008 r. po przeprowadzeniu pełnej integracji rachunkowości zarządczej  
i finansowej raporty sporządzane są za każdy miesiąc sprawozdawczy i mogą 
być analizowane osobno dla każdego miesiąca, lub narastająco za wszystkie 
raportowane miesiące w danym roku obrachunkowym. Od 2008 r., dzięki 
integracji rachunkowości finansowej i zarządczej, możliwe stało się znaczne 
skrócenie terminów raportowania. Miesięczne raporty dla kierownictwa mogą 
być sporządzane bardzo szybko, pierwszy raport ze sprzedaży na trzeci dzień 
roboczy następnego miesiąca, a całościowy raport na ósmy dzień roboczy 
następnego miesiąca44. 

Od 2005 r. nastąpiły także zmiany dotyczące systemu rejestracji pojedyn-
czych operacji gospodarczych, tj. ujednolicono metody wprowadzania danych 
do systemu księgowo-finansowego, przy ograniczeniu liczby kont rozbudowano 
dodatkowe wymiary, które uzyskuje dany zapis już na wejściu (por. rysunek 2). 
Wymiary te to w szczególności: 

                                    
43 Autorka dla określenia najmniejszych segmentów sprawozdawczych w raportach zarząd-

czych wprowadziła określenie „segmenty podstawowe” – rozumiane jako najniższy stosowany 
podział centrów zysków, który następnie jest agregowany według branż i tworzy segmenty spra-
wozdawcze w sprawozdaniu finansowym. 

44 Według stanu na rok 2009, potem nastąpiło skrócenie raportowania zarządczego i dane do-
stępne są na siódmy dzień roboczy. 
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1) miejsce powstawania kosztu/przychodu (cost center/profit center),  
tj. oznaczenie podstawowego segmentu branżowego45, do którego należy dany 
zapis, oznaczeniami określone są jednorodne grupy towarów/produktów (por. 
rysunek 1 – II poziom podziału), które potem łączone są do określonej branży 
(por. rysunek 2 – I poziom podziału); II poziom podziału na segmenty działalno-
ści jest podstawą dla ewidencji zapisów księgowych, natomiast podział I jest 
suma uzyskiwana w raportach); 

2) oznaczenie czy przychód, koszt jest bezpośrednio związany z realizowa-
ną sprzedażą; 

3) przypisanie przychodów/kosztów bezpośrednich do konkretnych zamó-
wień sprzedaży;  

4) określenie czy dana sprzedaż to sprzedaż usług, towarów – wyrobów go-
towych innych niż części zamienne, części zamiennych; 

5) przypisanie sprzedaży do określonego typu klienta – firma powiązana 
kapitałowo lub niepowiązana; 

6) przypisanie zapisów nie związanych bezpośrednio z konkretnym miej-
scem powstawania kosztu/przychodu do określonej alokacji kosztów; alokacje  
w systemie podzielone są na kategorie; inna kategoria stosowana jest dla kosz-
tów personalnych, inna dla kosztów ogólnych związanych z budynkiem, energią 
itp., inna dla kosztów warsztatu itp.; przypisane do nich zapisy po uruchomieniu 
skryptu programowego są automatycznie rozdzielane na poszczególne segmenty.  

Zapisy, których nie można przypisać bezpośrednio do segmentu, alokuje46 
się na poszczególne segmenty według wybranego kryterium, np.:  
 budynek – według procentowego udziału powierzchni zajmowanej na potrze-

by każdego segmentu, podobnie jego amortyzację itp.; 
 niektóre koszty pracownicze – według przyjętego procentowego udziału 

rzeczywistego czasu pracy danego pracownika dla każdego segmentu. 
 

                                    
45 Jednorodna grupa produktów – segment podstawowy, który łączony jest potem według ka-

tegorii branży w segment sprawozdawczy. 
46 E.Walińska: „Alokacja to procedura systemu rachunkowości. […] To inaczej rozliczanie  

w czasie dwóch podstawowych kategorii finansowych – przychodów i kosztów. […] Alokacje  
z natury rzeczy charakteryzuje uznaniowość, ponieważ podstawowym jej narzędziem jest szacu-
nek. […] W szerokim rozumieniu alokacja może dotyczyć zarówno pozycji bilansowych jak  
i wynikowych. […]. Początkowo powstaje kategoria bilansowa (ujmowana w bilansie), która 
następnie jest ujmowana w rachunku zysków i strat”. E. Walińska, Wartość bilansowa przed-
siębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2004, s. 192–194.  
W niniejszym artykule pojęcie „alokacja” pojawia się w nieco odmiennym znaczeniu, jako 
przypisanie danej pozycji (bez zmiany kategorii rachunku wyników czy bilansu) do poszczegól-
nych segmentów działalności według ustalonego wewnętrznie schematu (najczęściej rozbicie 
procentowe). Alokowane w ten sposób mogą być pozycje bilansowe i wynikowe, nie zmienia to 
jednak ich miejsca w sprawozdaniu finansowym, a jedynie pokazuje zaangażowanie w poszcze-
gólne działalności przedsiębiorstwa. 
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Rysunek 3. Ustalanie procedur wymaganych dla pozyskania informacji o segmentach na bazie 
pojedynczych zapisów księgowych 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 

 
 

Rysunek 4. Zbieranie informacji finansowych pogrupowanych według segmentów w programie 
finansowo-księgowym (zintegrowany system komputerowy typu ERPII) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Każda firma sama decyduje o tym, jakie są kryteria alokowania kosztów 
ogólnych do poszczególnych segmentów. W literaturze amerykańskiej dotyczą-
cej zagadnienia raportowania według segmentów jako bardzo ważne podaje się 
ujawnianie informacji także o strukturze firmy i metodach alokacji kosztów 
ogólnych do poszczególnych segmentów. Zdaniem autorki informacje te są 
bardzo istotne dla zrozumienia raportowania według segmentów działalności  
i zwiększają użyteczność informacji. W praktyce potwierdza się teza, że in-
tegrowanie rachunkowości finansowej i zarządczej wydatnie zwiększa jakość  
i użyteczność pozyskiwanych informacji przy jednoczesnym znacznym uspraw-
nieniu ich pozyskiwania oraz obniżeniu kosztów i eliminacji dublowanych 
czynności. Potwierdziły to także badania przeprowadzone w spółce. 

Reasumując, w badanej spółce integrację rachunkowości finansowej i za-
rządczej przeprowadzono następująco: 

1) wprowadzono zintegrowany system komputerowy typu ERP II, łączący 
w jedną całość moduł raportowania zarządczego i tradycyjny moduł finansowo-
księgowy, a także inne moduły, np. sprzedaż, zapasy, zakupy itd. (informacje 
wprowadzone w jednym module są natychmiast widoczne w innych modułach); 

2) wdrożono szczegółowe instrukcje wewnętrzne dotyczące raportowania 
finansowego i zarządczego (instrukcje określają definicje poszczególnych pojęć 
finansowych np. EBIT, zaangażowany kapitał itp.); 

3) ujednolicono schemat ogólny raportowania zarządczego i finansowego, 
jednocześnie pozostawiając bardziej szczegółowe rozbicie centrów zysków 
według jednorodnych produktów47 w sprawozdawczości zarządczej; sprawoz-
dawczość finansowa podaje kwoty ogółem, a rozbicie według segmentów spra-
wozdawczych dopiero w informacji dodatkowej (raportowanie o segmentach 
oparte jest na systemie rachunkowości zarządczej, wprowadzenie MSSF 8 nie 
przyniosło zmian w strukturze raportowania finansowego); 

4) wprowadzono jednolity plan kont i jednolitą politykę rachunkowości  
w ramach koncernu; 

5) przyjęto metody alokowania kosztów, aktywów i pasywów ogólnych do 
poszczególnych segmentów; 

6) wprowadzono procedury bieżącej kontroli zgodności raportów zarząd-
czych i finansowych, które uzgadnianie są co miesiąc; 

7) wyeliminowano zdublowane czynności wykonywane w różnych dzia-
łach48. 

                                    
47 Por. rysunek 1. Struktura badanej spółki jako ośrodka odpowiedzialności. 
48 Np. sprzedaż po wprowadzonych zmianach jest księgowana bezpośrednio z modułu sprze-

daży przez dział zajmujący się obsługą sprzedażową, poprzednio pracownicy działu księgowego 
musieli drugi raz wprowadzać wystawioną fakturę do modułu finansowo-księgowego, teraz 
odbywa się to automatycznie. 
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Dzięki powyższym działaniom zlikwidowano czasochłonne ręczne prze-
kształcanie informacji finansowych w raporty zarządcze. Informacje zarządcze  
i finansowe w różnych przekrojach pozyskiwane są na bieżąco z systemu. 
Poprzez te działania ograniczono możliwości wystąpienia błędów i przekłamań 
w raportach sporządzanych dla celów sprawozdawczości zarządczej i finan-
sowej. Dodatkowym bonusem było zlikwidowanie dublowania niektórych 
czynności przez pracowników różnych działów w spółce. 

Przeprowadzone badanie spółki X wykazało, że przedsiębiorstwo stosuje 
rozbudowany system raportowania dla celów zarządczych oraz zaawansowane 
procedury dla sprawozdawczości finansowej. Z badań można wyciągnąć jedno-
znaczny wniosek, że raportowanie według segmentów działalności na potrzeby 
sprawozdawczości finansowej nie może być prowadzone bez podziału struktury 
przedsiębiorstwa na ośrodki odpowiedzialności – odpowiadające segmentom 
działalności. Rozwiązaniem uznanym za najlepsze jest osiągnięcie całkowitej 
zbieżności struktury raportowania zarządczego i finansowego w zakresie seg-
mentów działalności. W badanej spółce warunek ten jest spełniony, struktura 
podziału jest taka sama, różni się tylko poziomem podziału danych, które dla 
celów zarządczych są agregowane na I i II poziomie podziału, a dla celów 
sprawozdawczości finansowej wystarcza I poziom szczegółowości. W spra-
wozdaniu skonsolidowanym dane dotyczące segmentów działalności są zebrane  
w jeszcze większe agregaty, nie burzy to jednak ich spójności z wewnętrznym 
systemem raportowania zarządczego.  

W trakcie badań zidentyfikowano warunki konieczne, które powinny być 
spełnione dla raportowania według segmentów, czyli: 

1) decentralizacja zarządzania, wyrażająca się w podziale przedsiębiorstwa 
na ośrodki odpowiedzialności, które odpowiadają strukturze jego działalności 
(jako baza dla raportowania według segmentów najlepiej sprawdza się decentra-
lizacja – podział na centra zysków, inwestycji); 

2) wdrożenie i stosowanie rachunkowości zarządczej, w tym procedur two-
rzenia raportowania wewnętrznego, także w zakresie jego prezentacji, agregacji 
oraz częstotliwości sporządzania; 

3) raportowanie zarządcze, które powinno odzwierciedlać zdecentralizo-
waną strukturę przedsiębiorstwa i uzgadniać się do wartości przedstawianych  
w sprawozdaniach finansowych; 

4) polityka i praktyka rachunkowości finansowej powinna odzwierciedlać 
zdecentralizowana strukturę przedsiębiorstwa; oznacza to, że informacje finan-
sowe już w momencie wprowadzania ich do systemu finansowo-księgowego 
powinny być opisane i przyporządkowane do odpowiedniego segmentu działal-
ności (dla informacji – nie dających się bezpośrednio przypisać do segmentu, ale 
mających wpływ na wyniki osiągane przez segment, należy ustalić procedury, 
które umożliwią alokowanie wartości do poszczególnych segmentów).  
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Zakończenie 
 
Reasumując, najwyższą jakość informacji finansowych dotyczących seg-

mentów działalności osiąga się wtedy, gdy rachunkowość finansowa i zarządcza 
są zintegrowane i tworzą spójny system rachunkowości w przedsiębiorstwie. 
Współczesna rachunkowości to zintegrowana rachunkowość finansowa i za-
rządcza, a podstawowym problemem pozostaje nadal to, jakie informacje ma 
ona ujawnić zewnętrznym użytkownikom sprawozdania finansowego. Dziś 
rachunkowość jako spójny system jest uwarunkowana przyjętą wewnętrznie 
polityką oraz istniejącym w przedsiębiorstwie systemem informatycznym, 
umożliwiającym uzyskiwanie szczegółowych informacji i analiz49. Cele  
i zadania rachunkowości kształtowały się nie tylko przez praktykę gospodarczą, 
bardzo istotny wpływ bowiem mają w tym względzie różne koncepcje teore-
tyczne. To one są inspiracją dla rozwiązań praktyki rachunkowości z jednej 
strony, z drugiej zaś stoją na straży rachunkowości jako nauki. Rachunkowość 
finansowa tradycyjna patrzyła na sprawozdanie przedsiębiorstwa jako całość, 
zgodnie z zasadą podmiotowości, a rachunkowość zarządcza przeciwnie na 
wewnętrzną strukturę przedsiębiorstwa – najpierw pod kątem wyniku finan-
sowego, później również od strony bilansowej. Wynikiem zbliżania obydwu 
podsystemów rachunkowości jest przyjmowanie przez rachunkowość finansową 
cech charakterystycznych dotąd dla podejścia zarządczego tj. dobrowolności, 
elastyczności i indywidualnego podejścia do prezentacji sprawozdań.  

Zbliżanie rachunkowości finansowej i zarządczej sprzyja poprawie jakości 
informacji, prezentowanych w sprawozdaniach finansowych, może jednak 
obniżać przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa, zwiększa subiektywizm 
sprawozdań, ale jednocześnie umożliwia inwestorom spojrzenie na przedsię-
biorstwo oczami kierownictwa. Spojrzenie takie sprzyja podejmowaniu przez 
inwestorów trafnych decyzji, podnosi zatem użyteczność informacji dla odbior-
ców zewnętrznych. Integracja rachunkowości finansowej i zarządczej oznacza 
korzyści nie tylko dla odbiorców zewnętrznych, ale także dla kierownictwa 
przedsiębiorstwa. Integracja przebiega na wszystkich istotnych50 płaszczyznach, 
co znacznie ogranicza rozbieżności w różnych typach raportów51 oraz skraca 
czas pozyskiwania raportów dla celów zarządczych. Sprawnie funkcjonujący 
zintegrowany system rachunkowości może dostarczać raporty dla potrzeb 
zarządzania niemal na bieżąco, umożliwia to kierownictwu szybkie reagowania 

                                    
49 Rola systemów informatycznych w ostatnich latach zdecydowanie wzrosła programy 

wyłącznie księgowe zastępowane są bardziej skomplikowanymi umożliwiającymi procesowe 
podejście do przedsiębiorstwa na zasadzie: „wszystkie działy firmy pracują na jednym systemie”. 
Informacje dostępne są niemal na bieżąco i możliwe jest monitorowanie działań przedsiębiorstwa 
jako całości oraz szybkie reagowanie na zmieniające się warunki działania.  

50 Istotnych dla oceny osiąganego wyniku finansowego i sytuacji majątkowej. 
51 Tj. sprawozdaniach finansowych i raportach zarządczych. 
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na pojawiające się zagrożenia52 oraz wykorzystywanie szans. W dobie dyna-
micznych zmian otoczenia powyższe korzyści są kluczowe dla sprawnego 
zarządzania przedsiębiorstwem. 
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Streszczenie  

Artykuł przedstawia problem integracji rachunkowości finansowej i zarządczej, 
tłem dla rozważań jest raportowanie dotyczące segmentów działalności. Międzynaro-
dowe standardy (m.in. MSSF 8 Segmenty operacyjne) wymagają przeniesienia szeregu 
rozwiązań stosowanych w rachunkowości zarządczej do rachunkowości finansowej i jej 
głównego produktu tj. sprawozdania finansowego. W artykule wykorzystano studia li-
teraturowe oraz badania empiryczne. W praktyce integracja rachunkowości zarządczej  
i finansowej wymaga dużego nakładu pracy, przekształceń, zmiany stosowanych roz-
wiązań informatycznych oraz zmiany koncepcji sporządzania sprawozdawczości za-
rządczej. Oprócz tych zmian w badanej jednostce nastąpiły także daleko idące zmiany 
dotyczące wewnętrznych procedur w zakresie wprowadzania, integrowania i agrego-
wania danych finansowych. Najwyższą jakość informacji finansowych prezentowanych 
w sprawozdaniu finansowym osiąga się wtedy, gdy rachunkowość finansowa i zarząd-
cza są zintegrowane i tworzą spójny system rachunkowości w przedsiębiorstwie.  
 

Summary  

INTEGRATION OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ACCOUNTING, 
FROM THE PERSPECTIVE OF REPORTING INFORMATION ABOUT 

OPERATING SEGMENTS, BASED ON EMPIRICAL STUDIES 

The article presents the problem of integration of financial and management ac-
counting, the background for discussion is the report on business segments. Internation-
al standards (including IFRS 8 Operating Segments) require the transfer of a number of 
solutions typical for management accounting to financial accounting and its main prod-
uct – financial statement. The article uses literature studies and empirical research. In 
practice, the integration of management and financial accounting requires a lot of work, 
changes in the applied procedures and IT solutions and additionally change the concept 
of preparing management reports. In addition to above changes in the examined entity 
there were also changes in its internal procedures for the entering, integration and  
aggregation of financial data. The highest quality of the financial information presented 
in the financial statement is achieved when the financial and management accounting 
are integrated in order to form a coherent system of accounting in the enterprise. 

 



 

KAMILA BRYLSKA-MICHAŁEK  

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE ON-LINE  
JAKO ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNEGO  

BIURA RACHUNKOWEGO 

Wstęp 
 

Przedsiębiorcy w Polsce zobowiązani są do tworzenia dokumentacji zawie-
ranych transakcji, a także dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zasady rozliczenia uzależnione są od 
wielu czynników, m.in. od wielkości prowadzonej działalności gospodarczej. 
Mając na względzie problem podniesiony w niniejszym artykule, uwaga autorki 
została skupiona na najmniejszych podmiotach gospodarczych, gdyż są oni 
głównymi odbiorcami usług księgowo-podatkowych on-line. Mikroprzedsię-
biorcę1 często nie jest stać na zlecenie usług księgowo-podatkowych biuru 
rachunkowemu i szuka sposobu na tanie prowadzenie księgowości swojego 
podmiotu. Decyduje się na zatrudnienie księgowej w oparciu o umowę zlecenie 
lub sam próbuje własnych sił w księgowości. W przeciągu ostatnich kilku lat 
nową propozycją w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych2, dla małych 
jednostek gospodarczych, są usługi księgowo-podatkowych świadczone on-line. 

                                    
 Doktorantka, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, UŁ. 
1 Mikroprzedsiębiorca jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich 

lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót 
netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec 
jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro. Przy czym:  

  wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu 
przedsiębiorcy, 

  średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, 
  przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywa-

jących na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowa-
nia zawodowego, 
w przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprze-
daży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie osza-
cowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę (Ustawie  
o swobodzie działalności z 2 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807, art. 104, 107, 109). 

2 W art. 3 ust. 4 zamieszczono definicję pojęcia „księga podatkowa”, a w zasadzie „zbiór ksiąg 
podatkowych”, do którego zaliczono: księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i roz-
chodów oraz ewidencje i rejestry, do których prowadzenia na podstawie odrębnych przepisów są 
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Przenoszenie do Internetu pracochłonnych i kosztownych obszarów działal-
ności przedsiębiorstwa staję się coraz bardziej opłacalne. Jak podaje Konferen-
cja Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju UNCTAD, znakomita 
większość światowego wzrostu gospodarczego ma związek z Internetem3. 

 
 

1. Zakres i metodyka badań 
 
Niniejsze opracowanie poświęcone jest nowoczesnym rozwiązaniom towa-

rzyszącym prowadzeniu ksiąg rachunkowych w postaci usług księgowo-
podatkowych on-line. Metodami służącymi do realizacji celu artykułu były 
przede wszystkim: wnikliwa analiza zgromadzonej literatury oraz studium 
przypadku jednostki zajmującej się usługami on-line z zakresu księgowości  
i podatków. 

Z uwagi na fakt, iż usługi księgowo-podatkowe on-line są relatywnie no-
wym zagadnieniem w Polsce, nadal występuje niewiele opracowań w literaturze 
przedmiotu na ten temat. W związku z tym autorka korzystała głównie z artyku-
łów publikowanych w literaturze praktyków oraz na konferencjach naukowych. 

Studium przypadku (case study) jest natomiast metodą badania, w której au-
torka dążyła do wszechstronnego opisu jednostki z uwzględnieniem zarówno 
bogatego zestawu zmiennych, jak i zależności między nimi. Analiza przypadku 
polegała przede wszystkim na analizowaniu i omawianiu prawdziwych sytuacji. 
Popularność tej metody ma na celu wprowadzenie realizmu do pracy badawczej. 
Pozwala integrować wiedzę praktyczną z wiedzą teoretyczną i pokazuje zależ-
ności pomiędzy nimi. Pod względem celów i procedur metoda studium przypad-
ku przypomina badanie naukowe. Z drugiej strony jest to metoda na tyle niefor-
malna, że dopuszcza wyciąganie wniosków adekwatnych do konkretnie rozpa-
trywanego przypadku, nie zaś odnosząca się do ogółu populacji4.  

Tworząc studium przypadku, autorka zastosowała obserwację uczestniczącą 
i tym samym została outsourcingobiorcą usług księgowo-podatkowych on-line 
w okresie stycznia–marca 2013 r. W tym czasie na portalu spółki A prowadzono 
podatkową księgę przychodów i rozchodów, poznając badane zagadnienie  
z perspektywy klienta. 

 
 

                                    
obowiązani podatnicy, płatnicy i inkasenci (ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
(Dz.U. 1997, nr 137, poz. 926, z późn. zm.). 

3 Firmy tną koszty i przechodzą na e-Księgowość, http://finanse.wp.pl (dostęp 26.03.2013). 
4 K. Budzik, Metody badań empirycznych, [w:] Strzyżewska M. (red.), Doktoranci o przygo-

towaniu konspektu pracy doktorskiej, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 
2007, s. 142–143. 
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2. Istota usług księgowo-podatkowych on-line 
 
Usługi księgowo-podatkowych on-line, zwane przez praktyków także księ-

gowością internetową, e-księgowością czy księgowością on-line, to nowoczesny 
sposób usługowego prowadzenia ksiąg podatkowych, który umożliwia łatwe  
i tanie przetwarzanie danych księgowych obejmujące całość prac ewidencyj-
nych, rachunku kosztów i sprawozdawczości. Polega na udostępnieniu klientowi 
przez outsourcera – biuro rachunkowe systemu informatycznego – zasobów 
kadrowych oraz wiedzy merytorycznej dla bieżącej realizacji potrzeb w zakresie 
ewidencji oraz informacji księgowo-podatkowej. Ogólny schemat świadczenia 
usług księgowo-podatkowych on-line ilustruje rysunek 1.  

 

 
Rysunek 1. Ogólny schemat świadczenia usług księgowo-podatkowych on-line 

Źródło: opracowanie na podstawie S. Czerwiński, J. Żukowska-Kalita, Usługowe prowadze-
nie ksiąg on-line, [w:] Z. Fedak (red.), Rachunkowość Vademecum biur rachunkowych, wydanie 
specjalne, 2013, s. 125. 

 
Współpraca między usługodawcą a usługobiorcą możliwa jest dzięki temu, 

iż zarówno biuro rachunkowe, jak i klient posiadają za pośrednictwem Internetu 
dostęp do baz danych księgowych z dowolnego miejsca, w czasie rzeczywistym. 
Klient może korzystać z danych w dwojaki sposób: biernie (tylko odczytując jej 
zawartość) lub czynnie (wprowadzając dane).  

Bierne korzystanie z bazy danych polega na wglądzie w dane zapisane  
w księgach. Klient dostarcza dokumenty księgowe do biura rachunkowego, 
które dokonuje wszystkich czynności prowadzących do wygenerowania odpo-
wiednich raportów i wyliczenia zaliczek na podatek. Forma ta jest bardzo 
zbliżona do tradycyjnej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a usługodawcą 
– biurem rachunkowym. Zostaje podpisana umowa o świadczenie usług księgo-
wo-podatkowych i outsourcer ponosi cywilną odpowiedzialność za swoje dzia-
łania. Serwisy usług księgowo-podatkowych on-line dla przedsiębiorców biernie 

 system informatyczny 
IT, 
 kadry, 
 wiedza merytoryczna, 
 przejęcie części 

odpowiedzialności, 

Biuro rachunkowe 
(oferowane zasoby) 

 
 obsługa księgowa, 
 obsługa kadrowo-płacowa, 
 bieżący dostęp do danych 

księgowych, 
 sprawozdawczość na potrzeby 

zewnętrzne i wewnętrzne. 

Usługobiorca 
(zgłaszane potrzeby) 
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korzystających dedykowane są jednostkom prowadzącym księgowość zarówno 
w postaci ksiąg rachunkowych, jak i księgi przychodów i rozchodów, gdyż 
obsługą księgową zajmują się wykwalifikowani pracownicy usługodawcy. 

Aktywne wykorzystanie bazy danych polega na użytkowaniu pewnych mo-
dułów oprogramowania (np. środki pieniężne, magazyn, fakturowanie, rozra-
chunki), udostępnionego klientowi do wprowadzania przez niego źródłowych 
dokumentów do systemu księgowego. Zbędne staje się podwójne wprowadzanie 
niektórych danych5, co pozwala zwiększyć efektywność pracy i daje realną 
obniżkę kosztów. Księgowość internetowa daje możliwość korzystania z szeregu 
opcji, które są przydatne przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Poniżej 
przedstawiono poszczególne funkcjonalności, z jakich można korzystać w ra-
mach usług księgowo-podatkowych świadczonych on-line: 

1) dokumenty – w ramach aplikacji internetowej istnieje możliwość wy-
stawienia dokumentów księgowych, takich jak: faktury, faktury pro forma, 
faktury zaliczkowej, rachunki, korekty, noty odsetkowe, a także dodanie innych 
przychodów; 

2) koszty – wprowadzanie dokumentów zewnętrznych i bieżące monitoro-
wanie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo; 

3) baza klientów – można budować bazę klientów, dzięki czemu przy wy-
stawianiu kolejnego dokumentu księgowego nie trzeba ponownie wprowadzać 
danych klienta. Jest to szczególnie przydatne przy stałej współpracy z danym 
kontrahentem, gdyż proces wystawiania dokumentów księgowych jest wtedy 
krótszy; 

4) zatrudnienie – możliwość prowadzenia rejestru pracowników. Budowa-
na może być lista płac, wystawiane umowy cywilno-prawne, a następnie gene-
rowane do nich rachunki; 

5) deklaracje – można wygenerować najważniejsze deklaracje przydatne  
w prowadzeniu rozliczeń (PIT-5, VAT-7 oraz ZUS DRA). Nie ma potrzeby ich 
drukowania, osoby prowadzące bowiem serwisy księgowe udostępniają swoje 
podpisy elektroniczne w celu wysyłki deklaracji swoich klientów poprzez 
Internet; 

6) terminarz – przedsiębiorca może umieścić w kalendarzu wszystkie pra-
ce, jakie musi wykonać, poza tym system przypomina z kilkudniowym wyprze-
dzeniem o płatnościach związanych z obciążeniami publiczno-prawnymi; 

7) monitorowanie sprzedaży – przedsiębiorca może monitorować sprzeda-
wane produkty, ich dostępność w magazynie, ceny. Aplikacja może też przypo-

                                    
5 W tradycyjnym ujęciu – wystawianie faktury przez przedsiębiorcę, przekazanie jej w for-

mie papierowej do osoby odpowiedzialnej za księgowość, następnie zaksięgowanie w systemie 
informatycznym. W przypadku świadczenia usług księgowo-podatkowych on-line ta sama faktura, 
wystawiona przez przedsiębiorcę zostanie automatycznie wprowadzona do systemu księgowego 
prowadzonego w biurze rachunkowym. 
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minać o tym, że faktura na daną transakcję powinna być wystawiona w czasie  
7 dni od momentu sprzedaży; 

8) monitorowanie płatności – stałe monitorowanie rozliczenia wystawio-
nych faktur; 

9) analiza – osoba zarządzająca księgowością internetową ma możliwość 
obserwowania wykresów przychodów i kosztów, dzięki czemu na bieżąco 
monitoruje wyniki przedsiębiorstwa. 

Aktywne korzystanie z systemu księgowego on-line umożliwia także kreo-
wanie różnorodnych raportów indywidualnie dostosowanych do potrzeb klienta. 
Podstawową funkcją rachunkowości jest przecież dostarczanie szybkiej, aktual-
nej i syntetycznej informacji, co usprawni bieżące prosperowanie jednostki 
gospodarczej. Jednocześnie pozyskanie informacji dzięki technologii IT nastę-
puje w sposób jak najmniej czaso- i kapitałochłonny. Obecnie, w erze rewolucji 
informatycznej, gdy wiedza i informacja mają największą wartość, niezbędne 
jest zapewnienie zarządzającemu dostępu do potrzebnych mu danych w każdym 
miejscu i o dowolnej porze. Tworzenie raportów powinno odbywać się w na tyle 
zrozumiały sposób dla użytkownika, aby bez pośrednictwa księgowego lub 
informatyka mógł swobodnie uzyskać niezbędne dla siebie informacje6.  

Zaletą usług księgowo-podatkowych on-line jest mobilność, ponieważ do 
korzystania z serwisu wystarczy jedynie dostęp do Internetu, a obsługa prowa-
dzona jest w oknie przeglądarki internetowej. Nie ma potrzeby instalowania 
dodatkowego oprogramowania w komputerze. Założenie konta w serwisie 
księgowości internetowe zajmuje kilka chwil i jest równie proste jak rejestracja 
darmowego konta e-mail. Warunki korzystania z usług księgowo-podatkowych 
on-line uzależnione są od usługodawcy, który daną funkcjonalność udostępnia. 
By móc dokonywać poszczególnych operacji, należy zalogować się na stronie 
internetowej, korzystając ze wcześniej ustalonych w procesie rejestracji danych. 
Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać przed rozpoczęciem wystawiania 
dokumentów księgowych przez Internet, jest wprowadzenie danych danej 
jednostki gospodarczej7. Dane te będą automatycznie umieszczane na poszcze-
gólnych dokumentach. Podstawowe operacje są intuicyjne i wspierane przez 
system multimedialnych prezentacji obrazujących krok po kroku działanie 
serwisu8. Poza tym do dyspozycji klientów jest biuro obsługi udzielające porad  
z zakresu księgowości i podatków.  

Usługi księgowo-podatkowe on-line pozwalają na generowanie elektronicz-
nych wersji poszczególnych dokumentów9, a następnie ich zapisywanie na 

                                    
6 S. Czerwiński, J. Żukowska-Kalita, Usługowe prowadzenie ksiąg on-line, [w:] Z. Fedak 

(red.), Rachunkowość…, s. 125–126. 
7 Nazwa przedsiębiorstwa, dane teleadresowe, numer konta, NIP, REGON. 
8 Na czym polega prowadzenie księgowości on-line, http://www.biznes-firma.pl (dostęp 

26.03.2013). 
9 Np. w formacie PDF. 
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twardym dysku. Dzięki temu przedsiębiorstwo posiada elektroniczne kopie 
zapasowe wszystkich dokumentów, które zostały wystawione10. Ponadto, out- 
-sourcer zapewnia bieżące archiwizowane danych, co pozwala łatwo odzyskać 
całą dokumentację w razie jej utraty lub zniszczenia. Ważnym problemem 
dotyczącym usług on-line jest bezpieczeństwo danych przechowywanych w ser-
wisie księgowości, które gwarantuje:  
 hasło użytkownika – zapewnia wyłączność dostępu do serwisu. Obsługa 

serwisu nie ma wglądu w dane zapisane na kontach użytkowników. Do wy-
konywania czynności służących rozwiązaniu problemów użytkowników, słu-
ży specjalny panel administracyjny; 

 szyfrowanie – transmisja danych zabezpieczona jest 1024-bitowym certyfika-
tem SSL oraz szyfrowana 256-bitowym kluczem AES; 

 kopie bezpieczeństwa – wykonywane są codziennie, szyfrowane i przecho-
wywane w osobnych lokalizacjach. Dzięki temu dane nie zostaną utracone 
oraz nikt niepowołany nie powinien mieć do nich dostępu11.  

Serwisy usług księgowo-podatkowych on-line dla przedsiębiorców aktyw-
nie korzystających dedykowane są jednostkom prowadzącym księgowość  
w postaci Księgi Przychodów i Rozchodów i/lub będący płatnikami VAT. 
Usługa przeznaczona jest głównie dla mikroprzedsiębiorców, którzy nie dokonu-
ją złożonych operacji gospodarczych i posiadają niewielką ilość dokumentów 
księgowych12.  

Niewątpliwie minusem aktywnego korzystania z usług księgowo-podatko-
wych on-line jest brak odpowiedzialności usługodawcy, z jaką mamy do czy-
nienia w przypadku tradycyjnych biur rachunkowych. Klient nie zawiera umowy 
na świadczenie usług księgowo-podatkowych, a jedynie akceptuje regulamin 
serwisu, który zakłada korzystanie z usług informatycznych. 

 
 

3. Studium przypadku firmy A Sp. z o.o. 
 
Firma A Sp. z o.o., założona w 2009 r. w Krakowie, prowadzi działalność 

usługową z zakresu obsługi księgowo-podatkowej on-line. Usługi te przezna-
czone są dla freelancerów13, samozatrudnionych oraz mikro i małych przedsię-
biorstw. Z serwisu spółki A korzysta obecnie 120 tys. jednostek gospodarczych.  

                                    
10 Księgowość internetowa w małej firmie, http://www.biznes-firma.pl (dostęp 27.03.2013). 
11 Firmy tną koszty i przechodzą na e-Księgowość, http://finanse.wp.pl (dostęp 26.03.2013). 
12 e-Księgowość, http://internetdouslug.pl (dostęp 26.03.2013). 
13 Freelancer (pol. wolny strzelec) – osoba pracująca bez etatu, realizująca projekty na zle-

cenie, najczęściej specjalizująca się w danej dziedzinie. Do profesji szczególnie popularnych 
wśród wolnych strzelców należą: fotografia, dziennikarstwo, tłumaczenie, programowanie, 
malarstwo, grafika, doradztwo i inne zawody (głównie związane z pracą twórczą).  
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Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 126 tys. zł. Udziałowcami 
są dwie osoby fizyczne posiadające odpowiednio 69 i 26 udziałów oraz zagra-
niczny fundusz preferujący inwestowanie w Niemczech, Europie Wschodniej, 
Rosji, w takie dziedziny, jak: Internet, e-commerce czy firmy telefonów komór-
kowych, posiadający 46 udziałów. Zarówno prezes, jak i wiceprezes są to 
mężczyźni w wieku 29 lat, posiadający wykształcenie wyższe zdobyte m.in. na 
krakowskich uczelniach ekonomicznych oraz technicznych. 

W 2011 r. firma A Sp. z o.o. otrzymała nagrodę Auler przyznawaną osobom 
i firmom będących wzorem dla polskiego biznesu technologicznego, ocenianym 
m.in. pod kątem innowacyjności, konsekwencji w rozwoju oraz promowania 
kultury przedsiębiorczości. „Bardzo cieszymy się z Aulera, jest on bowiem 
dowodem na to, że udaje nam się realizować wyznaczony cel, czyli dostarczać 
profesjonalne narzędzia do fakturowania i księgowości, oparte o rewelacyjne 
usability połączone z profesjonalną obsługą Klienta i doradztwem księgowych 
przez telefon, mail i chat. Naszym celem jest, aby spółka A był taką zmianą na 
rynku księgowości, jaką mBank stał się w bankowości. Dzisiaj bankowość 
internetowa jest standardem, a księgowość on-line jest podobną zmianą dla 
przedsiębiorców i przynosi podobne korzyści, zapewniając przedsiębiorcy 
oszczędność czasu, pieniędzy i świadomość finansów swojej firmy” – komentu-
je prezes firmy A Sp. z o.o.. Potwierdzeniem wysokiej jakości usług księgowych 
spółki A jest także członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Firma 
A posiada Certyfikat Członka Wspierającego Stowarzyszenie Księgowych jako 
jedyna firma z branży księgowości on-line. Ponadto spółka A została wpisana 
przez stowarzyszenie na Listę Sygnatariuszy Kodeksu Zawodowej Etyki w Ra-
chunkowości14.  

Firma A Sp. z o.o. przez cały czas swojego istnienia prężnie się rozwija.  
W 2012 r. rozbudowała się zarówno w dziedzinie technologicznym, jak i zwięk-
szyła liczbę pracowników z 12 do 32 osób. Uruchomiono trzy nowe stanowiska 
w firmie (Marketing Managera, HR Managera, User Experience Designera,). 
Przeprowadzono kilka płatnych staży w zakresie księgowości, programowania 
oraz marketingu.  

Spółka A dostarcza usług w dwóch modułach: fakturowania oraz księgowo-
ści. Fakturowanie to aplikacja on-line do wystawiania faktur, które można 
wydrukować lub przesłać do klienta drogą mailową. Możliwość utworzenia listy 
klientów i szybkiego wyszukiwania ich według nazwy firmy, numeru NIP, 
nazwiska przedstawiciela lub numeru telefonu skraca czas wystawienia faktury. 
Pomaga w tym również baza najczęściej sprzedawanych towarów i usług. 
Program posiada opcję generowania raportów, takich jak ewidencja sprzedaży 

                                    
14 Tytuł poświadcza o rzetelnym i etycznym działaniu firmy lub jednostki. Zarówno certyfi-

kat, jak i tytuł sygnatariusza są gwarancją jakości i etyki w branży księgowej. 
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oraz dostęp do aplikacji dla wielu użytkowników jednocześnie. Aplikacja 
pozwala na sortowanie faktur według wszystkich parametrów. Posiada możli-
wość załączenia podpisu w formacie JPG, który zostanie wydrukowany na 
fakturze. Występuje także możliwość wystawiania faktur anglojęzycznych  
i polsko-angielskich, co może być szczególnie przydatne dla firm sprzedających 
swoje towary lub usługi za granicą. Program pozwala na zintegrowanie go  
z aplikacjami zewnętrznymi. W ten sposób proces wystawiania faktur umożliwia 
takie operacje, jak importowanie bazy klientów lub oferowanych produktów czy 
usług z programu zewnętrznego bezpośrednio do serwisu.  

Rozwijając funkcjonalność fakturowania, spółka A buduje społeczną sieć 
biznesową, dostarczając użytkownikom aplikacji narzędzie pozwalające w łatwy  
i szybki sposób odbierać i zarządzać fakturami oraz monitorować koszty i płat-
ności. Dzięki automatyzacji całego procesu wyeliminowane zostaje ręczne 
przepisywanie danych, co przekłada się na znaczną oszczędność czasu użytkow-
nika. Oferowana usługa powoduje, że przedsiębiorca wystawiając fakturę w pro-
gramie on-line, jednym kliknięciem myszki wprowadza ją do maila i przesyła 
kontrahentowi w formie PDF. Adresat faktury, po zaakceptowaniu funkcji 
importowania z poziomu maila, powoduje przeniesienie faktury do odpowied-
niej zakładki w serwisie firmy A. Inną funkcją usługi jest automatyczny monito-
ring kosztów na poziomie terminów płatności. 

Księgowość dostępna jest w dwóch wersjach aktywnego i biernego korzy-
stania. Księgowość do aktywnego korzystania to rozwiązanie dla przedsiębior-
ców posiadających małą liczbę dokumentów i zwracających uwagę na cenę. 
Polega ona na samodzielnym prowadzeniu księgowości przy użyciu aplikacji 
on-line ze wsparciem księgowych przez telefon mail i live chat. Aktualnie 
aplikacja do prowadzenia księgowości on-line posiada następujące funkcjonal-
ności: 
 prowadzenie książki przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa,  
 oznaczanie statusu kosztów (zapłaconych, do zapłaty, niezapłaconych), 
 generowanie rejestrów sprzedaży z dowolnego okresu według kwot lub 

statusów, 
 generowanie raportów podatkowych w formacie PDF lub CSV (deklaracje 

PIT-5 oraz VAT-7), 
 automatyczne powiadamianie o składkach ZUS do zapłacenia i generowanie 

danych do programu Płatnik, 
 automatyczne powiadamianie o zaliczkach na podatki, 
 automatyczna wymiana faktur między użytkownikami, 
 automatyczne importowanie faktur z poziomu wiadomości e-mail. 

Dodatkowo, dzięki możliwości zalogowania się do systemu z dowolnego 
miejsca, przedsiębiorca ma zapewniony elastyczny dostęp do danych księ-
gowych i faktur, a prowadzenie księgowości jest tańsze niż obsługa przez 
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tradycyjne biuro rachunkowe. Opłata za miesięczny dostęp do serwisu wynosi 
obecnie 29 zł15.  

Według firmy A Sp. z o.o. aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowa-
dzenia przez użytkownika działalności gospodarczej i tym samym usługodawca 
nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez 
użytkownika działalnością gospodarczą. Usługodawca zastrzega, że korzystanie 
z serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej. 
Przedsiębiorca zawiera ze spółką A umowę o świadczenie Usługi Informacyjnej 
w momencie wprowadzenia do przeglądarki internetowej adresu URL serwisu,  
a rozwiązana w momencie zakończenia przeglądania stron serwisu. Umowa  
o świadczenie Usługi Informatycznej zostaje zawarta na czas nieokreślony  
w przypadku korzystania z aplikacji z ramach wybranego pakietu, oraz na okres 
wynoszący według wyboru użytkownika: jeden miesiąc, jeden kwartał bądź 
jeden rok, od momentu pierwszego skorzystania.  

Usługa księgowo-podatkowa do biernego korzystania polega na tym, iż to 
biuro rachunkowe prowadzi księgowość przedsiębiorstwa. Dokumenty odbiera-
ne są kurierem, a przedsiębiorca ma dostęp do wszystkich dokumentów firmy 
przez aplikację on-line. Dodatkowo spółka A reprezentuje przedsiębiorcę  
w kontaktach z US i ZUS, a także ponosi odpowiedzialność za swoje usługi. 
Usługa jest konkurencyjna cenowo w stosunku do tradycyjnych biur rachunko-
wych – miesięczny koszt obsługi to 199 zł16. Idea usługi jest następująca  
– każdego 5-tego dnia miesiąca kurier zabiera dokumenty przedsiębiorcy i prze-
kazuje je do firmy A, gdzie są one skanowane, rozliczane i wprowadzane do 
profilu użytkownika. Przedsiębiorca otrzymuje mailowe powiadomienie o wy-
sokości składek ZUS i podatków do zapłacenia. Najważniejszą jednak cechą 
księgowości do biernego korzystania jest umożliwienie przedsiębiorcy wglądu  
w aktualne dane finansowe firmy. Kiedy pojawia się konieczność wyszukania 
faktury, bez jeżdżenia do biura rachunkowego i wyszukiwania dokumentów  
w segregatorach, przedsiębiorca może szybko odnaleźć w aplikacji właściwy 
dokument. W przypadku ewentualnych pytań użytkownik może korzystać  
z konsultacji księgowych dostępnych od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–
22.00 i w soboty od godz. 9.00 do 17.00 – czyli prawie dwukrotnie dłużej niż 
tradycyjne biura rachunkowe. Jednak trzymiesięczna współpraca ze spółką A 
pozwoliła wyciągnąć wnioski, iż porady udzielana za pomocą poczty elektro-
nicznej sprowadzają się bardziej do pomocy technicznej związanej z obsługą 
serwisu, niż rozwiązywania problemów merytorycznych. Usługa całkowicie 
eliminuje konieczność osobistego pojawiania się w biurze, ponieważ nawet 
podpisanie umowy odbywa się w siedzibie usługobiorcy.  

                                    
15 Cennik z 04.05.2013 r. 
16 Cennik z 04.05.2013 r. 



Kamila Brylska-Michałek 

 

140 

Ponadto firma A Sp. z o.o. jako jedyny dostawca usług księgowych w Pol-
sce oferuje aplikacje mobilne na iPhone’a oraz Androida. Pierwszym wyzwa-
niem, jakie zostało rzucone tradycyjnej księgowości, była aplikacja do fakturo-
wania i księgowości on-line, pozwalająca przedsiębiorcom samodzielnie prowa-
dzić swoją księgowość. Potem pracowaliśmy nad księgowością do biernego 
korzystania, którą definiujemy jako święty spokój przedsiębiorcy, bo księgowo-
ścią zajmuje się biuro rachunkowe firmy A, kurier odbiera dokumenty, a wy-
stawianie faktur i wgląd we wszystkie dane odbywa się za pomocą aplikacji  
on-line. Kolejnym elementem wyróżniającym nas spośród konkurencji jest A 
MOBILE, czyli aplikacja A na iPhone’a i telefony z Androidem, dzięki czemu 
każdy przedsiębiorca ma dostęp do danych swojej firmy w dowolnym momencie 
i może wystawić fakturę bez używania komputera – mówi prezes spółki A.  
A MOBILE odpowiada ogólnemu trendowi rozwoju aplikacji mobilnych, popu-
larnych ze względu na wygodę ich stosowania, ale także ze względu na wymier-
ne korzyści, jakie przynoszą przedsiębiorcy. Dostęp do aplikacji z poziomu 
urządzenia mobilnego pozwala już w trakcie spotkania z klientem lub zaraz po 
jego zakończeniu wystawić oraz przesłać fakturę, a także umożliwia szybki 
dostęp do danych księgowych, co stanowi doskonałe uzupełnienie wersji inter-
netowej. Dzięki synchronizacji komputera z urządzeniem mobilnym wystawione 
z poziomu telefonu lub komputera dokumenty są na bieżąco rejestrowane na 
koncie użytkownika, gwarantując zachowanie płynności w prowadzeniu przed-
siębiorstwa oraz spójność w dokumentacji. 

Właściciele spółki A deklarują, iż wszystkie dane wykorzystywane w ob-
słudze serwisu znajdują się pod ścisłą ochroną. Przechowywane są na dedyko-
wanych serwerach niemieckiego dostawcy firmy Hetzner, gdzie tworzone są ich 
kopie zapasowe, a 24-godzinny monitoring chroni przed niepowołanym dostę-
pem do danych. Za ich bezpieczeństwo odpowiadają także m.in. szyfrowane 
połączenie SSL oraz systemy Firewall.  

Założyciele spółki A, tworząc swoje usługi, założyli, iż na arenę przedsię-
biorczości wchodzi generacja Y, która aktywnie i w każdej dziedzinie życia 
korzysta z nowoczesnych technologii. Są to ludzie z dużą pewnością siebie, 
otwarci na nowości. Lubią samodzielnie zarządzać swoim czasem. Świadomie 
rezygnują z etatu na rzecz prowadzenia własnej działalności. To właśnie przede 
wszystkich z myślą o nich powstała księgowość on-line. Mając powyższe na 
uwadze, twórcy firmy A Sp. z o.o. mają ambitne cele, gdyż chcą w ciągu kolej-
nych 2 lat zdobyć 4% rynku księgowości w Polsce oraz osiągać przychody 
bliskie 30 mln zł pod koniec 2014 r. 

 
 
 
 



Usługi księgowo-podatkowe on-line… 

 

141 

Zakończenie 
 
Usługi księgowo-podatkowych on-line łączą w sobie korzyści, jakie daje 

prowadzenie księgowości we własnym zakresie (posiadanie bieżącej informa-
cji), a zarazem zalety usługowego prowadzenia ksiąg, gdyż nie występują 
problemy związane z zatrudnieniem wyspecjalizowanego pracownika. O tym, że 
księgowość on-line zdobywa coraz większe zainteresowanie wśród przedsię-
biorców, decyduje wygoda użytkowania narzędzi księgowych w Internecie.  
E-księgowość pozwala użytkownikom na samodzielne prowadzenie dokumenta-
cji przedsiębiorstwa za pośrednictwem sieci www. Nie bez znaczenia dla popu-
laryzacji księgowości elektronicznej jest oszczędność czasu przedsiębiorcy. 
Wygoda zastosowania księgowości on-line skłania klientów do zakładania kont 
w serwisach, które taką usługę oferują. Zaletą księgowości on-line jest także jej 
cena – niższa niż koszty zatrudnienia księgowej czy biura rachunkowego  
w ramach outsourcingu17. Należy mieć jednak na uwadze, iż korzystając aktyw-
nie z usług księgowo-podatkowych on-line cała odpowiedzialność za działania 
w tym zakresie spoczywa na usługobiorcy. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom usługobiorcy, powstaje w Polsce wie-
le jednostek gospodarczych zajmujących się usługami księgowo-podatkowymi 
on-line. Jednym z takich podmiotów jest prężnie rozwijające się przedsiębior-
stwo z Krakowa założone przez dwóch młodych biznesmenów. Outsourcer ten 
ma bogatą ofertę świadczonych usług, a co za tym idzie powiększającą się  
z roku na rok liczbę klientów. 
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Streszczenie 

Usługi księgowo-podatkowe on-line to nowoczesny sposób usługowego prowa-
dzenia ksiąg podatkowych, który umożliwia przetwarzanie danych księgowych obej-
mujący całość prac ewidencyjnych. Polega na udostępnieniu klientowi przez usługo-
dawcę systemu informatycznego, pomocy specjalistów oraz wiedzy merytorycznej dla 
bieżącej realizacji potrzeb w zakresie ewidencji oraz informacji księgowo-podatkowej.  

W celu skonfrontowania wiedzy teoretycznej i praktyki autorka wykorzystała po-
pularną metodę badawczą jaką jest studium przypadku, by zilustrować jednostkę go-
spodarczą, która zajmuje się usługami on-line z zakresu księgowości. 
 

Summary 

ON-LINE ACCOUNTING TAX SERVICES AS AN ALTERNATIVE  
TO TRADITIONAL ACCOUNTING OFFICE 

Financial on-line services are a modern way of keeping the tax, which allows the 
processing of accounting data covering the entire work of registration. These services 
rely on the availability of the customer by the service provider system, support special-
ists and technical knowledge for the current realization of the need to register as well as 
accounting and tax information.  

In order to confront the theoretical and practical knowledge the author has used  
a popular research method that is the case study to illustrate the entity that deals with 
on-line services in the field of accounting. 

 



 

RADOSŁAW WITCZAK 

NIEMIECKIE PRZEPISY W ZAKRESIE SZACOWANIA 
PODSTAWY OPODATKOWANIA W ORDYNACJI PODATKOWEJ 

– WNIOSKI DLA POLSKI – WYBRANE ASPEKTY 

Wstęp  

 
Jednym z podstawowych aktów prawnych obowiązujących w polskim sys-

temie podatkowym jest ordynacja podatkowa, która obowiązuje od 1998 r. Już  
w momencie jej wejścia w życie część przepisów została poddana krytyce.  
Co więcej, wysuwane są postulaty głębokiej nowelizacji ordynacji podatkowej,  
a nawet powstają jej nowe projekty1. Ordynacja podatkowa stanowi składową 
nie tylko polskiego systemu podatkowego, ale występuje także w innych kra-
jach. Jednym z państw o rozwiniętym systemie podatkowym zbliżonym od 
polskiego są Niemcy. Ordynacja podatkowa pełni także tam rolę podstawowego 
aktu prawa podatkowego. Reguluje ona różne kwestie dotyczące opodatko-
wania, funkcjonowania podatników, jak i organów podatkowych.  

Jednym z elementów występujących zarówno w polskiej, jak i niemieckiej 
ordynacji podatkowej są przepisy określające zasady szacowania podstawy 
opodatkowania. W niektórych aspektach różnią się one między sobą2. Celem 
opracowania jest ocena możliwości wykorzystania niemieckich rozwiązań do-
tyczących szacowania podstawy opodatkowania określonego w ordynacji podat-
kowej w polskim systemie podatkowym. Niemieckie regulacje zawarte w ordy-
nacji podatkowej obejmują kilka różnych zagadnień związanych z szacowaniem. 
Należą do nich: określenie przesłanek szacowania podstawy opodatkowania, 
wskazanie szczegółowych warunków szacowania w przypadku stosowania cen 
transferowych, nakładania sankcji, metod szacowania. 

 
 
 

                                    
 Adiunkt, Instytut Finansów, Uniwersytet Łódzki. 
1 H. Dzwonkowski, Koncepcja budowy Ordynacji podatkowej w układzie funkcjonalnym (za-

rys), „Monitor Podatkowy” 2012, nr 10, s. 28–34. 
2 Por. art. 162 Abgabenordnung, Gesetz vom 16.03.1976 BGBl. I s. 613; art. 23 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa t.j., Dz.U. 2012, poz. 749 z późn. zm. 
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1. Przesłanki szacowania podstawy opodatkowania 
 

Określając przyczyny szacowania podstawy opodatkowania, niemieckie 
przepisy nakazują generalnie ich wykorzystanie w przypadku niemożliwości 
obliczenia (ustalenia) podstawy opodatkowania3. 

Warto zwrócić uwagę, że jest to podstawowa zasada, która ma swoje rozwi-
nięcie w dalszych regulacjach ordynacji podatkowej oraz przepisach zawartych 
innych aktach prawnych. Możliwość skorzystania z instytucji szacowania 
określonego w ordynacji podatkowej wykracza poza prawo podatkowe. Może 
być podstawą do zastosowania szacowania np. w prawie celnym. Co więcej, 
jako obowiązująca generalna reguła daje możliwość przeprowadzenia szacunku, 
(oczywiście w ramach zasad określonych w ordynacji podatkowej) w różnych 
elementach systemu podatkowego chyba, że poszczególne przepisy wykluczają 
wprost możliwości zastosowania oszacowania na podstawie ordynacji4. Zatem 
omawiany przepis jest także podstawą prawną do przeprowadzania szacowania 
konkretnego elementu konstrukcji w poszczególnych podatkach. Przykładowo 
jeśli podatnik ponosi koszty, które tylko w pewnym są związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, to w celu ustalenia – faktycznie oszacowania kwoty, 
o jaką może pomniejszyć przychody, stosuje normy wynikające z ordynacji 
podatkowej5. 

Regulacje dodatkowo wskazują na szczegółowe powody szacowania pod-
stawy opodatkowania. Są one dosyć liczne. Organy podatkowe mogą ustalać 
podstawę opodatkowania w drodze szacunku, jeżeli podatnik nie składa wystar-
czających wyjaśnień związanych z udostępnianiem informacji, nie podaje 
szerszych informacji lub odmawia złożenia przyrzeczenia potwierdzającego 
prawdziwość udzielonych informacji. Przyczyną szacowania może być narusze-
nie obowiązku współdziałania z organami podatkowymi. Innym powodem jest 
brak udostępnia ewidencji podatkowych, nieprowadzenie albo nieudostępnianie 
przewidzianych przepisami ksiąg podatkowych. Szacowanie jest również uza-
sadnione, jeśli przedstawione ewidencje nie były sporządzone w przewidzianych 
w przepisach terminach ewentualnie nie są rzetelnie prowadzone. Regulacje jako 
powód szacowania wskazują sytuacje, gdy powstają faktyczne wskazania do 
uznania za nieprawdziwe lub niekompletne informacje podane przez podatnika, 
które to informacje dotyczą podlegających opodatkowaniu dochodów lub 

                                    
3 Por. art 162 par. 1 Abgabenordnung; R. Witczak, Die Schätzung der Besteuerungsgrundla-

ge der Vergleich der Vorschriften in Deutschland und Polen, [w:] A. Warda, Z. Weigt (Hrsg.), 
Nachwuchswissenschaftler präsentieren ihre Forschung, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009, s. 116. 

4 R. Rüsken, F. Klein (Hrsg.), Schätzung von Besteuerungsgrundlagen, Abgabenordnung, 11. 
Auflage, Verlag C.H. Beck, München 2012 wyd. el. (dostęp 22.06.2013). 

5 J. Urban, Besteuerung von Dienstreisen – Aufgabe des Aufteilungs- und Abzugsverbots 
durch den BFH, Der Sachverständige – Fachzeitschrift für Sachverständige, Kammern, Gerichte 
und Behörden, 2010, Nr 4 wyd. el. Beck (dostęp 21.06.2013). 
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przyrostu majątku6. Można ogólnie stwierdzić, że szacowanie podstawy opodat-
kowania ma miejsce wtedy, gdy podatnik nie udostępnia wystarczających 
informacji o rodzaju dokonywanych transakcji. Celem takiego szacowania jest 
opodatkowanie zysków, jakie zostałyby osiągnięte, gdyby zastosowano faktycz-
ne ceny sprzedawanych dóbr i usług7.  

W literaturze wskazuje się, iż przepisy dotyczące szacowania podstawy 
opodatkowania z założenia nie mogą być precyzyjnie sformułowane. Pozosta-
wiają pewien margines na interpretacje. W efekcie mogą być one różnie rozu-
miane, co prowadzi do sporów odnośnie do ich wykładni8. 

Warto zwrócić uwagę na występowanie szczególnej przyczyny szacowania 
podstawy opodatkowania. Jest nią naruszenie obowiązku współdziałania podat-
nika z organami podatkowymi. Jest to specyficzna instytucja w niemieckim 
prawie podatkowym ustanowiona w ordynacji podatkowej9. Przy czym należy 
zauważyć, że obowiązku współdziałania podatnika z organami podatkowymi nie 
wolno rozpatrywać w odosobnieniu od innych elementów systemu podatkowe-
go, które służyć mają ocenie, czy podatnik wywiązuje się prawidłowo z obo-
wiązków podatkowych. Szeroki zakres takich instrumentów obejmuje różne 
obowiązki, jakie są nałożone na podatników, ale także i ułatwienia. Zaliczyć do 
nich można dostarczanie informacji organom podatkowym, możliwość zawiera-
nia uprzednich porozumień w zakresie cen transferowych. Ich wykonywanie 
służyć ma nie tylko samemu zrealizowaniu w odpowiedniej wysokości zobo-
wiązania podatkowego, ale uczynienia tego we współpracy z podatnikiem. 
Podstawową ideą wprowadzenia tego typu przepisów (obejmujących również 
obowiązek współdziałania) jest nastawienie się organów podatkowych nie na 
konfrontacje, ale na realizację zobowiązania podatkowych we współpracy  
z podatnikiem. Przysłużyć się one też mają do zwiększenia zaufania do organów 
podatkowych oraz przejrzystości całego procesu stosowania prawa podatko-
wego10. 

Występowanie jako jednego z powodów szacowania naruszenia obowiązku 
współdziałania podatnika z organami podatkowymi należy odczytywać jako 

                                    
 6 Por. art. 162 ust. 2 Abgabenordnung; R. Witczak, Die Schätzung…, s. 116. 
 7 Bundesministerium der Finanzen, Grundsätze für die Prüfung der Einkunftsabgrenzung 

zwischen international verbundenen Unternehmen und zwischen anderen nahe stehenden Perso-
nen mit grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen in Bezug auf Berichtigungen, Ermittlungs- 
und Mitwirkungspflichten sowie Verständigungs- und EUSchiedsverfahren (Verwaltungsgrundsätze 
– Verfahren) http://www.rws-verlag.de/volltext-2004/04bmf01pdf.pdf (dostęp 16.08.2008). 

 8 R. Seer, Besteuerungsverfahren im 21. Jahrhundert, „Finanz-Rundschau“ 2012, Nr 21, 
http://www.wiso-net.de/webcgi?START=A60&DOKV_DB=ZGEN&DOKV_NO=FINRFR. 
2012.21.A.03&DOKV_HS=0&PP=1 (dostęp 26.06.2013). 

 9 Por. art. 90 Abgabenordnung. 
10 S. Greli, S. Kiesow, Tax compliant transfer pricing, „Deutsche Steuer-Zeitung“ 2013,  

H. 11, http://www.wiso-net.de/webcgi?START=A60&DOKV_DB=ZGEN&DOKV_NO=DSTZC8 
CB869B7FE5838650A60CF1844023C7&DOKV_HS=0&PP=1 (dostęp 24.06.2013). 
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rozwiązania systemowe. Skoro podatnik nie chce współdziałać z organami 
podatkowymi, to musi ponosić tego konsekwencje. Jedną z nich jest prawo 
organów podatkowych do szacowania. Teoretycznie samo szacowanie nie jest 
rodzajem sankcji. Jednakże może być tak odbierane przez podatników. Skoro 
nie zawsze jest możliwe w drodze szacunku ustalenie dokładne takiej wartości 
podatku, jaka faktycznie ma miejsce, to może dojść do przeszacowania. To jest 
już odbierane jako forma sankcji. Z drugiej strony, jeśli podatnik nie chce 
współpracować z organami podatkowymi, to muszą one w jakiś sposób dokonać 
ustalenia podstawy opodatkowania. Ordynacja podatkowa przewiduje w takiej 
sytuacji użycie szacunku. 

 
 

2. Szczegółowe warunki szacowania w przypadku stosowania cen 
transferowych 

 
Regulacje zawarte w ordynacji podatkowej są również podstawą do szaco-

wania w przypadku stosowania cen transferowych w celu nielegalnego zmniej-
szenia obciążeń podatkowych. Zgodnie z regulacjami, jeśli podatnik nie przed-
stawia dokumentacji dotyczącej cen transferowych, przedstawia dokumentacje 
nie odpowiadającą przepisom, ewentualnie przedstawia ją po upływie terminów 
określonych w odrębnych przepisach ordynacji podatkowej, to daje uprawnienie 
do uznania przez organy podatkowe, że dochody osiągane w kraju są wyższe od 
dochodów wykazywanych w deklaracjach podatkowych. W efekcie można 
szacować podstawę opodatkowania w związku ze stosowaniem cen transfero-
wych11. Regulacje te są zawarte w ordynacji podatkowej, ale stanowią przepis 
szczególny w stosunku do ogólnej reguły szacowania podstawy opodatkowa-
nia12. Jest to bez wątpienia różnica w porównaniu z polskimi przepisami. Same 
regulacje nie określają dokładnych zasad szacowania w tym zakresie. Jednakże 
należy zwrócić uwagę, że niemieckie organy podatkowe wydają wytyczne  
w zakresie stosowania regulacji dotyczących szacowania dochodu przerzucane-
go do innych podmiotów13. Warto zwrócić uwagę, że wytyczne są bardzo 

                                    
11 Por. art. 162, ust. 3 Abgabenordnung; M. Babi, H. Baumhoff, R. Bláhová i in., Verrech-

nungspreis-Dokumentationspflichten in Deutschland, Österreich und in ausgewählten osteuropäi-
schen Staaten, „Internationales Steuerrecht“ 2010, Nr 37, wyd. el. baza danych Beck (dostęp 
21.06.2013). 

12 G. Kraft (Hrsg.), Außensteuergesetz, Kommentar, München 2009, C.H. Beck wyd. el. 
(dostęp 22.06.2013). 

13 Por. Grundsätze zur Anwendung des Außensteuergesetzes z 14.05.2004 r. sygn. IV B 4 - S 
1340-11/04 http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/ 
Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/020.pdf?__blob=publicationFile&v=6 
(dostęp 02.07.2013); Schreiben betr. Grundsätze für die Prüfung der Einkunftsabgrenzung 
zwischen nahe stehenden Personen in Fällen von grenzüberschreitenden Funktionsverlagerungen 
(Verwaltungsgrundsätze Funktionsverlagerung) z 13.10.2010 r., Beck wyd el. (dostęp 22.06.2013). 
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obszerne i szczegółowe. Poszczególne wydane wytyczne mogą dotyczyć tak 
jednostkowej kwestii dotyczącej cen transferowych jak ustalanie funkcji pełnio-
nych pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami. Opierają się one na wytycz-
nych wydanych przez OECD. Wskazują na czynniki, jakie należy uwzględnić 
przy przeprowadzaniu szacowania. Pokazują przykłady sytuacji zastosowania 
szacowania. Zawarte w wytycznych przykłady pokazują wyliczenia pozio- 
mów cen, które mogą być wykorzystane do korygowania cen transferowych  
i w efekcie ustalania dochodu14.  

Warto rozważyć wprowadzenie do polskich przepisów powyższego rozwią-
zania. W Polsce występuje odrębne rozporządzenia dotyczące szacowania  
w przypadku stosowania cen transferowych15, jednakże w porównaniu z nie-
mieckimi wytycznymi są one znacznie uboższe. Oficjalnie publikowane wy-
tyczne mogą być pomocne nie tylko dla organów podatkowych stosujących 
przepisy, ale także podatników. Dają one podstawy do oceny, czy postępowanie 
służb skarbowych jest prawidłowe. Umożliwiają podatnikom również ocenę, czy 
przyjęte przez nich standardy ustalania cen transferowych są zbieżne z regułami 
stosowanymi przez organy podatkowe. Ograniczać to może ryzyko popełnienia 
błędu. Warto taką praktykę przyjąć także w Polsce. Co prawda, może powsta-
wać wątpliwość, czy tworzenie tak obszernych regulacji nie jest elementem 
zwiększającym skomplikowanie systemu. Jednak należy mieć na uwadze, że 
korekta cen transferowych i szacownie dochodu jest samo w sobie skompli-
kowaną materią. Wytyczne OECD dotyczące cen transferowych wydawane  
w kolejnych latach też są coraz bardziej obszerne16. Dlatego wydanie tego typu 
wytycznych dla polskich organów wydaje się być jak najbardziej właściwe. 

 
 

3. Nakładanie sankcji 
 
W ramach regulacji dotyczących szacowania podstawy opodatkowania 

wprowadzono szczególne rozwiązanie dotyczące nieprzedłożenia w terminie 
dokumentacji sporządzanej na potrzeby stosowania cen transferowych. Polega 

                                    
14 Schreiben betr. Grundsätze... 
15 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu 

określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania 
podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powią-
zanych (Dz.U. 2009, nr 160, poz. 1268 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia  
10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze 
oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych  
w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. 2009, nr 160, poz. 1267 z późn. zm.). 

16 Por. OECD, Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych 
oraz administracji podatkowych, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012; OECD, 
Transfer Pricing guidelines for multinational enterprises and tax administration, Paryż 2001; 
OECD, Verrechnungspreise und Multinationale Unternehmen. Bericht des Steuerausschuesses der 
OECD, 1979, Kolonia 1981. 
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ono na nałożeniu swoistej sankcji – „dodatku” do wartości szacunku, jeżeli 
ewidencje związane z transakcjami z zagranicą nie zostaną przez podatnika 
przedłożone. Ma on charakter dodatkowego zobowiązania podatkowego. Jeżeli 
podatnik narusza obowiązek prowadzenia ewidencji, nie przedkłada jej pomimo 
wezwań administracji skarbowej, ewentualnie czyni to po wyznaczonych termi-
nach lub jest ona nierzetelna, to organy podatkowe mają prawo do nałożenia 
„dodatku” Nałożenie tego „dodatku” jest aktem administracyjnym17. Przy czym 
warto zauważyć, że termin na przedłożenie dokumentacji został określony na  
60 dni od momentu zażądania jej okazania. Zarazem w przepisach przewidziano 
zakres sporządzanej dokumentacji oraz pewne wyjątki co do sposobu prowadze-
nia dokumentacji oraz terminu jej przedłożenia18. Obecnie obowiązujące regula-
cje określają rozmiary tej kary. Jej minimalna wartość wynosi 5000 euro. Zara-
zem zgodnie z przepisami wartość sankcji ustala się pomiędzy 5 a 10% dodat-
kowej kwoty dochodów, jaka została ustalona w wyniku skorygowania stosowa-
nych przez podatnika cen transferowych. W przypadku opóźnienia w złożeniu 
dokumentacji spełniającej wymagania określone w odrębnych przepisach istnie-
je możliwość dodatkowej sankcji. Sama kara z tego powodu może wynosić 
nawet 1 mln euro, minimum jednak 100 euro za każdy pełen dzień przekrocze-
nia terminu złożenia dokumentacji. Dodatkowo w przepisach określono szczegó-
łowe kwestie nakładania „dodatku”, a także możliwości jego uniknięcia19.  

Wprowadzanie swoistych sankcji w ordynacji podatkowej może być dysku-
syjne. Oczywiście, na omawiane rozwiązania należy patrzeć przez pryzmat 
całościowych norm wynikających z niemieckiej ordynacji podatkowej. Mają one 
służyć wykonaniu obowiązków nałożonych właśnie przez ordynację podatkową. 
Zasadniczo przewidziane są w niej regulacje dotyczące skutków popełniania 
oszustw podatkowych, w tym nakładania kar.  

Ogólnie należy mieć na uwadze, że sankcje nie zawsze muszą wynikać  
z przepisów prawa karnego. Ich występowanie może mieć różnorodny charakter. 
Jednakże przeniesienie powyższego rozwiązania wprost do polskiej ordynacji 
podatkowej niekoniecznie musi być uzasadnione. Generalnie20, w polskiej 
ordynacji podatkowej nie przyjęto jako reguły, aby sankcje były tam umiejsco-
wione. W przypadku nowelizacji (lub uchwalenia nowego kodeksu podatkowe-
go) nie należy zalecać ujęcia w przepisach dotyczących szacowania podstawy 
opodatkowania norm umożliwiających nakładanie sankcji. Oczywiście, nie 
można wykluczyć powstania takiej koncepcji ordynacji podatkowej, która z za-
łożenia miałaby również obejmować wszelkie regulacje o charakterze karnym. 

17 Art. 162, ust. 4 Abgabenordnung; R. Witczak, Die Schätzung…, s. 117. 
18 Art. 90, ust. 3 Abgabenordnung; M. Babi, H. Baumhoff, R. Bláhová i. in., Verrech-

nungspreis-… 
19 Art. 162, ust. 4 Abgabenordnung; M. Babi, H. Baumhoff, R. Bláhová i. in., Verrech-

nungspreis-… 
20 Poza wyjątkiem art. 262 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...  
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Wówczas niemieckie rozwiązania mogłyby służyć jako przykład wprowadzenia 
tego typu sankcji. Pozostaje jednak wątpliwość, czy zawieranie w ordynacji kar 
jest najlepszą propozycją. 

 
 

4. Metody szacowania podstawy opodatkowania 
 
Według niemieckich przepisów przy szacowaniu należy uwzględnić wszel-

kie okoliczności, jakie mogą mieć znaczenie21. Identyczne sformułowanie 
występuje w polskim systemie prawnym. Niemieckie normy nie określają 
wprost metod, jakie mogą zastosować organy podatkowe. W literaturze wskazu-
je się na możliwość wykorzystania różnych metod szacowania podstawy opo-
datkowania22. 

Ze względu na swój szeroki charakter szacowanie dotyczyć może także 
przypadków osiągania nieujawnionych źródeł dochodów. Regulacje nie wymie-
niają wprost metod szacowania, ale uznaje się za dopuszczalne stosowanie 
metod, które służą ustaleniu dochodu w przypadku nieujawnionych źródeł 
dochodów. W polskim systemie prawnym jest to instytucja odrębnie uregulowa-
na w podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto zwrócić uwagę, że 
zawiera ona elementy szacowania23. Wskazane byłoby ujęcie w jednym akcie 
prawnym przypadków szacowania. Wówczas w polskiej ordynacji podatkowej 
należałoby określić zasady ustalenia podstawy opodatkowania w oparciu  
o wartość poniesionych wydatków, jako jednej z dozwolonych metod szacunku.  

Wydaje się, że polskie regulacje, które wymieniają metody szacowania pod-
stawy opodatkowania, bardzo krótko je opisując24, są lepszym sposobem sfor-
mułowania przepisów. Dają większą ochronę podatników. Są też pewną wska-
zówką dla organów podatkowych. Nie należy zatem korzystać z niemieckich 
wzorców w tym zakresie i skreślać regulacji wymieniających metody szacowa-
nia podstawy opodatkowania.  

Jednakże warto zauważyć, że omawiane niemieckie przepisy są podstawą 
do wydawania wytycznych w zakresie stosowanych metod szacunku przez 
niemieckie organy podatkowe. Przykładowo można wskazać wytyczne w związku 
z szacowaniem podstawy opodatkowania przy niektórych popularnych rodzajach 
działalności gospodarczej. Zarazem tego typu formy działalności są narażone na 
próby nielegalnego zmniejszenia podatku poprzez zatajenie całości lub części 
przychodów. Zalicza się do nich przykładowo piekarnie, restauracje. W wytycz-

                                    
21 Art. 162, ust. 1 Abgabenordnung. 
22 Zob. szerzej R. Kuehn, A. von Wedelsaedt, Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung, 

Schaeffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, s. 403. 
23 Por. art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycz-

nych (tekst jednolity Dz.U. 2012, poz. 361 z późn. zm.). 
24 Por. art. 23 par. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa... 
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nych zawarte są dane dotyczące poprzedniego roku odnośnie do średniego 
dochodu i podatku, jaki płaciły określonego rodzaju przedsiębiorstwa. Zwykle 
wytyczne są wydawane na określony rok z informacjami dotyczącymi poprzed-
niego roku. W wytycznych zawarte są również zasady ustalania przychodów  
z otrzymanych nieodpłatnie towarów25.  

Takie rozwiązanie ma zalety i wady. Podatnik może się bronić, że jego sy-
tuacja jest odmienna od ustalonej średniej. W efekcie i tak organy podatkowe nie 
będą mogły skorzystać z tego typu danych, lecz muszą same ustalać porówny-
walne przedsiębiorstwa w celu oszacowania podstawy opodatkowania. Jednakże 
wystąpić mogą sytuacje, kiedy dany podatnik nie współpracuje z organami 
podatkowymi, nie udziela informacji lub też informacje są wątpliwe lub nie-
prawdziwe. Wówczas można potraktować zawarte w wytycznych dane, jako 
podstawę, która może być wykorzystana do przeprowadzenia szacowania. Sam 
fakt istnienia takiego źródła może skłaniać niektórych podatników do udziału  
w wyjaśnieniu dokładnym stanu faktycznego. Zatem można zalecić przygoto-
wywania w podobnym zakresie wytycznych przez polskie Ministerstwo Finan-
sów. Rozważyć można nawet krok dalszy – rozszerzenie tych wytycznych. 
Można wzorować się także na niemieckich wytycznych dotyczących cen transfe-
rowych. Polskie wytyczne mogłyby zawierać dokładny opis metod szacowania 
podstawy opodatkowania (niekoniecznie związanych tylko cenami transfero-
wymi). Wymienione mogłyby być czynniki, jakie należy uwzględnić przy sza-
cowaniu podstawy opodatkowania. Również warto zawrzeć przykłady zastoso-
wania poszczególnych metod. Opublikowanie takich wytycznych może być 
pomocne zarówno dla organów podatkowych stosujących przepisy, jak i dla 
podatników. Pracownikom organów ułatwić mogą wykorzystanie metod sza-
cunku. Natomiast podatnikom dają podstawę do oceny, czy postępowanie służb 
skarbowych jest prawidłowe. 

 
 

Zakończenie 
 
Niemieckie regulacje dotyczące szacowania podstawy opodatkowania za-

warte w ordynacji podatkowej mogą w pewnym zakresie służyć jako przykład 
rozwiązań, które warto zastosować w polskim systemie. 

Przy wykorzystywaniu niemieckich doświadczeń powinno się mieć na uwa-
dze, iż tworzeniu regulacji podatkowych o charakterze ogólnego prawa powinny 
przyświecać myśli przewodnie, cele, jakim mają służyć poszczególne rodzaje 
norm. Analizując niemieckie przepisy dotyczące szacowania podstawy opodat-
kowania, widać powiązania systemowe zarówno z innymi regulacjami zawarty-
mi w ordynacji podatkowej, jak i innymi aktami prawnymi. Taki sposób tworze-

                                    
25 Por. Richtsatzsammlung 2011, wyd. el. Baza danych Beck (dostęp 22.06.2013). 
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nia przepisów oczywiście warto przenieść w przypadku nowelizacji lub uchwa-
lania nowej ordynacji podatkowej. Również niektóre zapisy mogą być wykorzy-
stane w polskich normach. Warto jednak dokładnie je rozważyć przy pracach, 
jakie są lub będą prowadzone w związku z nowelizacją lub uchwalaniem nowej 
ordynacji podatkowej. Jednym z elementów, który jest godny rozważenia, jest 
uznanie szacowania podstawy opodatkowania w ordynacji podatkowej jako 
podstawy do dokonywania wszelkiego szacunku w prawie podatkowym. Ozna-
cza to również objęcie regułami szacowania podstawy opodatkowania w ordy-
nacji podatkowej ustalenia dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów czy 
też szacowania w związku z wykorzystywaniem cen transferowych. Nie wyklu-
cza to zastosowania szczególnych sposobów ustalenia podstawy opodatkowania, 
jeśli konkretne przepisy będą tak stanowić. Możliwe jest stworzenie w ramach 
instytucji szacowania zawartej w ordynacji reguł dotyczących tylko niektórych 
zagadnień jak np. ustalenie dochodu w drodze szacunku w przypadku stosowa-
nia cen transferowych. Godne polecenia jest również wydawanie bardzo szcze-
gółowych wytycznych. Mogą być one odrębne dla przedsiębiorstw stosujących 
ceny transferowe lub innych przypadków, kiedy następuje szacowanie. Pomocne 
mogą być zarówno dla podatników, jak i organów podatkowych. 

Jednak nie wszystkie przepisy powinny być przenoszone do polskiego sys-
temu podatkowego. Należy uznać, że regulacji dotyczących nakładania sankcji 
za nieskładanie dokumentacji podatkowej nie warto zamieszczać w polskim 
odpowiedniku ordynacji podatkowej. Nie oznacza to, że niektóre przepisy 
dotyczące dokumentacji w przypadku stosowania cen transferowych nie mogły-
by być przeniesione do ustaw o podatkach dochodowych. Takie działania 
wymagałyby przeprowadzenia dokładnej analizy ich skutków. Przeniesienie 
sankcji do ordynacji podatkowej może być zasadne w sytuacji, gdy zostałaby 
wdrożona koncepcja ordynacji zawierającej również wszelkie sankcje związane 
ze stosowaniem przepisów podatkowych. 
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Streszczenie  

Zarówno polska jak i niemiecka ordynacja podatkowa zawiera przepisy dotyczące 
szacowania podstawy opodatkowania. Przedstawiono niemieckie przepisy w zakresie 
szacowania podstawy opodatkowania. Wskazano na przyczyny szacowania. Omówiono 
warunki szacowania w przypadku stosowania cen transferowych. Zaprezentowano za-
sady nakładania sankcji. Przedstawiono reguły dotyczące metod szacowania. W artyku-
le oceniono możliwość wykorzystania niemieckich reguł związanych z szacowaniem 
podstawy opodatkowania w polskim systemie podatkowym. 
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Summary  

THE GERMAN PROVISIONS ON ESTIMATNION OF TAX BASE IN TAX 
ORDINANCE – CONCLUSIONS FOR POLAND – SELECTED ISUESS 

Either the Polish and German tax ordinance have provisions concerning estima-
tion of tax base. The German provisions on estimation of tax base were given. The 
causes of estimation of tax base were indicated. The conditions of estimation in case of 
transfer pricing were discussed. The rules of punishment were presented. The provi-
sions of the methods of estimating of tax base was given. In the article the possibility of 
use the German provisions concerning estimation of tax base in the Polish tax system 
was discussed. 
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NIERUCHOMOŚĆ ROLNA W KONTEKŚCIE UJĘCIA 
RACHUNKOWEGO I PODATKOWEGO 

Wstęp 
 

Gwałtowny rozwój rolnictwa jak również proces jego komercjalizacji po-
wodują, że kategoria nieruchomości rolnej nadal odgrywa szczególną rolę  
w funkcjonowaniu gospodarki naszego kraju. Polska od wieków jest krajem 
rolniczym. Wzrost znaczenia, pozycja dużych gospodarstw rolnych, przystąpie-
nie do Unii Europejskiej oraz związana z tym konieczność harmonizacji przepi-
sów prawa, a także potrzeby fiskalne państwa powodują, że regulacja podatkowa 
w odniesieniu do nieruchomości rolnej podlega dynamicznym przeobrażeniom.  

Celem artykułu jest zaprezentowanie problematyki podatkowo-rachunkowej 
nieruchomości rolnej. Dodatkową motywacją do podjęcia tego tematu jest 
planowana zmiana zasad naliczania podatku dochodowego. Premier Donald 
Tusk zapowiadał zmiany w systemie KRUS oraz opodatkowaniu rolników  
w swoim expose w listopadzie 2011 r. Początkowo rolnicy mieli zostać objęci 
zasadami ogólnymi podatku dochodowego już od stycznia 2013 r., co nie zostało 
zrealizowane. Obecnie Ministerstwo Finansów wskazuje na datę zbliżoną do 
stycznia 2014 r. Trudno jest jednak mówić o konkretnych rozwiązaniach, po-
nieważ nie są one jeszcze sformalizowane. Niniejsza publikacja zawiera propo-
zycję sposobu wyceny i ujawniania w księgach rachunkowych nieruchomości 
rolnej. 

 
 

1. Nieruchomość rolna i pojęcia z nią związane 
 
W odniesieniu do obszarów wiejskich funkcjonuje wiele pojęć dotyczących 

przestrzeni. Kilka spośród nich to pojęcia prawne posiadające definicje norma-
tywne. Przed przystąpieniem do omawiania kontekstu podatkowego i rachunko-
wego warto uporządkować terminologię poprzez wyjaśnienie znaczenia pojęcia 
„nieruchomość rolna” oraz dwóch pojęć, których nieruchomość ta jest składową, 
czyli „gospodarstwa rolnego” oraz „przedsiębiorstwa rolnego”. 

                                    
  Doktorant, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. 
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Pojęcie „nieruchomość rolna” funkcjonuje w języku prawniczym jako po-
siadające kilka definicji legalnych. W zależności od ustawy podlega ono odpo-
wiedniej konkretyzacji. Stosownie do postanowień art. 461 Kodeksu cywilnego1 
nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub 
mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnic-
twie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji 
ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Nieruchomość rolna nie jest zatem odrębnym 
rodzajem nieruchomości. Może to być przykładowo nieruchomość gruntowa 
niezabudowana lub zabudowana, ale także nieruchomość budynkowa. Kryterium 
kwalifikującym daną nieruchomość jako rolną jest rzeczywisty fakt lub hipote-
tyczne założenie jej wykorzystywania na konkretną działalność, której przymio-
ty opisano w Kodeksie cywilnym. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Nieruchomość rolna wg ustawy  
o kształtowaniu ustroju rolnego 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1 Relacje ustawowych definicji nieruchomości rolnej 
Źródło: opracowanie własne. 

 

                                    
1 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm. 
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Innym aktem prawa definiującym nieruchomość rolną na poziomie ustawo-
wym jest ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego2. Zawiera ona definicję odsyła-
jącą do kodeksu cywilnego, lecz o zawężonym charakterze. Na potrzeby ustawy 
przyjęto bowiem, że nieruchomość rolna jest tak samo definiowana jak  
w kodeksie cywilnym, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach 
przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż 
rolne. Wprowadzono zatem dodatkowe kryterium kwalifikujące. Dla ustalenia, 
czy w konkretnym przypadku mamy do czynienia z nieruchomością rolną, 
konieczne jest sprawdzenie przeznaczenia w planie miejscowym. Wzajemną 
relację postanowień obu ustaw przedstawia rysunek 1. 

Według ustawy o podatku rolnym3 za gospodarstwo rolne uważa się obszar 
gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, 
stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, 
osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej 
osobowości prawnej. 

Przedstawienie powyższych definicji nieruchomości rolnej nie wyczerpuje 
kontekstu poruszanego zagadnienia na potrzeby podatkowe i rachunkowe.  
W ujęciu obszarowo-funkcjonalnym bardzo istotne jest wyodrębnienie przez 
ustawodawcę pojęcia „gospodarstwo rolne”. Gospodarstwo rolne jest definio-
wane w kilku aktach prawnych, z których trzy uznać można za najistotniejsze.  

Według postanowień art. 55 Kodeksu cywilnego za gospodarstwo rolne 
uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, 
urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną 
całość gospodarczą, oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego. Ustrojowo, niejako w opozycji do wielkich przedsię-
biorstw rolnych, w polskim prawodawstwie wprowadzono zasadę rodzinnego 
charakteru gospodarstwa rolnego. Za gospodarstwo rodzinne zgodnie z art. 5 
ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego uważa się gospodarstwo rolne 
prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz w którym łączna powierzchnia 
użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha. Z kolei za rolnika indywidualnego 
uważa się osobę fizyczną, będącą właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości 
rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha, 
prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne, posiadającą kwalifikacje rolnicze, 
zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości 
rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa. 

Nieco inaczej gospodarstwo rolne ujmuje ustawa o podatku rolnym, w myśl 
której gospodarstwo to obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów 
i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na 
użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności 

                                    
2 Ustawa z 11 kwietnia 2003 r. O kształtowaniu ustroju rolnego, Dz.U. 2003, nr 64, poz. 592 

ze zm. 
3 Ustawa z 15 listopada 1984 r. O podatku rolnym, Dz.U. 1984, nr 52, poz. 268 ze zm. 
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gospodarczej innej niż rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub  
1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu 
osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, 
nieposiadającej osobowości prawnej.  

W odróżnieniu od wymienionych wcześniej kategorii, w polskim ustawo-
dawstwie, mimo rozwoju rolnictwa i procesu jego komercjalizacji, nie nastąpiło 
wyodrębnienie się przedsiębiorstwa rolnego jako kategorii prawnej. Mimo to 
widoczna jest pewna ewolucja regulacji prawnej od gospodarstwa rolnego do 
przedsiębiorstwa i kształtowanie się niektórych elementów właściwych dla 
prawnej kategorii przedsiębiorstwa rolnego. Bez wątpienia jest to proces w toku. 
Z uwagi na liczne wyłączenia i specjalne traktowanie gospodarstw rolnych 
zasadne jest twierdzenie, że prowadzenie działalności rolniczej to pewien 
szczególny rodzaj działalności gospodarczej, a gospodarstwo rolne może być 
traktowane jako szczególny rodzaj przedsiębiorstwa4.  

 
 

2. Zasady naliczania podatku rolnego 
 
Nieruchomości rolne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieru-

chomości. Na chwilę obecną grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i bu-
dynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użyt-
kach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej innej niż działalność rolnicza podlegają w Polsce opodatkowaniu 
podatkiem rolnym zgodnie z ustawą o podatku rolnym. 

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:  
1) dla gruntów gospodarstw rolnych (w rozumieniu przedstawionym po-

wyżej) – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, 
rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków 
oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,  

2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji grun-
tów i budynków. 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:  
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w pkt 1, równowar-

tość pieniężną 2,5 q żyta, 
2) od 1 ha gruntów, o których mowa w pkt 2, równowartość pieniężną 5 q 

żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku 
poprzedzającego rok podatkowy. 

Średnią cenę skupu, o której mowa wyżej, ustala się na podstawie komuni-
katu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w „Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej. Monitor Polski” w terminie 20 dni po 

                                    
4 P. Czechowski (red.), Prawo rolne, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 111–114. 
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upływie trzeciego kwartału. Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu 
przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. 
Powierzchnię przeliczeniową uzyskuje się poprzez przemnożenie powierzchni 
fizycznej przez odpowiedni przelicznik podany w ustawie. 

 
Pp = Pf × w 

gdzie: 
Pp  – powierzchnia przeliczeniowa w hektarach przeliczeniowych, 
Pf  – powierzchnia fizyczna w hektarach wg rejestru gruntów, 
w  – przelicznik. 
 
Przeliczniki powierzchni użytków rolnych są ustalone w ustawie i zależą od 

rodzaju użytku, okręgu podatkowego oraz klasy bonitacyjnej użytku. 
 
 

3. Klasyfikacja i struktura gruntów rolnych w Polsce 
 
Grunty dzielą się na różne grupy, biorąc pod uwagę daną ich cechę. Używa-

nych klasyfikacji gruntów jest wiele. Najpopularniejszą spośród nich jest ta 
odwołująca się do kryterium faktycznego sposobu ich użytkowania. Jest ona 
wykorzystywana przez ośrodki badawcze, w tym Główny Urząd Statystyczny.  
Z kolei najbardziej formalną klasyfikacją, uwzględniającą faktyczny sposób 
użytkowania, jest klasyfikacja według Rozporządzenia w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków5. Stosownie do § 67 Rozporządzenia użytki gruntowe wy-
kazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy: 

1) użytki rolne, 
2) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, 
3) grunty zabudowane oraz zurbanizowane, 
4) użytki ekologiczne, 
5) nieużytki, 
6) grunty pod wodami, 
7) tereny różne. 
Zaprezentowana wyżej kolejność nie jest przypadkowa. W kwietniu 2007 r. 

opublikowano Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju6.  
Z opracowanego przez ówczesne Ministerstwo Budownictwa raportu jedno-
znacznie wynika, że obszar użytków rolnych stanowi największą część po-
wierzchni kraju. Proporcja udziału w powierzchni prezentuje się następująco: 

                                    
5 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.  

w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz.U. 2001, nr 38, poz. 454 ze zm.  
6 Polska przestrzeń, Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju, Ministerstwo 

Budownictwa, Warszawa 2007. 
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4. Propozycje sposobu wyceny i ujawnienia nieruchomości rolnej  
w księgach rachunkowych 

 
Rzeczowe aktywa trwałe stanowią niezmiernie ważny element każdego go-

spodarstwa rolnego. Stanowią one nie warsztat pracy dla rolnika i jego rodziny, 
ale również miejsce jego zamieszkania. Proponowane zmiany w opodatkowaniu 
rolników, które wejdą w życie wraz z rokiem 2014, nasuwają szereg pytań. 
Zmiana ma polegać głównie na zastąpieniu podatku rolnego podatkiem docho-
dowym. Ustalenie dochodu wymaga prowadzenia ewidencji księgowej. Ewiden-
cja taka wymaga sporządzenia wykazu rzeczowych aktywów trwałych i ich 
wyceny. W tej części pracy zaprezentowane zostaną zasady ujmowania tych 
składników majątku w księgach rachunkowych. 

Bilans jednostki prezentuje majątek, jakim ona dysponuje oraz źródła jego 
finansowania. W aktywach trwałych wyróżniona jest pozycja rzeczowych 
aktywów trwałych. Składają się na nią środki trwałe, środki trwałe w budowie 
oraz zaliczki na środki trwałe w budowie. 

 
Tabela 2. Bilans uproszczony z wyszczególnieniem rzeczowych aktywów trwałych 

 
AKTYWA 

 
A. AKTYWA TRWAŁE 
I. Wartości niematerialne i prawne 
II. Rzeczowe aktywa trwałe 

1. Środki trwałe 
a) grunty (w tym prawo użytkowania 
wieczystego gruntu) 
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 
c) urządzenia techniczne i maszyny 
d) środki transportu 
e) inne środki trwałe 

2. Środki trwałe w budowie 
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 

III. Należności długoterminowe 
IV. Inwestycje długoterminowe 
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokre-
sowe 
 
B. AKTYWA OBROTOWE 
I. Zapasy 
II. Należności krótkoterminowe 
III. Inwestycje krótkoterminowe 
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokre-
sowe 
 
AKTYWA RAZEM 

PASYWA 
 
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 
(wielkość ujemna) 
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 
VIII. Zysk (strata) netto 
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obroto-
wego (wielkość ujemna) 
 
 
 
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA 
I. Rezerwy na zobowiązania 
II. Zobowiązania długoterminowe 
III. Zobowiązania krótkoterminowe 
IV. Rozliczenia międzyokresowe 
 
 
 
 
PASYWA RAZEM

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy o rachunkowości.  
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W tabeli 1 zaprezentowano bilans uproszczony oraz strukturę rzeczowych 
aktywów trwałych. Wszystkie z wymienionych w tabeli środków trwałych 
wchodzą w skład gospodarstwa rolnego. Na nieruchomość rolną mogą się więc 
składać takie składniki majątku, jak: grunty, prawo do użytkowania wieczyste-
go, budowle i budynki oraz spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego. Najczę-
ściej na nieruchomość rolną składają się w grunty, które stanowią podstawowy 
czynnik produkcji w rolnictwie, jakim jest ziemia oraz budynki i budowle 
stanowiące zabudowania gospodarskie, takie jak: obory, kurniki, chlewnie, 
silosy, stodoły, płyty, dojarnie, garaże itd. Ich udział w danym gospodarstwie 
rolnym jest zależny przede wszystkim od kierunku głównej produkcji (np. 
uprawa zbóż, hodowla świń czy też bydła mlecznego).  

Środki trwałe zostały sklasyfikowane zgodnie z klasyfikacją środków trwa-
łych (KŚT). Zgodnie z nią środki trwałe sklasyfikowano w 10 grupach7: 

0. Grunty 
1. Budynki i lokale 
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
3. Kotły i maszyny energetyczne 
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 
5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 
6. Urządzenia techniczne 
7. Środki transportu 
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 
9. Inwentarz żywy. 
Na gospodarstwo rolne składają się takie elementy, jak: grunty, budynki go-

spodarskie, różnego rodzaju obiekty inżynierii lądowej i wodnej, na stałe za-
montowane kotły i maszyny energetyczne czy też urządzenia techniczne. 

Jak już wcześniej wspomniano, grunty stanowiące nieruchomość rolną mo-
gą należeć do takich grup, jak: użytki rolne, użytki leśne, użytki ekologiczne, 
nieużytki, grunty pod wodami oraz grunty zabudowane (tzw. siedlisko). Użytki 
rolne stanowią grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne 
zabudowane, grunty pod stawami oraz rowy. W gospodarstwie mogą również 
występować grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione. Gruntami zabudowa-
nymi będą tereny mieszkaniowe (gospodarstwo to miejsce zamieszkania rolnika) 
oraz inne tereny zabudowane. Dodatkowo można wyróżnić tereny komunikacyj-
ne, głównie drogi. W czasach funkcjonowania folwarków, a później PGR mogły 
występować jeszcze tereny kolejowe8.  

Budynki będą miały charakter mieszkalny i niemieszkalny. Budynek to 
obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

                                    
7 http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kst/3,1,280,urzadzenia-techniczne.html (dostęp 21.05.2013). 
8 Klasyfikacji dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Bu-

downictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji…, § 67. 
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przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach9. Do budynków 
zaliczymy budynki służące do hodowli zwierząt gospodarskich, przechowywania 
płodów rolnych, garaże i inne obiekty wykorzystywane w produkcji rolnej. 

Obiekty inżynierii wodnej i lądowej mogą stanowić budowle, czyli obiekty 
niebędące budynkami lub obiekty małej architektury. Mogą to być np. fundamenty 
poda maszyny, urządzenia, części budowlane maszyn i urządzeń, wiaty itd. 

Kotły i maszyny energetyczne w gospodarstwie rolnym będą obejmowały 
głównie takie obiekty jak kotły grzejne i parowe, zespoły prądotwórcze, stanowią-
ce samodzielne obiekty. Mogą to być kotły grzewcze, koła wodne (młyn wodny, 
elektrownia wodna, wiatraki itd.) oraz fundamenty i podpory tych urządzeń. 

Urządzenia techniczne będą stanowiły zbiorniki naziemne wewnątrz bu-
dynków i budowli, np. na paliwa, mleko, gnojowicę, transformatory, dźwigi 
osobowe i towarowe, wciągarki, kołowroty, suwnice, urządzenia klimatyzacyjne 
i wentylacyjne, wagi pojazdowe itd. Ich występowanie zapewne będzie zależne 
od charakteru produkcyjnego gospodarstwa rolnego i jego wielkości. W dobie 
rozwoju ekologicznych rozwiązań pojawiają się urządzenia do oczyszczania 
wody w postaci przydomowych oczyszczalni ścieków, które dość często insta-
lowane są w gospodarstwie rolnym. 

Rzeczowe aktywa podlegają wycenie zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy  
o rachunkowości10. Zgodnie z ustawą środki trwałe wyceniane są według ceny 
nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszo-
nych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty 
ich wartości. W przypadku gospodarstwa rolnego dziedziczonego od kilku 
pokoleń pojawić się może problem z określeniem ceny nabycia lub kosztów 
wytworzenia z uwagi np. na dużą odległość w czasie, brak odpowiednich infor-
macji o kosztach wytworzenia lub dokumentów umożliwiających ustalenia tych 
wartości. W takim przypadku postępuje się zgodnie z art. 28. ust. 2. ustawy  
i składnik majątku dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub 
podobnego przedmiotu. Należy się tutaj jeszcze odnieść do art. 28 ust. 5 i 6 
przytaczanej ustawy. Do wyceny składnika majątku można wykorzystać cenę 
sprzedaży netto składnika11 lub wartość godziwą12. W przypadku ustalania tych 

 9 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006, nr 156, poz. 1118, ze zm.), 
art. 3, pkt 2. 

10 Ustawa z 29 września 1994 r. O rachunkowości (Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591, ze zm.). 
11 Zgodnie z ustawą o rachunkowości (art. 28 ust. 5), za cenę (wartość) sprzedaży netto skład-

nika aktywów przyjmuje się możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę jego sprzedaży, bez 
podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszoną o rabaty, opusty i inne podobne 
zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokona-
niem tej sprzedaży, a powiększoną o należną dotację przedmiotową. Jeżeli nie jest możliwe usta-
lenie ceny sprzedaży netto danego składnika aktywów, należy w inny sposób określić jego wartość 
godziwą na dzień bilansowy. 

12 Zgodnie z ustawą o rachunkowości (art. 28 ust. 6), za wartość godziwą przyjmuje się kwo-
tę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na 
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cen uzasadnionym wydaje się skorzystanie z usług rzeczoznawcy majątkowego. 
Prawidłowe ustalenie wartości, to również prawidłowy sposób naliczania amor-
tyzacji. 

Środki trwałe są amortyzowane, z wyjątkiem gruntów, które nie służą do 
wydobycia kopalin metodą odkrywkową (takie nie wystąpią w gospodarstwie 
rolnym). W nieruchomości rolnej amortyzowane będą wiec budynki, budowle, 
kotły i maszyny energetyczne oraz urządzenia techniczne. Amortyzacji dokonuje 
się drogą planowego, systematycznego rozłożenia na raty wartości początkowej 
w oparciu o przewidywany okres użytkowania. W celu wyboru odpowiedniej 
metody amortyzacji należy zapoznać się z ustawą o podatku dochodowym 
(najlepiej dokonywać amortyzacji od razu dla celów podatkowych). Metody, 
jakie są do wyboru zgodnie z przepisami ustaw, to13:  
• metoda liniowa, 
• metoda degresywna, 
• metoda jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, 
• metoda obniżonych stawek, 
• metoda indywidualnego ustalania stawek. 

Oprócz ustawy o rachunkowości stosowane są jeszcze międzynarodowe 
standardy rachunkowości. Standard, który odnosi się do rzeczowych aktywów 
trwałych to MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”. MSR w przeciwieństwie do 
ustawy o rachunkowości zawiera wiele wskazówek dotyczących ujmowania 
środków trwałych, a w szczególności nakładów poniesionych na nie. MSR 16 
ma na celu regulację uznawania, wyceny, ewidencji oraz ujawniania rzeczowych 
składników majątku trwałego. MSR 16 nie obejmuje takich aktywów, jak: 
• aktywa przeznaczone do sprzedaży (MSSF 5), 
• aktywa biologiczne (MSR 41), 
• aktywa inwestycyjne (MSR 40). 

Według MSR 16 wycena pozyskanych i użytkowanych przez jednostkę 
środków trwałych może odbywać się na podstawie14: 
• ceny nabycia lub kosztu wytworzenia (parametry wstępnej wyceny), 

warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepo-
wiązanymi ze sobą stronami. Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się  
w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przepro-
wadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość była znacząca. Cenę rynkową aktywów finansowych 
posiadanych przez jednostkę oraz zobowiązań finansowych, które jednostka zamierza zaciągnąć, 
stanowi zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna, natomiast cenę rynkową aktywów finansowych, 
które jednostka zamierza nabyć, oraz zaciągniętych zobowiązań finansowych stanowi zgłoszona 
na rynek bieżąca oferta sprzedaży. 

13 Ustawa z 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010, nr 51, 
poz. 307; ostatnia zmiana w Dz.U., nr 75, poz. 473, z późn. zm.) lub ustawa z 15 lutego 1992 r.  
O podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2000, nr 54, poz. 654 ze zm.). 

14 K. Winiarska (red.), MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe, Difin, Warszawa 2007, s. 17. 
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• wartości bilansowej, 
• wartości podlegającej amortyzacji. 

Do wstępnej wyceny rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywana mo-
że być cena nabycia lub koszt wytworzenia. Często zdarza się tak, że nie 
można ich ustalić, wtedy wykorzystana powinna być wartość godziwa (odwzo-
rowująca oczekiwania rynku). Wartość bilansowa środka trwałego to kwota, 
jaka wykazywana jest w bilansie. Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są  
w wartości netto, czyli po pomniejszeniu o odpisy umorzeniowe. Rzeczowe 
aktywa trwałe są ujmowane w bilansie, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że 
jednostka uzyska przyszłe korzyści ekonomiczne związane ze składnikiem 
aktywów, a cenę nabycia albo koszt wytworzenia składników aktywów jed-
nostki można wycenić wiarygodnie. Warunek wiarygodnej wyceny w przy-
padku składników nieruchomości rolnej powoduje, że warto zastanowić się 
nad sporządzeniem wyceny przez rzeczoznawcę. Gospodarstwo rolne jest 
specyficzną nieruchomością. Z uwagi na tę specyfikę dokonanie wyceny jest 
trudne i nieszablonowe. 

Prawidłowa wycena składników majątku oraz ustalenie stawek amortyzacji 
pozwala na określenie kosztów z tego tytułu na odpowiednim poziomie, a tym 
samym prawidłowe obliczenie wyniku przedsiębiorstwa. W nieruchomości 
rolnej elementem, który niewątpliwie będzie amortyzowany, są zabudowania. 
Należy optymalizować majątek związany z produkcją. Wahania cen produktów 
rolnych dość często wymuszają na rolnikach zmiany w profilu produkcji. Wyda-
je się więc, że ewidencja księgowa może być pomocna w zmniejszeniu obciążeń 
podatkowych w takich sytuacjach W nowo zakładanym gospodarstwie rolnym 
dość łatwo będzie można ustalić cenę nabycia oraz koszty wytworzenia (budo-
wy) składników nieruchomości. Poszukać należałoby jednak modelowego 
rozwiązania dla gospodarstw, które do tej pory nie prowadzą żadnej ewidencji 
księgowej, a na skutek zmian od 2014 r. będą musiały zaprowadzić księgi 
rachunkowe i inwentarz.  

Pojęcie środka trwałego jest zdefiniowane w podobny sposób w MSR 16  
i ustawie o rachunkowości są podobne. Zgodnie z art. 3 ust 1, pkt 15 ustawy  
o rachunkowości, „do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe  
i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności 
dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby 
jednostki”. MSR 16 wyłącza inwentarz żywy, ponieważ ujmuje go MSR 41. 

Jeśli chodzi o początkowe ujęcie w księgach rachunkowych rzeczowych ak-
tywów trwałych, to MSR oraz ustawa o rachunkowości postulują cenę nabycia 
lub koszt wytworzenia. Definicje tych wartości jest zbliżona.  

Warto zastanowić się nad użytecznością danych księgowych pozyskanych 
w ramach prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym. Zgodnie  
z teorią transakcyjną dokonywany jest pomiar rentowności na potrzeby fiskalne 

 



Mateusz Bielewski, Damian Paprocki 

 

166 

państwa oraz kontrolne na użytek właściciela. Na podstawie teorii wartości 
prowadzenie rachunkowości ma na celu ukazanie sytuacji finansowej i aktualnej 
wartości kapitału własnego na potrzeby właściciela oraz innych podmiotów.  

Zmiany podatkowe, które czekają rolników od 2014 r., będą wymagały 
prowadzenia ewidencji środków trwałych, a są one niewątpliwie składowymi 
nieruchomości rolnej. Księgi podatkowe, jak i księgi rachunkowe wymagają 
ustalenia wartości tych składników majątku, chociażby dla celów amortyzacji. 
W przypadku zakładania tej ewidencji w gospodarstwach już funkcjonujących 
słuszne wydaje się dokonanie ich wyceny w wartości godziwej lub cenie sprze-
daży netto. Wyceny tej powinien dokonać rzeczoznawca majątkowy, z uwagi na 
umiejętność posługiwania się odpowiednimi narzędziami do wyceny. Zrozumia-
łe jest, że dla małych gospodarstw może to być kłopot. Podatek dochodowy ma 
objąć gospodarstwa o powierzchni powyżej 6 ha użytków. Dla małych i średnich 
gospodarstw (do ok. 50 ha) koszty tej wyceny mogą być znaczące. Dla podmio-
tów większych rzetelnie dokonana wycena wydaje się być istotna z uwagi na to, 
że gospodarstwo rolne w Polsce powoli staje się specyficznym przedsiębior-
stwem, które konkuruje na rynku, dostarczając specyficznych produktów. Może 
być ono jak każde przedsiębiorstwo sprzedane przez właściciela, a to wymaga 
ustalenia odpowiedniej kwoty transakcji. 

W chwili obecnej nie ma jednoznacznych wskazówek, kto i w jaki sposób 
dokona wyceny oraz czy będzie w ogóle wprowadzony taki obowiązek. Jednak 
ustawy o podatku dochodowym wymagają ustalenia dochodu. Dochód stanowią 
przychody pomniejszone o koszty uzyskania. Jednym z kosztów jest amortyza-
cja, która obliczana jest w oparciu o wartość ewidencyjną środków trwałych. 

 
 

Zakończenie 
 
Ewolucja unormowań prawnych w odniesieniu do nieruchomości rolnej wy-

raźnie wskazuje, że objęcie tej kategorii zmodyfikowaną regulacją podatkową 
oraz nową regulacją rachunkową jest tylko kwestią czasu. Przed ustawodawcą 
oraz rolnikami stoją nowe wyzwania. Gospodarstwo rolne dysponuje bowiem 
dużą ilością rzeczowych aktywów trwałych. Są to nie tylko maszyny i urządze-
nia techniczne ale przede wszystkim właśnie nieruchomości, w tym grunty oraz 
budynki trwale z nimi związane. Nieruchomości, jako element majątku gospo-
darstwa rolnego, są niezmiernie istotnym czynnikiem produkcji. Wprowadzenie 
podatku dochodowego w indywidualnym gospodarstwie rolnym będzie wyma-
gało postrzegania rolnika jako przedsiębiorcy, który powinien prowadzić pewną 
formę ewidencji księgowej (księgi podatkowe lub rachunkowe) umożliwiającą 
ustalenie dochodu na podstawie wykazanych przychodów i kosztów. 
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Streszczenie 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono różne definicje pojęć „nieruchomość 
rolna”, „gospodarstwo rolne” oraz „przedsiębiorstwo rolne”. Nieruchomość rolna jest 
integralną jednostką wchodzącą w skład każdego gospodarstwa lub przedsiębiorstwa 
rolnego. 

W części pierwszej artykułu zostały wyjaśnione i opisane podstawowe pojęcia 
związane z powyższymi zagadnieniami. Część druga przedstawia i objaśnia zasady na-
liczania podatku rolnego, natomiast w trzeciej części zaprezentowana została klasyfika-
cja gruntów rolnych w Polsce. 

W publikacji zawarte są również ewentualne alternatywne możliwości księgowe-
go ujęcia nieruchomości rolnej po wejściu w życie zapowiadanych zmian dotyczących 
podatku dochodowego, opracowane na podstawie ustawy o rachunkowości oraz  
MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe. Co więcej, ukazano możliwe rozwiązania dotyczące 
wyceny nieruchomości rolnej. 

Wprowadzenie podatku dochodowego w indywidualnym gospodarstwie rolnym 
będzie wymagało postrzegania rolnika jako przedsiębiorcy, który będzie musiał prowa-
dzić jakąkolwiek formę ewidencji księgowej (księgi podatkowe lub rachunkowe) 
umożliwiającą ustalenie dochodu na podstawie wykazanych przychodów i kosztów. 
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Wynika to z postępującego procesu wdrażanego przez Unię Europejską, który zachęca 
rolników stających w obliczu fundamentalnych zmian ich rynku i przemysłu, do myśle-
nia jak przedsiębiorcy i do podejmowania strategicznych decyzji dotyczących przyszło-
ści ich przedsiębiorstw. 
 

Summary 

AGRICULTURAL PROPERTY IN THE CONTEXT OF ACCOUNTING 
APPROACH AND TAX TREATMENT 

The study focuses on the different definitions of “agricultural property”, “agricul-
tural holding” and “agricultural undertaking”. Agricultural property is an integral part 
of every farm or agricultural undertakings. 

First part of the article provides both the explanation and descriptions of the basic 
concepts associated with the above-mentioned issues. The second part presents and ex-
plains the rules of the agricultural tax, while the third one shows the classification of 
agricultural land in Poland. 

The publication also discusses possible alternatives of accounting approach to ag-
ricultural property after the entry into force of the announced changes to the income 
tax, by making use of such regulatory acts as the Accounting Law and IAS 16 “proper-
ty, plant and equipment”. Furthermore, there are provided some possible solutions re-
garding the valuation of agricultural real estate. 

The introduction of income tax in individual farm will require the perception of 
farmer as a trader, who will be obliged to carry out any form of accounting records (tax 
ledger or accounts) for the purpose of calculating income on the basis of reported in-
come and expenses. It is determined by the on-going aim of the UE is to encourage 
farmers faced with fundamental changes in their market place and industry to think like 
business people and take strategic decisions about the future of their businesses. 

 



 

DAMIAN PAPROCKI 

PODATEK DOCHODOWY W ROLNICTWIE A KSIĘGI 
RACHUNKOWE – WIDMO ZMIAN  

DLA POLSKIEGO ROLNIKA 

Wstęp 
 

Od kilku lat w prasie oraz na portalach branżowych pojawiają się artykuły 
na temat planów wprowadzenia podatku dochodowego dla rolników. W roku 
2011 premier Donald Tusk w swoim expose zapowiedział, że rolnicy będą 
prowadzić od roku 2013 rachunkowość. Przyczyną takiej decyzji jest uznanie 
rolnictwa z formę działalności gospodarczej. Planuje się objęcie zmianami 
największych gospodarstw i sukcesywne obejmowanie mniejszych. 

Czy jest to słuszna droga dla polskiej wsi? Usystematyzowanie pewnych 
danych finansowych może być dla rolników korzystne. Ważne jest, jakie roz-
wiązania zostaną wprowadzone i w jakim tempie. Istotne jest również konse-
kwentne realizowanie tych zmian. Problemem polskiej wsi od lat jest brak 
konsekwencji przy wdrażaniu jakichkolwiek zmian przez kolejne rządy.  

 
 

1. Specyfika sektora rolnego  
 
Zanim zacznie się analizować zagadnienia dotyczące rolnictwa, warto 

zwrócić uwagę, na czym polega specyfika tego sektora. Z punktu widzenia 
ekonomii gospodarowanie w przedsiębiorstwie rolnym polega na łączeniu takich 
czynników, jak ziemia, kapitał i praca w celu uzyskania specyficznych produk-
tów, którymi są rośliny i zwierzęta. Istotnym czynnikiem jest również organiza-
cja. Produkcja rolna jest zupełnie inna od przemysłowej, ponieważ wymienione 
czynniki produkcji mogą być kontrolowane przez człowieka, jednak sam efekt 
produkcji rolnej zależny jest również od klimatu i warunków atmosferycznych1. 

Rolnictwo jest również sektorem gospodarki, w który od zawsze ingeruje 
państwo. Zmianom ulega sposób regulacji klasycznych czynników produkcji. 
Regulacje te mają charakter prawny i dotyczą np. obrotu ziemią, dzierżawy itd. 
Prawo kontroluje również poszczególne branże produkcji rolnej, jak np. ograni-
czenia w branży cukrowniczej czy też spirytusowej. W chwili obecnej na po-
ziom regulacji decydujący wpływ ma Unia Europejska. 

                                    
 Doktorant, Wydział Zarządzania, UŁ. 
1 P. Czechowski, M. Korzycka-Iwanow, S. Prutis, A. Stelmachowski, Polskie prawo rolne na 

tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s. 54. 
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Specyfika sektora rolnego polega na tym, że rozwój rolnictwa nie nadąża za 
rozwojem pozostałych działów gospodarki. Akumulacja i reprodukcja rozsze-
rzona w rolnictwie jest ograniczona5. Ziemia jako czynnik produkcji w rolnic-
twie jest bardzo osobliwa, a produkcja rolna jest specyficzna. Ziemia ma ograni-
czoną podaż, która jest nieelastyczna cenowo w krótkim okresie. Powiększenie 
zasobów ziemi przydatnej do uprawy jest niemożliwe. W dłuższym okresie 
można pozyskać nowe jej zasoby, poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne. 
Powierzchnia gruntów jest globalnie stała, więc pozyskiwanie nowych zasobów 
ziemi w ten sposób jest ograniczone. Ziemia jest również niemobilna prze-
strzennie, co oznacza, że jest zupełnie związana z miejscem i nie można jej 
przenieść tam, gdzie można by ją wykorzystać w sposób bardziej efektywny. 
Czynnik ziemi nie podlega również zużyciu w procesie produkcji, z zastrzeże-
niem zachowania dobrej kultury rolnej, co oznacza jej trwałość6. 

Oprócz ziemi gospodarstwo dysponuje innymi zasobami. W sektorze rol-
nym działają mechanizmy rynkowe i pozarynkowe, jak w każdym innym  
i trzeba je zrozumieć. Rolnikom ciężko jest osiągać wysoką efektywność aloka-
cji zasobów w sektorze rolnym. Mogą to osiągać poprzez ograniczanie cyklicz-
ności produkcji rolnej oraz stabilizacji cen. Można próbować tworzyć odpo-
wiednie struktury hierarchiczne, które są pomocne w obniżaniu i stabilizacji 
marż. Marshallowskie okresy rynkowe w rolnictwie są wydłużone, a mobilność 
czynników produkcji sektora jest niska. Dokonuje się pewnych ingerencji w ra-
mach sektora, jak np.: magazynowanie nadwyżek produkcyjnych, usprawnianie 
systemu informacji rynkowej oraz formy wymiany barterowej7. 

 
 

2. Sektor rolny w Polsce – rys historyczny od 1945 r.  
do chwili obecnej 

 
W okresie powojennym w Polsce rozpoczęło się kształtowanie mechanizmu 

centralnego planowania oraz zarządzania gospodarką. Do 1947 r. tworzone 
plany obejmowały krótkie odstępy czasu. Oczywiście, metody planowania były 
bardzo prymitywne, przy wsparciu ZSRR. Periodyzacja polityki rolnej PRL jest 
następująca8: 
 okres odbudowy w latach 1944–1948, 
 okres kolektywizacji, przypadający na lata 1948–1956, 
 ostatni przedział czasowy, zwany okresem socjalizacji pośredniej, datowany 

na lata 1956–1989. 

                                    
5 W. Czternasty, B. Czyżewski, Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce, AE w Pozna-

niu, Poznań 2007, s. 46. 
6 Ibidem, s. 48. 
7 Ibidem, s. 128–131. 
8 P. Czechowski, M. Korzycka-Iwanow, S. Prutis, A. Stelmachowski, Polskie prawo..., s. 39. 
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Okres powojenny był burzliwy i trudny dla polskiej wsi. Dokonywano wte-
dy odbudowy oraz reform rolnych. Koniecznością było odtworzenie kraju po 
wojnie oraz wykształcenie nowych więzi ekonomicznych między wsią i mia-
stem. Rozpoczęła się więc budowa gospodarki uspołecznionej. Reforma rolna 
miała na celu likwidację dużych prywatnych gospodarstw rolnych, powiększenie 
gospodarstw małorolnych oraz karłowatych. Tworzono również nowe gospodar-
stwa chłopom bezrolnym. Twórcy nowego ustroju chcieli w ten sposób zwięk-
szyć swoje poparcie ze strony wsi9. 

Głównym przedmiotem regulacji po wojnie stała się ziemia. Reforma rolna 
na podstawie dekretu PKWN z 6 września 1944 r. przeprowadzana była głównie 
metodami administracyjnymi. Podziałom poddano głównie mienie poniemiec-
kie. W tym okresie trwała również akcja osadnictwa na Ziemiach Odzyska-
nych10.  

Niestety, ówczesna polityka rolna realizowana przez władze państwowe ce-
chowała się brakiem konsekwencji w działaniu, co odbijała się na jakości  
i wydajności funkcjonowania sektora rolnego. Nowe władze rozpoczęły kolek-
tywizację na wzór radziecki, co było sprzeczne z polską rzeczywistością. Prze-
ciw kolektywizacji początkowo był W. Gomułka, natomiast za nią odpowiadał 
się B. Bierut. Od 1948 r. rozpoczęła się walka z kułakami, czyli zamożnymi, 
postępowymi chłopami. Działania te przyczyniły się do zdławienia oznak samo-
dzielności i przedsiębiorczości polskiego rolnika. Lata powojenne to bardzo 
burzliwy i ciężki okres dla polskiej wsi, a zwłaszcza dla indywidualnego rolnika. 
Świadczą również o tym takie zdarzenia tego okresu jak: wypadki gryfickie, 
czyli wystąpienia zbuntowanych chłopów, którzy w tamtych czasach byli klasy-
fikowani według zamożności11. Rolnicy wzięli udział w pokazowym procesie12. 

Sytuacja polskiej wsi zmieniła się w latach 1956–1970. W. Gomułka opo-
wiedział się po stronie właścicieli gospodarstw indywidualnych. Był to okres 
rozwoju wielu spółdzielni. Również powierzchnia Państwowych Gospodarstw 
Rolnych uległa zmniejszeniu13. Nieco bardziej wspomożony został sektor 
indywidualny. Jednak po raz kolejny nie określono kierunku przyjętej polityki 
agrarnej. Nie zostały ustalone żadne plany działań długookresowych. Lata 1956–
1958 były najlepsze dla polskiej wsi, ponieważ wtedy zwiększono kredytowanie 
gospodarstw indywidualnych oraz uelastyczniono zasady obrotu ziemią14. 

                                    
 9 J. Skodlarski, Zarys historii gospodarczej Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-

wa–Łódź 2000, s. 371. 
10 P. Czechowski, M. Korzycka-Iwanow, S. Prutis, A. Stelmachowski, Polskie prawo..., s. 40. 
11 H. Minc na posiedzeniu VII Plenum KC PPR w 1948 r. przedstawił podział klasowy pol-

skiej wsi, dzieląc rolników na biedniaków, średniaków i kułaków. 
12 C. Marzec, Bezpośrednie przyczyny i przebieg wydarzeń gryfickich w 1951 roku, [w:] K. Ko-

złowski (red.), Ziemia Gryficka 1945–1985, Gryfice 1987, s. 50, 56–58. 
13 J. Skodlarski, Zarys..., s. 442. 
14 Ibidem, s. 443. 



Podatek dochodowy w rolnictwie a księgi rachunkowe… 

 

173 

Ożywienie gospodarcze w latach 1971–1975 przyniosło dynamiczny rozwój 
produkcji przemysłowej. Rozwijała się motoryzacja oraz liczne obiekty przemy-
słowe jak np. Huta Katowice, Port Północny, kopalnie węgla itd. Przemysł 
przejął środki budżetowe, co spowodowało niedoinwestowanie rolnictwa. 
Polityka rolna stała się niestabilna i zmienna. Polska wpadła w pułapkę zadłuże-
niową, a po 1975 r. nastąpił czas załamania rynku artykułów spożywczych. Od 
1978 r. załamaniu uległ cały proces inwestycyjny w Polsce. Gospodarka została 
przeinwestowana. Wieś weszła w fazę kryzysu. Spadła produkcja rolna. PGR  
i kółka rolnicze, mimo znacznych inwestycji i kapitału, osiągnęły gorsze wyniki 
gospodarcze od niedoinwestowanych gospodarstw indywidualnych15.  

Na złą sytuację rolnictwa tego okresu składają się przede wszystkim patolo-
gie systemu nakazowo-rozdzielczego, który to w wyniku nieprzemyślanych 
decyzji, źle skalkulowanych lub podejmowanych pod presją społeczeństwa albo 
decydentów powodował znaczne marnotrawstwo rezerw, środków oraz pracy 
ludzkiej. Taki sposób gospodarowania powodował zwiększenie przepaści w po-
ziomie technologicznym między Polską a krajami zachodnimi16.  

Po 1990 r. w Polsce powrócił mechanizm wolnorynkowy. Gospodarka cen-
tralnie planowana upadła. System komunistyczny załamał się w Polsce i na 
świecie. Polska rozpoczęła podążanie w nowym kierunku na skutek zbliżenia się 
do Europy Zachodniej. Okres po 1990 r. to czas intensywnej reorganizacji 
państwa. Okres przebudowy sektorowej, a zwłaszcza sektora rolnego okazał się 
trudniejszy i bardziej kosztowny społecznie niż przewidywano. Zmiana systemu 
politycznego okazała się stosunkowo łatwiejsza17. 

Rozpoczął się również okres przemian w rolnictwie. Uwarunkowania do 
przemian w tym sektorze były najgorsze, w porównaniu z innymi gałęziami 
gospodarki. Wpływ na ten fakt miała polityka rządu poprzedniego systemu, 
głównie ciągłe niedoinwestowanie sektora rolnego. W nowym systemie prze-
miana gospodarstw rolnych rozpoczęła się od stanu, w którym gospodarstwa 
były zacofane agrotechnicznie, ich struktura była nieprawidłowa, a wykształce-
nie rolników na niskim poziomie. Nowe rządy również nie przygotowały sku-
tecznego programu naprawczego. Przebudowa systemu politycznego i gospo-
darczego w Polsce trwa już ponad 20 lat. Jednak wiele problemów wsi nie 
zostało rozwiązanych do tej pory. Najważniejszą zmianą po upadku komunizmu 
stało się wprowadzenie systemu rynkowego. Przyniosło to wiele korzystnych 
zmian dla gospodarki, jak np. ożywienie gospodarcze, jednak gospodarka 
poniosła też liczne konsekwencje, jak stagnacja i kryzys w wielu tradycyjnych 

                                    
15 Ibidem, s. 479. 
16 Ibidem, s. 530. 
17 T. Kisielewski, A. Wojtas (red.), Polska wieś na drodze do Unii Europejskiej, Wydawni-

ctwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004, s. 13. 
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sektorach. Sektorem, który ucierpiał w sposób wyjątkowy to rolnictwo oraz wieś 
jako miejsce życia szczególnej grupy ludności. 

Wieś reformuje się powolnie z uwagi na brak środków na inwestycje. Wy-
niki produkcyjne są niezadowalające. Sytuacja ludności wiejskiej w pierwszych 
latach transformacji stała się tragiczna. Masowa likwidacja PGR z dnia na dzień, 
wbrew rachunkom ekonomicznym spowodowała znaczne bezrobocie i zapaść 
wśród ludności wiejskiej. Duże gospodarstwa były likwidowane w ciągu cyklu 
produkcyjnego (po zasiewach, a przed zbiorami). Zmarnowano wiele z majątku, 
na który władze PRL poniosły spore nakłady. Maszyny i urządzenia zostały 
rozkradzione lub pozostały w likwidowanych gospodarstwach i wpływ czynni-
ków atmosferycznych spowodował ich zniszczenie. Podobna sytuacja miała 
miejsce z budynkami produkcyjnymi (oborami, chlewniami, warsztatami, 
paszarniami czy silosami). Nienależycie zabezpieczone, pozostawione bez 
ochrony i nadzoru zostały rozkradzione, zdewastowane bądź pochłonięte przez 
naturę. 

Najważniejszą zmianą, jaka zaszła na wsi, jest wycofanie się państwa z jego 
opiekuńczej roli, co spowodowało wystawienie polskiego rolnictwa na konku-
rencję ze strony wysoko rozwiniętego rolnictwa zachodniego. Spowodowało to 
klęskę polskich rolników. Ich dochody w porównaniu z przemysłem były niższe 
nawet o 70%. Konsekwencją tego były ogólny brak i zahamowanie inwestycji,  
a także ograniczenie zastosowania potrzebnych środków produkcyjnych. 

Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność realizacji 
Wspólnej Polityki Rolnej. Modernizacja polskiego rolnictwa jest realizowana 
właśnie w oparciu o jej założenia. Polskich rolników objęły mechanizmy funk-
cjonujące w Unii Europejskiej. Rolnicy stali się beneficjentami płatności bezpo-
średnich oraz innych programów dopłat dla rolników. Prawo unijne określa 
dokładnie, co można wspierać ze środków publicznych. Ważne stało się umoc-
nienie pozycji rolników na rynku produktów rolnych. Unia Europejska wspiera 
grupy producentów rolnych, usługi doradcze, finansowe oraz zarządcze na rzecz 
rolników. Co ważne, renesans swój ma w obecnej chwili spółdzielczość rolni-
cza. Oczywiście w chwili obecnej ma ona charakter dobrowolny, nieprzymuso-
wy. Rolnicy sami stają się inicjatorami tworzenia spółdzielni, a nie tak jak  
w okresie PRL, państwo. 

Dzięki akcesji Polski do Unii Europejskiej można zaobserwować znaczny 
postęp cywilizacyjny, oczywiście do tej pory pozostaje zróżnicowanie regional-
ne. Nadal jednak wydajność gospodarstwa rolnego jest mniejsza niż innych 
działów gospodarki narodowej. Zmiany te powodują wdrażanie kolejnych 
niezbędnych rozwiązań dostosowawczych. Powoli konieczne stało się wprowa-
dzenie ewidencji księgowej w gospodarstwach rolnych. Rachunkowość w rol-
nictwie staje się rzeczywistością. 
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3. Rachunkowość w rolnictwie – przymus czy konieczność? 
 
Sektor rolny, jak już wcześniej wspomniano, jest specyficznym działem go-

spodarki narodowej. Dane na temat funkcjonowania gospodarstw rolnych rol-
ników indywidualnych w dużej mierze pochodzą z powszechnych spisów rol-
nych oraz badań reprezentacyjnych przeprowadzanych regularnie przez GUS. 
Niestety badania te mają charakter szacunkowy, a decyzje podejmowane na 
podstawie ich wyników mogą być niekorzystne dla wielu rolników18. 

Prace nad regulacjami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości przez rol-
ników trwają od wielu lat. Gospodarka wskazuje na konieczność prowadzenia 
pewnej formy ewidencji zdarzeń gospodarczych w gospodarstwach rolnych. 
GUS nie ma obowiązku formalnego do prowadzenia sprawozdawczości związa-
nej z wynikami gospodarstw rolnych. Co zatem dyktuje konieczność wprowa-
dzenia ewidencji w gospodarstwie? Nie da się ukryć, że głównie użyteczność tej 
ewidencji w zarządzaniu gospodarstwem rolnym, tak jak każdym innym przed-
siębiorstwem, z tym że to przedsiębiorstwo jest wyjątkowe pod względem 
procesu produkcji oraz samego produktu finalnego.  

Współczesny rolnik musi przecież realizować w pełni wszystkie funkcje za-
rządzania zdefiniowane przez Henriego Fayola19: 
 planowanie, 
 organizowanie, 
 prowadzenie (kierowanie ludźmi, motywowanie), 
 kontrolowanie. 

Współczesny rolnik podlega regułom rynku (konkuruje z innymi rolnikami  
i przedsiębiorstwami rolnymi z kraju i całego świata). Musi on ustalić cel koń-
cowy w ramach planowania oraz dostosować gospodarstwo do otaczającej 
rzeczywistości. Cele pośrednie ustalane powinny być nieustannie. Planować 
można tylko w oparciu o znaną rzeczywistość. Niewątpliwe jest to, że odpo-
wiednio zagregowane dane finansowe pozwalają w pewnym zakresie na podnie-
sienie skuteczności planowania. 

Dzisiejszy rolnik musi być dobrym organizatorem. Zarządza on bowiem 
specyficznym warsztatem pracy, jakim jest gospodarstwo rolne. Tu ważne jest 
określenie sekwencji działań mających doprowadzić do uprzednio założonych 
celów. Jak więc prawidłowo tworzyć inwestycje lub łączyć zasoby rzeczowe  
i osobowe, bez dobrej znajomości posiadanych zasobów? 

Przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego należy pamiętać również o odpo-
wiednim motywowaniu, czyli wywoływaniu w kimś stanu gotowości lub chęci 

                                    
18 S. Goraj, S. Mańko, R. Sass, Z. Wyszkowska, Rachunkowość rolnicza, Difin, Warszawa 

2004, s. 12–21. 
19 I. Durlik, Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Pla-

cet, Warszawa 1995, s. 259. 
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do wykonywania określonych działań. Przedsiębiorca rolny (rolnik) musi zmo-
tywować pracowników najemnych, ale również zmotywować należy członków 
rodziny współtworzących gospodarstwo rolne, czyli któryś z członków rodziny 
musi przejąć inicjatywę w gospodarstwie w taki sposób, aby pozostali widzieli  
z tego płynące korzyści. 

Kontrolowanie nie jest również bez znaczenia w rolnictwie. Polega ono na 
porównaniu stanu faktycznego z założeniami, które były punktem wyjścia. 
Dokonuje się analizy odchyleń od założeń oraz wyciąga stosowne wnioski. 
Definicja brzmi bardzo poważnie, ale w gospodarz kontroluje codziennie wiele 
elementów procesu produkcji, nawet nie zdając sobie sprawy, że realizuje jedną 
z funkcji zarządzania. Kontrolowanie w gospodarstwie to choćby porównanie 
sprzedanej ilości mleka z zakontraktowaną, kontrola upraw i ich stanu, w celu 
zgłoszenia odchyleń wynikających choćby z zmian wywołanych czynnikami 
atmosferycznymi do ARiMR, w celu korekty wniosku o płatności obszarowe. 

Pamiętać należy, że dane liczbowe dostarczone w ramach systemu rachunko-
wego w gospodarstwie rolnym nie mogą być zbyt rozbudowane i skomplikowane. 
Należy opracować taki system, aby był użyteczny dla danego gospodarstwa, przy 
uwzględnieniu jego areału, wielkości czy wreszcie specyfiki produkcji. 

Jeśli księgi rachunkowe mają być obowiązkiem dla rolnika, to należy zasta-
nowić się dla kogo i na jakich zasadach. W UE planowane jest objęcie obowiąz-
kową ewidencją księgową wszystkich rolników, którzy korzystają z dopłat. 
Osobiście uważam, iż jest to zbyt szeroka grupa. Warto bowiem pamiętać, że  
z dopłat korzystają również gospodarstwa o powierzchni np. 2 ha użytków 
rolnych, a o generowaniu znaczących dochodów z działalności rolnej nie można 
tutaj w ogóle mówić, o ile nie są to specjalne rodzaje upraw. 

Objęcie rolników obowiązkiem opłacania podatku dochodowego pociągnie 
za sobą konieczność ustalenia dochodu, czyli ewidencji przychodów i kosztów, 
nawet w najprostszy sposób. W krajach Europy Zachodniej już od dawna rolnicy 
prowadzą rachunkowość (np. w Danii). Ewidencja przez nich prowadzona jest 
prosta, obejmuje przychody i koszty.  

W przypadku niewielkich gospodarstw prostota jest zaletą, jednak w dużych 
bardziej rozbudowana księgowość może przynieść dodatkowe korzyści, wynika-
jące choćby z możliwości dokonania kalkulacji. Nie należy wprowadzać zmian 
w sposób szokowy, ponieważ wielu rolników nigdy nie korzystało z żadnej 
formy ewidencji, a wypełnianie wniosków do ARiMR jest już dość skompliko-
wane dla nich. Pewne jest, że wielu rolników zostanie zmuszonych do korzysta-
nia z pomocy firm świadczących usługi księgowe. 

Niepokojące jest to, że niewiele firm zajmuje się rachunkowością rolną  
i zdaje sobie świadomość z konieczności jej poznania i wprowadzenia. Zastąpie-
nie podatku rolnego podatkiem dochodowym spowoduje konieczność prowa-
dzenia księgi przychodów i rozchodów lub pełnej księgowości przez rolników. 



Podatek dochodowy w rolnictwie a księgi rachunkowe… 

 

177 

Do chwili obecnej nie ma jednoznacznie określonych progów granicznych do 
prowadzenia ewidencji. Szacuje się, że gospodarstwa rolne osiągające przychód 
na poziomie 4–5 mln zł będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
a pozostałe będą mogły dokonać wyboru20. 

Dla firm specjalizujących się w usługach księgowych jest to bez wątpienia 
dobra okazja do pozyskania nowych klientów. Rynek jest nasycony biurami 
rachunkowymi, ale wzrost popytu na usługi księgowe może spowodować wzrost 
cen. Gospodarstwa wielkoobszarowe będą z pewnością musiały rozważyć 
konieczność zatrudnienia osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia 
księgowości. 

Nawet najprostsza ewidencja wymaga pewnych umiejętności. Nie wszyscy 
rolnicy je posiadają, więc widać również konieczność przeprowadzania szkoleń 
w obszarach wiejskich z zakresu ewidencji księgowej. Narzucenie księgowości 
ma charakter odgórny, wiec kto powinien ponosić koszty organizacji takowych 
kursów? 

W tym miejscu należy przytoczyć orzeczenie NSA dotyczące limitów przy-
chodów związanych z koniecznością prowadzenia ksiąg rachunkowych przez 
rolników21: „W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2001 r. 
obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, o których mowa w art. 24a ust. 1  
i ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (Dz.U. 2000, nr 14, poz. 176 ze zm.) nie dotyczy podatników uzyskujących 
przychody z działów specjalnych produkcji rolnej (art. 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 3), bez 
względu na wielkość tych przychodów, o ile podatnicy ci nie zgłosili zamiaru 
prowadzenia ksiąg w trybie określonym w art. 24a ust. 2 pkt 2 i art. 15 zdanie 
drugie tej ustawy”. 

Ustrój gospodarczy uległ przekształceniom w sposób znaczący po roku 
1989. Dla rolników przyniosło to szereg zmian. Przystąpienie Polski do Unii 
Europejskiej powoduje konieczność ciągłych zmian dostosowawczych. Gospo-
darstwo funkcjonuje na zasadach rynkowych. Rolnik, który chce nim prawidło-
wo zarządzać, musi pojąć ograniczenia i zasady funkcjonowania gospodarstwa 
rolnego. Dziś, jak już wcześniej wspomniano, rolnik powinien opanować umie-
jętność sporządzania planów krótko- i długoterminowych. Współczesny rolnik 
powinien umieć prowadzić właściwą ewidencję księgową, która zapewni kontro-
lę realizacji planów. W końcu konieczne jest stałe monitorowanie stanu gospo-
darstwa. Do sprawnego zarządzania konieczne jest dysponowanie sporą ilością 
informacji. Koniecznością jest kontrolowanie jakości danych, jakie są rejestro-
wane w trakcie prowadzenia rachunkowości, bo od nich zależą efekty zarządza-

                                    
20 http://www.ppr.pl/artykul-rolnicy-zaloza-ksiegi-rachunkowe-165647-dzial-17.php (dostęp 

13.05.2013). 
21 II FPS 2/10 – Uchwała NSA, Publikacja w u.z.o. ONSAiWSA 2011, nr 2, poz. 25. 
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nia gospodarstwem. Rachunkowość wspomaga ludzką pamięć przy kontrolowa-
niu i planowaniu22. 

Do chwili obecnej do prowadzenia rachunkowości zobligowane są gospo-
darstwa, które posiadają osobowość prawną. W 1996 r. konieczność prowa-
dzenia rachunkowości została nałożona na gospodarstwa, które skorzystały  
z kredytów subwencjonowanych przez ARiMR23 w ramach wsparcia dla „mło-
dych rolników” – urządzenie i modernizacja gospodarstwa rolnego. Obowiązek 
taki ciążył na rolniku przez cały okres spłacania kredytu24. System rachunkowo-
ści rolnej w Polsce został wdrożony przez IERiGŻ i stał się jedynym funkcjonu-
jącym w 1996 r. w skali ogólnopolskiej. Zastosowano w nim jednolity sposób 
gromadzenia danych źródłowych, na podstawie których obliczono standardowe 
wyniki działalności indywidualnych gospodarstw rolnych25. 

Nadal jednak nasuwa się pytanie, jaka będzie granica, od której rolnicy będą 
zobowiązani do płacenia podatku dochodowego, a do której mogą pozostać przy 
podatku rolnym? Wiele kwestii do tej pory jest nieuregulowanych. W propozy-
cjach progów pojawia się powierzchnia 5 lub 6 ha. W tym miejscu należy zadać 
pytanie, czy jest to powierzchnia ewidencyjna gruntów, czy przeliczeniowa? 
Jeśli ewidencyjna, to rolnicy gospodarujący na ziemiach klasy V i VI są skazani 
na dodatkowe koszty, a gospodarstwa te niestety mogą nie być w stanie pokryć 
kosztów usług księgowych. W sprawozdaniu finansowym, w bilansie występuje 
produkcja w toku i produkcja niezakończona. Na koniec roku konieczne jest 
sporządzenie remanentu. W jaki sposób dokonać go przy np. uprawach? Wszak 
jesienią rolnicy przygotowują pola na kolejny rok. A inwentarz żywy to też 
produkcja. 

Nadmienię w tym miejscu nieco o zmianach w zakresie podatku rolnego, 
ponieważ Sejm dokonał nowelizacji ustawy o podatku rolnym. Obliczany on 
będzie według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok 
podatkowy. W chwili obecnej podatek wyliczany jest na podstawie trzech 
pierwszych kwartałów roku poprzedzającego. Zabieg ten ma na celu zniwelo-
wanie wahań cen rynkowych na rynku zbóż. Pierwsze czytanie projektu zmian 
odbyło się 17 lutego 2012 r., natomiast drugie na posiedzeniu Sejmu 3 kwietnia 
2013 r. Metoda obliczania podatku się nie zmieni. Będzie to nadal równowartość 
2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego26. 

Same przepisy są niejednoznaczne, jeśli chodzi o definicję gospodarstwa 
rolnego (istnieje ich ponad 10) oraz definicję działalności rolniczej i rolnika (co 

                                    
22 http://www.wodr.poznan.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=2361:rachunkowo 

%C5%9B%C4%87-w-gospodarstwie-rolnym&Itemid=704 (dostęp 13.05.2013). 
23 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
24 Rozporządzenie Rady Ministrów z 04.04.1995 r. (Dz.U., nr 47 z 09.05.1995 r., poz. 244). 
25 S. Goraj, S. Mańko, R. Sass R., Z. Wyszkowska, Rachunkowość…, s. 13. 
26 http: //ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/140490,Podatek-rolny--zmiana-zasad-obliczania.html  

(dostęp 14.05.2013). 
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najmniej 5). Również przytoczony wcześniej wyrok NSA może być mylący, 
ponieważ NSA odnosił się do ksiąg określonych w art. 24a ust. 1 i ust. 4 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem ekspertów uchwała ta 
dotyczy aspektów podatkowych, zawężona została również do działów specjal-
nych produkcji rolnej, a nie odwołuje się do przepisów ustawy o rachunkowości. 
Zdaniem ekspertów rolnicy muszą prowadzić księgi rachunkowe zgodnie  
z ustawą, o ile ich przychody przekroczyły podane tam progi. Ustawa o rachun-
kowości wymienia jednostki, które są obowiązane do prowadzenia ksiąg ra-
chunkowych wskazując formę prawną jednostki gospodarczej i wielkość przy-
chodów, a nie przedmiot jej działalności27.  

Rolnicy opodatkowani podatkiem rolnym nie muszą ustalać podstawy do 
opodatkowania w sposób klasyczny, ponieważ mechanizm naliczania podatku 
rolnego jest zupełnie inny, niż podatku dochodowego28. Dane dotyczące wielko-
ści przychodów i ponoszonych kosztów (dane księgowe) nie są więc niezbędne 
dla rolnika. Mogą one jednak ułatwić efektywne, zgodne z rachunkiem ekono-
micznym zarządzanie. 

Czy wprowadzenie rachunkowości w gospodarstwach na szeroką skalę bę-
dzie korzystne dla rolników? Zdania są podzielone. W chwili obecnej dane na 
temat dochodu gospodarstw rolnych ustalane są przez GUS. Wielu rolników 
uważa, że wprowadzenie ewidencji przychodów i kosztów jako obowiązkowej 
spowoduje, że dochody wyliczane dla gospodarstw rolnych będą urzeczywist-
nione, a przede wszystkim znacznie niższe. Obecnie dochód z pracy w indywi-
dualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi 2713 zł29. 
Taka wielkość brana jest pod uwagę, gdy rolnik stara się o świadczenia społecz-
ne, stypendia lub inne formy wsparcia. Do ustalenia świadczeń z pomocy spo-
łecznej zatem brany jest dochód daleki od faktycznego. Na skutek takiego 
obliczania, a raczej szacowania dochodu rolniczego wiele rodzin nie otrzymuje 
należnych im zasiłków. Wprowadzenie rachunkowości może więc problem 
dochodowości ostatecznie rozwiązać, podnosi się jednak problem zatrudniania 
księgowych, ponieważ wielu rolników nie będzie stać na ponoszenie takich 
kosztów. 

Unia Europejska zmierza w kierunku prowadzenia księgowości w gospo-
darstwach rolnych. Na pewno opodatkowanie w postaci podatku rolnego, które 
jest niezależne od wielkości zbiorów w danym roku jest niesprawiedliwe. 
Natomiast przy urodzaju państwo traci na tej formie obliczania wielkości obcią-
żenia podatkowego. Opodatkowanie gospodarstwa podatkiem dochodowym 
niweluje skutki nieurodzaju w przypadku obciążenia podatkowego. 

                                    
27 Ustawa o rachunkowości, art. 2 ust. 1 (Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm). 
28 Ibidem. 
29 Obwieszczenie Prezesa GUS z 21 września 2012 r. w sprawie wysokości przeciętnego do-

chodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2011 r. 
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Podatek dochodowy dla rolników wprowadzony zostanie w roku 2014. Do-
celowo nie będzie dodatkowym obciążeniem dla rolnika, bo zastąpi podatek 
rolny. Urealnienie dochodów wydaje się więc być lepszym rozwiązaniem dla 
właściciela gospodarstwa rolnego. Objęcie rolników podatkiem dochodowym to 
również likwidacja pewnego „przywileju”, jakim był podatek rolny. Urealnienie 
dochodów może spowodować korzyści dla rolników w postaci zwiększenia 
świadczeń społecznych wypłacanych rzeczywiście najbiedniejszym. Warto 
wspomnieć, że podatek ma być neutralny dla budżetu państwa (wpływy nadal 
mają być przekazywane do gmin) i dla rolników30.  

Ocenia się, że podatek dochodowy to dobre rozwiązanie dla rolnika, bo zo-
stanie opodatkowany jego rzeczywisty dochód, a nie dochód szacowany na 
podstawie powierzchni przeliczeniowej gospodarstwa. Takie zmiany spowodują 
opodatkowanie rzeczywistej efektywności produkcji, której miarą jest dochód. 
Ujednolicenie systemu podatkowego dla wszystkich grup społecznych powoduje 
wzrost postrzegania sprawiedliwości podatkowej. Samo objęcie rolników 
systemem rachunkowości może powodować w przyszłości debatę w kwestii 
objęcia rolników systemem ubezpieczeń społecznych ZUS. Zasady objęcia 
podatkiem dochodowym wydają się wiec nie być krzywdzące dla rolników. 
Mają być nim objęte tylko większe gospodarstwa rolne (powyżej 6 ha). Okres 
przejściowy ma wynosić dwa lata od momentu wprowadzenia zmian. Przewi-
dziano również szkolenia dla rolników31. 

Polska gospodarka integruje się z gospodarką zachodnioeuropejską. Polska 
zyska dzięki temu wiele możliwości, ale i polscy rolnicy staną przed nowymi 
wyzwaniami. Wspólna Polityka Rolna jest trudna do prowadzenia i niestety 
nadal widać zróżnicowanie w strukturze oraz poziomie dochodów poszczegól-
nych regionów32. 

Zmiany gospodarcze wymagają, aby producenci rolni rzetelnie gromadzili 
informacje na temat ich sytuacji ekonomicznej i produkcyjnej. Prowadzenie 
rachunkowości zapewnia realizowanie tych postulatów, niemniej jednak system 
rachunkowości rolnej, z uwagi na specyfikę tej działalności, musi być do niej 
dostosowany. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. uregulowała 
problematykę dostosowywania rachunkowości w Polsce do standardów unijnych 
i międzynarodowych. Dotyczy ona także obszaru rolnictwa. Jak już wspomniano 
wcześniej, rolnicy korzystający z kredytów subwencjonowanych przez ARiMR 
musieli prowadzić księgi rachunkowe. 

                                    
30 http://podatki.onet.pl/for-popiera-rachunkowosc-dla-rolnikow-krok-w-dobry,19925,5264995, 

agencyjne-detal (dostęp 14.05.2013). 
31 http://podatki.onet.pl/for-popiera-rachunkowosc-dla-rolnikow-krok-w-dobry,19925,5264995, 

agencyjne-detal (dostęp 14.05.2013). 
32 Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolnych, Instytut 

Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, z. 7, Puławy 2007, s. 55. 
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Dziś można śmiało powiedzieć, że każde gospodarstwo rolne, które ma 
konkurować na rynku oraz rozwijać się i korzystać z różnorakich form wsparcia 
z budżetów krajowych i UE, powinno prowadzić księgi rachunkowe. Umożliwi 
to urzędom odpowiednią kontrolę wydatkowania tych środków, ale również 
pozwoli rolnikowi na prowadzenie rachunku ekonomicznego. 

 
 

Zakończenie 
 
Wprowadzenie systemu ewidencji przychodów i kosztów w gospodar-

stwach rolnych stanie się w niedalekiej przyszłości „gorącym” tematem. Nie-
wątpliwie zmiany są konieczne dla sektora rolnego, jednak należy wprowadzać 
je w sposób przemyślany oraz stopniowo. 

Polskie rolnictwo od dziesiątek lat boryka się z brakiem konsekwencji przy 
realizowaniu polityki rolnej. Okres powojenny był huśtawką polityczną dla 
rolnika indywidualnego, ciężkim okresem, w którym gospodarowanie w oparciu 
o rachunek ekonomiczny było bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. 

Również transformacja ustrojowa przyniosła gwałtowne i nieoczekiwane 
zmiany dla polskiej wsi. PGR zostały zlikwidowane z dnia na dzień generując 
ogromne masy bezrobotnych na wsiach. Takie posunięcie spowodowało po-
wstanie wielu innych problemów i patologii na polskiej wsi (dewastacja mienia 
po PGR, długotrwałe bezrobocie, patologie społeczne, takie jak alkoholizm, 
przemoc itd.). Przystąpienie Polski do UE spowodowało dostęp do nowych 
środków finansowych dla rolników. Unia prowadzi również stabilną politykę 
rolną, którą musi realizować również Polska. Pomaga ona w rozwoju polskiej 
wsi, która z uwagi na uwarunkowania historyczne jest zacofana w porównaniu  
z krajami Zachodu. 

Wprowadzenie podatku dochodowego dla rolników oraz obowiązkowego 
stosowania prostego systemu ewidencji przychodów i kosztów dla mniejszych 
gospodarstw, a pełnej księgowości dla dużych jest dobrym rozwiązaniem. 
Odpowiedzialni za wprowadzanie tych zmian powinni pamiętać o konsekwencji 
i ostrożności w realizowaniu tych założeń. Rachunkowość to dobre narzędzie do 
gromadzenia danych finansowych, które mogą być pomocne rolnikowi w wielu 
dziedzinach jego życia (bieżącym zarządzaniu gospodarstwem, planowaniu czy 
też ubieganiu się o kredyty lub świadczenia społeczne). 

Podmioty zajmujące się świadczeniem usług księgowych powinny bacznie 
śledzić zmiany zachodzące w przepisach, ponieważ dla nich gospodarstwa staną 
się nowymi, specyficznymi klientami. 
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Streszczenie 

Artykuł jest poświęcony rachunkowości rolnej. Rolnictwo jest specyficznym  
i nieodzownym sektorem każdej gospodarki. W jej skład wchodzą przedsiębiorstwa 
wytwarzające produkty rolne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także świadczą-
ce usługi rolnicze. Co więcej, gospodarstwo rolne jest w wielu przypadkach głównym 
miejscem zatrudnienia całej rodziny rolnika, która przede wszystkim utrzymuje się  
z działalności rolniczej w swojej lokalnej społeczności. 
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Z dniem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 
który ustanawia wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach 
wspólnej polityki rolnej, dostęp do różnego rodzaju instrumentów wsparcia dla rolnic-
twa umożliwił wprowadzenie wielu zmian. Rolnicy coraz powszechniej z nich korzy-
stają. 

Opracowanie to zawiera krótkie opisy specyfiki sektora rolnego oraz historii go-
spodarczej i politycznej polskiej wsi po 1945 roku. W ostatniej części opisano propo-
nowane zmiany związane z zastąpieniem podatku rolnego, podatkiem dochodowym. 
Całość kończy podsumowanie, które ma na celu uzasadnienie konieczności prowadze-
nia księgowości przez rolników. 
 

Summary 

INCOME TAX IN AGRICULTURE AND ACCOUNTS-THE SPECTRUM  
OF CHANGES FOR THE POLISH FARMER 

The article focuses on agricultural accounting. Agriculture is a specific and indis-
pensable sector of each economy. It consists of businesses active in the production of 
agricultural products, both plant and livestock, as well as agricultural services. Fur-
thermore, an agricultural holding, in many cases provides the main place of employ-
ment for farmer’s family, who mainly make a living in their home localities taking ag-
ricultural activity.  

With the entry into force of the Treaty concerning the accession of Poland, which 
establishes common rules for direct support schemes under the common agricultural 
policy and certain support schemes for farmers, the access to all sorts of financial and 
advisory instruments allowed agriculture to be changed. Farmers take advantage of 
such support more and more frequently.  

This study presents brief descriptions of the characteristics of the agricultural sec-
tor, and the economic and political. history of the Polish village after 1945. The last part 
presents the proposed changes related to the replacement of the agricultural tax by the 
income tax. The work ends with a summary which aims to provide justification for the 
necessity of keeping accounts by farmers. 

	



 

WOJCIECH KARIOZEN 

MISJE CZOŁOWYCH POLSKICH UNIWERSYTETÓW  
W KONTEKŚCIE ADEKWATNOŚCI DO OPRACOWANIA  

I WDROŻENIA BALANCED SCORECARD 

Wstęp 
 

Balanced Scorecard (BSC) jest narzędziem strategicznej rachunkowości za-
rządczej, którego zadaniem jest pomiar, ocena i komunikacja dokonań celem 
przełożenia strategii na działania1. W pierwszej fazie rozwoju narzędzie to miało 
służyć wsparciu realizacji strategii organizacji z wykorzystaniem zestawu 
mierników2, a następnie zostało rozbudowane do poziomu strategicznego syste-
mu zarządzania3, jak również narzędzia wykorzystywanego przy zarządzaniu 
połączeniami spółek4.  

Mimo tego, że narzędzia zbliżone koncepcyjnie do BSC, jak np. Tableau de 
Bord, były stosowane powszechnie w przedsiębiorstwach od przełomu XIX  
i XX w.5, to właśnie koncepcja BSC zyskała współcześnie powszechne zastoso-
wanie w praktyce gospodarczej. Badania przeprowadzone przez Bain and 
Company wykazały, że w 2007 66% badanych spółek wdrożyło Balanced 
Scorecard6, co stanowiło osiągnięcie maksymalnego poziomu przez rosnącą 
tendencję liczby wdrożeń widoczną od 1992 r., gdy koncepcja Balanced Score-
card została po raz pierwszy zaprezentowana na łamach „Harvard Business 
Review”7. Mimo odnotowania spadku liczby wdrożeń Balanced Scorecard po 
2007 r., w 2010 r. BSC było szóstym najpopularniejszym narzędziem zarządza-
nia wykorzystywanym przez menedżerów8.  

                                    
 Doktorant, asystent, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, UŁ. 
1 R Kaplan, D. Norton, Strategiczna karta wyników, jak przełożyć strategię na działanie, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 27 i n.  
2 R Kaplan, D. Norton, The Balanced Scorecard: measures that drive performance, ,,Harvard 

Business Review” 1992, vol. 70, s. 70–79. 
3 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. 
4 R. Kaplan, D. Norton, B. Rugelsjoen, Managing alliances with the Balanced Scorecard, 

,,Harvard Business Review” 2010, vol. 88, iss. 1/2, s. 114–120. 
5 A. Szychta, Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydaw-

nictwo UŁ, Łódź 2008, s. 471 i n. 
6 D. Rigby, Executive Guide – Management Tools 2007, Bain & Company Publishing, 2007. 
7 R. Kaplan, D. Norton, The Balanced Scorecard… 
8 D. Rigby, Management Tools 2011 An Executive‘s Guide, Bain & Company Publish- 

ing, 2011. 
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Rosnąca popularność Balanced Scorecard stała się przyczyną zrodzenia 
poważnych wątpliwości dotyczących rzeczywistego wpływu wdrożeń na efek-
tywność funkcjonowania organizacji9, które zaowocowały serią badań mających 
na celu wykazanie poprawy efektywności funkcjonowania organizacji wdraża-
jących BSC10. Badania te, mimo zastosowania różnych metod badawczych  
i zbiorów danych, nie dowiodły bezpośredniego wpływu zastosowania BSC na 
efektywność podmiotów ją wdrażających. Główną przyczyną braku jednoznacz-
nych rezultatów, we wszystkich analizowanych badaniach, były trudności  
z ustaleniem wiarygodnych miar efektywności oraz wyodrębnieniem wyłączne-
go wpływu wdrożenia spośród innych czynników oddziałujących na funkcjono-
wanie podmiotów. 

Postępujący proces globalizacji, niwelacja barier mobilności ludności, w po-
łączeniu z nasilającą się konkurencją między uczelniami wyższymi stały się 
przyczyną coraz szerszego zainteresowania zastosowaniem nowoczesnych 
metod zarządzania przez te organizacje, w tym również BSC11. Zasadniczą 
barierą przy opracowywaniu i wdrażaniu BSC w uczelniach wyższych, w tym  
w uniwersytetach, jest specyfika ich funkcjonowania, w szczególności fakt 
realizacji przezeń celów wszystkich sektorów działalności społeczno-gospo-
darczej, co znacząco utrudnia adaptację modeli ze świata biznesu i wymaga 
opracowywania dostosowanych modeli BSC. 

Celem niniejszego artykułu jest porównanie misji czołowych polskich uni-
wersytetów i ocena ich adekwatności do opracowania wizji, przełożenia na 
strategię i cele strategiczne na potrzeby opracowania i wdrożenia BSC. Artykuł 
stanowi rozwinięcie rozważań autora prezentowanych w artykule pt. Zastosowa-
nie Balanced Scorecard w uczelniach wyższych – analiza ostatnich wdrożeń12. 

                                    
 9 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 
Balanced Scorecard: what is the score? A rhetorical analisis 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 Accounting Research” 2004, no. 15(2), s. 135–153.  

10 Np. R. Kaplan, D. Norton, Strategy Focused Organization, How Balanced Scorecard 
Companies Thrieve in The New Business Environment, Harvard Business School Press 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.  

11 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 
education, ,,Financial Practice and Education”, Spring/Summer 1999, 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).  

12 W. Kariozen, Zastosowanie Balanced Scorecard w uczelniach wyższych – analiza ostat-
nich wdrożeń, [w:] E Walińska (red.), Zarządzanie, finanse i rachunkowość wobec wyzwań 
współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012, s. 25–34. 
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Biorąc za punkt wyjścia specyfikę uniwersytetów jako jednostek realizujących 
zadania charakterystyczne dla wszystkich sektorów działalności społeczno-
gospodarczej, określono znaczenie misji w procesie projektowania BSC oraz 
przedstawiono wybrane modele tego narzędzia opracowane dla uczelni wyż-
szych. W ostatniej części zaprezentowano wyniki badania porównawczego  
misji 10 czołowych, polskich uniwersytetów, a następnie oceniono możliwość 
uwzględnienia zidentyfikowanych założeń misji tych jednostek w ramach mo-
delu BSC opracowanego przez D. Rubena. 

 
 

1. Uniwersytet jako specyficzny podmiot funkcjonujący w otoczeniu  
rynkowym 

 
Uniwersytety stanowią specyficzną grupę jednostek funkcjonujących w ra-

mach otoczenia społeczno-gospodarczego. Specyfika ta ujawnia się już w mo-
mencie próby przyporządkowania uniwersytetów do konkretnego sektora dzia-
łalności społeczno-gospodarczej. Opierając się na kryteriach formy organizacyj-
no-prawnej oraz celów prowadzonej działalności, ze względu na występowanie 
bezpośredniego wpływu celów obranych przez podmiot na przybieraną przezeń 
formę organizacyjno-prawną, większość organizacji można bez większych 
wątpliwości przyporządkować do jednego z trzech sektorów obejmujących: 
 I – instytucje państwa, 
 II – organizacje gospodarcze mające na celu osiąganie zysku, 
 III – organizacje non profit. 

W przypadku uniwersytetów niezależne zastosowanie kryterium formy or-
ganizacyjno-prawnej oraz kryterium celów działalności rodzi poważne wątpli-
wości co do możliwości zaklasyfikowania tych jednostek do konkretnego 
sektora.  

Analizując zapisy art. 9, pkt 11 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych13, stanowiącego, że sektor finansów publicznych tworzą m.in. uczel- 
nie publiczne, uwzględniając fakt, że wszystkie uniwersytety działające na 
terytorium Rzeczypospolitej posiadają status uczelni publicznych oraz że jed-
nostki te bez wyjątku posiadają status państwowych osób prawnych, właściwość 
przypisania uniwersytetów do sektora I nie pozostawia najmniejszych wątpli-
wości. 

Poważne wątpliwości rodzą się w przypadku podjęcia próby klasyfikacji 
uniwersytetów opartej na kryterium celów działalności. W przypadku publicz-
nych uczelni wyższych nie można mówić o warunkowaniu formy organizacyj-
no-prawnej przez cele działalności, gdyż nie występuje dowolność wyboru tej 

                                    
13 Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240,  

z późn. zm. 
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formy. Zgodnie z ustawą z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym14 
utworzenie uczelni publicznej następuje w drodze ustawy15 i w momencie 
powołania jednostka ta zyskuje status państwowej osoby prawnej16. Z chwilą 
powołania każda publiczna uczelnia wyższa jest również zobligowana do reali-
zacji następujących, określonych ustawowo zadań (celów)17: 

1) kształcenia studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz 
umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej; 

2) wychowywania studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo 
polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka; 

3) prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia 
usług badawczych; 

4) kształcenia i promowania kadr naukowych; 
5) upowszechniania i pomnażania osiągnięć nauki, kultury narodowej  

i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych  
i informacyjnych; 

6) prowadzenia studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształ-
cenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się 
przez całe życie; 

7) stwarzania warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów; 
8) działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych; 
9) stwarzania osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału  

w procesie kształcenia i w badaniach naukowych. 
Analizując powyższy katalog celów, można zauważyć, że jest on niezwykle 

szeroki i obejmuje cele charakterystyczne dla organizacji I sektora w formie 
realizacji polityki rządowej – w postaci kształcenia i wychowywania kolejnych 
pokoleń pracowników i obywateli; cele charakterystyczne dla jednostek przypi-
sywanych do sektora II, jak choćby świadczenie usług i prowadzenie studiów 
niefinansowanych z budżetu państwa; jak również cele charakterystyczne dla 
jednostek III sektora w postaci wspierania osób niepełnosprawnych, czy działa-
nia na rzecz społeczności lokalnych. Dodatkowo należy zaznaczyć, że uniwersy-
tety poza realizacją obligatoryjnych celów swojej działalności, prowadzą rów-
nież inną działalność, o charakterze przedsiębiorczym, jak choćby komercyjny 
wynajem powierzchni, odpłatna działalność wydawnicza, czy współpraca w za-
kresie organizacji wydarzeń z pogranicza nauki i biznesu. Taka sytuacja spra-
wia, że jednoznaczne określenie przyporządkowania uniwersytetów do jednego 
sektora działalności społeczno-gospodarczej na podstawie kryterium celów 
działalności jest niemal niemożliwe.  

                                    
14 Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365,  

z późn. zm. 
15 Ibidem, art. 18, ust. 1. 
16 Ibidem, art. 12. 
17 Ibidem, art. 13. 
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Jak już wspomniano, w większości organizacji obrane przez założycieli 
ogólne cele warunkują ich formę organizacyjno-prawną i w większości przypad-
ków pozwalają na przyporządkowanie do jednego z trzech sektorów. Sytuacja 
uniwersytetów jest znacznie bardziej skomplikowana, gdyż obok trudności  
z przypisaniem ich do konkretnego sektora, są one zobligowane do realizacji 
ustawowo ustalonych celów, co sprawia że opracowanie założeń strategicznych 
ich funkcjonowania w postaci wizji, misji i strategii są znacząco utrudnione. 

Rosnąca konkurencja między uczelniami zarówno publicznymi, jak i niepu-
blicznymi, krajowymi i zagranicznymi sprawia, że jednostki te funkcjonują  
w otoczeniu rynkowym i muszą rywalizować również z niepublicznymi uczel-
niami, które funkcjonują w sposób charakterystyczny dla II sektora. Dodatkowo 
rosnące współzawodnictwo między uczelniami publicznymi sprawia, że jed-
nostki te dla utrzymania się na rynku muszą poszukiwać metod pozwalających 
na poprawę efektywności ich funkcjonowania we wszystkich wymiarach dzia-
łalności. Jednym z narzędzi o postulowanym, pozytywnym wpływie na funkcjo-
nowanie podmiotów działających w otoczeniu rynkowym jest Balanced Score-
card, jednak ze względu na specyfikę funkcjonowania uniwersytetów nie jest 
możliwe bezpośrednie przełożenie doświadczeń płynących z jego wdrożeń  
w innych typach jednostek na uniwersytety. Pojawia się konieczność gruntow-
nego przeprojektowania tego narzędzia i dostosowania do specyfiki uniwersyte-
tów. Problemy na poziomie samego projektowania BSC dla uniwersytetów 
pojawiają się już na pierwszym etapie przełożenia misji i wizji na strategię 
podmiotu. 

 

 
2. Misja uniwersytetu w procesie projektowania Balanced Scorecard  

 
Pierwszym etapem w procesie konstruowania i wdrażania Balanced Score-

card jest przełożenie wizji organizacji na strategię18. Wizja organizacji stanowi 
jej perspektywiczny obraz oparty na misji i celach długoterminowych19, na 
podstawie czego można wnioskować, że dla właściwego opracowania i wdro-
żenia BSC konieczne jest opracowanie misji, która pozostając w zbieżności  
z celami długookresowymi pozwoli na opracowanie wizji i przełożenie jej na 
strategię. Misja jednostki planującej wdrożenie BSC powinna więc być jasno 
określona, tak aby na etapie formułowania strategii nie wystąpiły problemy z jej 
interpretacją. 

                                    
18 R. Kaplan, D. Norton, Putting the Balanced Scorecard to Work, ,,Harvard Business Re-

view” 1993, vol. 71, iss. 5, s. 134–147; R. Kaplan, D. Norton, Using the Balanced Scorecard as  
a Strategic Management System, ibidem, 1996, vol. 85, iss. 7/8, s. 150–161. 

19 T. Sztucki, Encyklopedia marketingu, Placet, Warszawa 1998. 
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W organizacjach należących do II sektora określenie misji, wizji, celów 
długoterminowych i przełożenie ich na strategię, pomimo złożoności tego 
procesu i koniecznych do jego przeprowadzenia nakładów, nie nastręcza więk-
szych problemów. Wynika to z faktu, że organizację nastawione na zysk są  
w większości zorientowane na dostarczanie wartości właścicielom bądź interesa-
riuszom i mają jasno określone, kwantyfikowalne cele długookresowe. Możli-
wość zbudowania właściwej strategii, kluczowej dla powodzenia wdrożenia 
Balanced Scorecar w tej grupie podmiotów została poparta licznymi przykłada-
mi z praktyki gospodarczej, spośród których najszerzej opisanymi były wdroże-
nia w Mobil USM&R i Rockwater. W Mobil USM&R oparto strategię na 
wzroście produktywności w ramach łańcucha wartości, redukcji kosztów, oraz 
zwiększaniu sprzedaży20, natomiast w Rockwater kluczowymi składnikami 
strategii były ciągłe doskonalenie procesów, satysfakcja klientów, oraz wypeł-
nianie oczekiwań interesariuszy21.  

Organizacje klasyfikowane w ramach III sektora stanowią grupę podmio-
tów, w których misje są zazwyczaj bardzo precyzyjnie zdefiniowane ze względu 
na fakt, że w wielu przypadkach ich realizacja stanowi jedyną przyczynę rozpo-
częcia działalności. Ponieważ tego typu jednostki w większości przypadków nie 
koncentrują się w ramach swojej działalności na generowaniu korzyści finanso-
wych, przełożenie misji, wizji i celów długookresowych na strategię nie stanowi 
tak znaczącego problemu jak w przypadku uniwersytetów, które nie mogą być 
przypisane bezpośrednio do jednego sektora działalności społeczno-gospodar-
czej na podstawie kryterium celów działalności. 

Specyfika uniwersytetów, ich formy organizacyjno-prawnej oraz celów 
działalności, jak również fakt występowania potencjalnej możliwości poprawy 
ich funkcjonowania poprzez wdrożenie BSC skłania do dogłębnej analizy 
formułowanych przez te jednostki misji pod kątem ich adekwatności do przeło-
żenia na strategię w pierwszym stadium projektowania. Aby dokonać takiej 
oceny konieczne jest również przeanalizowanie dotychczas opracowanych 
modeli i określenie modelu stanowiącego punkt odniesienia. 

 
 

3. Przegląd dotychczasowych wdrożeń Balanced Scorecard w uczelniach 
wyższych 

 
Schemat konstrukcyjny Balanced Scorecard opracowany przez twórców 

koncepcji, R. Kaplana i D. Nortona, obejmuje uwzględnienie czterech podsta-
wowych perspektyw22: 

                                    
20 R. Kaplan, D. Norton, Strategy Focused Organization, How Balanced Scorecard Compa-

nies Thrieve in The New Business Environment, Harvard Business School Press 2001. 
21 R. Kaplan, D. Norton, Putting the Balanced Scorecard… 
22 R. Kaplan, D. Norton, The Balanced Scorecard… 
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1) finansowej, 
2) klienta, 
3) procesów wewnętrznych, 
4) rozwoju. 
Oryginalna koncepcja Balanced Scorecard została opracowana dla jedno-

stek nastawionych na zysk, czyli klasyfikowanych do II sektora. W tego typu 
jednostkach, zgodnie z założeniami twórców koncepcji, logiczna kolejność 
projektowania perspektyw powinna być zgodna z porządkiem przedstawionym 
powyżej23. Analiza dotychczasowych wdrożeń w jednostkach II sektora wskazu-
je, że taka metodologia projektowania perspektyw pozwala na zaprojektowanie 
narzędzia umożliwiającego wsparcie realizacji strategii, lecz w przypadku 
uniwersytetów, których specyfika funkcjonowania jest znacznie bardziej skom-
plikowana niż ma to miejsce w przypadku jednostek II sektora, możliwość 
opracowania Balanced Scorecard zgodnie z układem zaprojektowanym dla 
jednostek nastawionych na zysk pozostaje wątpliwa. Analiza literaturowa 
dotychczasowych wdrożeń Balanced Scorecard w uczelniach wyższych wskazu-
je, 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 University24. Zaprezentowany model został opracowany z wykorzystaniem 
czterech perspektyw, w ramach których zastosowano mierniki o wątpliwej 
adekwatności 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.  

Uwzględniając złożoność uczelni wyższych pod względem mnogości wyko-
rzystywanych źródeł finansowania, zastosowanie klasycznych, prostych miar 
finansowych nie powinno stanowić jedynej podstawy ich oceny. Nieuwzględ-
nienie w modelu mierników opisujących inną niż biznesowa działalność jed-
nostki, nawet w przypadku uczelni prywatnych, takich jak wskaźniki poziomu 
finansowania grantami i dotacjami, poziom wydatków na aparaturę badawczą  
i tym podobne, stanowi znaczące zubożenie modelu i budzi poważną wątpli-
wość, czy tak zaprojektowany model może w efektywny sposób mierzyć doko-
nania jednostki i wspierać realizację jej strategii. 

                                    
23 R. Kaplan, D. Norton, Strategy Focused Organization… 
24 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, s. 31–45; D. Farid, M. Nejati,  
H. Mirfakhredini, 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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Kolejną wątpliwością dotyczącą konstrukcji perspektyw i uwzględnionych 
w ich ramach mierników jest możliwość pomiaru dokonań naukowych jednostki 
jedynie opierając się na średniej liczbie prac opublikowanych w ciągu roku25. 
Nieuwzględnienie podstawowych miar działalności naukowo-badawczej, jak 
choćby liczby cytowań, czynnego udziału w konferencjach naukowych, ilości 
wdrożonych rozwiązań biznesowych, czy zgłoszonych patentów sprawia, że 
również w tym zakresie omawiany model wydaje się być zbyt ograniczony dla 
efektywnego wsparcia funkcjonowania systemu zarządzania jednostką.  

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 
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 
adekwatność modelu do wsparcia funkcjonowania uczelni wyższej. Opisywany 
przypadek wskazuje wątpliwości co do możliwości zastosowania niezmodyfi-
kowanej konstrukcyjnie BSC w uczelniach wyższych, co znalazło również 
swoje odzwierciedlenie w pracach innych badaczy26. 

Jednym z najszerzej opisywanych w literaturze przedmiotu wdrożeń BSC 
opartej na zmodyfikowanych założeniach konstrukcyjnych był przypadek 
Uniwersytetu Wisconsin-Stout27, dla którego opracowano Balanced Scorecard  
z wykorzystaniem pięciu perspektyw28: 

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 
przyczyniło się do lepszego dopasowania modelu do potrzeb pomiaru dokonań 
w uniwersytecie. Potwierdzeniem tego przypuszczenia może być fakt, że po 
wdrożeniu BSC Uniwersytet Wisconsin-Stout, otrzymał prestiżową nagrodę 
Baldrige Education Award w 2001 r.29 

                                    
25 D. Farid, M. Nejati, H. Mirfakhredini, Prioritizing higher education… 
26 Np. B. Ruben, Toward a balanced scorecard for higher education: rethinking the college 

and university excellence indicators framework, ,,Higher Education Forum QCI Center for 
Organizational Development and Lidership” 1999, no. 99(02), s. 1–10. 

27 D. Beard, Successful applications of the Balanced Scorecard in higher education, ,,Journal 
of Education for Business”, May/June 2009, s. 275–282; D. Karathanos, P. Karathanos, Applying 
the Balanced Scorecard to education, ibidem, 2005, vol. 80, no. 4, s. 222–230. 

28 D. Karathanos, P. Karathanos, Applying... 
29 Ibidem.  
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Pomimo uznania analizowanego wdrożenia z wysoce skuteczne30, brak 
uwzględnienia w ramach omawianego schematu konstrukcyjnego perspektywy 
naukowo-badawczej może stanowić poważną barierę w jego stosowalności  
w jednostkach innych niż uczelnie wyższe zajmujące się jedynie kształceniem 
studentów. Zbliżony do omawianego, lecz obejmujący perspektywę naukowo- 
-badawczą, model zaproponował D. Ruben. Model ten uwzględnia pięć  
perspektyw31: 

a) kształcenia, 
b) naukowo-badawczą, 
c) jakości i zasięgu usług, 
d) satysfakcji pracowników, 
e) finansową. 
Zaprezentowany zestaw perspektyw, jak również dobrane w ich ramach 

mierniki składają się na model BSC o najwyższym stopniu dopasowania do 
specyfiki 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 badawczej – miary wpływu naukowego badań, w ramach per-
spektywy jakości i zasięgu usług – miary zadowolenia interesariuszy,  

w perspektywie satysfakcji pracowników – mierniki satysfakcji pracowni-
ków naukowych i obsługi, natomiast w perspektywie finansowej – miary oparte 
na przychodach i kosztach32. Mimo, że skuteczność opisywanego modelu nie 
została zweryfikowana empirycznie, to na podstawie samej analizy jego kon-
strukcji można stwierdzić, że spośród modeli 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 opacie 
konstrukcji BSC na zmodyfikowanych schematach konstrukcyjnych. Biorąc pod 
uwagę fakt, że oryginalna koncepcja BSC została opracowana na potrzeby 
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 naukowo-badawczych w ramach oryginalnych czterech perspektyw. 

Dążąc do przeprowadzenia oceny adekwatności misji czołowych polskich 
uniwersytetów do opracowania strategii na potrzeby wdrożenia BSC, konieczne 

                                    
30 D. Beard, Successful Applications…; D. Karathanos, P. Karathanos, Applying... 
31 B. Ruben, Toward a balanced scorecard… 
32 Ibidem. 
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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.  

 
 

4. Badanie założeń misji czołowych polskich uniwersytetów  
w kontekście adekwatności do opracowania strategii  
dla potrzeb wdrożenia Balanced Scorecard 

 
4.1. Ogólna charakterystyka badania 

 
Celem przeprowadzonego badania było dokonanie analizy porównawczej 

misji dziesięciu czołowych, polskich uniwersytetów przyjętych na mocy 
uchwał ich senatów oraz określenie ich adekwatności do opracowania strategii 
na potrzeby wdrożenia BSC w tych jednostkach. Ze względu na złożony 
charakter postawionego celu, badanie zostało podzielone na trzy zasadnicze 
fazy. W ramach fazy pierwszej wyodrębniono spośród wszystkich publicznych 
uczelni akademickich 10 czołowych uniwersytetów, opierając się na wynikach 
światowych rankingów. Faza druga obejmowała zgromadzenie, selekcję  
i kontrolę kompletności uchwał senatów wytypowanych w fazie pierwszej 
jednostek, które stanowiły podstawę analizy przeprowadzonej w fazie trzeciej 
uwzględniającej zestawienie pozyskanych danych oraz krytyczną ocenę  
ich adekwatności do opracowania strategii na potrzeby wdrożenia Balanced 
Scorecard. 

 
4.2. Faza doboru podmiotów do badania 

 
Celem fazy doboru podmiotów do badania było wyselekcjonowanie 10 czo-

łowych publicznych uniwersytetów w Polsce, mających stanowić zbiorowość 
poddaną badaniu w fazie analizy zgromadzonych danych. Realizacja celu zo-
stała podzielona na dwie fazy. 

W pierwszym stadium wyselekcjonowano wszystkie uniwersytety spośród 
publicznych uczelni akademickich nadzorowanych przez ministra właściwego 
ds. szkolnictwa wyższego, opierając się na danych zawartych na stronach 
internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W rezultacie fazy 
pierwszej zidentyfikowano 18 uniwersytetów, które zostały zakwalifikowane do 
stadium II. 

Stadium II fazy doboru podmiotów do badania miało na celu wybór 10 czo-
łowych, polskich uniwersytetów spośród 18 wyselekcjonowanych w stadium I. 
Dla zachowania jak największej dozy obiektywizmu oceny dokonano na pod-
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stawie corocznych SCIMAGO Institutions Rankings za lata 2010–2012. Na 
podstawie wstępnej analizy ustalono, że spośród 18 uniwersytetów jedynie 14 
zostało sklasyfikowanych, zaś pozostałe 4 nie spełniły minimalnych kryteriów. 
Następnie przeanalizowano pozycje sklasyfikowanych uniwersytetów wybiera-
jąc dziesięć, które uzyskały najwyższe miejsca. Lista tych jednostek wraz z ich 
pozycjami rankingowymi w latach 2010–2012 została przedstawiona w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Wykaz dziesięciu polskich uniwersytetów najwyżej sklasyfikowanych w SCIMAGO 

Institutions Rankings w latach 2010–2012 
 

Lp. Jednostka Oznaczenie 
Pozycja w rankingu 

2010 2011 2012 

 1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie UJ 362 363 383 

 2. Uniwersytet Warszawski UW 446 490 534 

 3. 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu 

UAM 
2020 745 790 

 4. 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
w Toruniu 

UMK 
1073 819 863 

 5. Uniwersytet Wrocławski UWR 778 873 928 

 6. Uniwersytet Śląski w Katowicach UŚ 893 998 1 075 

 7. 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie 

UMCS 
1142 1190 1 300 

 8. Uniwersytet Łódzki UŁ 1214 1258 1 408 

 9. Uniwersytet Gdański UG 1324 1422 1 472 

10. 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  
w Olsztynie 

UWM 
1700 1710 1 625 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie rankingów SCIMAGO Institution Rankings za la-

ta 2010–2012. 

 
Analiza wykazała, że w badanym okresie wszystkie wytypowane uniwersy-

tety stanowiły 10 najwyżej sklasyfikowanych w omawianych rankingach pol-
skich uniwersytetów, jednak w poszczególnych latach ich pozycje rankingowe 
były różne. Biorąc pod uwagę zwiększoną istotność danych najaktualniejszych, 
w dalszej części badania analizowane jednostki zostały wykazywane zgodnie  
z kolejnością odnoszącą się do listy rankingowej z 2012 r., z uwzględnieniem 
oznaczeń wskazanych w tabeli 1. 

W rezultacie fazy doboru podmiotów do badania ustalono listę 10 czoło-
wych, polskich uniwersytetów, dla których w kolejnych fazach badania zgroma-
dzono niezbędne dane i dokonano ich analizy. 
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4.3. Faza gromadzenia danych 
 
Celem fazy gromadzenia danych było skompletowanie zbioru dokumentów 

przyjętych na mocy uchwał senatów wytypowanych w fazie doboru podmiotów 
uniwersytetów, określających misje tych podmiotów. W rezultacie omawianej 
fazy zebrano pełny zbiór regulacji, które zostały wyszczególnione w tabeli 2. 

 
Tabela 2. Wykaz dokumentów określających misje uniwersytetów wytypowanych do badania 

 

Podmiot Dokument określający misję podmiotu 

UJ Program rozwoju UJ 2012 

UW Uchwała nr 34 Senatu UW z 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 

UŚ Uchwała Senatu UŚ z 20 maja 1997 r. 

UMCS Misja, wizja oraz cele strategiczne i operacyjne UMSC 2011 

UŁ Uchwała nr 141 UŁ z 23 listopada 2009 r. 

UG Strategia rozwoju UG do roku 2020 

UWM Program rozwoju UWM w latach 2012–2020 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
4.4. Faza analizy zgromadzonych danych i oceny rezultatów badania 

 
W ramach fazy analizy zgromadzonych danych i oceny rezultatów za głów-

ny cel postawiono zbadanie adekwatności misji dziesięciu czołowych polskich 
uniwersytetów do przełożenia na strategię dla potrzeb wdrażania Balanced 
Scorecard. Cel badania został osiągnięty poprzez realizację dwóch etapów 
badania.  

W ramach realizacji etapu pierwszego zestawiono podstawowe założenia 
misji analizowanych podmiotów oraz wykonano analizę stopnia złożoności misji 
pod względem liczby założeń oraz powszechności występowania poszczegól-
nych założeń w ramach badanej grupy podmiotów. Rezultaty etapu pierwszego 
zostały przedstawione w tabeli 3. 

Analizując wyniki badania zaprezentowane w tabeli 3, można stwierdzić, że 
w misjach 70% badanych jednostek wystąpiły minimum 4 spośród 8 zidentyfi-
kowanych ogólnych założeń. W 90% jednostek w ramach misji uwzględniono 
założenie syntezy założeń uniwersalnych i lokalnych, w 60% odwołanie do tra-
dycji, a w 50% odwołania do ideałów jedności nauki i nauczania, prawdy i wol-
ności oraz kształtowania elit. Uzyskane rezultaty pozwalają na wnioskowanie,  
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Tabela 3. Podstawowe założenia uwzględnione w misjach czołowych polskich uniwersytetów 

 

Założenie misji 
Jednostka 

UJ UW UAM UMK UWR UŚ UMCS UŁ UGUWM 
Liczba  

wystąpień 

Synteza wartości uniwer- 
salnych i lokalnych 

1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 
 

1* 9 

Odwołanie do tradycji 1 1 1 1 1 1 6 

Jedność nauki i nauczania 1* 1 1* 1* 1* 5 

Prawda i wolność 1* 1* 1 1 1 5 

Kształtowanie elit 1 1 1* 1 1* 5 

Kształtowanie dziedzictwa  
kulturowego   

1 
 

1* 1 
   

1 4 

Zapewnienie dostępu do  
wiedzy  

1 
 

1 
    

1*
 

3 

Otwartość i tolerancyjność 1 1 2 

Liczba założeń 4 5 5 4 5 4 2 5 2 3 X 

 
Uwaga: Ze względu na występowanie znaczących rozbieżności w sposobach formułowania 

misji w poszczególnych jednostkach, mając na celu zachowanie przejrzystości opracowania oraz 
jego ogólny charakter, autor dokonał grupowania podobnych założeń. Dla uzyskania pełnego 
obrazu różnic między założeniami konieczne jest odwołanie się do dokumentów określających 
misje we wszystkich przypadkach, dla których występowanie założenia zostało oznaczone „*”. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji wyszczególnionej w tabeli 2. 

 
że w grupie czołowych polskich uniwersytetów występuje dość znaczna zbież-
ność ogólnych założeń misji, przy jednoczesnym zachowaniu ich zwięzłości. 
Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku części z badanych jednostek założe-
nia charakterystyczne dla misji są ujmowane w ramach wizji bądź w katalogu 
celów strategicznych, co może świadczyć o dość płynnej granicy w interpretacji 
tych pojęć przejawianej przez zespoły odpowiedzialne za ich opracowanie. 
Zbieżność misji analizowanych podmiotów można interpretować pozytywnie  
w kontekście możliwości opracowania uniwersalnego modelu BSC dla tych 
jednostek, który po każdorazowym dostosowaniu mógłby służyć do wspierania 
realizacji strategii i pomiaru dokonań tych jednostek. 

Etap drugi badania obejmował analizę zidentyfikowanych w ramach etapu 
pierwszego założeń pod kątem teoretycznej możliwości przełożenia na strategię 
i przypisania opracowanych na ich podstawie celów strategicznych do perspek-
tyw uwzględnionych w modelu BSC opracowanym przez D. Rubena, stosując 
następujące oznaczenia: 
 K – perspektywa kształcenia, 
 NB – perspektywa naukowo-badawcza, 
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 JZU – perspektywa jakości i zasięgu usług, 
 SP – perspektywa satysfakcji pracowników, 
 F – perspektywa finansowa, 
 X- brak możliwości przypisania perspektywy. 

Rezultaty etapu drugiego ujęto w tabeli 4. 
 

Tabela 4. Założenia misji czołowych Polskich uniwersytetów w kontekście  
teoretycznej możliwości ujęcia w modelu BSC D. Rubena 

 

Założenie misji Perspektywa 

Synteza wartości uniwersalnych i lokalnych X 

Odwołanie do tradycji X 

Jedność nauki i nauczania K/NB 

Prawda i wolność X 

Kształtowanie elit K 

Kształtowanie dziedzictwa kulturowego NB 

Zapewnienie dostępu do wiedzy K/NB/JU 

Otwartość i tolerancyjność JU/SP 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Przeprowadzone w ramach etapów pierwszego i drugiego analizy wskazują, 

że trzy spośród pięciu najczęściej występujących założeń misji badanych uni-
wersytetów mogą powodować trudności w przełożeniu ich na wizję, strategię, 
cele strategiczne, przypisanie do perspektyw i analizę zmian za pomocą mierni-
ków w ramach modelu D. Rubena. Taka sytuacja wynika w znacznej mierze  
z faktu, że założenia te wykazują znaczny stopień ogólności i zostały oparte na 
szczytnych, choć trudno kwantyfikowalnych ideałach. Pozostałe pięć założeń, 
choć znacznie rzadziej występujących, wykazuje teoretyczną możliwość ujęcia 
w modelu.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że misje badanej 
grupy uniwersytetów zostały opracowane w dość jednolity sposób i uwzględnia-
ją zbliżone założenia. Za wyjątkiem trzech jednostek uwzględniają również 
podobną liczbę założeń. Analiza teoretycznej adekwatności założeń misji do 
opracowania i wdrożenia BSC wzorowanego na modelu D. Rubena w tych 
jednostkach wykazała, że w zakresie badanego parametru istnieje teoretyczna 
możliwość opracowania ogólnego modelu BSC dla tych jednostek, który po 
odpowiednim dostosowaniu miałby szansę na wdrożenie.  
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Zakończenie 
 
Rosnąca popularność Balanced Scorecard jako narzędzia wspierającego re-

alizację strategii oraz służącego do pomiaru dokonań jednostek gospodarczych35, 
w połączeniu z coraz silniejszą konkurencją na rynku szkolnictwa wyższego  
w Polsce i na świecie stały się przyczyną zainteresowania uczelni wyższych jego 
zastosowaniem. Pomimo znacznej liczby opracowań z zakresu projektowania  
i wdrażania BSC w jednostkach nastawionych na zysk, ze względu na specyfikę 
uczelni wyższych, bezpośrednie przełożenie założeń konstrukcyjnych BSC 
projektowanych dla jednostek II sektora nie wydaje się możliwe.  

Taki stan rzeczy stał się przyczyną opracowania licznych modeli BSC do-
stosowanych do specyfiki funkcjonowania uczelni wyższych, które zależnie od 
przyjętych założeń, wykazują w różny stopień teoretycznej adekwatności do 
zastosowania w uczelniach wyższych. Analizując wybrane modele BSC opra-
cowane dla uczelni wyższej, można stwierdzić, że znacznie większy stopień 
dopasowania do specyfiki uczelni, w tym w szczególności uniwersytetów, wy-
kazują modele oparte na zmodyfikowanych schematach konstrukcyjnych. 

Biorąc pod uwagę metodykę opracowywania BSC, pierwszym etapem, klu-
czowym dla właściwego zaprojektowania tego narzędzia, jest przełożenie misji  
i wizji jednostki na strategię i cele strategiczne, które po przypisaniu do perspek-
tyw są opisywane z wykorzystaniem dostosowanych mierników. Biorąc pod 
uwagę znaczenie misji uniwersytetów oraz ich specyfikę, pierwszy etap projek-
towania BSC wydaje się być największym wyzwaniem stojącym przed jednost-
kami podejmującymi próbę wdrożenia tego narzędzia.   

Przeprowadzone przez autora badanie wykazało, że w grupie analizowa-
nych dziesięciu czołowych polskich uniwersytetów występuje znaczny stopień 
zbieżności podstawowych założeń ich misji, co może wskazywać potencjalną 
możliwość opracowania jednego, ogólnego modelu BSC dla tych jednostek. 
Analiza najczęściej występujących założeń misji pod kątem możliwości ich 
ujęcia w strategii i przypisania do perspektyw w ramach modelu BSC opraco-
wanego przez D. Rubena wykazała, ze najpowszechniej występujące założenia 
mogą powodować trudności z przełożeniem na strategię, ujęciem w ramach 
perspektyw i opisaniem z wykorzystaniem mierników, głównie z uwagi na ich 
duży stopień ogólności i oparcie na szczytnych choć trudno kwantyfikowanych 
ideałach. Na podstawie przeprowadzonych analiz możliwe jest stwierdzenie, że 
istnieje teoretyczna możliwość opracowania modelu BSC dla analizowanych 
jednostek, pomimo możliwości wystąpienia trudności już na pierwszym etapie 
projektowania modelu. 

 

                                    
35 D. Rigby, Executive Guide… 
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Streszczenie 

Celem niniejszego artykułu jest porównanie misji czołowych polskich uniwersy-
tetów i ocena ich adekwatności do opracowania wizji, przełożenia na strategię i cele 
strategiczne dla potrzeb opracowania i wdrożenia BSC. Poprzez analizę specyfiki uni-
wersytetów, znaczenie misji w procesie projektowania BSC oraz analizę schematów 
konstrukcyjnych BSC uczelni wyższych wybrano model odniesienia i oceniono misje 
czołowych polskich uniwersytetów pod kątem adekwatności do opracowania i wdro-
żenia BSC. 
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Summary 

MISSIONS OF TOP RANKED POLISH UNIVERSITIES IN CONTEXT OF ITS 
ADEQUACY TO DEVELOP AND IMPLEMENT BALANCED SCORECARD 

The purpose of this paper is to compare the missions of leading Polish universities 
and assess their adequacy to develop a vision, translate it into strategy and strategic  
objectives for the development and implementation of the BSC. By analyzing the spe-
cific features of universities, the importance of mission in design implementation of 
BSC, and characterizing BSC construction schemes in higher education institutions, the 
author analyses missions of leading Polish universities for the adequacy of the design 
and implementation of the BSC. 

 



 

JOANNA KACZOROWSKA 

RÓŻNORODNOŚĆ POKOLENIOWA PRACOWNIKÓW  
– WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNYCH PRACODAWCÓW 

Wstęp 
 

Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej stają nie tylko przed wyzwa-
niami spowodowanymi złożonością i zmiennością otoczenia, ale muszą poradzić 
sobie również z nowymi problemami wewnątrzorganizacyjnymi, pojawiającymi 
się na tle różnorodności pokoleniowej swoich pracowników. Starania o zapew-
nienie właściwych relacji wewnętrznych, wynikające ze zrozumienia wagi 
czynnika ludzkiego w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na 
rynku, nie zawsze uwzględniają cechy różnicujące poszczególne pokolenia 
pracowników. Każdy pracodawca ma świadomość, że na sukces rynkowy firmy, 
niezależnie od zajmowanego przez pracownika stanowiska, składa się jego oso-
bowość, zaangażowanie w realizację postawionych celów, mobilność, otwartość 
na zmiany, wreszcie kompetencje. Pracownicy stają się coraz ważniejsi dla 
pracodawców, stąd też coraz więcej czasu i uwagi poświęca się poznaniu  
i zrozumieniu ich różnych postaw. Zazwyczaj jednak nie przekłada się to na 
chęć rozpoznania odmienności wynikającej z różnicy pokoleniowej, co utrudnia 
w znacznym stopniu możliwość zastosowania skutecznych narzędzi motywacyj-
nych, jak również spowalnia budowanie relacji partnerskich między różnymi 
pokoleniami pracowników. Tymczasem kapitał ludzki to mozaika różnych cha-
rakterów, osobowości, postaw i wyznawanych wartości. 

Celem opracowania jest zaprezentowanie różnorodności poszczególnych 
generacji pracowników i wskazanie na wynikające z nich konsekwencje dla 
polityki personalnej firmy. Zdając sobie sprawę z zastosowania pewnych uogól-
nień w dokonanych charakterystykach poszczególnych grup, skoncentrowano 
uwagę głównie na cechach dominujących w każdym pokoleniu. 

Opracowanie zostało oparte na odniesieniach literaturowych oraz analizie 
praktyk stosowanych w zakresie niwelowania różnic pokoleniowych w AMX 
S.J. Toyota. 

 
 

1. Charakterystyka pokoleń BB, X, Y 
 
Głównym problemem polskich pracodawców w zakresie polityki personal-

nej jest dobór odpowiednich pracowników. Przyzwyczajeni do dotychczasowe-
go tzw. wyścigu szczurów pracodawcy często nie rozumieją realiów obecnego 
                                    

 Doktorantka, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania UŁ. 
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rynku pracy. Pomimo wysokiego bezrobocia mają trudność ze znalezieniem 
fachowców na dane stanowisko. Pracodawcy, którzy chcą pozyskać odpowied-
nich pracowników, stają często wobec pytania o to, jakie miejsce zajmuje praca 
w hierarchii wartości kandydatów, jakie cechy pracy są dla nich najważniejsze, 
jakie są ich oczekiwania związane z pracą i karierą zawodową, co decyduje  
o wyborze przez nich określonej oferty. 

Na rynku pracy początków XXI w. występują trzy pokolenia pracowników: 
Baby boomers (w skrócie BB), pracownicy urodzeni w latach 1946–1970, 
pokolenie X urodzone w latach 1970–1980 i pokolenie Y, tzw. millenialsi1, 
urodzeni po roku 1980.  

Wyróżnia się kilka obszarów różnic pomiędzy wspomnianymi pokoleniami, 
m.in.: styl pracy, oczekiwania płacowe, stosunek do autorytetów i hierarchii, 
praca a czas prywatny, sposób komunikowania się z innymi, lojalność wobec 
firmy i kompetencje IT. Taka różnorodność to ogromne wyzwanie dla praco-
dawcy. 

Współistnienie trzech pokoleń w obszarze jednej organizacji może stanowić 
problem dla pracodawcy, pojawiają się często konflikty, każda grupa ma inne 
oczekiwania względem współpracowników i kadry zarządzającej. Zatem nie-
zbędne staje się zdefiniowanie podstawowych różnic występujących między 
poszczególnymi generacjami. 

Na obecnym rynku ważną rolę odgrywają młodzi pracownicy, tzw. pokole-
nie Y, które jest jednym z najbardziej skomplikowanych pokoleń, stanowiących 
największe wyzwanie nie tylko dla pracodawcy, ale również dla współpracow-
ników. Współpraca z pokoleniem Y wymaga znacznie większej elastyczności  
i indywidualnego podejścia oraz nowego spojrzenia na zarządzanie ludźmi  
w przedsiębiorstwie. Niezwykle ważnym problemem staje się umiejętne podej-
ście do konfliktów, gdyż różnorodność pokoleniowa na ogół generuje nieporo-
zumienia. 

Baby boomers to osoby urodzone w latach 1946–1970. Dziś mają stabilne 
życie, kariery. Tacy pracownicy stanowią większość kadry kierowniczej. Są to 
ludzie skoncentrowani na swojej pracy, motywowani są przez swoją pozycję  
w przedsiębiorstwie, prestiż. Praca jest dla nich bardzo ważna, potrafią poświę-
cić jej długie godziny, przykładają mniejszą wagę do dodatkowego czasu wol-
nego, elastycznych godzin pracy. Jest to pokolenie silnie rywalizujące, chcące 
wygrywać z innymi. Często krytykują młodszych za ich podejście do pracy  
i etykę zawodową. Bardzo identyfikują się z firmą i oczekują tego od innych.  
Są pewni siebie, niezależni, nie oczekują pomocy. Są to ludzie ciężko pracujący. 
Głównymi motywatorami są: strach przed utratą pracy i motywacja finansowa. 

                                    
1 S. Popiel, Generacje a rekrutacje. Jak różnice pokoleniowe wpływają na strategię zatrud-

nienia, „Personel i Zarządzanie” 2013, nr 1/274, s. 75. 
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Generacje X i Y różnią się od generacji BB przede wszystkim innym podej-
ściem do pracy. Generacje X i Y zauważają w swoim życiu coś więcej niż pracę, 
uważają, że jest ważna, ale nie najważniejsza. Potrafią rozgraniczyć pracę od 
życia prywatnego, znają swoją wartość i prawa, pragną pracy, którą będą lubili.  

Należy przy tym zauważyć, że obie generacje (X i Y) nie są jednorodne, 
choć mają wiele cech wspólnych. Przede wszystkim różnią się podejściem do 
samodzielności, lojalności względem pracodawcy i oczekiwaniami. Mają inny 
system wartości i filozofię życia. To generuje wiele konfliktów nie tylko na tle 
prywatnym, ale przede wszystkim zawodowym.  

Generacja X, zwana „iksami” to osoby urodzone przed rokiem 1980, dora-
stające w okresie wielkich przemian. Sytuacja gospodarcza wymusiła potrzebę 
bycia zaradnym, gdyż panowało przekonanie, że „wszystko wymaga ciężkiej 
pracy”. Odzwierciedleniem tego jest rzetelne podchodzenie do powierzonych im 
zadań. Ważne są dla nich poszanowanie zasad hierarchii w przedsiębiorstwie  
i szacunek wobec przełożonego. Uważają, że na stanowisko trzeba zapracować, 
czasem nawet kosztem pracy po godzinach, która nie jest dla nich problemem. 
Są to bardzo lojalni pracownicy, niechętnie zmieniają pracę z własnej woli. 
Ważna jest dla nich jasna ścieżka kariery, rozwój i motywacja finansowa. 

Pokolenie to nie ma dużych kompetencji w zakresie IT, dla wielu podsta-
wowym źródłem komunikacji jest komunikacja bezpośrednia lub telefoniczna. 
Komunikowanie się za pośrednictwem e-maila lub komunikatorów interneto-
wych może być postrzegane jako mało profesjonalne. Są to najczęściej mene-
dżerowie, niezależni, samowystarczalni. Ich mocne strony to: szacunek okazy-
wany w kontaktach z innymi, dostrzeganie sygnałów niewerbalnych rozmówcy, 
umiejętność odnalezienia się w różnych sytuacjach społecznych, korzystanie  
z doświadczeń starszych pracowników, zaangażowanie w pracę, identyfikacja  
z firmą, lojalność, przywiązanie do pracodawcy, przestrzeganie formalnych  
i nieformalnych regulaminów obowiązujących w organizacji2. 

Problemem dla pokolenia X może być rozdźwięk pomiędzy okazywanym 
zaangażowaniem a stosowanymi przez firmę motywatorami. To pokolenie jest 
narażone na pracoholizm, wypalenie zawodowe, depresje. 

Generacja Y pod wieloma względami jest przeciwieństwem X. Tak zwani 
millenialsi, wychowani w lepszych czasach, to osoby urodzone w latach 1981–
2000. Są mocno nastawieni na własny rozwój, nie zawsze rozumiany jako 
rozwój zawodowy, są mobilni zawodowo, świetnie radzą sobie z technologią, 
IT. Cenią sobie równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. 
Wychodzą z założenia, że kariera zawodowa to środek do korzystania z życia, 
które jest ich celem. Są pewni siebie i swojej wartości. Lubią mieć możliwość 
bezpośredniego kontaktu z pracodawcą, aby móc szybko stworzyć relacje i móc 

                                    
2 N. Doraczyńska, Generacje X, Y, C. Jak zarządzać reprezentantami różnych pokoleń, „Per-

sonel i Zarządzanie” 2012, nr 12/273, s. 60. 
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zadawać pytania. Nie są lojalnymi pracownikami, chcą szybko osiągnąć sukces, 
aby cieszyć się nim na bieżąco. Są urodzonymi graczami zespołowymi, cenią 
sobie wartość pracy zespołowej, potrafią doceniać wkład innych. Poszukują 
nieustannie nowych wyzwań. Preferują komunikację elektroniczną3. Ich mocne 
strony to: przystosowanie do realiów rynku pracy, elastyczność działania, 
równoważenie życia osobistego i zawodowego, zwiększanie swojej wartości na 
rynku pracy, wyrażanie swoich opinii i poglądów, dbałość o własne interesy, 
asertywność4.  

Pracownicy pokolenia Y są kreatywni i mają dużo nowych pomysłów, ale 
pracownicy pokolenia X mają doświadczenie, które pomaga uniknąć błędów.  

Przedstawiciele pokolenia X, którzy zajmują kierownicze stanowiska, są za-
angażowani w pracę i wyznają swoje wartości, zatrudniają coraz częściej mło-
dych, wykształconych, pracowników pokolenia milenials, którzy dokładnie 
wiedzą ile chcą zarabiać, jak pracować, ale nie poświęcą swojego prywatnego 
czasu na pracę.  

Nasuwa się, zatem kolejne pytanie, na które każdy zarządzający ludźmi  
w organizacji powinien znać odpowiedź – Czy jest możliwe ustalenie ram 
współpracy międzypokoleniowej w obszarze przedsiębiorstwa? Prawdopodobnie 
tak, ale należy poznać zależności, jakie występują pomiędzy generacjami oraz 
wszystkie dobre i złe strony ich współdziałania. Takie ramy powinien ustalić 
pracodawca lub menedżerowie, żeby to zrobić należy się zagłębić w relacje jakie 
panują pomiędzy pracownikami, poznać ich wspólne cechy i próbować na ich 
podstawie zbudować współprace.  

Niewątpliwie jest to problem, z którym boryka się większość zarządzają-
cych. Aby skutecznie ze sobą współpracować, pokolenia muszą zrozumieć 
swoje różnice, a pracodawca musi przeanalizować i odpowiadać na potrzeby 
pokoleniowe. Implementowanie jednak tych założeń jest bardzo trudne. 

 
 

2. Niwelowanie różnic pokoleniowych w AMX S.J. Toyota 
 
Firma AMX S.J. Toyota to firma rodzinna, działająca na rynku łódzkim od 

ponad 20 lat. Powstała jako jedna z pierwszych autoryzowanych stacji marki 
Toyota w Polsce. Zajmuje się kompleksową obsługą samochodów marki Toyota 
w zakresie sprzedaży aut nowych, używanych, sprzedaży części zamiennych, 
akcesoriów, serwisu mechanicznego oraz blacharsko-lakierniczego. 

Firma prowadzi politykę zarządzania poprzez jakość, inwestując w rozwój  
i edukację pracowników. Każdy z pracowników zgodnie z jego kwalifikacjami  

                                    
3 B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002, 

s. 79. 
4 N. Doraczyńska, Generacje X, Y, C…, s. 61. 
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i umiejętnościami, delegowany jest do pracy w poszczególnych działach firmy. 
Niezależnie od zadań każdego działu, musi być realizowany wspólny cel, 
dlatego bardzo ważnym elementem funkcjonowania AMX S.J. jest dobra atmos-
fera, poprawna komunikacja i praca zespołowa.  

Firma koncentruje się na długofalowej współpracy z pracownikami, chętnie 
inwestuje w ich rozwój. Zatrudnia wielu pracowników w różnym wieku i zdaje 
sobie sprawę, że pokolenia różnią się wartościami i filozofią życia, mają inne 
oczekiwania do wykonywanej pracy i odczuwają inne potrzeby motywacji. 
Dlatego uelastyczniono działania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi  
i wprowadzono wiele zmian w motywowaniu, jak również w procesie rekrutacji. 
Podczas składania ofert pracy kandydatom firma zwraca uwagę na różnice 
pokoleniowe. 

Według danych z 2013 r. firma zatrudnia 60 osób w różnym wieku5. 
 

 
 

Wykres 1. Struktura zatrudnienia w AMX S.J. (w %) 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Pokolenie X stanowi 50% pracowników, pokolenie Y 29%, natomiast poko-

lenie BB stanowi 21%. Wynika z tego, że pokolenie osób urodzonych przed 
rokiem 1980 to większość zatrudnionych w firmie, a najmniej jest osób z rocz-
ników 1946–1970. 

Menedżerowie w firmie AMX od lat zadają sobie pytanie: „Czy różnice po-
koleń są rzeczywiście problemem? Czy bardziej przeszkadzają niż pomagają  
w realizacji celów firmy?” Odpowiedź na to pytanie jest skomplikowana. Różni-
ce mogą być problemem, ale nie muszą przeszkadzać w realizowaniu jej celów. 
Wszystko opiera się na odpowiednim podejściu i elastyczności osób zarządzają-
cych. Jak wspomniał, w swojej książce, E. Chester: każdy pracownik jest ważny 
i ma wpływ na powodzenie, sukces przedsiębiorstwa6. Realia zatrudnienia się 

                                    
5 Zestawienie osób zatrudnionych w firmie AMX S.J. Toyota, na dzień 31.05.2013 r.  
6 E. Chester, Młodzi w pracy. Jak zadbać o pracowników z pokolenia Y, Helion, Gliwice 

2006, s. 40. 
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zmieniają, każda grupa pokoleniowa ma inne potrzeby oczekiwania, dlatego 
należy dostosowywać metody i narzędzia zarządzania. 

W AMX, podobnie jak w wielu innych przedsiębiorstwach, szefami poko-
lenia Y są często osoby z pokolenia X, które zajmują większość stanowisk 
kierowniczych. Aby ułatwić pracownikom wspólne działanie i zminimalizować 
konflikt, stworzono przejrzystą hierarchię w przedsiębiorstwie oraz określoną 
kulturę organizacyjną, w której wszyscy współistnieją i podlegają jej wpływom. 

Firma podejmuje nieustannie starania w zakresie poznawania potrzeb swo-
ich pracowników, poprzez sesje coachingowe i szkolenia wewnętrzne, które dają 
im możliwość wymiany doświadczeń i nauki nowych umiejętności. Buduje to 
wewnątrz organizacji partnerskie relacje, pozwala na wspólne działanie i mini-
malizuje ewentualne konflikty. 

Pracownicy odbywają nie tylko szkolenia zawodowe, pozwalające na pod-
noszenie kwalifikacji, ale również szkolenia z kompetencji miękkich, rozszerza-
jące umiejętności komunikacyjne, radzenia sobie z konfliktami itp. Te ostatnie 
są szczególnie ważne, zwłaszcza gdy istnieje duże prawdopodobieństwo wystą-
pienia różnorodności poglądów i wyznawanych wartości w ramach poszczegól-
nych pokoleń. Dzięki takim szkoleniom pracownicy poznają narzędzia, które, 
mogą być przydatne w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów między nimi. 

Poprzez prowadzenie szkoleń firma zaspokaja potrzeby pracowników wszyst-
kich pokoleń, takie jak: rozwój osobisty, chęć zdobywania wiedzy, utożsamianie 
się z firmą, poczucie bezpieczeństwa. Z reguły to firma typuje pracowników do 
poszczególnych szkoleń, ale jeżeli pracownicy zgłaszają dobrowolnie chęć 
uczestnictwa, ich propozycje są zawsze akceptowane. Szkolenia mają spełniać 
podstawowe cele: motywować pracowników do osiągania lepszych wyników, 
budować trwałe więzi i integrować ich ze sobą oraz z firmą. 

Analizując podejście i otwartość firmy na różnorodność pokoleniową, moż-
na stwierdzić, że firma AMX Toyota realizuje nowoczesne elastyczne podejście 
do pracowników i ich potrzeb. Konsekwencją tego jest obowiązujący system 
motywacyjny. Firma przywiązuje dużą wagę do motywowania pracowników, 
kształtuje ich świadomość, stosunek do pracy, zachęca do większej efektywno-
ści, podnoszenia kwalifikacji, samorozwoju oraz zaangażowania. 

 
 

3. System motywacyjny w AMX Toyota w świetle badań empirycznych 
 
W celu sprawdzenia poprawności funkcjonowania istniejącego systemu mo-

tywacyjnego oraz określenia najbardziej pożądanych form motywowania pra-
cowników, przeprowadzono badanie sondażowe na próbie 60 respondentów, 
wybranych metodą doboru celowego po 17 osób należących do pokolenia BB, 
30 osób do pokolenia X i 13 osób do pokolenia Y.  
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I tak, na pytanie: „Czy pracownik ma motywację do pracy”? – aż 87% re-
spondentów dało odpowiedź twierdzącą (tabela 1).  

 
Tabela 1. Motywacja do pracy (w %) 

 

Czy jest Pan/Pani zmotywowana do pracy? Respondenci 

TAK 87 

NIE 13 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania przeprowadzonego wśród pracowników 

AMX S.J. 

 
Na pytanie dotyczące czynników motywujących, uzyskano wyniki różniące 

się w poszczególnych grupach pokoleniowych. I tak: dla większości „Iksów” 
najważniejsze w pracy są zarobki, następnie poczucie bezpieczeństwa podobnie 
jak dla Baby boomers, natomiast „Igreki” uznali za najważniejsze rozwój  
i zarobki (wyk. 2). 

 

 
Wykres 2. Czynniki motywujące poszczególne pokolenia (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych AMX S.J. 

 
Na powyższe wyniki mogą mieć wpływ różne czynniki. Zarówno BB, jak  

i „Iksy” niechętnie zmieniają pracę i boją się nowych wyzwań. Ze względu na 
wiek mają zazwyczaj rodziny, zaciągnięte kredyty – dlatego oczekują stabilnej  
i dobrze płatnej pracy. W przypadku Baby boomers – ich oczekiwania są uwa-
runkowane wiekiem i zobowiązaniami z tytułu np. kredytów. Są to pracownicy, 
którzy nie podlegają wyzwaniom, pragną bezpiecznie i dobrze dopracować do 
emerytury w poczuciu pewności jutra. Z kolei osoby z pokolenia Y są bardzo 
wymagającymi pracownikami. Oczekują intensywnego rozwoju i wyzwań 
zawodowych. Wysoka samoocena, świadomość swojego wykształcenia często 
powoduje, że mają wygórowane oczekiwania płacowe. 

Pokolenie X ma rozbudowane potrzeby rodzinne. W firmie AMX stanowią 
oni dużą część zespołu. Są to osoby, które przeważnie mają rodziny, dzieci, 
zobowiązania. Dla nich niefinansowym wynagrodzeniem jest dzień wolny np. na 
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zawody pływackie dziecka. Dla pracowników pokolenia Y taką formą wsparcia 
motywacji jest np. wyrażenie zgody na wyjazd pracownika na wakacje służbo-
wym samochodem. 

W firmie systemy motywacyjne są ujednolicone dla poszczególnych dzia-
łów, inny jest dla sprzedaży, inny dla mechaników oraz inny dla pracowników 
administracyjnych. Jest to uwarunkowane rodzajem pracy, jaką wykonują 
poszczególne działy. Dział sprzedaży jest wynagradzany prowizyjnie, dział 
mechaniczny akordowo, pracownicy administracyjni mają pensję stałą. 

W celu usatysfakcjonowania pracowników z każdej grupy pokoleniowej, 
stworzono dodatkowo system kafeteryjny, w którym pracownicy mogą wybierać 
spośród zaproponowanych im świadczeń: wejściówki na siłownię, basen, fitness, 
samochód służbowy, telefon komórkowy, dodatkowe ubezpieczenie, dofinanso-
wanie składek emerytalnych, finansowanie Internetu, bony na zakupy w marke-
tach. To rozwiązanie nie tylko optymalizuje koszty świadczeń, ale przede 
wszystkim spełnia oczekiwania i zaspokaja potrzeby pracowników oraz buduje 
trwałe więzi.  

Na podstawie danych z ostatniego kwartału przeprowadzono analizę pre-
ferowanych świadczeń kafeteryjnych w firmie AMX. Pracownicy najczęściej 
wybierają karty sportowe i dodatkowe ubezpieczenie, rzadziej samochód służ-
bowy i bony na zakupy (wykres 3). 

 

 
Wykres 3. Preferowane świadczenia kafeteryjne (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych AMX S.J. 

 
Badanie wykazało, że aż 32% pracowników BB wybrało ubezpieczenie na 

życie, 8% samochód służbowy. Żaden z pracowników pokoleń BB i X nie 
wybrał karty sportowej, ale kilku „Iksów” wybrało bony na zakupy. „Igreki” 
natomiast najchętniej wybierały karnety sportowe, nie wykazywały zaś zaintere-
sowania samochodem służbowym ani bonami na zakupy. 

Pokolenie X i BB wykazują mniejszą aktywność i mobilność, przyjmując 
coraz częściej pasywne zachowania wobec zmian. Pokolenie Y, przeciwnie, 
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dopiero zaczyna samodzielne życie, dlatego zachowuje dużą determinację  
w osiągnięciu swoich celów życiowych, większą mobilność i elastyczność. 
Pokolenie ludzi młodych i niejednokrotnie lepiej wykształconych „Iksy” traktują 
jak rywali. Wpływa to negatywnie na ich stosunki zawodowe i międzyludzkie. 
Jest to naturalny efekt różnorodności, której nie należy zwalczać a dostosowy-
wać do siebie. W firmie AMX S.J. ważne są szacunek, zrozumienie i równe 
traktowanie różnych kompetencji. 

 
 

Zakończenie 
 
Realia zatrudnienia zmieniły się. Pracownicy mają inne oczekiwania wobec 

pracodawcy i sposobu zarządzania. Nie można z powodzeniem zarządzać 
różnymi pokoleniami pracowników, używając tych samych metod i narzędzi. 
Zasadnicza różnica pomiędzy pracownikami z poszczególnych grup pokolenio-
wych leży w sposobie ich myślenia i postrzegania swojej pracy. Opracowanie 
zostało oparte na przykładzie firmy AMX S.J., która stawia duży nacisk na 
uelastycznienie sposobu zarządzania i dostosowania się do potrzeb swoich 
pracowników. 

Badania preferencji i oczekiwań poszczególnych pokoleń pokazały istotne 
różnice w ich postawach na rynku pracy. Jedno pokolenie szuka stabilizacji,  
a drugie samorozwoju. Jedno szuka bezpieczeństwa płacowego, a drugie szczę-
ścia. Można stwierdzić, że wykonywana praca nie stanowi już tylko wartości 
finansowej, lecz także psychologiczną i społeczną. Pracodawca powinien zda-
wać sobie sprawę, że współpraca międzypokoleniowa pozwala na wymianę 
doświadczenia i sposobu myślenia, dlatego powinien wykazywać ciągłe starania 
w zakresie minimalizowania sytuacji konfliktowych i elastycznie zarządzać 
prawdziwą mozaiką różnorodności i oczekiwań. 

Dobry menedżer, pracodawca, który ma w zespole różne pokolenia, musi 
rozumieć istniejące między nimi różnice. Podobnie pracownicy muszą starać się 
poznać nawzajem, gdyż jest to warunek współdziałania i minimalizowania 
konfliktów.  

Pokolenia BB i X, poprzez wykazywanie większej chęci do pracy, są bar-
dziej podatni na narzędzia stosowane w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Praco-
dawca zna ich system wartości, ich słabości i możliwości. Jest to pokolenie 
nastawione na współpracę, dążące do realizacji swoich oczekiwań oraz oczeki-
wań pracodawcy. Są lojalni i zdolni do poświęceń dla przedsiębiorstwa. Łatwiej 
ich motywować, gdyż ich potrzeby są łatwiejsze do zidentyfikowania.  

Z kolei pokolenie Y, trudniejsze do zidentyfikowania, ale kreatywne, sta-
nowi swego rodzaju novum w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Milenialsi to 
ludzie lubiący wyzwania, najlepiej wykształceni z dobrą znajomością IT. Poko-
lenie to jest bardzo dynamiczne, skłonne do zmian, dlatego odpowiednie podej-
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ście, stworzenie odpowiednich warunków do pracy pozwolą na wykorzystanie 
potencjału pracowników, którzy z pewnością wpłyną korzystnie na wyniki 
przedsiębiorstwa. Bez wdrożenia tych konkretnych działań w obszarze zarzą-
dzania pracownikami, nie jest możliwe efektywne wykorzystanie potencjału 
tkwiącego w tym pokoleniu do budowy przewagi konkurencyjnej. 

Pogodzenie różnych postaw pracowników poszczególnych pokoleń jest wy-
zwaniem dla każdego pracodawcy. Zwłaszcza, że rynek pracy się zwęził i coraz 
trudniej o nowego pracownika. Ratunkiem jest nowoczesne zarządzanie zaso-
bami ludzkimi, dostrzeganie różnorodności i ich rozumienie.  
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Streszczenie 

Realia zatrudnienia ulegają zmianie. Pracownicy na obecnym rynku pracy wyzna-
ją różne wartości oraz mają różne oczekiwania. Współczesnych pracowników nie moż-
na rekrutować, szkolić, motywować w taki sam sposób jak dawniej. Opracowanie poru-
sza problematykę różnorodności poszczególnych generacji pracowników na rynku pra-
cy. Na przykładzie firmy motoryzacyjnej AMX S.J. Toyota przedstawiono w przykła-
dowy sposób jak można badać oczekiwania i preferencje pracowników, jak zmniejszać 
różnice pokoleniowe, zapobiegać konfliktom oraz jak skutecznie motywować pracow-
ników. 
 

Summary 

THE DIVERSITY OF GENERATION OF EMPLOYEES 
– CHALLENGE FOR CONTEMPORARY EMPLOYERS 

The realities of employment are changing. Employees on the current labor market 
have different values and different expectations. Nowadays managers cannot recruit, 
train, motivate their employees, in the same way as they use to. The essay raises a ques-
tion of diversity of each generation of employees in the labour market. Based on an ex-
ample of automotive company AMX S.J. Toyota, the elaboration shows the way how 
company explores the expectations and preferences of employees, reduces the differ-
ences between generations, prevents conflicts, and effectively motivates. 

 



 

ANNA MICHAŁKIEWICZ 

OCENIANIE OKRESOWE A INNE DZIAŁANIA ZE SFERY 
REALIZACJI FUNKCJI PERSONALNEJ W ORGANIZACJI 

Wstęp 
 

Systemy oceniania okresowego są niezbędne dla prawidłowej oceny efektyw-
ności oraz skutecznego zarządzania pracownikami1. Ich rola jest szczególnie 
ważna, ponieważ ocena jest punktem wyjścia dla innych działań z obszaru realiza-
cji funkcji personalnej w organizacji. To formalne narzędzie jest używane przy 
podejmowaniu decyzji przez menedżerów w zakresie wynagrodzeń, awansów czy 
degradacji2. Ocenianie okresowe jest oczywiście wykorzystywane również  
w celach rozwojowych – np. w określaniu potrzeb szkoleniowych pracowników  
i ocenie efektów szkolenia3. Znaczenie systemów oceniania okresowego związane 
jest z prawidłowością ich funkcjonowania i umiejętnością wykorzystania rezulta-
tów oceny. Niewłaściwie prowadzony i niedostosowany do specyfiki organizacji 
system oceniania okresowego szkodzi efektywności pracowników4. Specjaliści 
zajmujący się problematyką oceniania okresowego są zgodni, że jednym z pod-
stawowych problemów oceniania okresowego jest brak lub niewłaściwe powią-
zanie go z innymi elementami polityki personalnej5. Ocena okresowa może  
w istotnym zakresie wspomagać zarządzanie, ale to, w jakim stopniu to wspoma-
ganie będzie realizowane, zależy nie tylko od poprawności skonstruowania tego 
systemu, ale też od zakresu i siły powiązań oceniania z rozwiązaniami w poszcze-
gólnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi6. To powiązanie zależy m.in. 
od tego, na ile wyniki oceny okresowej są wykorzystywane w decyzjach kadro-
wych dotyczących tych obszarów. Skuteczność narzędzia, jakim jest ocena 
okresowa pracowników w zarządzaniu organizacją, zależy od jego spójności m.in. 
z rozwiązaniami w zakresie pozyskiwania pracowników, rozwoju potencjału już 

                                    
 Doktorantka, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania UŁ. 
1 F. O. Boachie-Mensah, Employees’ perception of performance appraisal system: A case 

study, ,,International Journal of Business and Management” 2012, vol. 7, no. 2, s. 73. 
2 D. Daley, Performance appraisal as a guide for training and development: A research note 

on the iowa performance evaluation system, ,,Public Personel Management Journal” 1983, s. 159. 
3 M.A. Mulvaney i in., The Development of a pay-for-performance appraisal system 

for municipal agencie: A case study, ,,Public Personel Management” 2012, s. 505. 
4 M. Sidor-Rządkowska, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna 

Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 195. 
5 M. Sidor-Rządkowska, Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdra-

żanie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 53. 
6 J. Dzieńdziora, Ocenianie pracowników. Ujęcie teoretyczne i praktyczne, Oficyna Wydaw-

nicza „Humanitas”, Sosnowiec 2008, s. 35. 
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zatrudnionych czy wynagradzania7. Można więc powiedzieć, że skuteczność 
oceniania zależy od odpowiedniego powiązania wyniku oceny z decyzjami 
wpływającymi na sytuację zawodową pracownika8. W przeciwnym razie jego 
istnienie staje się tylko źródłem dodatkowych kosztów (chociażby czas, który 
pracownicy i przełożeni poświęcają na udział w tym procesie) i negatywnych 
emocji związanych m.in. z brakiem wpływu oceny na pracę osób ocenianych9. 

Tak, jak wcześniej wspomniano, powiązanie systemu oceniania z innymi 
elementami polityki personalnej jest bardzo potrzebne, a systemy, które tego nie 
realizują, nie tylko nie spełniają swojej funkcji, ale również są źle odbierane 
przez pracowników.  

Należy również zwrócić uwagę, że znajomość systemu oceniania okreso-
wego przez pracowników ma duży wpływ na ich opinię w tym zakresie, ale co 
istotniejsze wiąże się z jego efektywnością. Nawet najlepszy system, którego 
pracownicy nie rozumieją, nie jest w stanie spełnić swojej roli. Wiedza 
o systemie, jego elementach, procedurach, następstwach wiąże się z szeregiem 
konsekwencji. Po pierwsze, wpływa na poziom akceptacji – posiadanie informa-
cji daje możliwość świadomego zadecydowania, w jakim stopniu system spełnia 
oczekiwania pracownika. Tylko rozumiejąc zjawisko może on je zaakceptować. 
Po drugie, brak wiedzy powoduje negatywne emocje – lęk, niepewność, niechęć. 
Po trzecie, znajomość powiązań oceniania okresowego z innymi działaniami 
personalnymi może być dodatkowym czynnikiem motywującym do lepszej 
pracy. Po czwarte, system oceniania okresowego będzie dobrze funkcjonował, 
jeżeli pracownicy będą przekonani o jego ważności i przydatności10 – tylko 
w takim wypadku zaangażują się w proces oceny.  

Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę powiązań syste-
mów oceniania z wybranymi elementami zarządzania zasobami ludzkimi oraz 
wskazanie problemów, jakie mogą pojawiać się w tym zakresie. 

 
 

1. Ocena okresowa a inne działania ze sfery zarządzania zasobami 
ludzkimi 

 
Umiejętnie przeprowadzona ocena okresowa powinna być podstawą opra-

cowania systemu wynagrodzeń, określania potrzeb i przesunięć kadrowych oraz 
rozwoju pracowników11. 

                                    
 7 H. Czubasiewicz, Okresowe ocenianie pracowników. Konfiguracja i projektowanie syste-

mu, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2005, s. 114. 
 8 Ibidem. 
 9 M.A. Mulvaney, W.R. McKinney, R. Grodsky, The Development…, s. 505. 
10 D. Kirkpatrick, Two ways to evaluate your performance appraisal system, ,,Training and 

Development Journal” 1984, s. 39. 
11 Z. Janowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2010, s. 245. 
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M. Sidor-Rządkowska twierdzi, że „warunkiem racjonalności systemu ocen 
okresowych jest ścisłe powiązanie go z wynagrodzeniami”12. Rozwijając 
tę myśl, dodaje, że system oceniania jest przez pracowników odbierany jako 
sprawiedliwy tylko wtedy, gdy istnieje bezpośredni związek między wynikami 
oceny a wysokością otrzymanej premii czy nagrody. Systemy oceniania okreso-
wego są efektywniejsze, jeżeli istnieje związek pomiędzy nimi a systemem 
wynagradzania w firmie13. Należy zwrócić również uwagę na aspekt motywacji 
finansowej takiego powiązania14. Właściwe powiązanie systemu oceniania  
i wynagrodzeń może być korzystne zarówno dla organizacji, jak i dla pracowni-
ków. H. Czubasiewicz dodatkowo zauważa, że ocena nie powinna być automa-
tycznie przeliczana na wysokość wynagrodzenia, ale ma stanowić rzetelną 
podstawę do podjęcia w tej kwestii decyzji przez kierownika15. Powyższe 
wskazuje, jak istotne jest powiązanie systemu ocen z wynagrodzeniami, jednak 
należy zwrócić uwagę, że część organizacji takiego związku nie realizuje. 
Badania prowadzone w regionie łódzkim w latach 2003–2004 pokazały, że 
oceny pracownicze miały niewielki wpływ na politykę wynagradzania, ale  
i rozwoju16. Podobne problemy wykazano w przypadku części przedsiębiorstw 
uczestniczących w badaniu ogólnopolskim oraz w badaniu firm z województwa 
pomorskiego17.  

Sprawny system oceniania okresowego jest również bardzo ważny dla poli-
tyki szkoleniowej firmy, ponieważ umożliwia on dokonanie rzetelnej analizy 
potrzeb szkoleniowych w organizacji18. Obisi twierdzi wręcz, że ich właściwe 
określenie jest możliwe tylko na podstawie wyników oceny pracowniczej19. 
System ocen powinien dawać możliwość określenia mocnych i słabych stron 
pracowników, to z kolei jest podstawą do ustalenia odpowiedniego dla każdego 
zatrudnionego planu szkoleń. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku negatywnej 
oceny w dwóch z trzech przypadków rozwiązaniem jest skierowanie pracownika 
na odpowiednio dobrane szkolenia. W przypadku decyzji o pozostawieniu 
pracownika na dotychczasowym stanowisku, pod warunkiem uzupełnienia 
kwalifikacji (o ile przyczyna związana jest z brakiem wiedzy i umiejętności,  
a nie np. z niedopasowaniem osobowościowym), należy skierować go na po-
trzebne mu szkolenia. W przypadku konieczności przesunięcia pracownika na 

                                    
12 M. Sidor-Rządkowska, Kształtowanie nowoczesnych…, s. 173. 
13 E. Lawler, Rewards practices and performance management system effectiveness, ,,Orga-

nizational Dynamics” 2003, vol. 32, s. 396. 
14H. Czubasiewicz, Okresowe ocenianie…, s. 115. 
15 Ibidem, s. 116. 
16 Z. Janowska, Zarządzanie zasobami…, s. 245. 
17 Ibidem. 
18 M. Sidor-Rządkowska, Kształtowanie nowoczesnych…, s. 175. 
19 C. Obisi, Employee performance appraisal and its implication for individual and organi-

zational growth, ,,Australia Journal of Business and Management Research” 2011, vol. 1, s. 92. 
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inne stanowisko dobór programu szkoleń wspierających to przesunięcie jest 
bardzo ważny dla powodzenia tego przedsięwzięcia. Ostatnia możliwość to 
decyzja o zwolnieniu pracownika – traktowane jest ono jako ostateczność  
i stosowane, gdy nie widać żadnych szans poprawy.  

Dobrze dobrane szkolenia będą traktowane jako nagroda, będą wyrażać 
przekonanie przełożonego o możliwościach rozwojowych pracownika. Z kolei 
szkolenia nie odpowiadające potrzebom pracowników mogą powodować de-
motywację i niezadowolenie z polityki personalnej organizacji. Należy pamię-
tać, że szkolenia nie mogą być tylko nagrodą dla pracowników, którzy zostali 
dobrze ocenieni, ponieważ częstą przyczyną braku dobrych wyników w pracy 
jest właśnie brak umiejętności. W takich wypadku określenie zakresu potrzeb-
nych szkoleń może stanowić silny bodziec motywujący do pracy i poprawy  
jej wyników20.  

System oceniania pomaga przeanalizować spełnianie wymagań stanowiska 
przez pracownika, czyli określić, czy zatrudniony posiada wystarczającą wiedzę 
i umiejętności, aby efektywnie realizować swoje obowiązki. Niezależnie od 
przyczyny braku wiedzy czy umiejętności, poprawić sytuację może dobrze 
dobrane szkolenie. Porównanie wymagań stanowiska z wiedzą, umiejętnościami 
i predyspozycjami pracownika powinno być podstawą decyzji o awansie. Ocena 
okresowa pozwala określić aktualną wiedzę i umiejętności kandydata do awan-
su, jak również wskazać, które wymagania nowego stanowiska mogą okazać się 
problematyczne. Objęcie pracownika odpowiednio dobranym programem 
szkoleniowym może zapobiec sytuacji, w której osoba ta nie poradzi sobie na 
wyższym stanowisku.  

M. Sidor-Rządkowska podkreśla, że polityka szkoleniowa będzie efektyw-
na, jeżeli oprze się ją na rzetelnie przygotowanym i przeprowadzanym systemie 
okresowych ocen pracowniczych21. Warto zwrócić uwagę, że powiązanie oceny 
okresowej z polityką szkoleniową jest najczęstszym sposobem wykorzystywania 
wyników oceny22. Potwierdzają to badania firm z województwa pomorskiego 
przeprowadzone przez H. Czubasiewicz. Pokazały one, że w większości bada-
nych organizacji takie powiązanie występuje23. 

Systemy oceniania okresowego są szczególnie ważne dla efektywnego wy-
korzystania kapitału ludzkiego nie tylko ze względu na ich znaczący wpływ na 
określanie potrzeb szkoleniowych, ale również na rozwój karier zawodowych 
pracowników24. Ocenianie pracy jest bowiem konieczne dla kreowania rozwoju 

                                    
20 H. Czubasiewicz, Okresowe ocenianie…, s. 116. 
21 M. Sidor-Rządkowska, Kształtowanie nowoczesnych…, s. 178. 
22 H. Czubasiewicz, Okresowe ocenianie…, s. 116. 
23 Z. Janowska, Zarządzanie zasobami…, s. 245. 
24 J. Clifton, Conversation analysis in dialogue with stocks of interactional knowledge: 

Facework and appraisal interview, ,,Journal of Business Communication” 2012, s. 283. 
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zawodowego zatrudnionych25. Ważne jest, aby zdiagnozowane mocne i słabe 
strony wykorzystywać nie tylko do ustalenia noty pracownika (czy też jego 
miejsca w rankingu), ale również w celach rozwojowych i szkoleniowych. Jest 
to szczególnie istotne w przypadku pracowników, u których zauważono ko-
nieczność poprawy. Takie podejście pozwala pomóc przezwyciężyć pracowni-
kowi jego trudności26. Ocenianie okresowe jest również związane z planowa-
niem ścieżki kariery zawodowej pracowników, w tym z awansami. Wynika to  
z możliwości diagnozy potencjału pracownika w trakcie oceny27. To podczas 
rozmów oceniających dyskutowane są kwestie związane z realizacją planów 
rozwoju zawodowego, trudności, jakie się pojawiły oraz wprowadzane są 
modyfikacje tych planów28. Przełożony, pełniąc funkcję „oceniającego”, jest 
źródłem informacji zwrotnych na temat wyników, pomaga rozwijać zachowania 
pozytywne i eliminować te negatywne29. To bezpośredni przełożony może  
w największym stopniu poznać aspiracje, ale i zdolności pracownika, m.in. 
podczas procesu oceniania okresowego. Poznanie możliwości i potrzeb pracow-
ników jest podstawowym elementem budowania ich ścieżek kariery. M. Sidor- 
-Rządkowska zwraca uwagę na problemy, jakie mogą wynikać z odchodzenia 
wykwalifikowanych pracowników i podkreśla, że kształtowanie ścieżek kariery 
oparte na dobrze funkcjonującym systemie oceniania okresowego jest jednym ze 
sposobów niedoprowadzania do takich sytuacji30. 

System oceniania okresowego wykorzystywany jest również do zwalniania 
osób, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków31. Negatywne oceny, 
prowadzące do zwolnienia, niestety nie zawsze są uzasadnione i w pełni obiek-
tywne. Mogą wiązać się chociażby z konfliktem pomiędzy przełożonym  
a ocenianym pracownikiem. M. Sidor-Rządkowska zwraca uwagę, że nawet 
obiektywnie uzasadnione zwolnienie pracownika może być postrzegane przez 
jego kolegów jako niesprawiedliwe i negatywnie wpływać na pozostałych zatrud-
nionych32. Dlatego bardzo ważnym etapem procesu derekrutacji jest wyjaśnienie 
przyczyn zwolnienia, nie tylko pracownikowi, którego to bezpośrednio dotyczy, 
ale również jego otoczeniu. Na ogół problemy z pracownikiem narastają przez 
dłuższy okres, czasem nawet kilka lat. Dlatego właściwie prowadzone ocenianie 

                                    
25 B. Urbanek, P. Bohdziewicz, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności. 

Raport 2005, IPISS, Warszawa 2005, s. 62. 
26 D. Daley, Performance Appraisal…, s. 165. 
27 H. Czubasiewicz, Okresowe ocenianie…, s. 117. 
28 M. Sidor-Rządkowska, Kształtowanie nowoczesnych…, s. 181. 
29 Ibidem, s. 187. 
30 Ibidem, s. 189. 
31 C. Grund, D. Sliwka, The anatomy of performance appraisals in Germany, ,,The Interna-

tonal Journal of Human Resource Management” 2009, vol. 20, no. 10, s. 2050. 
32 M. Sidor-Rządkowska, Kształtowanie nowoczesnych…, s. 189. 
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okresowe może być szansą na uniknięcie tego ostatecznego rozwiązania. System 
oceniania daje bowiem możliwość rozwiązywania problemów, zanim będą one na 
tyle poważne, że jedynym wyjściem będzie zwolnienie33.  

 
 

2. Powiązania oceniania okresowego z innymi działaniami ze sfery 
realizacji funkcji personalnej w świetle badań własnych 

 
Przeprowadzone przez autorkę badania mają służyć refleksji nad potencjal-

nymi problemami spójnego współistnienia systemów oceniania okresowego  
z innymi obszarami zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach 
działających na polskim rynku. Ze względu na małą liczebność próby (33 osoby) 
i dobór celowy (o opinię zostali poproszeni pracujący studenci, którzy podlegają 
ocenianiu okresowemu) badania te mogą być traktowane tylko jako materiał 
wstępnie ukierunkowujący uwagę na potencjalne źródła problemów efektywne-
go wykorzystania możliwości, jakie dają systemy oceniania okresowego. Re-
spondentom zadano pytania badające ich opinię na temat wpływu ocen okreso-
wych na inne elementy polityki personalnej oraz przekonanie pracowników  
o znaczeniu, jakie taka ocena ma dla jakości ich pracy. W przypadku pierwszej 
części (badanie związku ocen okresowych z innymi elementami polityki perso-
nalnej) zaproponowano badanym 5 odpowiedzi do wyboru: wiem, że tak, myślę, 
że tak, nie wiem, myślę, że nie, wiem, że nie. Rozróżnienie odpowiedzi pod 
względem pewności posiadanej wiedzy jest istotne ze względu na dokonywaną 
w ten sposób pośrednią ocenę znajomości systemu oceniania. Założono, że 
osoby, które wiedzą, jak funkcjonuje system oceniania w ich organizacji (po-
nieważ zostały o tym poinformowane, dostają informację zwrotną, czy też 
uczestniczyły w ocenianiu więcej razy), będą bardziej skłonne decydować się na 
odpowiedzi: „wiem, że tak” czy „wiem, że nie”, natomiast te, które swoją 
wiedzę o systemie opierają bardziej na obserwacji, nie są pewne związku innych 
elementów działań kadrowych z wynikiem oceniania, chętniej będą wybierały 
odpowiedzi „myślę, że tak”, „myślę, że nie”.  

Pierwszym badanym przez autorkę obszarem były powiązania ocen okre-
sowych z systemem wynagrodzeń. Respondentom zadano dwa pytania dotyczą-
ce tego obszaru polityki personalnej. Pierwsze dotyczy wpływu oceny okresowej 
na wynagrodzenie zasadnicze, drugie zaś wpływu oceny na przyznanie premii 
czy nagrody. W przypadku pierwszego pytania aż 18 osób (czyli ponad połowa 
badanej grupy) udzieliła odpowiedzi zaprzeczającej takiemu związkowi.  
W grupie tej tyle samo osób jest w pełni przekonanych, że taka relacja nie 
istnieje i tych, które się tego domyślają (z czego można wnioskować, że ich 
osobiście prawdopodobnie takie powiązanie nie dotyczy). 11 osób stwierdziło, 

                                    
33 Ibidem, s. 190. 
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że taki związek istnieje (33%). Tylko 4 osoby uznały, że nie mają wiedzy na ten 
temat. Odpowiedzi na drugie pytanie przedstawiają się odwrotnie – 20 osób 
(czyli ponad 60%) uważa, że ocena okresowa wpływa na przyznanie nagrody 
czy premii, z czego 15 (ponad 45%) jest tego pewnych. 9 osób (27%) takiego 
związku nie widzi. Podobnie jak w pierwszym pytaniu 4 osoby nie wiedzą, czy 
taka relacja przyczynowo-skutkowa występuje. Łączna analiza tych dwóch 
pytań pokazała, że wszystkie osoby, które stwierdziły, że wiedzą, że ocena 
okresowa ma wpływ na wynagrodzenie zasadnicze, są też pewne, że ma ona 
wpływ na przyznane nagrody czy premie.  

 

 
Rysunek 1. Opinie badanych na temat wpływu oceny okresowej na wynagrodzenie zasadnicze 

oraz przyznanie premii/nagrody 
Źródło: opracowanie własne. 

 
W przypadku osób, które wybrały odpowiedź pozytywną o mniejszym stop-

niu pewności (myślę, że tak) na pierwsze pytanie, wszystkie widzą również 
związek ocen z nagrodami czy premiami. Można więc powiedzieć, że w organiza-
cjach, w których powiązano wysokość wynagrodzenia zasadniczego z wynikami 
oceny okresowej, dokonano również przełożenia wyników ocen na premie  
i nagrody. Nie można natomiast powiedzieć, że powiązanie oceniania z premio-
waniem automatycznie oznacza również połączenie go z kształtowaniem wyna-
grodzeń zasadniczych. 8 osób, które uważają, że ocena wpływa na premie, uważa 
jednocześnie, że związku oceniania z wynagrodzeniem zasadniczym nie ma.  

Wśród osób, które uważają, że wynagrodzenie zasadnicze nie zależy 
od wyników oceny, nie ma już tak dużej zgodności odpowiedzi na pytanie 
dotyczące związków oceny z premiami i nagrodami. Mimo to można zauważyć, 
że połowa osób, które odpowiedziały negatywnie (myślę, że nie i wiem, że nie), 
uważa, że nie ma również związku między ocenami a przyznaniem premii czy 
nagrody. Prawie drugie tyle uważa jednak, że taki związek występuje. Może 
to wskazywać na to, że premie i nagrody częściej są wiązane z wynikami oceny 
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niż wynagrodzenia zasadnicze. Takie powiązanie wydaje się łatwiejsze, m.in. 
ze względu na jego jednorazowość, która wiąże się z mniej poważnymi konse-
kwencjami zarówno dla organizacji, jak i dla ocenianych pracowników. 

Nawiązując do rozważań na temat roli oceniania okresowego w procesie 
analizy potrzeb szkoleniowych, zapytano osoby badane, czy ocena okresowa 
wpływa na udział w szkoleniach. Odpowiedzi pokazują, że prawie 40% 
(13 osób) wie lub myśli, że udział w szkoleniach jest powiązany z oceną okre-
sową, a ponad 42% (14 osób) uważa przeciwnie. 6 osób nie posiada wiedzy  
w tym zakresie. Przekonanie tak stosunkowo dużej części osób o braku związku 
pomiędzy oceną okresową a polityką szkoleniową organizacji jest niepokojące. 
Warto zauważyć, że odnoszenie wyników oceny okresowej do planowania 
potrzeb szkoleniowych jest tym powiązaniem oceniania z innymi elementami 
polityki personalnej, które ma miejsce najczęściej i najchętniej jest stosowane34. 
W badaniu nie analizowano poprawności wykorzystania wyników oceny 
do analizy potrzeb szkoleniowych. 

Aby określić stopień wykorzystania ocen okresowych w celu rozwoju za-
wodowego pracowników, respondenci zostali poproszeni o określenie, czy 
ocena okresowa pomaga im dostrzec ich silne strony i słabości, uzyskiwać 
lepsze wyniki w pracy oraz czy ocena zawodowa wpływa na przesunięcia 
na inne stanowiska oraz awanse. Zadano również ogólne pytanie o związek 
oceny okresowej z rozwojem zawodowym. 

Przeważająca część badanych stwierdziła, że ocena okresowa pomaga im 
zarówno dostrzec silne strony, jak i słabości (odpowiednio 27 i 26 osób udzieliło 
odpowiedzi „tak” i „raczej tak”). 

Rysunek 2. Subiektywna ocena wpływu oceny okresowej na określenie silnych i słabych stron 
Źródło: opracowanie własne. 

                                    
34 H. Czubasiewicz, Okresowe ocenianie…, s. 116. 
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Rozwój zawodowy pracownika to również osiąganie przez niego coraz lep-
szych rezultatów w pracy. W związku z tym zapytano respondentów, czy ocena 
okresowa pomaga im osiągać lepsze rezultaty w pracy i określić, co powinni 
poprawić w swoim zachowaniu czy sposobie pracy. Uzyskane odpowiedzi są 
stosunkowo optymistyczne. 20 osób stwierdziło, że ocena okresowa jest pomoc-
na w osiąganiu lepszych wyników pracy, 27 – że ocena wskazuje, co powinno 
zostać poprawione w zachowaniu lub sposobie pracy zatrudnionego. Odpowied-
nio przeciwnego zdania jest 11 i 5 osób. 

  

Rysunek 3. Ocena okresowa a osiąganie lepszych rezultatów w pracy 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Dokonano również analizy odpowiedzi na pytania o wpływ oceny okreso-

wej na przesunięcia na inne stanowiska i awanse. Większość badanych jest 
przekonana, że ocena okresowa wiąże się zarówno z szeroko pojętymi przesu-
nięciami na inne stanowiska, jak i awansami.  
 

 
Rysunek 4. Subiektywna ocena wpływu oceny okresowej na przesunięcia na inne stanowiska 

pracy i awanse 
Źródło: opracowanie własne. 
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Mimo tak stosunkowo dużej liczby osób przekonanych o wpływie oceny na 
dostrzeganie przez nich swoich mocnych i słabych stron i jej roli w osiąganiu 
lepszych wyników zaledwie połowa uważa, że ocena pomaga im rozwijać się 
zawodowo. Może to, po pierwsze, wskazywać na dość wąskie rozumienie przez 
ankietowanych pojęcia „rozwój zawodowy”, być może w kategoriach zdobywa-
nia nowej wiedzy podczas różnego typu szkoleń. Możliwe jest również wyja-
śnienie, że badani dostrzegają związki oceny z awansowaniem, a awansowania  
z rozwojem zawodowym, ale nie wszyscy osobiście tego doświadczyli. Wydaje 
się, że poprawianie swoich wyników w pracy przez część badanych nie jest 
odbierane w kategoriach rozwoju zawodowego. 

Ostatnim elementem polityki personalnej, którego związki z ocenianiem 
okresowym opiniowali respondenci jest derekrutacja. W omawianym badaniu, 
przekonanie o powiązaniu oceniania okresowego z derekrutacją jest stosunkowo 
wysokie – aż 18 respondentów stwierdziło, że ocena okresowa ma wpływ na 
zwolnienia. 9 sądzi, że takiego związku nie ma, a 1 osoba nie wie, czy zwolnie-
nia są powiązane z ocenianiem. 

 

 
Rysunek 5. Subiektywna ocena wpływu oceny okresowej na zwolnienia i udział w szkoleniach 

Źródło: opracowanie własne. 
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jest jednak większe przekonanie o związku oceny z derekrutacją niż ze szkole-
niami czy rozwojem, który powinien być jednym z głównych motywów ocenia-
nia okresowego. 

 
 

Zakończenie 
 
System ocen okresowych powinien być realizowany zgodnie z zasadą celo-

wości, czyli być powiązany z celami strategicznymi organizacji, wspierać jej 
misję oraz zasadą użyteczności, a więc powinien umożliwiać podejmowanie 
racjonalnych decyzji w zakresie polityki szkoleniowej, wynagrodzeń, kształto-
wania ścieżek kariery, awansowania czy przesunięć35. Sprzężenie zwrotne 
pomiędzy systemem oceniania okresowego a pozostałymi obszarami polityki 
kadrowej pozwala na zwiększenie racjonalności działań w jej zakresie36 Badania 
autorki pokazały, że organizacje próbują wykorzystywać ocenianie okresowe dla 
efektywniejszego kształtowania polityki kadrowej. Duża część badanych osób 
zauważa powiązania oceniania okresowego z innymi działaniami z zakresu 
zarządzania zasobami ludzkimi w ich organizacjach. Dość dobrze przedstawia 
się sytuacja w obrębie powiązań z polityką premiowania i awansowania. Cieszy 
również przekonanie badanych o roli, jaką ocenianie pełni w rozpoznawaniu 
przez nich swoich mocnych i słabych stron czy pozytywnej roli w poprawianiu 
wyników pracy. Niepokojący z kolei jest poziom przekonania o wpływie oce-
niania np. na udział w szkoleniach. Pytaniem otwartym pozostaje, z czego taka 
opinia wynika. Czy wypowiadały się osoby, które osiągają dobre i bardzo dobre 
oceny i nie są kierowane na szkolenia, ponieważ potrzebują ich mniej niż inni, 
czy też rzeczywiście polityka szkoleniowa jest oderwana od wyników oceny,  
a potrzeby szkoleniowe są określane w inny sposób. Martwi również, że nawet 
w tak niewielkiej grupie znalazło się kilka osób, które nie wiedzą, czy takie 
związki w ogóle występują. Należy zwrócić uwagę, aby nie tylko zadbać  
o wpływ oceny okresowej na inne elementy zarządzania zasobami ludzkimi, ale 
również, aby ustalić jasne dla pracowników zasady tych powiązań. Prawidłowa 
komunikacja systemu jest kluczowa dla jego rozumienia przez pracowników, 
jego akceptacji i chęci udziału w procesie oceniania. To zaś z kolei wpływa na 
efektywność funkcjonowania takiego systemu. Należy zwrócić uwagę na ko-
nieczność aktualizacji systemu wraz z rozwojem organizacji i pracowników oraz 
dostosowanie go do potrzeb, w tym do zmian zachodzących w organizacji i w jej 
otoczeniu. W omawianym badaniu skupiono się na postrzeganiu różnych aspek-
tów oceniania przez osoby oceniane. Subiektywne postrzeganie systemu ocenia-

                                    
35 M. Sidor-Rządkowska, Kompetencyjne systemy…, s. 53. 
36 K. Atamańczuk, Ocena pracowników w strategii zarządzania zasobami ludzkimi, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001, s. 25. 
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nia przez pracowników może różnić się od tego, jak ten system formalnie 
wygląda i funkcjonuje, ale na motywację pracowników do wydajniejszej pracy, 
do pozostania w firmie, do poprawiania swojej efektywności wpływ może mieć 
właśnie ich subiektywna opinia na temat systemu oceniania. 
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Streszczenie  

Ocenianie okresowe pracowników jest procesem złożonym, a jednocześnie mają-
cym zasadniczy wpływ na efektywne funkcjonowanie organizacji. Wpływ ten widocz-
ny jest w powiązaniach systemu oceniania z innymi działaniami z zakresu realizacji 
funkcji personalnej. W artykule przedstawiono wybrane problemy współistnienia sys-
temu oceniania z innymi elementami zarządzania zasobami ludzkimi, takimi jak kształ-
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towanie wynagrodzeń, polityka szkoleniowa, rozwój pracowników, czy derekrutacja. 
Przeprowadzone wstępne badania pokazały, że większość respondentów zauważa po-
wiązania systemu oceniania z innymi elementami polityki personalnej. Niepokojące  
jest jednak niedostrzeganie przez część osób badanych związku pomiędzy ocenianiem  
a udziałem w szkoleniach. 
 

Summary 

PERFORMANCE APPRAISAL IN RELATION TO OTHER TOOLS  
IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

Performance appraisal is a complex process having a great importance for an ef-
fective functioning of every organization. It is a powerful tool, especially when com-
bined with and reinforced by other measures available to human resources manage-
ment. This article focuses precisely on performance appraisal in relation to such im-
portant factors as remuneration, training opportunities, personal development or possi-
ble dismissal of an employee. Initial research shows that the majority of respondents 
notice that appraisal results and other elements of human resources management are 
linked together. However many people do not see any relationship between periodic 
evaluation and availability of professional trainings. 
 



 

KAROLINA DĄBROWSKA  

SZTUKA WOJNY SUN TZU JAKO PODSTAWA STRATEGII 
ROZWOJU PERSONELU 

Wstęp  
 
Celem opracowania jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania kon-

cepcji myślenia lateralnego w odniesieniu do zarządzania zasobami ludzkimi na 
przykładzie sztuki prowadzenia wojny zaproponowanej przez Sun Tzu w Sztuce 
wojny i przeprowadzonego wywiadu z ekspertami.  

Sun Tzu (VII–VI w. p.n.e.) był jednym z największych myślicieli, strategów 
i generałów starożytnego Dalekiego Wschodu i autorem najbardziej znanego, 
najstarszego podręcznika traktującego o sztuce wojennej. Pomimo wielu zmian, 
które pojawiły się w teoriach wojennych, treści przez niego przekazywane 
zadziwiają swoją ponadczasową aktualnością, a dodatkowo są stosowane  
z powodzeniem nie tylko w militarnych sferach aktywności społecznej człowie-
ka. „Sztuka wojenna zajmuje się problemami wielce złożonymi, obejmującymi 
w różnym stopniu w zasadzie wszystkie dziedziny życia społeczeństwa”1, 
dlatego imponująca jest ilość odwołań do traktatu Sun Tzu, które można spotkać 
w Internecie, księgarniach czy bibliotekach, m.in.: Sztuka wojny. Sztuka marke-
tingu2, Sun Tzu. Sztuka wojny dla graczy giełdowych i inwestorów3, Sztuka 
wojny w biznesie4, Sztuka wojny w miłości5, Sztuka wojny. Sztuka planowania 
kariery6. 

Diagnoza i analiza zasadniczej wiedzy obejmującej strategię personalną 
oraz sztukę wojenną pozwoliły na zaznaczenie obszarów, które można uważać 
za wspólne. Dotyczą one przede wszystkim: planowania, kierowania ludźmi, 
przywództwa oraz rozwoju pracowników.  

Można wysnuć wniosek, że pomimo istnienia zasadniczych różnic w termi-
nach strategii personalnej i sztuki wojny, zauważalny jest znaczący zbiór ele-
mentów, które występują w obu obszarach: celowość działań, rozciągnięcie  
w czasie, przebieg podzielony na etapy, posiadanie przez zainteresowane strony 
indywidualnych zasobów oraz istotna kwestia przygotowania. 

                                    
 Doktorantka, Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania UŁ. 
1 A. Tomaszewski, Podstawowe kategorie sztuki wojennej, AON, Warszawa 1996, s. 5. 
2 G. Gagliardi, Sun Tzu, Sztuka wojny. Sztuka marketingu, Helion, Gliwice 2005.  
3 L. Dean, Sun Tzu, Sztuka wojny dla graczów giełdowych i inwestorów, IFC PRESS, Kra-

ków 1999.  
4 D. G. Krause, Sztuka wojny w biznesie, Helion, Gliwice 2009.  
5 C. Cowan, G. Parent, Sztuka wojny w miłości, Helion, Gliwice 2009.  
6 G. Gagliardi, Sztuka wojny. Sztuka planowania kariery, Helion, Gliwice 2005.  
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Zarówno wojnę, jak i strategię personalną można podzielić ze względu na 
kolejne fazy i etapy, gdzie szczególnym przypadkiem jest gloryfikacja działań 
podejmowanych w trakcie przygotowań. Otrzymany w toku studiowania wnio-
sek daje możliwość formułowania przekonania o znacznie szerszym zasięgu tej 
zależności i który nie ogranicza się tylko do jednego zjawiska, ale odnosi się do 
obszarów wiedzy z zakresu rozwoju strategii personalnej i sztuki wojennej. 

 
 

1. Zasady prowadzenie wojny będące przesłanką dla strategii  
rozwoju personelu 

Każda organizacja, która decyduje się na rozpoczęcie cyklu szkoleń lub  
w kształtowaniu karier zawodowych upatruje szansy na rozwój personelu, musi 
opracować skuteczną strategię, która umożliwi sterowanie nimi, zgodnie  
z własnymi oczekiwaniami. Najważniejszą rolę w jej formułowaniu odgrywa 
osoba zajmująca się rozwojem personelu (może to być dyrektor, kierownik bądź 
też specjalista ds. personalnych), gdyż „jeśli powołany do służby generał przy-
kłada wagę do swojej strategii, może osiągnąć zwycięstwo”7. Strategia w swoim 
ogólnym założeniu formułuje cele oraz sposoby ich osiągnięcia. Sun Tzu propo-
nuje, aby we wstępnym etapie określić ogólne założenia, będące podstawą  
w dalszym planowaniu strategii. Najważniejsze wskazówki dla menedżera 
można ująć w niżej wymienione kategorie.  

Jednym z głównych celów przygotowania do strategii rozwoju personelu 
jest zbieranie różnorodnych informacji, które dadzą możliwość ocenienia  
i zdiagnozowania własnej sytuacji oraz perspektyw pracowników. Analiza tych 
podstawowych danych staje się niezbędna w przypadku opracowania ramowego 
planu działania oraz wyboru adekwatnej do sytuacji taktyki – „z pewnością ten, 
kto w ogóle nie robi kalkulacji, zaprzepaszcza szansę zwycięstwa”8. Z nauk Sun 
Tzu można wyciągnąć wniosek, iż osoba odpowiedzialna za proces rozwoju 
personelu, gdy zaniecha lub zlekceważy te czynności nie osiągnie wyznaczo-
nych celów. Musi on poddać bardzo dokładnej ocenie realne zagrożenia i szanse, 
które występują w otoczeniu oraz słabe i silne strony swojej organizacji – jest to 
swoistego rodzaju rozpoznawalna analiza SWOT. W następnej kolejności należy 
sporządzić różnorodne warianty postępowania i każdy z nich odpowiednio, na 
gruncie zebranych doświadczeń własnych, przedyskutować z całym zespołem, 
uwzględniając przy tym ewentualne ryzyko oraz płynące korzyści. Warto mieć 
przygotowanych kilka koncepcji, gdyż „spośród wielu planów, jeden może się 
powieść, a pozostałe nie”9 – dlatego zawsze należy drobiazgowo analizować 

                                    
7 Sun Tzu, Sztuka wojny, Helion, Gliwice 2012, s. 52. 
8 Ibidem, s. 52. 
9 Ibidem, s. 53. 
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każdą sytuację, aby uwarunkowania, które jej towarzyszą były na wskroś znane  
i aby w nieodpowiednim momencie nie okazały się przeszkodą w realizacji 
zamierzonych celów. 

Decyzje, które będą podejmowane w trakcie procesu rozwoju personelu, nie 
powinny być pochopne, jednak nie należy zbyt długo zwlekać z reakcją. Istotną 
kwestią na etapie przygotowań jest opracowanie listy ewentualnych rozwiązań  
i zaleceń. Oczywiście, nie da się rozważyć wszystkich wariantów, jednak wcze-
śniejsze przedyskutowanie różnorodnych możliwości zmniejszy szansę na 
niepowodzenie całego, jakże złożonego przedsięwzięcia – „w czasie wojny 
najważniejszą rzeczą jest szybkość działania”10. Dostępne dzięki Sun Tzu 
zalecenia zwracają uwagę również na fakt, iż dobry menedżer powinien charak-
teryzować się elastycznością oraz dynamizmem w działaniu. 

Zgodnie z nauką wielkiego chińskiego generała, największej siły należy 
upatrywać nie w tym, co ktoś posiada, ale w kreowanym na ten temat wyobraże-
niu – „strategia wojny polega na przebiegłości i stwarzaniu złudzeń”11. Zazwy-
czaj należy manifestować to, co chce się osiągnąć. Należy dążyć do istotnej 
przewagi konkurencyjnej poprzez naturalne stworzenie wrażenia co do posiada-
nia dużej ilości zasobów, pozycji na rynku i możliwości sprawnego działania. 

Syntezując cząstkowe wnioski, można pokusić się o stwierdzenie, że scha-
rakteryzowane zasady stanowią cenne wskazówki dla menedżerów zajmujących 
się na co dzień rozwojem kadry pracowniczej. Wynika z nich, iż układając 
ogólną strategię działania, powinni oni uwzględniać następujące czynniki: 
głęboką analizę sytuacji, wliczając w to kalkulację skuteczności różnorodnych 
taktyk oraz opracowanie pomysłów i planów, które wspomogą osiągnięcie 
zamierzonych celów. Stosując zalecenia Sun Tzu, menedżer mający wsparcie 
swojego zespołu, może opracować efektywną strategię rozwoju, tak aby z jednej 
strony dostosować ją do potrzeb pracowników, z drugiej zaś narzucić swój 
sposób postępowania.  

Człowiek podejmujący jakąkolwiek aktywność, za każdym razem jest ukie-
runkowany na osiągnięcie konkretnego celu. Dzieło Sun Tzu w wielu fragmen-
tach odnosi się do celu prowadzonych działań wojennych – „najważniejszym 
celem wojny jest zwycięstwo”12. Należy jednak zaznaczyć, że odczytywanie 
sentencji w kategorii pokonania przeciwnika, zmierzające do totalnego zaniku 
jego środków i sił, tak aby nie mógł się już odrodzić, jest błędne. Osoby, które 
stoją na straży rozwoju pracowników w firmie, powinny dążyć do osiągnięcia 
jak najbardziej zadowalających efektów, gdyż jest to istotne dla organizacji  
z punktu widzenia przetrwania w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku. 
Uzyskanie zamierzonych efektów powinno przejawiać się zatem w okazywaniu 

                                    
10 Ibidem, s. 53. 
11 Ibidem, s. 54. 
12 Ibidem, s. 54. 
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zrozumienia drugiej stronie (pracownikom) i traktowaniu ich jako godnych 
rozwoju. Sun Tzu zaleca odnosić się do wszystkich z szacunkiem, uznaniem  
i godnością, nawet gdy ich aktualna sytuacja nie jest najlepsza. Daje to postawę 
do współpracy na linii dział personalny – pracownik oraz możliwość dostoso-
wania się do zmian zachodzących w ciągle zmieniającym się otoczeniu, gdzie 
kooperacja jest obowiązkiem i koniecznością. 

 
 

2. Budowanie strategii personalnej 

Każdy dowódca, który decyduje się na udział w batalii wojennej, wie, że 
powinien mieć perfekcyjnie przygotowaną strategię działania – „ogólnie rzecz 
biorąc, najlepszą polityką wojny jest zachowanie bez szwanku swojego stanu”13. 
Kierując się tym przesłaniem, menedżer powinien znaleźć wspólny obszar,  
w który warto inwestować.  

Jedna z głównych zasad głoszonych przez Sun Tzu głosi: „zaatakuj plany 
wroga w fazie ich powstawania”14. Tylko w takim przypadku możliwe będzie 
obranie odpowiedniej strategii dla personelu – gdy po odpowiedniej analizie 
potrzeb będzie wiadomo, na czym organizacja powinna skupić swoją uwagę. Już 
w fazie planowania działań oraz układania zasadniczej strategii menedżer 
powinien uwzględniać przewidywane posunięcia i kroki, które prawdopodobnie 
zostaną wykonane przez podległy personel (postawa zaangażowania, niechęci 
bądź oporu w procesie rozwoju kadr). Wczesne zwrócenie uwagi na zamiary 
personelu pozwoli na odpowiednie przeprowadzenie osób rzeczywiście zaintere-
sowanych własnym rozwojem osobistym, zgodnie z oczekiwaniami kierowni-
ków i wymaganiami przedsiębiorstwa. Znając zdanie i plany podwładnych, 
stawiane przez nich realne wymagania oraz wyznaczone cele, odnoszące się do 
końcowych wytycznych, łatwiej będzie można podjąć odpowiednie decyzje  
w zakresie przyjętej taktyki. „Ci, którzy celują w rozwiązywaniu problemów, 
rozwiązują je tuż przed ich pojawieniem się. Ci, którzy celują w pokonywanie 
swoich wrogów, zwyciężają zanim pojawi się zagrożenie”15 – trafne przewidy-
wanie intencji uczestników stwarza szanse na odpowiednie pokierowanie proce-
sem szkoleniowym lub kształtowaniem ścieżek karier zawodowych.  

Dodatkowo można upatrywać cennych wskazówek w obszarze modelowa-
nia strategii działania, podejmując kroki, wykraczające poza ramy własnej 
organizacji. Dobry menedżer powinien być zorientowany w ogólnej sytuacji, 
która panuje w zewnętrznym otoczeniu przedsiębiorstwa oraz znać techniki 
wykorzystywane przez konkurencję w danym sektorze a także siłę jej oddziały-

                                    
13 Ibidem, s. 35. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem, s. 36. 
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wania. Informacje te powinny stać się podstawą do ustalenia, w jakich obszarach 
dana organizacja ma jeszcze braki, w których zaś zdecydowanie przoduje. 
Menedżer ma za zadnie również sprawdzenie niezależnych firm, które mogą 
wspomóc ich rozwój – zatem powinien uczynić wszystko, aby przekonać swoich 
pracowników, że szkolenia, w których przyjdzie im uczestniczyć, są naprawdę 
wyjątkowe i warto wykorzystać szansę na swój rozwój. Należy dodatkowo 
wyrobić w nich świadomość, że jest to najlepsza opcja i że od jej efektów zależy 
ich dalsza przyszłość. 

Sun Tzu napisał, że „pożyteczną rzeczą jest uprzedzić atak przeciwnika”16  
– podczas batalii wojennych przewagę zdobywa ten, kto pierwszy zaatakuje  
i przejmie inicjatywę. Powyższa wskazówka odnosi się do wyjścia z propozycją 
do potencjalnych uczestników szkoleń, gdy posiada się już sprecyzowane cele, 
obraną taktykę oraz zarysowany plan działania. Skuteczny menedżer tak powi-
nien pokierować rozmowami, aby kadra mogła dostrzec jego zaangażowanie  
w ich proces rozwoju. W istocie zaś będzie to swoistego rodzaju demonstracja 
siły i zaangażowania w realizację zamierzeń, które być może wcześniej zostały 
zasygnalizowane. Warto w tej sytuacji postawić na silne argumenty – dlatego 
należy zaangażować cały zespół w celu ich zweryfikowania oraz wybrania tych 
najbardziej rzetelnych. Kierownik, analizując bieg wydarzeń i sytuację, powi-
nien w odpowiednim momencie zdecydować się na ich użycie. Dobry menedżer 
musi odznaczać się wysoko rozwiniętą zdolnością do realistycznej oceny sytua-
cji. Jeżeli w danej chwili organizacji nie stać finansowo na zorganizowanie 
perfekcyjnych, potrzebnych szkoleń, to od jego decyzji zależy, kiedy ponownie 
ruszy dyskusja na ich temat.  

Wnioski cząstkowe pozwalają więc na stwierdzenie, że jeżeli osobę zajmu-
jącą się rozwojem personelu cechuje dominująca pozycja i koncentracja, to 
dokładna analiza osób, które powinny wziąć udział np. w szkoleniu stwarza 
szansę na satysfakcjonujący efekt końcowy. 

 
 

3. Analiza wpływu Sztuki wojny Sun Tzu na strategie rozwoju  
personelu – w opinii ekspertów (badanie własne) 

W trakcie przeprowadzania analizy Sztuki wojny wykazano, że wiele roz-
działów posiada zalecenia, które mogą okazać się przydatne dla współczesnych 
działów zajmujących się rozwojem personelu. Jak dowiedziono, niektóre z nich 
w bezpośredni i jednoznaczny sposób można odnieść do różnorodnych elemen-
tów w procesie rozwoju kapitału ludzkiego, inne zaś pozostają symbolem  
i metaforą podejmowanych działań i zachowań, które występują w jego trakcie. 
Osoby, które zostaną wyznaczone na stanowiska menedżerskie w tym obszarze, 

                                    
16 Ibidem, s. 36. 
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odnajdują wskazówki przede wszystkim w zakresie: odpowiednich cech charak-
terologicznych i osobowościowych, wyboru miejsc przeprowadzenia szkoleń, 
sposobu oraz odpowiedniego momentu wykorzystania posiadanych zasobów, 
opracowania efektywnej strategii działania, metod pozyskiwania kluczowych 
informacji o pracownikach oraz przygotowania się do wdrożenia zaproponowa-
nych rozwiązań. Warto zauważyć, że wymienione wyżej elementy stanowią 
niewielki wycinek, w obrębie którego należy czerpać inspiracje z traktatu Sun 
Tzu. Duża doza mądrości i wiedzy, poparta dodatkowo niekwestionowanym 
doświadczeniem, które zostało wyniesione z pola walki zbrojnej, oraz efektyw-
ność przedstawionych wskazówek i metod daje odzwierciedlenie w używaniu 
ich przez dowódców i generałów w następnych epokach, a dodatkowo w ilości 
odwołań w nowożytnej literaturze często niepowiązanej z tematyką militarną. 

W toku uzyskanych wniosków można zdecydowanie stwierdzić, że Sztuka 
wojny Sun Tzu może okazać się źródłem inspiracji i informacji dla współcze-
snych menedżerów w obszarze rozwoju personelu. Pragnienie przedstawienia 
odpowiedniego zbioru zasad przygotowania oraz prowadzenia strategii rozwoju 
personelu stało się głównym motywem do przeprowadzenia badań empirycz-
nych w formie wywiadu eksperckiego. Stwierdzono, że opinia różnych eksper-
tów będzie niezbędnym warunkiem do weryfikacji wniosków, które zostały 
uzyskane w procesie analizy treści Sztuki wojny. Dodatkowo, niezmiernie ważną 
wartością było uzyskanie przekonań i poglądów w temacie omawianej proble-
matyki, które pochodzą z kilku niezależnych od siebie źródeł, dając podstawę do 
dokonania obiektywnej i rzetelnej oceny wskazówek i przesłanek dla współczes-
nych menedżerów ds. rozwoju personelu, które zostały zawarte w dziele Sun Tzu.  

Głównym celem przeprowadzenia wywiadu eksperckiego stało się przede 
wszystkim zebranie i odpowiednie opracowanie ich opinii, które pośrednio bądź 
bezpośrednio dotyczyły inspirowania się w procesie rozwoju personelu wiedzą, 
która pochodzi ze Sztuki wojny. Samo badanie poprzedziło staranne wyszukanie 
odpowiednich osób, które w ostateczności stanowiły grupę docelową i zgłosiły 
chęć uczestnictwa w projekcie. Zebrane dane jakościowe pozwoliły spojrzeć na 
badane zjawisko z szerokiej perspektywy17. Dzięki temu mają one charakter 
holistyczny i pokazują złożoność badanego obszaru18. Wytypowane osoby 
spełniały następujące kryteria: wykazały się ugruntowaną znajomością treści, 
które zostały zawarte w traktacie Sun Tzu Sztuka wojny, posiadały dostateczną 
wiedzę z zakresu sztuki wojennej oraz mądrość i doświadczenie w obszarze 
strategii rozwoju personelu. Przeprowadzone badanie przebiegało bez proble-
mów i w sposób sprawny. Eksperci chętnie i z dużym zaciekawieniem wyrazili 

                                    
17 D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2007, s. 300. 
18 J. Kowal, Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 1998, s. 60. 



Sztuka wojny Sun Tzu jako podstawa strategii rozwoju personelu 

 

231 

aprobatę na przeprowadzenie wywiadu. Ważnym aspektem okazała się kompe-
tencja oraz prezentowanie sumiennego i odpowiedzialnego podejścia do zapro-
ponowanego tematu. W zrozumiały i jasny sposób przekazali swoje opinie  
i spostrzeżenia, a udzielane przez nich odpowiedzi z całą pewnością należy 
uznawać za autorytatywne, stanowiące znakomity punkt odniesienia w przypad-
ku dalszych rozważań.  

Badania empiryczne są potwierdzeniem wniosków otrzymanych już w toku 
badań teoretycznych, a co za tym idzie pozwalają na sformułowanie na podsta-
wie Sztuki wojny Sun Tzu uniwersalnego zestawu wskazówek i zasad, które 
mogą mieć zastosowanie w trakcie przygotowania i wdrażania strategii rozwoju 
personelu. Uogólnione wnioski z przeprowadzonych w dniach 14–20 maja 2012 r. 
wywiadów eksperckich przedstawiono poniżej. 

Pierwsze pytanie wywiadu brzmiało: „Czy Pana/Pani zdaniem w prowadze-
niu wojny i procesie rozwoju personelu można wyodrębnić wspólne cechy 
(elementy) oraz czy Sztuka wojny może stanowić inspirację dla współczesnej 
kadry menadżerów?” Opinie, które zostały sformułowane przez ekspertów, 
okazały się całkowicie zgodne i dały podstawę do wskazania, że prowadzenie 
wojny oraz strategii rozwoju personelu pociąga za sobą bardzo wiele analogii, 
wspólnych elementów oraz podobnych cech. Pomimo na pozór zupełnie odręb-
nej tematyki porównywanych obszarów widać zbliżone do siebie ich różnorodne 
aspekty zwłaszcza w zakresie: przygotowania się do odpowiedniego działania 
(wojny i rozwoju kapitału ludzkiego), prowadzenia działań, stosowania wielora-
kich taktyk, konieczności opracowania odpowiedniej strategii, doborze wykwali-
fikowanego personelu oraz wyborze właściwego miejsca. Choć prowadzenie 
wojny i doskonalenie zawodowe to dwie zupełnie odrębne sfery aktywności 
człowieka, to jednak eksperci wskazali pomiędzy nimi pewne wspólne elemen-
ty: celowość działania; osobiste predyspozycje (dowódców i pracowników); 
czas (zarówno wojna, jak i proces rozwoju personelu są zjawiskami rozciągnię-
tymi w czasie); kapitał finansowy (jest niezbędny do prowadzenia działań 
wojennych; inwestowanie w kapitał ludzki również generuje ogromne koszty); 
wykorzystanie do osiągnięcia celu elementów zewnętrznych – uwarunkowania 
wynikające z otoczenia; celem wojny jest zwycięstwo, zaś długoterminowym 
celem strategii rozwoju personelu jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad 
innymi organizacjami z tego samego sektora; im lepiej wyszkolona armia, tym 
większy jej potencjał – im bardziej wykwalifikowany personel, tym większa 
wartość firmy i siła organizacji; konieczność przygotowania (tworzenie planów 
taktycznych przed wojną i kreowanie strategii rozwoju personelu). 

Rekapitulując odpowiedzi udzielane przez ekspertów na pierwsze z zada-
nych pytań, należy objąć stanowisko, że Sztuka wojny z całą pewnością jest 
źródłem inspiracji i wiedzy dla współczesnych menedżerów. Ponadto może ona 
stać się dodatkową lekturą dla osób, które chcą rozwijać się dodatkowo w tym 
obszarze zarządzania. 
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Drugie pytanie w wywiadzie dotyczyło kwestii: „W jakich obszarach, Pa-
na/Pani zdaniem, rozwiązania, pomysły i koncepcje realizowane na polu walki, 
o których pisał Sun Tzu, można współcześnie skutecznie realizować w procesie 
rozwoju personelu?” Odpowiedzi ekspertów potwierdziły, że prezentowane  
w dziele Sun Tzu instrukcje mogą z dużą dozą prawdopodobieństwa być wdra-
żane już podczas przygotowania strategii rozwoju personelu. Jednakże najważ-
niejsze zalecenia wskazywane są już na etapie właściwego jej wdrażania. Zda-
niem ekspertów, którzy uczestniczyli w badaniu, dyrektywy i wskazówki po-
chodzące ze Sztuki wojny należy przedstawić w następujących kategoriach: 
 konieczność odpowiedniego przygotowania – zanim kierownik wskaże 

pracownikowi odpowiednią ścieżkę rozwoju, musi poznać jego plany, dąże-
nia, perspektywy w danym miejscu zatrudnienia; 

 odwaga dowódców w podejmowaniu strategicznych decyzji powinna przeło-
żyć się na odwagę menedżerów w zakresie wytyczania celów i konsekwentnej 
ich realizacji; 

 adaptacja do warunków walki (odpowiednia taktyka, dobór i wyposażenie 
czynnika ludzkiego, aby móc skutecznie oddziaływać na środek ciężkości 
przeciwnika) musi być podstawowym wyznacznikiem w zakresie umiejętno-
ści dostosowania się jednostki do wymagań dynamicznego otoczenia, zdolno-
ści adaptacji do zmian oraz możliwości przekwalifikowania; 

 kalkulacja – tworzenie przez zespół kilku wariantów rozwoju oraz umiejętne 
szacowanie ryzyka, 

 cel, który jest do osiągnięcia – na wojnie każda ze stron ma ściśle określony 
cel (może nim być zdobycie określonego punktu strategicznego przeciwnika, 
rozbicie głównej kolumny uderzeniowej, odparcie ataku wroga czy też osta-
teczne pokonanie nieprzyjaciela); w procesie rozwoju personelu menedżer 
również powinien wyznaczyć sobie konkretny cel, który chce osiągnąć (zdo-
bycie przez personel konkretnej umiejętności, np. certyfikatu z języka obcego, 
czy też długofalowo – kreowanie ścieżek karier); 

 spojrzenie na proces rozwoju personelu w sposób holistyczny  
  „zwycięży ten, którego żołnierze są zjednoczeni wolą zwycięstwa”19.  
  inwestowanie w kapitał ludzki nie tylko będzie korzystne z punktu widzenia 

jednostki, ale przede wszystkim poprzez wykształconą i kompetentną kadrę 
zwiększy się ogólna wartość organizacji, co przemawia za tym, iż menedże-
rowie powinni wspierać pracowników w procesie doskonalenia zawodowego; 

 potencjał armii (liczebność, wyszkolenie, środki rażenia jakimi dysponuje)  
w odniesieniu do potencjału kapitału ludzkiego w danej organizacji (wielkość 
przedsiębiorstwa i zespołów pracowniczych, wiedza i doświadczenie konkret-
nych pracowników oraz idealny menedżer pełniący rolę swoistego dowódcy); 

                                    
19 Sun Tzu, Sztuka wojny…, s. 40. 
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 kierownicy przedsiębiorstwa i pracownicy muszą wiedzieć, w jakim kierunku 
zmierzają – „nie przewiduj w swoich planach zbędnych ruchów i ani jednego 
kroku w desperacji”20 – strategia rozwoju personelu powinna być dobrze 
przemyślana, aby nie inwestować w te obszary, które są nieopłacalne lub nie 
mają większego wpływu na funkcjonowanie organizacji; 

 ocena warunków zewnętrznych (analiza firm funkcjonujących w otoczeniu 
bliższym i dalszym, badanie aktualnych trendów) – orientacja, w co warto 
inwestować obecnie, ale przede wszystkim nastawienie na przyszłość, aby 
organizacja potrafiła sprostać wymaganiom rynku; 

 dowodzenie armią w stosunku do kierowania zespołem pracowniczym – po-
winny być obecne w procesie rozwoju personelu tendencje do szeroko pojęte-
go coachingu i mentoringu – zespół powinien uczyć się od swojego lidera, ten 
zaś musi służyć radą i wspierać ich w każdym, wymagającym tego obszarze, 

 osiąganie przewagi – w sztuce wojennej nazywana „zasadą wszystkich zasad” 
lub też „super zasadą” – zdobycie przewagi nad przeciwnikiem warunkuje 
zwycięstwo – w zarządzaniu personelem zaś inwestowanie w kapitał ludzki 
zwiększy wartość firmy, ale także wpłynie na jej konkurencyjność w otocze-
niu i pomoże zdobyć dominującą pozycję na runku. 

W trzecim pytaniu eksperci poproszeni zostali o przytoczenie konkretnych 
wskazówek (odnosząc się do wymienionych wcześniej zagadnień), które można 
wywnioskować z traktatu Sun Tzu w odniesieniu do zarządzania zasobami 
ludzkimi. Swoje wypowiedzi skupili przede wszystkim na podaniu następują-
cych dyrektyw i zaleceń w zakresie strategii rozwoju personelu. 

Odpowiednie dobranie oraz umiejętne przygotowanie zespołu ds. rozwoju 
kapitału ludzkiego – ma za zadanie wykazać się znajomością i wykorzystaniem 
w praktyce wszystkich elementów, które sprzyjają osiągnięciu celu. Powinny to 
być osoby starannie dobrane, gotowe do działania w zmiennych i różnych 
warunkach, posiadające odpowiednią motywację oraz emanujące właściwym 
potencjałem. Dodatkowo muszą posiadać pożądany zestaw cech, aby mogły 
pełnić przydzieloną w zespole rolę. Powodzenie w procesie rozwoju personelu  
w bardzo dużym stopniu uzależnione jest od efektywnej współpracy pomiędzy 
pracownikami. 

Wybranie najkorzystniejszego wariantu działania – w ramach przygotowań 
do spotkań z pracownikami zespół powinien opracować różnorodne koncepcje  
i plany działania. To duże ułatwienie, gdy w danych okolicznościach będzie 
można wybrać ten spośród nich, który odznacza się największym współczyn-
nikiem powodzenia. Nie należy jednak zapominać o otwarciu menedżera  
ds. rozwoju kapitału ludzkiego na ewentualne modyfikacje, ze względu na 
zmienność otaczających czynników. 

                                    
20 Ibidem, s. 52. 
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W opinii ekspertów długie i odpowiednio dobre przygotowania są warun-
kiem sukcesu. Etap ten charakteryzuje się pozyskiwaniem i analizowaniem 
różnorodnych informacji nie tylko o środowisku zewnętrznym organizacji, ale 
także o własnych możliwościach i zajmowanej pozycji. Dopiero biorąc pod 
uwagę uzyskane wiadomości, można opracować ogólną koncepcję i strategię 
działania. 

Za fundament sukcesu uznaje się generała – lidera zespołu ds. rozwoju per-
sonelu – to właśnie on posiada silny wpływ na pracę swojego zespołu. Jest 
odpowiedzialny za motywowanie do działania, podział obowiązków i zadań. 

Dążąc do zamierzonego celu strategii rozwoju personelu, należy zadbać  
o dobór odpowiednich i odpowiedzialnych wykonawców, tak aby przełożyło się 
to na właściwy potencjał. Dlatego właśnie to ludzie, którzy wchodzą w skład 
zespołu ds. rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji, stanowią o jego potędze. 
Posiadane przez nich umiejętności i predyspozycje mogą mieć istotny wpływ na 
efektywność stosowanych metod i powodzenie obranej strategii działania. Lider 
zespołu powinien posiadać zdolność do analitycznego myślenia – to właśnie  
w jego gestii leży rozpatrywanie korzystnych aspektów, ale także pojawiających 
się zagrożeń i negatywnych stron. 

Sun Tzu wspominał, iż w trakcie działań zbrojnych dowódcy i żołnierze są 
narażeni na różne sytuacje – porażkę, upadek, ucieczkę, chaos czy nieposłuszeń-
stwo. W procesie rozwoju personelu także dochodzi do niesprzyjających oko-
liczności – niepowodzenia, nawarstwiających się problemów, walki z czasem, 
braku jedności w zespole czy też ogólnego nieporządku. Warto zauważyć, że 
wyżej wymienione zjawiska nie mają nic wspólnego z wpływem niekontrolowa-
nych sił, tylko ze skutkiem błędów, które są popełniane przez nieudolnych 
generałów, czy też niedoskonałych i niedoświadczonych menedżerów.  

Traktat Sun Tzu Sztuka wojny jest bogaty w różnego rodzaju zalecenia, któ-
re można przenieść na grunt zarządzania personelem. Choć wokół tych praktyk 
powstają różne kontrowersje, to jednak wiele zależy od sposobu interpretacji 
poszczególnych zagadnień. Powyżej zostały przedstawione, dodatkowo opatrzo-
ne odpowiednim komentarzem, zalecenia i wskazówki, które w opinii ekspertów 
zostały zawarte w dziele Sun Tzu i mogą stać się wytycznymi dla współcze-
snych menedżerów. Podsumowując, są one zasadne do interpretacji Sztuki wojny 
Sun Tzu w kontekście procesu rozwoju personelu. 

Uczestnicy, biorący udział w badaniu, jednoznacznie stwierdzili, że dzieło 
autorstwa Sun Tzu może być źródłem wiedzy i inspiracji dla współczesnych 
menedżerów specjalizujących się w rozwoju personelu. Wskazali oni szereg 
podobieństw występujących pomiędzy wojną a strategią rozwoju personelu i dla 
tych obszarów wyprowadzili wiele zaleceń i wskazówek, które z sukcesem 
można zrealizować na obu rozpatrywanych płaszczyznach. Ich imponująca 
liczba wydaje się dość zaskakująca, biorąc pod uwagę odmienność obszarów 
zainteresowań sztuki wojny i strategii rozwoju kapitału ludzkiego. Niemniej 
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jednak, wytyczne związane z opracowaniem strategii działania i taktyki, przygo-
towaniem, planowaniem kolejnych przedsięwzięć i kroków, sposobami kiero-
wania ludźmi – są tak samo istotne w przypadku obu dziedzin i dodatkowo 
wymagają odpowiednich umiejętności, doświadczenia i wiedzy od ich wyko-
nawców. Informacje i mądrości, które zostały zawarte w dziele starożytnego 
filozofa i dowódcy Sun Tzu, zostały już zweryfikowane na przestrzeni wielu 
wieków, gdzie jednocześnie ich skuteczność wielokrotnie była sprawdzana  
w praktyce. Dlatego uznano, że staną się one wzorem do naśladowania, czy też 
najlepszym punktem odniesienia dla wszystkich osób, które chcą zawodowo 
zajmować się zagadnieniami towarzyszącymi rozwojowi kapitału ludzkiego  
w organizacjach. 

 
 

Zakończenie 
 
Wojna (odzwierciedlająca stan stosunków politycznych i społecznych,  

z bardzo kontrowersyjnym osiąganiem celów przy pomocy środków zbrojnych)  
i rozwój zasobów ludzkich stanowią zagadnienia, które pochodzą z dwóch, 
całkowicie odmiennych dziedzin nauki. Pierwotnie może się wydawać, że nie 
ma sensu i podstaw do doszukiwania się elementów, które w jakikolwiek sposób 
łączyłyby obie kwestie. Jednakże dogłębna analiza dostępnej literatury przed-
miotu oraz przeprowadzone badania empiryczne w postaci wywiadu eksperckie-
go wskazują na występowanie wspólnych cech w zakresie prowadzenia wojny  
i strategii rozwoju personelu: działania reaktywne, duża rola w procesie samego 
przygotowania, stosowanie różnorodnych taktyk i zabiegów, które umożliwią 
osiągnięcie celu – to jedne z bardzo wielu, dających się zauważyć analogii. 

Można pokusić się o stwierdzenie, że zalecenia, które zostały zaprezento-
wane w niniejszym artykule, mogą stać się nieocenioną pomocą podczas przygo-
towywania i wdrażania strategii rozwoju personelu, jednakże pod warunkiem, że 
osoba za to odpowiedzialna będzie odznaczała się odpowiednimi kwalifikacjami 
i umiejętnościami. Dobry menedżer będzie w stanie zdobyć i utrzymać przewagę 
oraz kontrolę nad zaproponowanym procesem a dodatkowo stosując się do 
przedstawionych przez Sun Tzu reguł i praw, pewnie i świadomie go poprowadzi. 
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Streszczenie 

Opracowanie dotyczy problematyki strategii rozwoju personelu, lecz w bardzo 
nietypowym, często dyskusyjnym ujęciu. Praca zawiera bardzo szczegółową analizę 
oraz interpretację uniwersalnych treści zawartych w Sztuce wojny autorstwa Sun Tzu,  
w odniesieniu do inspiracji, wskazówek oraz zasad, pomocnych w trakcie przygotowa-
nia i prowadzenia strategii rozwoju personelu.  
 

Summary  

SUN TZU ART OF WAR AS THE BASIS FOR STAFF DEVELOPMENT 
STRATEGY 

The paper deals with the issues of the staff development strategy in unusual and 
controversial approach. The content is the result of a careful analysis of the world's first 
handbook, which deals with the art of war, written by Sun Tzu – for inspiration, guid-
ance and principles that will help in the preparing and conducting staff development 
strategy. Selected treaty became the foundation to draw up a concept that can be  
a source of information for those interested in the area of management science, in par-
ticular the development of human capital.  

 



 

PIOTR CHOJNACKI 

POSTAWY ŁÓDZKICH STUDENTÓW KIERUNKÓW 
EKONOMICZNYCH WOBEC PRACY W CENTRACH USŁUG 

BIZNESOWYCH (SSC/BPO) 

Wstęp 
  
Od kilku lat obserwujemy w Polsce spowolnienie gospodarcze. Stan ten 

przekłada się negatywnie na sytuację na rynku pracy. Roczna stopa bezrobocia 
rejestrowanego rosła nieprzerwanie od 2008 r., by na koniec 2012 r. osiągnąć 
13,4%. Wskaźnik ten jest wysoki również w ujęciu miesięcznym: w maju 
wyniósł 13,5% i wzrósł o 0,9 p.p. rok do roku1. 

W najgorszej sytuacji na rynku pracy wydają się być osoby między 25.  
a 34. rokiem życia. Liczba bezrobotnych w tej grupie wiekowej wzrosła przez 
ostatnie pięć lat o ponad 200 tys. i osiągnęła w 2012 r. ponad 627 tys. Co więcej, 
udział tej grupy w całkowitej liczbie bezrobotnych rośnie powoli, lecz nie-
zmiennie i w zeszłym roku wyniósł 29,4%2.  

W sytuacji, gdy wiele sektorów redukuje zatrudnienie, warto zwrócić uwagę 
na te, które wciąż rozwijają się i tworzą nowe miejsca pracy. Jednym z nich są 
nowoczesne usługi biznesowe, świadczone przez centra SSC/BPO. Duża część 
przedsiębiorstw otwierających centra usług rozpoczynała od realizowania 
prostych procesów, takich jak telefoniczna obsługa klienta. Praca tego rodzaju 
budzi niekiedy dość negatywne skojarzenia, a jej wykonywanie opisywane bywa 
jako wykluczające możliwość samodzielnego myślenia, powtarzalne i wyczer-
pujące emocjonalnie3. Obecnie da się zaobserwować przejście do obsługi bar-
dziej zaawansowanych procesów, wymagających wyższego poziomu kompeten-
cji od pracowników, a co za tym idzie – w większym stopniu umożliwiających 
samorealizację i odczuwanie satysfakcji4. Przedsiębiorstwa, które kilka lat temu 
otworzyły centra w Polsce, powierzają jednostkom zlokalizowanym w naszym 
kraju coraz bardziej złożone funkcje. Badania pokazują, iż większość z centrów 

                                    
 Doktorant, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. 
1 Bank Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks 

(dostęp 25.06.2013). 
2 Ibidem. 
3A. Brożyńska, Call centers organizacje-maszyny naszych czasów, „Zarządzanie Zasobami 

Ludzkimi” 2013, nr 1(89). 
4 Por. P. Chojnacki, Zjawisko outsourcingu i jego znaczenie dla współczesnego rynku pracy, 

[w:] A. Rogozińska-Pawełczyk, D. Majewski (red.), Trendy na rynku pracy, Wydawnictwo UŁ, 
Łódź [w druku]. 
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SSC/BPO (ok. 60–70%) świadczy usługi finansowo-księgowe5. Pojawiają się 
również opinie, prognozujące gwałtowny rozwój sfery usług świadczonych dla 
podmiotów z branży finansowej, który sprawi, że Polska będzie jednym  
z najważniejszych światowych hubów obsługujących te procesy6. 

Jednym z czynników branych przez inwestorów pod uwagę przy podejmo-
waniu decyzji o lokalizacji centrum usług jest dostępność wykształconej kadry. 
W procesie decyzyjnym przyjmuje się przy tym założenie, że nowo powstające 
organizacje będą atrakcyjnymi miejscami pracy dla dostępnej puli kandydatów. 
Bardzo ważne jest, czy przedsiębiorstwa, otwierające kolejne centra, lub też 
rozwijające działalność obecnych, znajdą pracowników z wyższym wykształce-
niem i odpowiednimi kompetencjami. Zależy to m.in. od tego, jak postrzegana 
jest atrakcyjność zatrudnienia w centrach usług oraz czy kandydaci mają pełną 
świadomość zmiany, jaka nastąpiła pod względem złożoności obsługiwanych 
procesów, specyfiki pracy i korzyści oferowanych przez te przedsiębiorstwa.  

Możliwość pozyskania wykształconych i chętnych do pracy kadr jest szcze-
gólnie istotna w przypadku Łodzi. Miasto to ma relatywnie niską pozycję 
konkurencyjną względem innych polskich metropolii. Jego słabe strony obejmu-
ją zarówno najwyższe bezrobocie, jak i bardziej niekorzystną strukturę demogra-
ficzną7. Biorąc pod uwagę, że w strategii rozwoju miasta sektor nowoczesnych 
usług biznesowych został uznany za kluczowy, a pozyskiwanie inwestycji z tego 
obszaru przyjęto jako jeden ze sposobów na poprawienie pozycji konkurencyj-
nej8, tym ważniejsze są postawy potencjalnej puli kandydatów wobec pracy  
w centrach SSC/BPO. 

Celem tego artykułu jest sprawdzenie, jakie są postawy studentów łódzkich 
kierunków ekonomicznych wobec pracy w centrach nowoczesnych usług bizne-
sowych. Przeprowadzone badanie dotyczyło zarówno chęci podjęcia zatrudnie-
nia, jak i czynników wpływających na deklarowane wartościowanie pracy  
w centrach. W dalszej części pracy krótko scharakteryzowany zostanie sektor 
SSC/BPO, a także zagadnienie postaw. 

                                    
5 E. Banachowicz, Centra usług wspólnych. Stan obecny i perspektywy rozwojowe, [w:] A. Szy-

maniak (red.), Globalizacja usług. Oursourcing, offshoring i shared services centers, Wydawnic-
two Naukowe INPiD UAM, Poznań 2007, s. 315; Association of Business Sector Leaders in 
Poland, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, 2013, s. 19, http://www.absl2013. 
epublish24.com/ (dostęp 25.06.2013). 

6 Association of Business Sector Leaders in Poland, Usługi biznesowe dla sektora finanso-
wego, maj 2013, http://raport.finansowy.absl.epublish24.com/#/5/zoomed (dostęp 25.06.2013). 

7 Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy, Oddział Strategii Rozwoju Miasta Urzędu Mia- 
sta Łodzi, Diagnoza strategiczna Łodzi. Synteza, http://uml.lodz.pl/get.php?id=5377 (dostęp 
25.06.2013). 

8 Załącznik do uchwały Nr XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2012 r. 
w sprawie przyjęcia „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+”, http://uml.lodz.pl/get.php 
?id=3943 (dostęp 25.06.2013). 
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1. Centra SSC / BPO jako instytucje świadczące usługi w ramach 
outsourcingu 

 
Centra usług biznesowych zajmują się wykonywaniem zadań w ramach out-

sourcingu, który można zdefiniować jako „przedsięwzięcie, polegające na 
wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego reali-
zowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom 
gospodarczym”9. Outsourcing jest zjawiskiem bardzo złożonym i można wyróż-
nić wiele jego rodzajów. Istotnym podziałem jest ten oparty na kryterium formy 
podporządkowania obu stron relacji. Jeśli wykonawca usług jest niepowiązany 
kapitałowo ze zleceniodawcą, mamy do czynienia z outsourcingiem kontrakto-
wym, jeśli natomiast powiązania ekonomiczne (lub inne, umożliwiające oddzia-
ływanie właścicielskie) istnieją, jest to outsourcing kapitałowy10. Pierwszy 
rodzaj relacji występuje, gdy firma tworzy centrum usług wspólnych (Shared 
Service Centre – SSC), czyli „wyodrębnioną jednostkę obsługującą powierzone 
jej procesy wsparcia, posiadającą dedykowane zasoby i działającą jako niezależ-
ny biznes”11. Drugi rodzaj relacji występuje w przypadku świadczenia usług 
przez centrum outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsour-
cing Centre – BPO), czyli „wyspecjalizowaną firmę lub jej jednostkę organiza-
cyjną, która na zlecenie innych przedsiębiorstw przejmuje realizację wybranych, 
nieprodukcyjnych procesów biznesowych”12. 

Obecnie w Polsce działa ponad 400 centrów usług obu typów13. Łącznie za-
trudniają one ok. 110 tys. osób14. 88% zatrudnienia w tym sektorze oraz ponad 
80% centrów znajduje się w 7 głównych ośrodkach, obejmujących największe 
polskie miasta. Przybliżoną liczbę pracowników w każdym z nich przedstawia 
wykres 1.  

Łódź jest miastem, które bardzo korzysta na obecności centrów usług. Liczba 
pracowników zatrudnionych w sektorze wzrosła przez ostatnie dwa lata o ok. 1/4  
i stanowi obecnie prawie 9% wszystkich pracowników sektora w Polsce15. Jest 
to szczególnie istotne ze względu na stopę bezrobocia, która w Łodzi jest naj-
wyższa spośród wszystkich dużych polskich miast i wynosi obecnie 12,6%16. 

                                    
9 M. Trocki, Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, War-

szawa 2001, s. 13. 
10 Ibidem, s. 62. 
11 E. Banachowicz, Centra usług wspólnych..., s. 313. 
12 Association of Business Service Leaders in Poland, Sektor SSC/BPO w Polsce, wrzesień 

2010, s. 11, http://absl.pl/reports (dostęp 25.06.2013). 
13 W zestawieniach ABSL uwzględnione są tylko centra z udziałem kapitału zagranicznego. 
14 ABSL, Sektor nowoczesnych usług…, 2013, s. 11. 
15 Ibidem, s. 12–13; ABSL, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Warszawa 

2012, s. 19, http://www.absl2012.epublish24.com/index.html#/II/ (dostęp 25.06.2013). 
16 Bank Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks 

(dostęp 25.06.2013). 
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i bardzo negatywne. Może ono dotyczyć aspektu emocjonalnego („nie cierpię 
makaronu pełnoziarnistego”), jak też poznawczego („uważam, że spożywanie 
makaronu pełnoziarnistego jest korzystne dla zdrowia”).  

Dawniejsze opracowania wyróżniały trzy aspekty postaw, tj. komponent 
afektywny (emocje wobec obiektu), poznawczy (jego ocena) oraz behawioralny 
(tendencja do zachowań wobec niego)20. Badania pokazują jednak, iż w przy-
padku diagnozowania postaw za pomocą deklaracji respondentów wymienione 
powyżej trzy aspekty zlewają się, a nastawienie sprowadza się do jednowymia-
rowego wartościowania21. 

Postawy charakteryzują się określonym znakiem (pozytywnym bądź nega-
tywnym), natężeniem, ważnością, wewnętrzną zgodnością czy też stopniem 
powiązania z innymi postawami. Na ich powstawanie mogą wpływać emocje 
odczuwane wobec obiektu, przekonania o jego własnościach oraz nasze zacho-
wania wobec niego. Obecnie przyjmuje się, że to właśnie emocje pełnią kluczo-
wą rolę w kształtowaniu postaw22. 

Jednym z mechanizmów kształtowania postawy jest tworzenie skojarzeń 
między jej obiektem a określoną reakcją emocjonalną. Prowadzi do tego proces 
warunkowania ewaluatywnego (evaluative conditioning). Polega on na ekspo-
nowaniu obiektu postawy w towarzystwie innego obiektu, który, w zależności 
od efektu, jaki chcemy uzyskać, powinien być oceniany pozytywnie lub nega-
tywnie. Ten rodzaj warunkowania najlepiej sprawdza się w przypadku obiektów 
ocenianych neutralnie, na temat których nie posiadamy zbyt dużo informacji ani 
przekonań. Skojarzenia mogą również być tworzone w drodze warunkowania 
sprawczego (operant conditioning), „które polega na uczeniu się znaczenia 
pierwotnie obojętnej reakcji dzięki temu, że zwykle z jej powodu pojawiają się 
pozytywne lub negatywne zdarzenia dla jednostki”23. Przykładem tego mechani-
zmu mogą być nagradzające reakcje otoczenia w postaci uznania oraz podziela-
nia naszej opinii, w odpowiedzi na wyrażanie przez nas aprobaty dla planowa-
nych przez daną partię polityczną działań ekonomicznych, których do końca nie 
rozumiemy, przez co są dla nas obojętne. 

Postawy bywają także traktowane jako rezultat przekonań, czyli naszych 
sądów dotyczących obiektów. Zgodnie z tym podejściem, reakcja emocjonalna 
wobec nich jest rezultatem naszej oceny poznawczej plusów i minusów danego 
obiektu24. 

                                    
20 T. Mądrzycki, Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Państwowe Za-

kłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, 1977, [za:] J. Strelau, D. Doliński (red.), Psycholo-
gia…, s. 336. 

21 S. Chaiken, C. Stangor, Attitudes and attitude change, ,,Annual Review of Psychology” 
1987, vol. 38, [za:] J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia…, s. 336. 

22 B. Wojciszke, Psychologia społeczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 
2011, s. 204. 

23 Ibidem, s. 206. 
24 J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia…, s. 337. 
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Kolejnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się postaw są nasze 
zachowania wobec ich obiektów, co opisuje teoria autopercepcji25. Mówi ona, że 
ludzie obserwują, czy odnoszą się do danych obiektów pozytywnie, czy też nie, 
i na tej podstawie wyrabiają sobie zdanie na temat swojego stosunku do nich. 
Zgodnie z tą teorią, dodatkowo muszą być spełnione dwa warunki: początkowa 
postawa powinna być słaba lub obojętna, a samo zachowanie postrzegane jako 
niewymuszone przez czynniki sytuacyjne. 

W opisywanym badaniu zbierano deklaracje respondentów na temat chęci 
podjęcia pracy w centrach SSC/BPO, a także pytano o czynniki wpływające na 
taką odpowiedź. W związku z korzystaniem z deklaracji osób badanych jako 
źródła informacji, analizowane postawy będą miały charakter jednowymiarowy, 
czyli dotyczący pozytywnego lub negatywnego wartościowania. Pominięty 
zostanie komponent emocjonalny, który należałoby diagnozować za pomocą 
wskaźników fizjologicznych, oraz behawioralny, który należy oceniać na pod-
stawie rzeczywistych zachowań26.  

  
 

3. Charakterystyka próby 
 

W badaniu wzięło udział 157 osób. 87 z nich studiuje ekonomię, a 70 anality-
kę gospodarczą. Badaniu poddano studentów pierwszego roku pierwszego stopnia, 
oraz drugiego roku drugiego stopnia. Liczebność poszczególnych grup przedsta-
wia wykres 2. 

 
Wykres 2. Liczba respondentów w podziale na kierunek i rok studiów 

Źródło: opracowanie własne. 

                                    
25 D. J. Bem, Self-perception theory, ,,Advances in Experimental Social Psychology” 1972, 

vol. 6, [za:] J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia…, s. 340. 
26 J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia…, s. 336. 
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W badaniu wzięło udział 116 kobiet i 38 mężczyzn. Trzy osoby nie zazna-
czyły płci w kwestionariuszu. Proporcje płci są podobne na obu kierunkach: 
studenci ekonomii to w 74% kobiety, a w 26% mężczyźni. Dla analityki gospo-
darczej odsetki te wynoszą odpowiednio 77% i 23%. Liczebności na poszcze-
gólnych latach i kierunkach studiów w podziale ze względu na płeć przedstawia 
wykres 3. 

 

 
Wykres 3. Liczba respondentów w podziale na kierunek studiów i płeć 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
4. Doświadczenie zawodowe 

 
Większość badanych studentów ma bardzo krótkie doświadczenie zawodo-

we. W przypadku 73% osób nie przekracza ono 6 miesięcy. Liczba osób posia-
dających dłuższy staż jest przedstawiona na wykresie 4. Nie ma zależności 
pomiędzy kierunkiem studiów, a długością doświadczenia zawodowego: praw-
dopodobieństwo uzyskane w dokładnym teście Fishera wynosi 0,58727. 

Jedynie 37 badanych osób nigdy nie pracowało, natomiast jeszcze mniejsza 
liczba respondentów (28) była zatrudniona na podstawie umowy o pracę, co 
stanowi kolejne potwierdzenie trudnej sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. 
Procentowy udział osób, które wybrały poszczególne odpowiedzi przedstawia 
wykres 528. 

                                    
27 Do oceny zależności wybrano test nieparametryczny, ponieważ 7 komórek ma liczebność 

oczekiwaną mniejszą niż 5. 
28 Badani mieli możliwość wybrania więcej niż jednej odpowiedzi, więc procenty nie sumują 

się do 100. 
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Wykres 4. Liczba respondentów w podziale na długość doświadczenia zawodowego (pominięto 
osoby z doświadczeniem poniżej 6 miesięcy) 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
 

 

Wykres 5. Respondenci pracujący w centrach usług na podstawie różnych typów umów 
Źródło: opracowanie własne. 
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Po obliczeniu różnic występujących między płciami okazuje się, iż jedynie 
15 kobiet (13%) pracowało kiedykolwiek na podstawie umowy o pracę, nato-
miast w przypadku mężczyzn doświadczenie takie ma 11 z nich (29%, różnica 
istotna na poziomie p = 0,027). Dodatkowo, aż 33 (28%) kobiety nie mają 
żadnego doświadczenia zawodowego, podczas gdy jedynie 4 z 38 mężczyzn jest 
w tej samej sytuacji. 

Między studentami ekonomii i analityki nie występują żadne istotne różni-
ce, jeśli chodzi o doświadczenie zawodowe zgromadzone do momentu badania. 

Kolejne pytanie dotyczyło zagadnienia, czy respondenci pracują w momen-
cie przeprowadzania badania. Okazuje się, że ponad 80% nie ma aktualnie 
żadnego zatrudnienia. Umowę o pracę posiada 6 osób, umowy cywilno-prawne 
– 18, a na czarno pracuje 9 badanych. 

Odpowiedź na to pytanie jest związana z rokiem studiów. Umowę o pracę 
ma 13% studentów piątego roku i żaden pierwszego (różnica istotna na poziomie 
p = 0,001). W przypadku umów cywilno-prawnych odsetki te wynoszą odpo-
wiednio 23% i 6% (p = 0,004), natomiast nie pracuje obecnie odpowiednio 62% 
i 88%. 

 
 

5. Doświadczenie w sektorze 
 
Większość osób badanych nigdy nie była zatrudniona w sektorze SSC/BPO. 

Troje studentów analityki pracowało kiedyś w centrum usług, natomiast obecnie 
pracuje dwoje. Dla ekonomistów wartości te wynoszą odpowiednio 2 oraz 0. 

 
 

6. Postawy studentów wobec pracy w centrach usług  
 
6.1. Chęć podjęcia pracy 

 
Jedno z pytań brzmiało: „Czy byłbyś/byłabyś skłonny/a podjąć pracę 

w centrum nowoczesnych usług biznesowych?” Osoby badane miały do wyboru 
następujące odpowiedzi: 

1) Tak. 
2) Tak, ale tylko w obszarze związanym z moim kierunkiem studiów. 
3) Tak, ale tylko jeśli nie znajdę innej pracy. 
4) Nie. 
Wyniki badania pokazują, że większość respondentów jest zainteresowana 

pracą w sektorze usług dla biznesu. 54,8% osób byłoby zainteresowane taką 
możliwością bez dodatkowych warunków (odpowiedź 1), natomiast 33,1% 
wyraża chęć wykonywania zadań związanych ze studiowanym kierunkiem 
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(odpowiedź 2). Odsetek osób skłonnych podjąć zatrudnienie w centrach usług 
tylko w ostateczności (odpowiedź 3) oraz zdecydowanie przeciwnych tej możli-
wości (odpowiedź 4) wynosi odpowiednio 7% i 5,1%.  

Przeanalizowano również, czy kierunek studiów różnicuje preferencje re-
spondentów względem podjęcia pracy w centrach usług. 63% ekonomistów 
podjęłoby taką pracę bezwarunkowo, a 25% z nich – tylko w obszarze swoich 
studiów. Dla analityków wartości procentowe wynoszą odpowiednio 44% 
i 43%. Dla porównania, tylko 6% ekonomistów traktuje tego rodzaju zatrudnie-
nie jako ostateczność, a kolejne 6% w ogóle nie wyobraża sobie tej możliwości. 
W tym przypadku odsetek analityków deklarujących te odpowiedzi wynosi 
odpowiednio 9% i 4%. Mimo, iż odpowiedzi wydają się różnić pomiędzy 
studentami obu badanych kierunków, zależność ta okazuje się nieistotna staty-
stycznie (p = 0,09). Liczbę poszczególnych odpowiedzi w podziale na kierunek 
studiów przedstawia wykres 6. 

 

 
Wykres 6. Chęć podjęcia pracy w centrach usług w podziale na kierunki studiów 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Zbadano także, czy preferencje dotyczące pracy w centrach usług zmienia-

ją się w zależności od płci respondenta. Zaobserwowane różnice w liczebno-
ściach okazały się istotne statystycznie (p = 0,009). Prawie 60% kobiet chce 
pracować w sektorze bezwarunkowo, natomiast 34% w obszarze związanym 
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ze studiami. Dla mężczyzn wartości te wynoszą odpowiednio prawie 40% oraz 
również 34%. Liczbę poszczególnych odpowiedzi w podziale na płeć przed-
stawia wykres 7. 

 

 
Wykres 7. Chęć podjęcia pracy w centrach usług w podziale na płeć 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

6.2. Powody deklarowanej chęci podjęcia pracy 
 
Osoby badane zostały również zapytane o powody, dlaczego chciałyby pra-

cować w centrach usług29. Większość respondentów (95) wybrała możliwości 
rozwoju, kolejnymi z zaznaczanych odpowiedzi były wysokie zarobki (59) oraz 
praca w międzynarodowym środowisku (46). Procent wskazań poszczególnych 
odpowiedzi przedstawia wykres 830. 
 

                                    
29 Instrukcja wskazywały, iż na pytanie to mają odpowiedzieć osoby, które zadeklarowały 

chęć pracy w centrach usług, zarówno bezwarunkowo, jak i tylko w obszarze związanym z kie-
runkiem studiów. 

30 W pytaniu możliwe były wielokrotne odpowiedzi, więc wartości nie sumują się do stu pro-
cent; procenty policzone są jako stosunek liczby osób wybierających daną odpowiedź w odniesie-
niu do całej badanej populacji, tj. 157 respondentów. 
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Wykres 8. Deklarowane powody chęci podjęcia pracy w centrach usług (procent wskazań) 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 

6.3. Różnice między kierunkami 
 
Różnice między kierunkami studiów w powodach chęci podjęcia pracy  

w centrach usług ujawniły się w przypadku odpowiedzi numer 7 („Praca 
w międzynarodowym środowisku”) oraz 8 („Możliwość używania języków 
obcych w codziennej pracy”). Możliwości te były zaznaczane istotnie rzadziej 
ekonomistów: odpowiedź numer 7 wybrało 18 z nich (21% studentów tego 
kierunku), a numer 8 – 13 (15%). W przypadku analityków wartości te wynosiły 
odpowiednio 28 (40%) oraz 21 (30%). 

 
6.4. Różnice między płciami 

 
Różnice pod względem powodów chęci pracy w centrach usług uwidoczniły 

się również między płciami. Ponad jedna trzecia kobiet (35%) deklaruje chęć 
pracy w międzynarodowym środowisku, podczas gdy tak samo odpowiedziało 
jedynie 5 z 38 mężczyzn. Różnica ta jest istotna na poziomie p = 0,01. 
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6.5. Znajomość języków obcych wśród studentów 
 
Badając, czy możliwość używania języków obcych jest powodem deklaro-

wanej chęci podjęcia pracy w centrach usług, warto sprawdzić, jak przedstawia 
się znajomość języków w badanej populacji. Respondenci mieli możliwość 
oszacować znajomość sześciu języków europejskich (angielski, niemiecki, 
francuski, hiszpański, włoski i rosyjski) na sześciostopniowej skali: brak znajo-
mości (0), podstawowa (1), komunikatywna (2), średniozaawansowana (3), 
zaawansowana (4), biegła (5). Badani mieli również możliwość dopisać kolejne 
języki, natomiast zrobiło tak jedynie sześć osób.  

 

 
Wykres 9. Deklarowany poziom znajomości języka angielskiego 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Najwięcej osób zadeklarowało znajomość języka angielskiego. Liczbę po-

szczególnych wskazań przedstawia wykres 9. Na rysunku pominięto brak 
znajomości (2 odpowiedzi) oraz znajomość podstawową (5 odpowiedzi). 

Znajomość pozostałych języków jest znacznie słabsza. Drugie miejsce zaj-
muje niemiecki, którym w stopniu podstawowym posługuje się 65 osób, komu-
nikatywnym – 33, a średniozaawansowanym – 8. Dodatkowo 9 respondentów 
zna go w stopniu zaawansowanym, a 2 – biegle. Deklarowaną znajomość pozo-
stałych języków przedstawia wykres 10. 
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Średnia znajomość języków jest wyższa wśród osób, które wybierały moż-
liwość ich używania w codziennej pracy jako argument przemawiający za pracą 
w centrach usług, natomiast jedynie różnica znajomości angielskiego okazała się 
być istotna statystycznie na poziomie p = 0,006. 

 
6.6. Niechęć do podjęcia pracy w centrach usług 

 
Jedynie 12,1% badanych zadeklarowała, że podjęłaby pracę w centrach 

usług w ostateczności lub całkowicie wykluczyła tę możliwość. Najczęściej 
podawanym powodem takiej decyzji jest niechęć do zatrudnienia w korporacji, 
którą zaznaczyło 12 osób. Liczbę wskazań poszczególnych wariantów odpowie-
dzi przedstawia wykres 11. 

 

 
Wykres 11. Powody niechęci do podjęcia pracy w centrach usług 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
7. Podsumowanie wyników 

 
Większość (76%) łódzkich studentów kierunków ekonomicznych zgroma-
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odsetki te wynoszą odpowiednio 29% i 11%. Pokazuje to, iż już na etapie 
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studiów kobiety znajdują się w gorszej sytuacji na rynku pracy, gdyż oprócz 
kompetencji pracodawcy cenią również posiadanie doświadczenia zawodowego. 

Analiza doświadczenia w sektorze pokazuje, że aż 96% badanych nigdy 
w nim nie pracowało. Z drugiej strony chęć podjęcia pracy w centrach usług 
deklaruje aż 87,9% – 54,8% bezwarunkowo, a 33,1% tylko w obszarze związa-
nym z kierunkiem studiów. 

Chęć pracy w sektorze deklaruje istotnie więcej kobiet: 60% z nich chce 
pracować w nim bezwarunkowo. Dla porównania, odpowiedzi takiej udzieliło 
niespełna 40% mężczyzn. Chęć pracy w centrach usług w obszarze związanym 
z kierunkiem studiów zadeklarowało 34% zarówno kobiet, jak i mężczyzn. 

Pytanie o powody chęci podjęcia pracy w sektorze SSC/BPO pozwala na 
pośrednie opisanie wizerunku centrów usług wśród łódzkich studentów kie-
runków ekonomicznych. Okazuje się, że są one postrzegane jako miejsca pracy 
oferujące możliwości rozwoju, wysokie zarobki, pracę w międzynarodowym 
środowisku, możliwość używania języków obcych w ramach codziennych 
obowiązków oraz prestiż. 

Praca w międzynarodowym środowisku oraz możliwość używania języków 
obcych to powody znacznie częściej wybierane przez studentów analityki: 
zaznaczyło je odpowiednio 40% i 30% z nich. W przypadku ekonomistów 
odsetki te wynoszą 21% i 15%. Rozpatrywanie używania języków jako powodu 
chęci pracy wiąże się prawdopodobnie z ich znajomością, która jest lepsza 
wśród studentów analityki. 

Poziom znajomości języków wśród łódzkich studentów jest zróżnicowany. 
85% badanych deklaruje znajomość angielskiego na poziomie średniozaawan-
sowanym i wyższym. Biorąc pod uwagę wymagania centrów, można przyjąć, że 
mógłby to być poziom wystarczający na podjęcie w nich pracy. Z drugiej strony, 
znajomość pozostałych głównych języków europejskich jest na poziomie znacz-
nie niższym. Centra usług rozwijają się w kierunku obsługiwania klientów  
w różnych krajach, co przekłada się na wymagania wobec potencjalnych kandy-
datów. Obecnie angielski jest najczęściej traktowany jako środek komunikacji 
wewnątrz firmy, natomiast zadania wykonywane są w innych językach. Może to 
oznaczać, że większość łódzkich studentów kierunków ekonomicznych będzie 
mogła znaleźć zatrudnienie przy ograniczonej części procesów, świadczonych 
tylko dla klientów anglojęzycznych, co zmniejsza ich atrakcyjność z punktu 
widzenia pracodawców i wpływa na niższy poziom pensji32. 

 
 

                                    
32 W centrach usług pensja często jest ściśle uzależniona od posiadanych kompetencji, zwłasz-

cza znajomości języków. Każdy kolejny język przekłada się na podwyżkę wynoszącą nawet kilka-
set złotych. 
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Zakończenie 
 
Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że większość 

łódzkich studentów kierunków ekonomicznych ma bardzo pozytywne postawy 
wobec pracy w sektorze SSC/BPO. Dodatkowo, widzą oni centra usług jako 
przedsiębiorstwa oferujące liczne korzyści, takie jak możliwości rozwoju, wysokie 
zarobki czy pracę w międzynarodowym środowisku. Jest to bardzo istotna infor-
macja z punktu widzenia pracodawców z tego sektora, gdyż pozwala przypusz-
czać, że nie będą oni mieli problemów z pozyskaniem licznej puli kandydatów na 
tworzone właśnie stanowiska. Badanie pokazuje także, że centra usług zbudowały 
bardzo pozytywny wizerunek w Łodzi jako potencjalni pracodawcy, zrywając 
jednocześnie z powstałymi niegdyś niekorzystnymi skojarzeniami. 

Posiadanie licznej puli chętnych do pracy kandydatów jest oczywiście istot-
ne. Z drugiej strony, kolejnym, nie mniej ważnym, elementem są kwalifikacje 
tych osób. Z badania płyną również wnioski wskazujące studentom kierunki 
rozwoju. Przede wszystkim powinni oni poświecić więcej uwagi nauce języków 
obcych, traktując jako minimum angielski i inny język europejski. Bardzo 
istotne jest również zdobywanie doświadczenia zawodowego już w trakcie 
studiów, gdyż ten element jest również brany pod uwagę przez potencjalnych 
pracodawców, nie tylko z sektora usług biznesowych. 
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Streszczenie 

Badanie zostało przeprowadzone wiosną 2013 r. i objęło 157 studentów kierun-
ków ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wyniki pokazują, że większość z nich 
ma pozytywny stosunek wobec pracy w centrach SSC / BPO, zwłaszcza kobiety. Po-
wody rozpoczynania pracy w tych centrach obejmowały możliwości rozwoju, wysokie 
wynagrodzenie i możliwość pracy w międzynarodowym środowisku. Artykuł kończy 
opis wizerunku centrów jako pracodawcy oraz wskazówki dla studentów dotyczące su-
gerowanych kierunków rozwoju kompetencji. 
 

Summary 

THE ATTITUDES OF STUDENTS OF BUSINESS FACULTIES IN LODZ 
TOWARDS WORK IN BUSINESS SERVICE CENTERS (SSC / BPO) 

The study was conducted in spring 2013 and included 157 business faculty stu-
dents from Lodz University. It showed that a great majority of them have a positive atti-
tude towards work in SSC / BPO centers, and even more so in the case of women. The 
reasons for starting such work included the possibilities of development, high salaries 
and the possibility to work in an international environment. The paper ends with a de-
scription of the image of SSC / BPO centers as an employer and suggestions for stu-
dents with regard to the areas they should further develop. 

 



 

ZUZANNA SŁOMCZEWSKA 

WYKORZYSTANIE ŁAŃCUCHA SKOJARZEŃ W PROCESIE 

KSZTAŁTOWANIA WIZERUNKU MIEJSCA 
 ZARYS KONCEPCJI BADAŃ DLA MIASTA ŁODZI 

Wstęp 
 
W ostatnim dziesięcioleciu można zaobserwować pozytywną tendencję do 

nasilania się działań jednostek samorządów terytorialnych związanych z budo-
waniem marek miejsc oraz kreowaniem ich wyrazistego i rozpoznawalnego 
wizerunku. Potrzeba wyróżnienia się, utrwalenia pozytywnego obrazu miejsca  
w świadomości grup docelowych oraz uzyskanie lepszej pozycji konkurencyjnej 
spowodowały, że branding miejsca uznaje się za jedno z działań priorytetowych, 
realizowanych w ramach strategii promocji miast. Jest to szczególnie ważne, 
zważywszy, że od niedawna zaczęto rozpatrywać miejsce (miasto, region, kraj) 
w kategoriach produktu, który podobnie jak inne podmioty biznesu podlega 
prawom rynku.  

Budowanie spójnej komunikacji marki miejsca i często konieczności zmia-
ny głęboko zakodowanych stereotypów wizerunków miast (jak to ma miejsce  
w przypadku Łodzi) skłania badaczy do poszukiwania coraz to nowych rozwią-
zań w tym zakresie i odniesienia się do teorii zachowań konsumentów – nie 
tylko w obszarze kształtowania ich postaw, zachowań, nawyków i dokonywa-
nych wyborów, ale też zapamiętywania, postrzegania i kojarzenia określonych 
zdarzeń. Przyjmuje się, że umysł człowieka funkcjonuje w oparciu o przyjęte 
przez niego założenia, kształtowane w trakcie całego jego życia. To, w jaki 
sposób jest postrzegana otaczająca rzeczywistość, dokonywana interpretacja 
zdarzeń, emocji, wspomnień oraz konstruowane są skojarzenia – zależy od 
dominującej w świadomości jednostek postawy w stosunku do rzeczywistości1. 
W związku z tym można przyjąć, że tworzący się w świadomości jednostek 
obraz jest rezultatem ciągłych obserwacji, badań, ocen oraz interpretacji rzeczy-
wistości, a nie tylko biernym odtwarzaniem przyjętych i utartych schematów. 

Celem opracowania jest próba określenia roli łańcucha skojarzeń w procesie 
tworzenia pożądanego obrazu miejsca lub jego zmiany i na tym tle zaprezento-
wanie koncepcji badania wizerunku miasta Łodzi.  

                                    
 Doktorantka, Katedra Zarządzana Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania, UŁ. 
1 K. Lachowicz-Tabaczek, Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej. Ich wpływ na pozna-

nie i zachowanie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 15–21. 
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Podstawę źródłową stanowi dostępna literatura przedmiotu, źródła wtórne 
oraz obserwacje praktyk i analiza działań w zakresie tworzenia pożądanego 
obrazu miasta, ze szczególnym uwzględnieniem Łodzi.  

 
 

1. Koncepcja tworzenia postaw 

W literaturze przedmiotu istnieje wiele koncepcji i definicji odwołujących 
się do powstawania określonych zachowań społecznych, a pojęcie „postawy” to 
jeden z najczęściej stosowanych terminów w naukach społecznych, w tym 
związanych z marketingiem, zwłaszcza z czynnikami kierującymi zachowaniami 
nabywczymi klientów. Stąd też trudności w jednoznacznym rozumieniu tej 
kategorii. W opracowaniu odniesiono się tylko do tych definicji, które mogą być 
wykorzystane przy budowaniu marki miejsca. 

Według Gordona Allporta, postawa to „trudna do zmiany pozytywna lub 
negatywna ocena danego obiektu, tworzona w podświadomości jednostek, 
przejawiająca się w szczególności gotowością do podejmowania różnego rodza-
ju działań2”. Proces budowania postaw jest spontaniczny, odbywający się na 
podstawie kojarzenia obiektu z charakterystycznymi dla niego elementami  
i tworzeniem w podświadomości jednostek sieci skojarzeń, które rejestrowane są 
na podstawie zapisu obiektu – jego atrybutów, charakterystycznych cech ze-
wnętrznych, wewnętrznych oraz oceny jego funkcjonalności3. Zatem kształtując 
postawy, czyli pozytywne lub negatywne oceny względem danego przedmiotu, 
możliwe jest wpływanie na zachowania jednostek oraz ich odczucia. 

Warta uwagi jest również koncepcja przedstawiona przez J.A. Bargha4, która 
zakłada, że po wystąpieniu określonych „warunków wyzwalających” w umyśle 
człowieka tworzą się automatycznie pewne schematy myślowe, które pozbawia-
ją tym samym świadomość możliwości sterowania ich przebiegiem. Oznacza to, 
że jednostki nie mają możliwości kontroli tego, co rejestruje umysł, można 
jedynie wpłynąć na sposób, w jaki dany obiekt (zjawisko), stan rzeczywistości 
będzie przez nie odbierany. Wspomniany wyżej proces aktywizacji schematów 
powstających w umyśle człowieka odbywa się pod wpływem wcześniejszych 
doświadczeń oraz wszelkich zdarzeń poprzedzających, z którymi jednostki 
miały kontakt – pośredni lub bezpośredni, które za sprawą bodźców wywarły na 
nie określony wpływ. O powstaniu schematów decyduje bodziec, który mogą 

                                    
2 N. Makuszewski, Regulacyjna rola utajonej postawy, Wydawnictwo UW, Warszawa 

2005, s. 9. 
3 Ibidem, s. 15. 
4 J.A. Bargh, Automatyzmy dnia powszedniego, „Czasopismo Psychologiczne” 1999, t. 5,  

nr 3, s. 210. 



Wykorzystanie łańcucha skojarzeń w procesie kształtowania wizerunku miejsca 

 

257 

stanowić wszelkie istotne lub mniej istotne dla świadomości człowieka elementy 
(kolor, kształt, smak, wydarzenie itp.  

Można zatem przyjąć, że źródeł postaw należy doszukiwać się w instynk-
townie kształtujących się przekonaniach na temat danego obiektu, w emocjach 
oraz zachowaniach i sposobie postępowania jednostek względem tego obiektu5. 

Przedstawione rozważania dotyczące postaw oraz funkcjonowania ludzkiej 
podświadomości mogą być wykorzystywane w koncepcjach odnoszących się do 
marketingu terytorialnego, w szczególności do reguł kształtowania w umyśle 
jednostek obrazu miejsca oraz utrwalania skojarzeń z nim związanych. Ma to 
przede wszystkim istotne znaczenie dla tradycyjnie rozumianego procesu kreo-
waniu wizerunku i budowaniu marki miejsca.  

 
 

2. Podświadomość w kształtowaniu wizerunku miejsca 

 
W literaturze przedmiotu, powołując się na definicję Ph. Kotlera, wizerunek 

traktowany jest jako „suma przekonań, postaw i wrażeń, które ludzie posiadają 
wobec określonego miejsca6”. Przyjmuje się zatem, że wizerunek jest niczym 
innym jak sumą skojarzeń związanych z danym miejscem, na które składają się 
zarówno specyficzne wrażenia emocjonalne, elementy funkcjonalne, jak również 
elementy namacalne, stanowiące materialne atrybuty miejsca. Z racji, że ocena 
rzeczywistości dokonywana jest z punktu widzenia każdej jednostki z osobna, 
przypisuje się wizerunkowi typowo subiektywny charakter. W związku z tym 
przybiera on formę zarówno pozytywną, obojętną, jak i negatywną7. 

Odwołując się do założeń marketingu terytorialnego, w celu uchwycenia 
charakterystycznych informacji (wartości i atrybutów) na temat wizerunku, 
ustalenia poziomu rozpoznawalności miejsca oraz wychwycenia pozytywnych  
i negatywnych skojarzeń z nim związanych, należy przyjrzeć się bliżej kon-
cepcjom badań dotyczących swobodnych skojarzeń. Dzięki temu, opierając się 
na założeniach psychologii, neurobiologii i marketingu, możliwe jest dokonanie 
pomiaru różnych wymiarów wizerunku terytorialnego, w tym spontanicznej 
świadomości marki terytorialnej. Oznacza to, że na podstawie spontanicznych 
skojarzeń, czyli „nieprzypadkowych i przypadkowych, zasadnych lub mniej 
zasadnych konotacji porządkujących myślowe schematy, które wypracowują  

                                    
5 N. Makuszewski, Regulacyjna rola…, s. 27. 
6 Ph. Kotler, D. Haider, I. Rein, Marketing Places, The Free Press, New York 1993, s. 141. 
7 A. Świątecki, Marka a public relations, [w:] J. Olędzki, D. Tworzydło (red.), Public rela-

tions. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 
s. 297–208. 



Zuzanna Słomczewska 

 

258 

w umysłach ludzi określony obraz”8, możliwe będzie skonstruowanie łańcucha 
skojarzeń, a tym samym określenie siły oddziaływania wizerunku miejsca  
w umysłach badanych osób.  

W procesie tworzenia łańcucha skojarzeń można wykorzystać koncepcję 
map mentalnych, które umożliwią wizualizację profilu skojarzeń powiązanych  
z miejscem9, zaś wyniki badania mózgu człowieka (badania neuromarketingo-
we) pozwolą na dokładne określenie grup docelowych i stworzenie listy atrybu-
tów charakterystycznych dla danego miejsca. 

 
 

3. Określanie świadomości marki terytorialnej przy wykorzystaniu 
swobodnych skojarzeń związanych z miejscem 

Opierając się na pracach K.L. Kellera i przyjmując punkt widzenia badacza, 
można uznać, że wizerunek marki, w tym również marki miejsca, stanowi zbiór 
skojarzeń, połączonych między sobą węzłami o różnej sile (associative network 
memory model), które w zależności od natężenia prezentacji marki wzmacniają 
się lub słabną10. Zatem marka miejsca, jego tożsamość, wizerunek oraz sposób 
komunikacji miejsca powinny stanowić spójną całość, zakorzenioną trwale  
w podświadomości określonych grup docelowych. By tak się stało, należy 
wytworzyć w ich umysłach jednoznaczne skojarzenia wynikające z tożsamości 
miejsca i w konsekwencji kształtujące jego wizerunek i markę.  

Skojarzenia, które mają znaczenie w procesie kształtowania wizerunku 
miejsca i wywierają potencjalny wpływ na kapitał marki, można rozpatrywać  
w trzech wymiarach11:  

 Siły, czyli zdolności identyfikowania, odtwarzania w podświadomości 
odbiorców różnych elementów marki. Jest to proces automatyczny, który akty-
wizuje się w różnych warunkach, za pomocą rozmaitych bodźców. Często już na 
samą myśl o miejscu tworzą się skojarzenia z nim związane, np. Paryż – Wieża 
Eiffla, Nowy Jork – Statua Wolności, Włochy – pizza czy Indie – medytacje.  

 Pozytywności, czyli przychylnym ustosunkowaniu się do marki, poprzez 
prezentowanie jej zalet. Należy pamiętać, że skojarzenia związane z marką 
mogą nieść ze sobą wartości o charakterze zarówno pozytywnym (Rio de Janei-

                                    
 8 M. Kostaszuk-Romanowska, Rola pozytywnych i negatywnych skojarzeń w kreowaniu wi-

zerunku miasta, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast, Wyższa 
Szkoła Promocji, Warszawa 2011, s. 164. 

 9 K.L. Keller, Strategiczne zarządzanie marką. Kapitał marki – budowanie, mierzenie i za-
rządzanie, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 54. 

10 A. Falkowski, A. Grochowska, Reklama i promocja w zniekształcaniu wizerunku i pamięci 
marki, „Marketing i Rynek” 2010, nr 5, s. 34–40. 

11 K.L. Keller, Strategiczne zarządzanie…, s. 394. 
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ro – karnawał), jak też mające konotacje silnie negatywne (Meksyk – zanie-
czyszczenie, Grecja – kryzys).  

 Unikalności, czyli atrybutów lub zalet silnie związanych z daną marką, 
których nie można odnaleźć w markach konkurencyjnych. Skojarzenia wpływa-
jące na obraz miejsca często odnoszą się do elementów umożliwiających wyróż-
nienie się danej jednostki samorządu terytorialnego w świadomości określonych 
grup docelowych, zyskując przy tym przewagę konkurencyjną. Wielokrotnie 
wyróżnione elementy stanowią cenne źródło informacji, które jednocześnie 
stanowią o wyjątkowym charakterze danego miejsca. 

 
Miejsce, czyli miasto, region, kraj – stanowiąc wydzielony i stosunkowo 

jednorodny obszar, o bardzo złożonej strukturze wewnętrznej – wyróżnia się od 
innych miejsc (jednostek terytorialnych) określonymi cechami, które wynikają  
z położenia geograficznego, uwarunkowań społeczno-historycznych, zasobów 
materialnych, statusu ekonomicznego, kultury, turystyki czy zaplecza naukowo-  
-technologicznego. Zatem miejsce może kształtować swój wizerunek zarówno 
przez wyżej wymienione elementy, jak i przez skojarzenia powstałe na bazie 
zakorzenionych w umysłach uprzedzeń i stereotypów12. Oznacza to, że analiza 
wizerunku powinna obejmować wszystkie wymiary, czyli uwzględniać nie tylko 
najważniejsze atrybuty, ale również ogólne wrażenia dotyczące miejsca13. 
Dlatego też można przyjąć, że pomocne w tym zakresie mogą być badania 
oparte na swobodzie skojarzeń, gdzie kluczowym elementem jest lista atrybutów 
wyróżniających miejsce. Badania te dostarczą szereg wskazówek w zakresie 
sposobów działania i kształtowania się skojarzeń dotyczących miejsca, co 
pozwoli na skonstruowanie spójnego łańcucha skojarzeń, dzięki któremu możli-
we będzie w dłuższej perspektywie czasowej ujednolicenie przekazu i wyelimi-
nowanie negatywnych postaw w stosunku do miejsca, a tym samym utrwalenie 
wizerunku miejsca14.  

Ocena spontanicznej świadomości marki terytorialnej, rozumianej jako 
mentalny obraz miejsca, odzwierciedlający emocje i wrażenia określonych grup 
docelowych, jest procesem złożonym, który może być badany przy użyciu 
licznych technik i wskaźników wykorzystywanych w określaniu wizerunku 

                                    
12 T.D. Nelson, Psychologia uprzedzeń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 

2003, s. 49. 
13 M. Daszkiewicz, Badanie wizerunku terytorialnego z wykorzystaniem metod opartych na 

swobodzie skojarzeń, „Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences”, red. K. Mazurek- Łopaciń-
ska, 2 (11) 2012, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 75–76. 

14 M. Kostaszuk-Romanowska, Rola pozytywnych i negatywnych skojarzeń w kreowaniu wi-
zerunku miasta, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast, Wyższa 
Szkoła Promocji, Warszawa 2011, s. 164. 
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miasta, takich jak: wskaźnik świadomości spontanicznej marki terytorialnej, 
wskaźnik ToMa (top of mind), wskaźnik świadomości wspomaganej15.  

Najważniejszym etapem, od którego powinno się zacząć wszelkie działania 
wizerunkowe, jest ocena świadomości istnienia JST na arenie krajowej i mię-
dzynarodowej, czyli ustalenie „punktu startowego”. Wspomniana ocena polega 
na sprawdzeniu, jak określone grupy docelowe postrzegają dane miejsce, jaką 
ma pozycję w ich świadomości, czy są właściwie uchwycone atrybuty miejsca 
oraz jakie wzbudza emocje. Jest to niezwykle ważny etap, szczególnie w przy-
padku określania obrazu miejsc, których wizerunek nie wyróżnia się niczym 
specjalnym, mimo licznych prób podkreślających atrybuty i elementy charakte-
rystyczne dla danego JST, jak to ma miejsce w przypadku Łodzi. Brak przełoże-
nia prowadzonych działań na efekty wizerunkowe związane jest często z chęcią 
uchwycenia wszystkich możliwych elementów, które są rozpatrywane w katego-
riach USP (Unique Selling Proposition, unikalna propozycja sprzedaży) oraz 
wspierania oferty miejsca poprzez akcentowanie nierealnych „zasobów” miasta, 
których w rzeczywistości nie można doświadczyć. Takie praktyki wzmagają 
często chaos informacyjny, powodując dezinformację w środowisku grup 
docelowych, a co za tym idzie trudności w jednoznacznym określeniu wizerunku 
miejsca.  

Analiza wyjściowa powinna ustalić, jakie komunikaty powinny być wysy-
łane do określonych grup docelowych w celu osiągnięcia korzyści z racji wcho-
dzenia w interakcję z danym miejscem. Umożliwia to również dokonanie wybo-
ru zestawu pożądanych przewag, za sprawą których miejsce mogłoby zyskać 
ugruntowaną pozycję w świadomości jednostek i silną przewagę konkurencyjną.  

Wszelkie opisane wyżej działania powinny być przeprowadzone rzetelnie,  
z uwzględnieniem wszystkich istotnych informacji, gdyż służą do stworzenia 
spójnego „łańcucha skojarzeń”, który jest etapem końcowym całego procesu 
badawczego. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że jest on podsumowa-
niem, a jednocześnie rezultatem prowadzonych działań. Dostarcza ustrukturali-
zowanych informacji, zbieranych systematycznie, które poddawane są analizie, 
skategoryzowaniu i pogrupowaniu, dzięki czemu otrzymany obraz JST stanowi 
doskonałe odbicie postaw określonych grup docelowych względem danego 
miejsca, które tworzą się w umyśle jednostek w sposób niezależny od ich woli.  

Umysł człowieka odpowiedzialny jest za ogół procesów poznawczych, 
związanych z odbiorem, przetwarzaniem, gromadzeniem informacji oraz two-
rzeniem wiedzy, w związku z tym poszukuje schematów, które umożliwiłby mu 
pełne zaspokojenie potrzeb i realizowanie tych funkcji. Źródeł wystąpienia 
reakcji w umyśle człowieka należy doszukiwać się w elementach życia co-

                                    
15 M. Daszkiewicz, S. Wrona, Zmiany wizerunku marki – problemy pomiaru, [w:] Marketing 

przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Kreowanie wizerunku marki, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego” 2008, nr 510, s. 187. 
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dziennego. Wszystko, co nas otacza: słowa, liczby, kolory, smaki, zapachy, 
dźwięki, obrazy, wspomnienia, emocje – wywołuje reakcje (świadomie lub 
nieświadomie), które docierając do mózgu, uzupełniają „kulę” najeżoną tysią-
cem małych haczyków, na których umocowane są wszystkie skojarzenia zwią-
zane z danym miejscem, o kolejne skojarzenia. Każdy „haczyk” symbolizuje 
jakieś skojarzenie, które cechuje się własną, często dość rozbudowaną siecią 
dalszych powiązań i połączeń. I tak, w sposób łańcuchowy umysł człowieka jest 
zdolny do tworzenia skojarzeń o charakterze nieograniczonym16.  

  
 

4. Wstępna koncepcja badania spontanicznej świadomości marki 
terytorialnej, na przykładzie Łodzi 

Teoretyczne rozważania dotyczące badania spontanicznej świadomości 
marki terytorialnej, zaprezentowane na podstawie źródeł literaturowych17 za-
równo krajowych, jak i zagranicznych, posłużyły jako tło do zaprojektowania 
badań w odniesieniu do określenia mentalnego obrazu marki miasta Łodzi.  

Z prowadzonych na przestrzeni lat analiz i obserwacji18 wynika, że Łódź,  
o korzeniach przemysłowych, mimo bogatej historii, atrakcyjnego położenia 
geograficznego i dużego potencjału rozwojowego, jest miastem o dominującym 
nijakim, a nawet negatywnym wizerunku. Poglądy grup docelowych (wewnętrz-
nych oraz zewnętrznych) opierają się na informacjach mających często charakter 
stereotypowy, w których dominują negatywne skojarzenia z miastem. Wielo-
krotnie, w toku obserwacji przebiegu badań nad wizerunkiem (również wizerun-
kiem jednostek samorządu terytorialnego) można było zauważyć ciągłe powie-
lanie utartych schematów. Związane jest to przede wszystkim z uchybieniami 
wpisanymi w przeprowadzane badania o charakterze głównie jakościowym. 
Bardzo często wyznawane wartości i poglądy respondentów różnią się znacznie 
od tych, zawartych w kwestionariuszu ankietowym, bądź też osoby ankietowane 
mają trudności w wyrażaniu własnych opinii i emocji. Chcąc spełnić oczekiwa-
nia ankietera i usprawiedliwić swoje sympatie lub antypatie względem marki, 
udzielają odpowiedzi stereotypowych, akceptowanych przez „większość”. Jest 

                                    
16 T. Buzan, B. Buzan, Mapy twoich myśli: mindmapping, czyli Notowanie interaktywne, 

AHA 2007. 
17 Por. M. Daszkiewicz, Badanie wizerunku…; M. Daszkiewicz, S. Wrona, Zmiany wizerun-

ku marki…, s. 187; R. Prentice, V. Andersen, Evoking Ireland. Modeling tourist european city, 
,,Annals of Tourism Research” 2000, vol. 27, no. 2, s. 501–505; M.D. Reilly, Free elicitation of 
descriptive adjectives for tourism image assessment, ,,Journal of Travel Research” 1990, no. 28(4), 
s. 21–26. 

18 Z. Słomczewska, La gestion du centre ville comme l’objet d’activités du Manager de la 
rue Piotrkowska, Łódź 2010 [mps]. 
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to zrozumiałe, zważywszy, że rola stereotypów polega na upraszczaniu rzeczy-
wistości. Stąd też tak silne ich oddziaływanie na świadomość jednostek.  

Zauważona prawidłowość postrzegania rzeczywistości przez pryzmat ste-
reotypów została wykorzystana do zaprojektowania badania, które pozwoli na 
wyróżnienie cech najbardziej widocznych, charakterystycznych dla danego 
miejsca, zapewniających mu przewagę konkurencyjną. Niestety, zakorzenione w 
świadomości różnych grup docelowych stereotypy dotyczące Łodzi, nadają 
miejscu wydźwięk mocno pejoratywny, który niekorzystnie wpływa na proces 
utrwalania obrazu w świadomości odbiorców i budowania marki.  

W projektowanym czas przeszły eksperymencie badawczym uwaga skon-
centrowana zostanie przede wszystkim na aktywizacji schematów myślowych, 
dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie informacji na temat rzeczywistego 
wizerunku miejsca oraz możliwości modyfikacji stereotypowych skojarzeń  
i manipulacji zmiennymi odpowiedzialnymi za formułowanie postaw. Oznacza 
to, że wspomniany wyżej proces ma na celu umożliwić dogłębne poznanie 
motywów dokonywanych wyborów, identyfikację autentycznych zachowań  
i preferencji badanych grup docelowych względem miasta Łodzi.  

W opisywanym przypadku tematyka badania będzie się koncentrowała na 
zagadnieniach związanych z budowaniem marki i rozpoznawalnego wizerunku 
miasta Łodzi. W dyskusji, posługując się pytaniami otwartymi, podjęta zostanie 
próba ustalenia siły, pozytywności i unikalności skojarzeń z marką Łodzi19 
poprzez uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:  

1. Jakie są najsilniejsze skojarzenia z miastem Łódź? Co przychodzi re-
spondentom na myśl, gdy myślą o mieście? (SIŁA) 

2. Co się respondentom najbardziej podoba w mieście, a co należałoby 
zmienić? Co jest słabą stroną miasta? (POZYTYWNOŚĆ) 

3. Czym miasto Łódź się wyróżnia? Co ma wyjątkowego? Jakie cechy po-
siada wspólne z innymi markami? (UNIKALNOŚĆ)  

W celu uzyskania obrazu odzwierciedlającego rzeczywiste wrażenia doty-
czące miejsca zostanie wykorzystany ustrukturyzowany zestaw mierników.  
W związku z tym prowadzone badania zostaną oparte w pełni na metodach 
jakościowych, z wykorzystaniem wskaźników świadomości spontanicznej marki 
terytorialnej. Posługując się pytaniami otwartymi, będzie można uzyskać mate-
riał ilustrujący rzeczywiste postawy i skojarzenia z danym miejscem, które 
tworzą wizerunek marki.  

Celem kolejnego etapu badania będzie pogłębienie uzyskanego obrazu i ze-
branie dodatkowych informacji na temat sposobu postrzegania danego miejsca  
z punktu widzenia określonych czynników, takich jak: jakość życia, walory 
turystyczne, wpływ wydarzeń historycznych na kształtującą się rzeczywistość, 
atmosfera miejsca, podejście i sposób życia mieszkańców, kultura, klimat, 

                                    
19 K.L. Keller, Strategiczne zarządzanie…, s. 393. 
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wygląd miasta itp. W tym przypadku zasadne będzie posłużenie się wskaźnika-
mi świadomości wspomaganej marki terytorialnej. Metoda ta polega na przypi-
sywaniu przez respondentów po kilka swobodnych określeń (rzeczownik, 
przymiotnik) do podanego zestawu wspomnianych wyżej czynników, dzięki 
którym możliwe będzie zbudowanie obrazu oddającego w pełni charakter 
miejsca. Uzyskane w badaniu określenia mogą mieć charakter zarówno pozy-
tywny, jak i negatywny. Z punktu widzenia informacyjnego najmniej istotne są 
skojarzenia obojętne, które nie przekazują żadnych głębszych treści i na podsta-
wie których nie można określić kierunku dalszych działań.  

Z racji na jakościowy charakter projektowanych badań należy zostawić 
margines niepewności, który umożliwi zminimalizować wady przypisane do 
tego typu badań. Dotyczy to przede wszystkim ograniczonych możliwości 
uogólniania wyników badań na całą populację, rzetelnej i sumiennej interpretacji 
materiału badawczego oraz uwzględnienia jego subiektywnego charakteru  
(w zależności od badacza, wnioski końcowe mogą być różne).  

 
 

Zakończenie 
 
Większość działań marketingowych, wykorzystywanych w licznych kam-

paniach wizerunkowych, opiera się w dużej mierze na wynikach konwencjonal-
nych badań marketingowych, które tylko w pewnym stopniu umożliwiają 
uchwycenie właściwych zachowań i postaw odbiorców względem oferowanych 
produktów i usług. W związku z powyższym, wiele kampanii okazuje się nietra-
fione, przynosząc skutki odwrotne do zamierzonych i nie będąc w stanie zapew-
nić oczekiwanych efektów.  

Warunkiem skutecznego prowadzenia działań wizerunkowych jest pełne 
poznanie i odzwierciedlenie preferencji grup docelowych. Oznacza to, iż we 
wspomnianych wyżej procesach i próbach skonstruowania jednoznacznego 
łańcucha skojarzeń należy uwzględnić procesy percepcyjne kształtujące się  
w umyśle człowieka, gdyż to właśnie one mają decydujący wpływ na procesy 
decyzyjne. Idąc tym tropem, można zaryzykować stwierdzenie, że dzięki rozpo-
znaniu procesów decydujących o podejmowaniu decyzji, czy kształtowaniu się 
postaw, jesteśmy w stanie prawidłowo odczytać skojarzenia, jakie wzbudza 
miejsce i skonstruować łańcuch, za pomocą którego będzie można budować 
komunikaty, które nie będą obojętne dla jednostek. Wręcz przeciwnie, za pomo-
cą odpowiednio dobranych komunikatów będzie można wpływać na budowę 
emocjonalnego odbioru prezentowanej marki, zwracając jednocześnie uwagę na 
zachowanie spójności komunikacyjnej takich elementów, jak: tożsamość i wi-
zerunek. 

Dzięki dokładnej analizie materiału badawczego będzie można dokonać we-
ryfikacji, w jakim stopniu prawidłowo zbudowany wizerunek stanowi siłę 
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napędową do rozwoju regionu i jaki ma wpływ na inwestorów, mieszkańców, 
podmioty gospodarcze oraz turystów. Finalnym efektem prowadzonych działań 
będzie możliwość dokonania identyfikacji powszechnie akceptowanych atrybu-
tów miasta Łodzi, które w znaczny sposób wpłyną na poprawę efektywności  
w konstruowaniu przekazów o charakterze informacyjno-promocyjnym, a co 
najważniejsze pozwolą zredukować zbędne koszty tych działań. 
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Streszczenie 

Opracowanie podejmuje zagadnienie budowania marek miejsc oraz utrwalania 
pozytywnego obrazu miejsca w świadomości grup docelowych, przy wykorzystaniu 
metod odnoszących się do teorii zachowań konsumentów. W opracowaniu uwaga 
skoncentrowana została przede wszystkim na próbie uchwycenia roli łańcucha skoja-
rzeń, w procesie tworzenia pożądanego obrazu miejsca. Przedstawiono koncepcję ba-
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dania ogólnych skojarzeń związanych z miejscem oraz określono metody umożliwia-
jące określanie unikatowych elementów wizerunku terytorialnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem miasta Łodzi. 

 
Summary 

THE ROLE OF CHAIN OF ASSOCIATIONS IN SHAPING THE IMAGE  
OF PLACE. AN OVERVIEW OF METHODOLOGY AND HIGH LEVEL 

ANALYSIS OF THE CITY OF LODZ 

This article presents the issue of construction the city image as the fundamental 
point of the brand building including the case of build a clearly defined position in the 
minds of the target audience. The article presents the possibilities of the place image 
measurement. The main aim of the article is to show the role and the importance of 
these methods in determining the mental image of destination city brands. She focused 
on definition of the situation, showing examples, describing proposed solutions to im-
plemented in Lodz.  

 



 

TOMASZ MIROSŁAW WŁODARCZYK 

ŹRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ 

PRZEDSIĘBIORSTWA – AKTUALNY STAN DYSKUSJI 

Wstęp 
 
Trwała przewaga konkurencyjna stanowi kluczową kategorię w rozwa-

żaniach z zakresu teorii ekonomii (zwłaszcza mikroekonomii) i zarządzania 
strategicznego, dotyczących nie tylko konkurencji i sposobów konkurowania, 
ale także funkcjonowania, przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa. Jak zauważył 
M.E. Porter, „przewaga konkurencyjna stanowi sedno działalności przedsiębior-
stwa na konkurencyjnym rynku”1 i jest faktycznym kreatorem wyników firmy 
na konkurencyjnych rynkach2. Jest ona zarazem umiejętnością wykorzystania 
potencjału konkurencyjności, którym dysponują przedsiębiorstwa. Umiejętność 
ta przejawia się w trafnym wyborze ścieżki budowania i umacniania tego poten-
cjału oraz w efektywnym stosowaniu instrumentów konkurowania.  

W rezultacie uzyskania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwo osiąga 
ponadprzeciętne zyski i zajmuje mocną pozycję konkurencyjną, lepiej niż 
konkurencja bowiem wykorzystuje określone zasoby i umiejętności oraz lepiej  
– w porównaniu z rywalami – dostosowuje te umiejętności do kluczowych 
czynników sukcesu w danym sektorze3.  

Zgodność poglądów odnośnie do zasadniczego znaczenia przewagi konku-
rencyjnej dla funkcjonowania i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw nie 
doprowadziła jednak do jednoznacznego jej zdefiniowania i rozumienia. Pro-
blematyka przewagi konkurencyjnej nadal wzbudza wiele kontrowersji4.  
W literaturze przedstawia się wiele koncepcji przewagi konkurencyjnej przed-
siębiorstwa i wciąż powstają nowe. Wynika to prawdopodobnie ze złożoności jej 
charakteru, różnorodności jej źródeł oraz odmienności rodzajów podejścia do jej 
identyfikowania i wymiarowania5.  

                                    
 Asystent, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania, UŁ. 
1 M.E. Porter, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Heli-

on, Gliwice 2006, s. 17 (wydanie oryginalne: M.E. Porter, Competitive Adventage: Creating and 
Sustaining Superior Performance, Free Press, New York 1985).  

2 Ibidem, s. 23.  
3 D. Faulkner, C. Bowman, Strategie konkurencji, Gebethner i Ska, Warszawa 1996, s. 29.  
4 J. Macias, Nowe koncepcje przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, 

„Przegląd Organizacji” 2008, nr 9, s. 11.  
5 M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przed-

siębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 166.  
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Analizując problemy konstruowania definicji przewagi konkurencyjnej (czy 
szerzej tworzenia modeli konkurencji), można dostrzec, że wiele zagadnień 
pozostaje nadal poza obszarem zainteresowań badaczy6. Są to przede wszystkim 
kwestie dotyczące przyjmowanych postaw badawczych, założeń wprowadza-
nych podczas definiowania przewag konkurencyjnych, deklarowanych celów 
budowania definicji, zakresu stosowanych uproszczeń i redukcji cech badanej 
rzeczywistości, języka i narzędzi wykorzystywanych do opisu zjawiska, wresz-
cie zdolności do przedstawienia w ramach stworzonej definicji dynamiki  
i interaktywnego charakteru elementów konstytuujących to pojęcie. Wydaje się, 
że niektórym autorom chodziło raczej o szybkie uzyskanie odpowiedzi na 
postawione w warunkach ceteris paribus pytanie niż o spójne wyjaśnienie 
mechanizmów kreowania przewagi na konkurencyjnym rynku.  

Od lat 80. ubiegłego wieku toczy się ożywiona debata, której przedmiotem 
jest względna trwałość przewagi konkurencyjnej. Chociaż w literaturze można 
znaleźć przeciwstawne argumenty na ten temat, to jednak dominuje pogląd, że 
przewaga konkurencyjna nie ma charakteru absolutnego; nie tylko nie jest dana 
przedsiębiorstwu raz na zawsze, ale nawet na dłuższy czas7. W warunkach tzw. 
zmiany obejmującej (encompassing change)8 oraz radykalnego oddziaływania 
konkurentów (hiperkonkurencji)9, z jakimi mamy do czynienia, możliwe jest 

                                    
6 W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo UW, Warszawa 2005, s. 161.  
7 Zob. np. P. Kotler, A. Gestern, Jak wygrywać w warunkach hiperkonkurencji, „Rzeczpo-

spolita” 2001, nr 74, dodatek: „Moja kariera”, s. D3; R.W. Wiggins, T.W. Ruefli, Schumpeter’s 
ghost: Is hypercompetition making the best of times shorter, „Strategic Management Journal” 
2005, vol. 26, no. 10, s. 887–911. Przywołani autorzy uważają, że brakuje dowodów potwierdzają-
cych istnienie trwałej przewagi konkurencyjnej. Niektórzy badacze, krytykując koncepcję 
hiperkonkurencji, koncentrują się jednak na poszukiwaniu źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej 
i identyfikowaniu czynników mających dominujące znaczenie w jej utrwalaniu, twierdząc, że są 
dowody na występowanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Zob. np. R. Makadok, Can first-
mover and early-mover advantages be sustained in an industry with low barriers to en-
try/imitation, „Strategic Management Journal” 1998, vol. 19, no. 7, s. 683–696; G. McNamara, 
P.M. Vaaler, C. Devers, Same as it ever was: the search for evidence of increasing hypercompeti-
tion, ibidem, 2003, vol. 24, no. 3, s. 261–278.  

8 Przez zmianę obejmującą rozumie się radykalne innowacje, które obejmują jednocześnie 
głębokie zmiany technologiczne, jak i znaczne zmiany umiejętności w zakresie kreowania 
produktów i usług oraz ich sprzedaży na rynku. Charakteryzuje je zatem nowość technologiczna 
oraz nowość rynkowa. Zob. E. Cyrson, Nowy paradygmat strategii konkurencji, [w:] E. Skawińska 
(red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa–Poznań, 2002, s. 39.  

9 Pojęcie hiperkonkurencji jest określane jako proces intensywnej rywalizacji między pro-
ducentami i dostawcami w warunkach przybierającego na sile dążenia do przetrwania  
i zmieniających się zakresów działań rynkowych. Wymiary hiperkonkurencji opisuje się  
w takich kategoriach, jak: jakość, koszty, terminowość realizacji zadań, twierdze (tj. kombina-
cja produktu i rynku, na których producent ma okresową przewagę), dobór najlepszego momen-
tu do podjęcia określonych przedsięwzięć wewnątrz przedsiębiorstwa i na rynku, obrona 
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osiąganie jedynie chwilowej przewagi konkurencyjnej. Podstawowym celem 
strategii przedsiębiorstwa staje się nie budowanie i obrona trwałej przewagi 
konkurencyjnej, lecz raczej jej kreowanie w kolejnych okresach10. Możliwości 
budowania sekwencji krótkookresowej przewagi konkurencyjnej są determino-
wane charakterem i liczbą odrębnych jej źródeł, a także ciągłym dążeniem 
przedsiębiorstwa do stałego podnoszenia jej poziomu11.  

Celem niniejszego opracowania jest omówienie na podstawie literatury 
przedmiotu najważniejszych wątków w dyskusji o źródłach kreowania przewagi 
konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa oraz wskazanie tych źródeł, 
które przesądzają o jego zdolności do rozwijania zbioru przewag okresowych. 
Odwołując się do teorii przewagi komparatywnej (comparative advantage 
theory), zwanej także teorią przewagi zasobowej (resource-advantage theory), 
sformułowanej przez S.D. Hunta i R.M. Morgana, opisano mechanizm osiągania 
przewagi konkurencyjnej z uwzględnieniem następujących po sobie działań 
przedsiębiorstwa.  

 
 

1. Tradycyjne poglądy na źródła przewagi konkurencyjnej  
przedsiębiorstwa  

 
W literaturze przedmiotu występuje duża różnorodność poglądów odnośnie 

do źródeł przewagi konkurencyjnej. Wynika to m.in. z funkcjonowania jedno-
cześnie wielu koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstwa i przyjmowania 
określonych metod badawczych12, ale przede wszystkim z różnego postrzegania 

                                    
własnych twierdz i ataków na twierdze rywali, a także zapewnienie uczestnikom rywalizacji 
źródeł finansowania na dogodnych warunkach oraz wiedzy i kompetencji w firmach. W tym 
relatywnie nowym podejściu do rywalizacji rynkowej podnosi się kwestie szybkości zachodzą-
cych w otoczeniu firmy zmian oraz potrzebę nadążania za nimi w praktykach menedżerskich. 
Wydaje się ono próbą operacjonalizacji ujęć konkurencji zaproponowanych jeszcze w latach 80. 
ubiegłego wieku przez M.E. Portera. Zob. np. A.E. Singer, Hypercompetition, Business Press–
Thomson Learning London 2000, s. 64–65.  

10 J. Polowczyk, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym, 
Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2012, s. 122.  

11 E. Brzozowska, Przewaga konkurencyjna elementem konkurencyjności przedsiębiorstw, 
[w:] J. Szabłowski (red.), Strategie konkurencji przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia, Wydaw-
nictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004, s. 203.  

12 O wielowymiarowym rozumieniu konkurencyjności przedsiębiorstw, także w kontekście 
międzynarodowym, zob. m.in. w: M. Haffer, Ogólna charakterystyka współczesnej konkurencji 
międzynarodowej, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik 
międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2006,  
s. 31–61; Z. Pierścionek, Współczesne koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:]  
Z. Pierścionek, S. Jurek-Stępień (red.), Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii 
Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006,  
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samej przewagi konkurencyjnej oraz głębokości i uniwersalności ujmowania jej 
źródeł przez reprezentantów różnych nurtów badań nad tą tematyką13. Ponadto 
ogólnoświatowy charakter konkurencji i tworzenie się rynków globalnych, 
będące następstwem procesów globalizacji, stwarzają nowe możliwości podej-
mowania działań konkurencyjnych przez przedsiębiorstwa oraz różnicują zna-
czenie poszczególnych źródeł ich przewagi konkurencyjnej14.  

Poszukując źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, można od-
wołać się zarówno do tradycyjnych, jak i nowszych koncepcji konkurencyjno-
ści15. Autorzy tradycyjnych koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstwa kon-
centrują się na realnych mechanizmach i czynnikach konkurencyjności, takich 
jak koszty, jakość, marketing, logistyka, pozycja na rynku, oraz na bezpośred-
nich źródłach rynkowej przewagi konkurencyjnej, takich jak specjalizacja, 
doświadczenie, dostęp do zasobów surowcowych, przywództwo kosztowe, 
systemy zarządzania jakością czy strategie marketingowe. Najważniejsze  
z nich to16:  

– koncepcja konkurencyjności kosztowej, oparta na efektach skali produk-
cji, specjalizacji, standaryzacji oraz efektach doświadczenia;  

– przywództwo jakościowe oraz systemy zarządzania jakością;  
– konkurowanie oparte na sile rynkowej przedsiębiorstwa (pozycja lidera 

rynkowej oraz firmy dominującej na rynku);  
– marketingowa koncepcja konkurencyjności;  
– przywództwo kosztowe oraz wyróżnianie się.  
W tradycyjnych koncepcjach konkurencyjności zakłada się występowanie 

konkurencji oligopolistycznej oraz monopolistycznej, a także niechęć przedsię-
biorstw do współpracy i przyjmowanie przez nie postawy konfrontacyjnej. 
Ponadto mają one możliwość osiągnięcia stabilnej długookresowej przewagi 
konkurencyjnej.  

                                    
s. 15–46; E. Urbanowska-Sojkin, Niematerialne czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa,  
[w:] E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk (red.), Współczesne metody zarządzania strategicznego 
przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004, s. 44–49.  

13 Różnice między poszczególnymi ujęciami przewagi konkurencyjnej można rozpatrywać  
w różnych aspektach, a mianowicie strukturalnym, kontekstu analizy, konkurencyjnym (punktu 
odniesienia), wynikowym i czasowym. Często podkreśla się, że każda przewaga konkurencyjna 
jest identyfikowana na podstawie warunków obowiązujących w określonym czasie z uwzględnie-
niem określonych związków przyczynowo-skutkowych. Zob. szerzej M. Małkowska, Metody 
kwantyfikacji przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk 
(red.), Współczesne metody zarządzania…, s. 67.  

14 Szerzej na temat źródeł przewagi konkurencyjnej w kontekście międzynarodowej konku-
rencyjności firm zob. Z. Pierścionek, Klasyfikacja źródeł przewagi konkurencyjnej, [w:] K. Poz-
nańska, A. Sosnowska (red.), Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Szkoła Główna 
Handlowa, Warszawa 2002, s. 25–32.  

15 Z. Pierścionek, Współczesne koncepcje konkurencyjności…, s. 17.  
16 Ibidem.  
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2. Nowsze koncepcje kreowania przewagi konkurencyjnej  
przedsiębiorstwa  

 
Nowsze koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa uwzględniają wyz-

wania wynikające z gwałtownych zmian w jego otoczeniu. Wyróżnikami współ-
czesnych koncepcji konkurencyjności są w pierwszej kolejności innowacje, 
przedsiębiorczość i powiązania sieciowe firm w sektorze. Zakłada się w nich 
m.in., że przewagę konkurencyjną można tworzyć poprzez np.17:  

– ciągłe opracowywanie i wdrażanie innowacji produktowych, technolo-
gicznych, w zakresie organizacji i zarządzania, obsługi rynku itp., kreowanie 
nowych potrzeb klientów i nowych rynków, nieustanne poszukiwanie nowych 
okazji biznesowych, wchodzenie na nowe obszary działania (tzw. przedsiębior-
cza koncepcja konkurencyjności)18;  

– ciągłą restrukturyzację rozumianą głównie w kategoriach redukcji kosz-
tów (w sferze zatrudnienia i sferze produktowo-rynkowej) czy szerzej reengine-
eringu podstawowych procesów biznesowych (tzw. restrukturyzacyjna koncep-
cja przedsiębiorczości).  

Proces budowania przewagi konkurencyjnej na pewno wymaga wpro-
wadzania zmian i innowacji w przedsiębiorstwie. Trzeba jednak podkreślić, że 
decyzje o jej tworzeniu na bazie innowacji muszą być szczególnie przemyślane. 
Z jednej strony innowacje mają duży potencjał rozwojowy i mogą stać się 
źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej, z drugiej zaś znacząco zwiększają 
ryzyko techniczne i ryzyko rynkowe. Niektórzy autorzy zalecają, aby do prze-
łomowych innowacji przystępować nie w sytuacji, gdy są one obiecujące dla 
przedsiębiorstwa, lecz tylko wtedy kiedy mają zasadnicze znaczenie dla uczest-
ników rynku19. Jeżeli narzuci się je klientom, którzy nie są do tego przygotowa-
ni, może minąć wiele lat, zanim zostaną zaakceptowane20.  

Wyjątkowy i bardzo interesujący wydaje się również sposób tworzenia 
przewagi konkurencyjnej za pomocą reengineeringu procesów biznesowych. 
Sprzyjają temu przede wszystkim podstawowe właściwości tej metody zarzą-
dzania, takie jak zorientowanie na potrzeby klientów, podejście procesowe, 
                                    

17 M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 47.  
18 Więcej o przedsiębiorczości jako szczególnym źródle przewagi konkurencyjnej, zapewnia-

jącym wysoką rentowność i prowadzącym do rywalizacji rynkowej najmniej wyniszczającej dla 
jej uczestników, a także o przedsiębiorczych strategiach konkurencji zob. np. Z. Pierścionek, 
Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2006, s. 209–224.  

19 M. Treacy, Innovation as a last resort, „Harvard Business Review” 2004, vol. 82, no. 7–8, 
s. 29–30.  

20 Aczkolwiek warto również pamiętać, że przełomowe innowacje są raczej rzadkie i mają 
tak pożądane cechy, jak unikatowość i ograniczoną substytucyjność, a zatem mogą być źródłem 
trudnej do powielenia przewagi konkurencyjnej. Innowacje usprawniające o charakterze ulepszeń 
zazwyczaj tylko pomagają w utrzymywaniu już osiągniętej pozycji rynkowej.  



Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa… 

 

271 

promowanie wydajnych rozwiązań informatycznych, skoncentrowanie się na 
działaniach tworzących wartość dodaną dla klienta, a także zwiększenie efek-
tywności zasobów oraz działalności podstawowej i wspomagającej21.  

Z kolei zgodnie z relacyjną teorią konkurencji, przedsiębiorstwa w swoich 
zachowaniach dążą do ograniczenia konkurencji przez zawieranie strategicznych 
sojuszy i długofalowych porozumień. Istnienie sieci powiązań między przed-
siębiorstwami danego sektora (powiązań o charakterze zarówno kontraktowym, 
jak i informacyjnym) prowadzi do intensyfikacji konkurencji i podwyższenia 
barier wejścia oraz implikuje pozycję danej firmy i wpływa na możliwości 
osiągania przewagi konkurencyjnej22. Sieci partnerskich powiązań wspierają 
bowiem podstawowe procesy operacyjne danego przedsiębiorstwa, takie jak 
zarządzanie łańcuchem dostaw, wprowadzanie innowacji czy budowanie relacji 
z klientami, dzięki czemu może ono znacznie przyspieszyć kreowanie przewagi 
konkurencyjnej. W kontekście powiązań sieciowych wskazuje się zazwyczaj 
cztery źródła przewagi konkurencyjnej23:  

– inwestowanie w specyficzne zasoby, umożliwiające tworzenie i roz-
wijanie wzajemnych relacji;  

– wymienianie się wiedzą i procesy wspólnego uczenia się;  
– łączenie zasobów/umiejętności pozwalających na tworzenie unikatowych 

produktów/usług lub technologii;  
– zmniejszenie kosztów transakcyjnych będące skutkiem zastosowania bar-

dziej efektywnych mechanizmów zarządzania.  
W odróżnieniu od tradycyjnego podejścia do konkurencyjności przed-

siębiorstw, w nowszych ujęciach teoretycznych, na przykład w teorii hiperkon-
kurencji, przyjmuje się, że o sukcesie firmy decydują działania polegające na 
atakowaniu konkurentów, dynamizowaniu rynku, wychodzeniu z niego w odpo-
wiednim momencie i przenoszeniu się na nowy rynek oraz umiejętność efek-
tywnego tworzenia sekwencji krótkookresowych przewag konkurencyjnych24. 
W tej sytuacji trwała przewaga konkurencyjna wynika wyłącznie ze zdolności 
do kreowania krótkookresowej przewagi konkurencyjnej.  

                                    
21 Więcej o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa budowanej za pomocą reengineer-

ingu zob. G. Krzos, Business Process Reengineering a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa, 
Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 89–103.  

22 W. Czakon, Ku systemowej teorii przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, „Przegląd 
Organizacji” 2005, nr 5, s. 8. Sieci partnerskich powiązań wspierają podstawowe procesy opera-
cyjne danego przedsiębiorstwa, takie jak zarządzanie łańcuchem dostaw, wprowadzanie innowacji 
czy budowanie relacji z klientami, dzięki czemu może ono przyspieszyć tworzenie przewagi 
konkurencyjnej.  

23 G. Śmigielska, Kreowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym, Wydawnictwo 
AE w Krakowie, Kraków 2007, s. 53.  

24 R.A. D’Aveni, Hypercompetitive Rivalries: Competing in Highly Dynamic Environments, 
Free Press, New York 1995, s. 220, [za:] Z. Pierścionek, Współczesne koncepcje konkuren-
cyjności…, s. 18.  
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Spośród współczesnych uniwersalnych koncepcji konkurencyjności przedsię-
biorstw na szczególną uwagę zasługują nowsze rodzaje podejścia zasobowego, gdyż 
odnoszą się one do pierwotnych źródeł przewagi konkurencyjnej firmy, będących 
zarazem strukturalną podstawą kształtowania konkurencyjności w dłuższym okre-
sie. Te bazowe (strukturalne) źródła przewagi, umożliwiające zbudowanie dyna-
micznego, efektywnego, wrażliwego na potrzeby klientów przedsiębiorstwa, są 
określane m.in. w kategoriach zdolności firmy, rdzenia umiejętności (kluczowych 
kompetencji) bądź wyróżniających firmę zdolności i dostosowywania do nich 
domeny działania, a także wiedzy i umiejętności jej wykorzystania, osiąganych 
poprzez odpowiednie zarządzanie nią w przedsiębiorstwie.  

Bazowe źródła przewagi, stanowiąc mocne strony przedsiębiorstwa, deter-
minują kierunki jego rozwoju, wybierane są bowiem nowe produkty/usługi oraz 
rynki, na których mogą one zostać najlepiej wykorzystane25. Jednocześnie 
uwzględniają szczególną rolę wiedzy i procesu organizacyjnego uczenia się  
w wyborze strategii przedsiębiorstwa, a tym samym w budowaniu i podtrzy-
mywaniu jego przewagi konkurencyjnej dzięki efektywniejszemu wykorzystywa-
niu zasobów firmy26. Coraz częściej są formułowane nawet opinie, że trwałość 
przewagi konkurencyjnej jest uwarunkowana posiadaniem przez przedsiębiorstwo 
wiedzy organizacyjnej niezbędnej do podejmowania działań adekwatnych do 
zmieniających się warunków otoczenia. Zakłada się przy tym, że pozostałe źródła 
przewagi, chociaż w zasadzie różniące się trwałością i znaczeniem, są o tyle 
ważne, o ile wspomagają proces zarządzania wiedzą i na tyle znaczące w procesie 
kreowania przewagi, na ile obrano właściwą strategię ich wykorzystania27.  

Również na rynkach globalnych wewnętrzne zasoby i zdolności przedsię-
biorstwa mają znacznie większe znaczenie dla kształtowania jego trwałej prze-
wagi konkurencyjnej niż źródła egzogeniczne, takie jak na przykład mniejszy 
koszt siły roboczej czy infrastruktura, ponieważ występują większe trudności  
w ich kopiowaniu28. Z kolei G.S. Yip uważa, że na etapie wdrażania zintegro-
wanego zarządzania ogólnoświatowymi (w tym także sieciowymi) zasobami 

                                    
25 E. Sitek, Strategia rozwoju w ujęciu zasobowej teorii firmy, „Ekonomista” 1997, nr 5–6,  

s. 764–765; S. Sysko-Romańczuk, Koncepcja zasobowa firmy według Edith T. Penrose w nurcie 
rozważań nad wzrostem firmy, „Przegląd Organizacji” 2007, nr 7–8, s. 22.  

26 Szerzej na temat organizacyjnego uczenia się, wiedzy i zarządzania wiedzą jako zasadni-
czych źródłach konkurencyjności przedsiębiorstwa zob. m.in. w: Z. Pierścionek, Współczesne 
koncepcje konkurencyjności…, s. 37–46 lub idem, Strategie konkurencji…, s. 252–257; J. Rokita, 
Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 
2005, s. 105–136; A. Sudolska, Zasoby wiedzy jako strategiczny czynnik międzynarodowej kon-
kurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy 
czynnik…, s. 62–114.  

27 G. Śmigielska, Kreowanie przewagi konkurencyjnej…, s. 57.  
28 Zob. szerzej J. Fahy, A resource-based analysis of sustainable competitive advantage in  

a global environment, „International Business Review” 2002, vol. 11, no. 1, s. 57–78; idem, The 
Role of Resources in Global Competition, Routledge, London 2001.  
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firmy i jej przewagą konkurencyjną równie ważne są zarówno czynniki określa-
jące pozycję i zasoby przedsiębiorstwa, jak i czynniki globalizacji sektora, 
dotyczące zwłaszcza rynków, kosztów czy zachowania rządów29. Zintegrowanie 
działań konkurencyjnych na poziomie ogólnoświatowym wymaga posiadania 
kluczowych kompetencji, a przede wszystkim uczenia się i umiejętności wyko-
rzystywania wiedzy w praktyce. Kluczowe kompetencje przedsiębiorstw funk-
cjonujących w skali globalnej, oparte na wiedzy, powinny umożliwiać elastycz-
ne reagowanie na zmiany zachodzące w szeroko rozumianym otoczeniu i sku-
teczne dostosowywanie do trendów technologicznych czy konsumpcyjnych na 
najważniejszych rynkach.  

 
 

3. Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w świetle teorii 
przewagi zasobowej S.D. Hunta i R.M. Morgana  

 
W świetle dotychczasowych rozważań zasadne wydaje się wyeksponowanie 

poglądu, że zasadniczymi źródłami przewagi konkurencyjnej są obecnie wy-
różniające zasoby i umiejętności, w tym zwłaszcza ogół relacji wewnątrz przed-
siębiorstwa i tych łączących je z otoczeniem, które łącznie stanowią o jego 
zdolności do zaspokajania potrzeb klientów w wyższym stopniu niż konkurenci, 
umożliwiając w ten sposób osiągnięcie większej wartości dodanej oraz mistrzo-
stwo działania30.  

Zasoby są przedstawiane m.in. w kategoriach czynników wejściowych (in-
put factors) – widzialnych (materialnych) i niewidzialnych (niematerialnych)  
– kontrolowanych i używanych przez przedsiębiorstwo w celu rozwijania  
i wdrażania swoich strategii31. Każda firma dysponuje unikatową konfiguracją 
zasobów, które charakteryzują się heterogenicznością i ograniczoną mobilno-
ścią. Z kolei umiejętności przedsiębiorstwa odnoszą się do czynników umożli-
wiających mu prowadzenie działalności skuteczniej niż konkurentom; mogą być 

                                    
29 G.S. Yip, Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004, s. 36.  
30 Por. H. Ma, Creation and preemption for competitive advantage, „Management Decision” 

1999, vol. 37, no. 3, s. 261. Niektórzy autorzy traktują relacje jako odrębne źródło przewagi 
konkurencyjnej, ponieważ, wychodząc niejako na zewnątrz przedsiębiorstwa, nie są one w pełni 
od niego zależne, ani też nie są w pełni przez nie kontrolowane. Zob. M. Małkowska, Metody 
kwantyfikacji przewagi…, s. 73. Warto również zauważyć, że wielu badaczy w ogóle nie rozróżnia 
pojęć zasobów i umiejętności, posługując się w odniesieniu do nich wyłącznie określeniami 
„zasoby” lub „zasoby produkcyjne”. Por. np. E. Penrose, The Theory of the Growth of the Firm, 
Blackwell, Oxford 1959, s. 30.  

31 Por. Ch. Oliver, Sustainable competitive advantage: combining institutional and resource-
based views, „Strategic Management Journal” 1997, vol. 18, no. 9, s. 700. Wyczerpującą charakte-
rystykę zasobowych źródeł przewagi konkurencyjnej można znaleźć np. w: R. Krupski (red.), 
Rozwój szkoły zasobowej w zarządzaniu strategicznym, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej 
Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2011.  
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one utożsamiane z pojęciem kluczowych kompetencji, wyróżniających zdolno-
ści czy po prostu wiedzy32. Tak zwane zasoby relacyjne dotyczą natomiast 
czynników umożliwiających firmie uprzywilejowany dostęp do rynku, a ich 
istota tkwi w wielorakich powiązaniach przedsiębiorstwa z innymi podmiotami 
w otoczeniu oraz w stosunkach panujących wewnątrz przedsiębiorstwa. Należy 
podkreślić, że zasoby i umiejętności, aby stanowić strukturalną podstawę budo-
wania przewagi konkurencyjnej, muszą spełniać określone warunki33.  

W tym kontekście warto odwołać się do kompleksowej, alternatywnej teorii 
konkurencji34, nazywanej teorią przewagi komparatywnej (comparative advan-
tage theory) lub teorią przewagi zasobowej (resource-advantage theory), którą 
w połowie lat 90. XX wieku zaprezentowali S.D. Hunt i R.M. Morgan35.  

Autorzy teorii przewagi komparatywnej nawiązują bezpośrednio do doko-
nań teorii zasobowej przedsiębiorstwa (resource-based view of the firm), stu-
diów nad przewagą konkurencyjną z zakresu marketingu i ekonomii organizacji 
przemysłowej (industrial organization economics), teorii racjonalności ekono-
micznej opracowanej przez szkołę austriacką oraz teorii przewagi wynikającej  
z wyróżniania się na rynku. Przyjmują oni, że istotą konkurowania jest ciągła 
walka między przedsiębiorstwami o uzyskanie komparatywnej przewagi  
w zakresie zasobów (heterogenicznych, o ograniczonej mobilności), która  
z kolei prowadzi do pozycji rynkowej zapewniającej przewagę konkurencyjną  
w segmencie lub segmentach rynku, a tym samym wyróżniające wyniki ekono-
miczne (uzyskanie większych przychodów finansowych)36. W sytuacji zdobycia 
przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej (dzięki osiągniętej przewadze 
komparatywnej) i zajęcia lepszej pozycji finansowej konkurenci próbują zneu-

                                    
32 Zob. E. Stańczyk-Hugiet, Budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy, 

[w:] J. Jeżak (red.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe  
i międzynarodowe. T. 2, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź 2003, s. 379–386.  

33 Na przykład zgodnie z modelem VRIO (valuable, rare, inimitable, well organized resour-
ces) powinny być one cenne, rzadkie, trudne do imitacji i substytucji oraz dobrze wykorzystane 
i/lub zorganizowane. Zob. J. Rokita, Zarządzanie strategiczne…, s. 154–157.  

34 W stosunku do neoklasycznej teorii doskonałej konkurencji zakładającej m.in. homoge-
niczność popytu w ramach sektora, doskonały i darmowy dostęp konsumentów i przedsiębiorstw 
do informacji, maksymalizację zysku jako cel przedsiębiorstwa, homogeniczność i doskonałą 
mobilność zasobów, postępowanie i wyniki firmy determinowane w całości przez otoczenie oraz 
dopasowanie ilościowe w ramach walki konkurencyjnej.  

35 S.D. Hunt, R.M. Morgan, The comparative advantage theory of competition, „Journal of 
Marketing” 1995, vol. 59, no. 2, s. 1–15; idem, the resource-advantage theory of competition: 
Dynamics, path dependencies and evolutionary dimensions, ibidem, 1996, vol. 60, no. 4, s. 107–
114; idem, Resource-advantage theory: A snake swallowing its tail or a general theory of competi-
tion, ibidem, 1997, vol. 61, no. 3, s. 74–82.  

36 S.D. Hunt, A General Theory of Competition. Resources, Competence, Productivity, Eco-
nomic Growth, Sage Publications Thousand Oaks, London–New Delhi 2000, s. 135.  
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tralizować i/lub zrównoważyć przewagi górującej nad nimi firmy poprzez 
przejęcia, imitację, substytucję lub przełomowe innowacje.  

W teorii konkurencji opartej na przewadze zasobowej uwzględnia się fakt 
wytrącania przez nią rynku z równowagi (stan dynamicznej nierównowagi jest 
uważany za pożądany i naturalny), a także zakłada się, że innowacje, uczenie się 
i zdobywanie wiedzy organizacyjnej mają endogeniczny charakter37. Teoria ta 
jest zorientowana procesowo – jej autorzy traktują przewagę konkurencyjną  
w kategoriach wielofazowego procesu, na początku którego znajdują się zasoby 
przedsiębiorstwa, przekształcane pod wpływem różnorodnych czynników  
w przewagę komparatywną (zasobową). Przewaga zasobowa może prowadzić 
do uzyskania przewagi pozycyjnej, czyli pozycji rynkowej charakteryzującej się 
przewagami bezwzględnymi i gwarantującej najlepsze wyniki finansowe. 
Odpowiednio zagospodarowane wyniki działalności przedsiębiorstwa (w postaci 
inwestycji) służą do podtrzymania, wzmocnienia i rozwijania nowych źródeł 
przewagi konkurencyjnej. Powyższą koncepcję w wersji rozwiniętej38 przedsta-
wiono graficznie na rysunku 1.  

 

 
 

Rysunek 1. Propozycja rozwiniętego ujęcia przewagi konkurencyjnej  
(z wykorzystaniem teorii przewagi komparatywnej) 

Źródło: S.D. Hunt, R.M. Morgan, The comparative advantage theory of competition, „Jour-
nal of Marketing” 1995, vol. 59, no. 2, s. 9; G.S. Day, R. Wensley, Assessing advantage:  
A framework for diagnosing competitive superiority, ibidem, 1988, vol. 52, s. 3, [za:] M. Mał-
kowska, Metody kwantyfikacji przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] E. Urbanowska- 
-Sojkin, P. Banaszyk (red.), Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, 
Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004, s. 72.  

 

                                    
37 Ibidem.  
38 Propozycja rozwiniętego ujęcia przewagi konkurencyjnej nawiązuje zarówno do teorii 

przewagi komparatywnej, jak i wniosków wynikających z podejścia pozycyjnego i zasobowego. 
Stanowi ona próbę integracji różnych koncepcji tej przewagi, wskazując jednocześnie, że nie 
powinno się ich traktować w sposób alternatywny (wariantowy). Akcentują one bowiem różne 
aspekty przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, wzajemnie się uzupełniając.  
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Mechanizm osiągania przewagi konkurencyjnej z uwzględnieniem następu-
jących po sobie działań przedsiębiorstwa przedstawił szczegółowo G.S. Day39. 
Punktem wyjścia uczynił on źródła przewagi konkurencyjnej, mające swoje 
odzwierciedlenie w większej liczbie lepszych jakościowo oraz odpowiednio 
skonfigurowanych zasobów i umiejętności. W sytuacji pojawienia się w sektorze 
tzw. kluczowych czynników sukcesu te zasoby i umiejętności służą do tworzenia 
konkretnej przewagi konkurencyjnej, wyrażającej się w oferowaniu większej 
wartości dla klienta. Zdobyta przewaga konkurencyjna (w warunkach występo-
wania barier imitacyjnych) oraz dynamiczne zmiany w otoczeniu wpływają na 
wyniki działalności przedsiębiorstwa, np. zyski, udział w rynku, satysfakcję  
i lojalność klientów. Z kolei uzyskiwane wyniki oraz nie zawsze przyjazne 
zmiany w otoczeniu określają zakres przedsięwzięć inwestycyjnych nakierowa-
nych na wzmacnianie dotychczasowych rodzajów przewagi konkurencyjnej oraz 
na kreowanie nowych tak, aby były one zdolne do podtrzymywania pozycji 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa.  

Proces inwestowania w odnowienie posiadanych źródeł przewagi konku-
rencyjnej może odbywać się na wielu płaszczyznach40. Im więcej płaszczyzn  
i im są one trudniejsze do osiągnięcia przez konkurentów, tym korzystniej dla 
przedsiębiorstwa. Do podstawowych należą41:  

– zdobywane nowych obszarów przywództwa strategicznego;  
– zwiększanie posiadanych możliwości kreowania przewagi poprzez ciągłe 

rozwijanie lub radykalne rekonfigurowanie aktualnie wykorzystywanych zaso-
bów, procesów biznesowych itp.; 

                                    
39 Zob. szerzej G.S. Day, Maintaining the competitive edge: Creating and sustaining ad-

vantages in dynamic competitive environments, [w:] G.S. Day, D.J. Reibstein, R.E. Gunther (eds), 
Wharton on Dynamic Competitive Strategy, Wiley, Hoboken, NJ 1997, s. 48–75.  

40 A. Adamik, Tymczasowość przewagi konkurencyjnej, „Ekonomika i Organizacja Przedsię-
biorstwa” 1999, nr 9, s. 16.  

41 W literaturze można znaleźć inne, nie mniej interesujące sposoby podejścia do tego pro-
blemu. Na przykład K.P. Coyne proponuje podejmowanie inwestycji w czterech obszarach 
(możliwościach), skutecznie różnicujących firmę na rynku i będących w stanie zapewnić trwałość 
osiągniętej przewagi konkurencyjnej. Są to: możliwości regulacyjno-prawne wynikające z posiada-
nych przez przedsiębiorstwo prawnie uznanych atrybutów, jak kontrakty, tajemnice handlowe, prawa 
do różnego typu wartości niematerialnych itp.; możliwości pozycyjne będące z reguły konsekwencją 
działań i decyzji podjętych w przedsiębiorstwie w przeszłości, dotyczące reputacji czy produktywnej 
konfiguracji zasobów; możliwości funkcjonalne nawiązujące do zdolności do wykonywania określo-
nych operacji, opartych na wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniach zarówno pracowników firmy, 
jak i innych grup mających wpływ na kształtowanie się łańcucha wartości (dostawców, maklerów 
giełdowych, agencji reklamowych itp.); możliwości kulturowe zawierające zwyczaje, postawy, 
poglądy, przekonania, wierzenia i wartości, które odnoszą się nie tylko do pojedynczych pracowni-
ków firmy, ale przenikają całe grupy pracownicze danego przedsiębiorstwa. Zob. szerzej  
A. Adamik, Tymczasowość przewagi…, s. 14–15.  
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– przejęcie zasobów, które zagrażają obecnej pozycji konkurencyjnej przed-
siębiorstwa;  

– inwestowanie w poszerzanie posiadanych zasobów o nowe konkurencyjne 
aktywa.  

Zgodnie z założeniami teorii przewagi zasobowej S.D. Hunta i R.M. Mor-
gana, konkurenci podejmują próby neutralizacji i/lub zrównoważenia przewagi 
konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa poprzez przejęcia, imitacje, substytucje 
lub przełomowe innowacje. W związku z tym źródła przewagi konkurencyjnej 
można podzielić na zorientowane na budowanie tej przewagi (podejście aktyw-
ne) i zorientowane na jej utrzymywanie (podejście pasywne)42. W podejściu 
aktywnym zakłada się wzmocnienie zdolności przedsiębiorstwa do tworzenia 
wartości w porównaniu z jego konkurentami, co oznacza rozwijanie już posia-
danych zasobów, umiejętności i relacji oraz poszukiwanie nowych, stanowią-
cych potencjalne źródła przyszłej przewagi lub umożliwiających zmianę reguł 
gry na rynku. W podejściu pasywnym chodzi natomiast o zneutralizowanie lub 
ograniczanie możliwości budowania przewagi konkurencyjnej przez firmy 
rywalizujące z danym przedsiębiorstwem.  

 
Tabela 1. Źródła przewagi konkurencyjnej zorientowane na jej budowanie oraz utrzymywanie 

 

Źródła przewagi 
konkurencyjnej 

Budowanie przewagi  
konkurencyjnej (podejście aktywne) 

Utrzymywanie przewagi  
konkurencyjnej (podejście pasywne) 

Zasoby Aktywne pozyskiwanie i groma-
dzenie cennych zasobów, zwięk-
szające wartość przedsiębiorstwa 

Blokowanie dostępu konkurentów do 
cennych zasobów i ograniczanie swo-
body manewru strategicznego rywali 

Umiejętności Doskonalenie procesów organizacyj-
nego uczenia się i wdrażanie najlep-
szych praktyk zarządzania wiedzą 

Zapobieganie naśladownictwu i ogra-
niczanie możliwości organizacyjnego 
uczenia się w konkurencyjnych 
firmach w celu tworzenia im barier 
rozwoju 

Relacje Tworzenie możliwości dostępu do 
zasobów i umiejętności poprzez 
kształtowanie sieci wielorakich po-
wiązań z interesariuszami przedsię-
biorstwa  

Utrudnianie lub blokowanie możliwo-
ści budowania sieci powiązań mię-
dzyorganizacyjnych przez konkuren-
tów  

 
Źródło: opracowanie na podstawie H. Ma, Creation and preemption for competitive ad-

vantage, „Management Decision” 1999, vol. 37, no. 3, s. 261.  

 

                                    
42 H. Ma, Creation and preemption…, s. 261–262. Por. też Z. Matyjas, Wzorce konkurowa-

nia przedsiębiorstw w sektorach – podejście dynamiczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013, s. 47–52.  
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W praktyce w celu uzyskania względnie trwałego, wysokiego poziomu 
efektywności przedsiębiorstwo musi tworzyć i odnawiać konfigurację różnych 
rodzajów przewagi nad konkurentami, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest 
kompleksowe podejście do budowania strategii osiągania przewagi konkuren-
cyjnej. G. Hamel i C.K. Prahalad źródeł możliwej do odnawiania przewagi 
konkurencyjnej upatrują w zarządzaniu opartym na „kodzie genetycznym” 
przedsiębiorstwa, nastawionym na ciągłe poszukiwanie wyprzedzających czas 
strategii rozwoju. Źródłem tym nie mogą już być pojedyncze mocne strony 
przedsiębiorstwa, ale jego wyróżniające się lub kluczowe kompetencje, stano-
wiące pewną całość różnorodnych umiejętności w obszarze technologii, produk-
cji i zarządzania43. Zdaniem tych autorów, trudno jest na współczesnym rynku 
utrzymać przewagę konkurencyjną budowaną wyłącznie na jednym źródle 
(kosztowym, jakościowym czy czasowym).  

 
 

Zakończenie  
 
Sposoby alokacji zasobów i umiejętność ich wykorzystania przez przedsię-

biorstwo przesądzają o jego zdolnościach do skutecznego konkurowania dzisiaj 
oraz do budowania przewagi konkurencyjnej w przyszłości44. Skuteczna ry-
walizacja rynkowa jest niezbędnym warunkiem przetrwania i rozwoju współcze-
snych firm, dlatego dążą one do stworzenia i podtrzymywania przewagi konku-
rencyjnej. Jak wspomniano, ze względu na dużą dynamikę i charakter zmian 
zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w jego otoczeniu przewaga konkurencyjna 
nie jest jednak osiągana raz na zawsze. Ponadto nie każda przewaga konkuren-
cyjna i nie każdy jej zakres zapewniają osiąganie lepszych wyników i sukces 
rynkowy. Dlatego niezwykle istotne staje się poszukiwanie możliwości odna-
wiania zdobytej przewagi konkurencyjnej w dłuższym okresie oraz odpowiedzi 
na pytanie o jej względną trwałość rozumianą jako sekwencja krótkich okresów, 
w których przedsiębiorstwo dzięki uzyskanej przewadze może osiągać wyniki 
lepsze od konkurentów.  

Stopień tak pojmowanej trwałości przewagi konkurencyjnej jest określany 
wewnątrz przedsiębiorstwa przez takie czynniki, jak45:  

– charakter źródeł tej przewagi;  
– liczba odrębnych źródeł i ich konfiguracja;  

                                    
43 G. Hamel, C.K. Prahalad, Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli 

nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Business Press, Warszawa 1999, s. 231–246 (wydanie 
oryginalne: Competing for the Future, Harvard Business School Press, Boston 1994).  

44 Ibidem, s. 76.  
45 W.J. Otta, Strategia przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, [w:] T. Gołębiowski 

(red.), Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna, PWN, Warszawa 
1994, s. 71.  
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– stałe doskonalenie i podnoszenie poziomu przewagi; 
poza tym wpływ na niego mają warunki panujące w otoczeniu przedsiębiorstwa46:  

– zmiana gustów i preferencji obecnych i potencjalnych konsumentów;  
– zdolność konkurentów do naśladowania i/lub prześcigania danej firmy  

w tworzeniu przewag konkurencyjnych.  
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Streszczenie 

Celem niniejszego opracowania jest omówienie na podstawie literatury przedmio-
tu najważniejszych wątków w dyskusji o źródłach kreowania przewagi konkurencyjnej 
współczesnego przedsiębiorstwa oraz wskazanie tych źródeł, które przesądzają o jego 
zdolności do rozwijania zbioru przewag okresowych. Odwołując się do teorii przewagi 
komparatywnej (comparative advantage theory), zwanej także teorią przewagi zasobo-
wej (resource-advantage theory), sformułowanej przez S.D. Hunta i R.M. Morgana, 
opisano mechanizm osiągania przewagi konkurencyjnej z uwzględnieniem następują-
cych po sobie działań przedsiębiorstwa.  
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Summary 

THE SOURCES OF THE COMPETITIVE ADVANTAGE IN ENTERPRISE 
– THE STATE OF ART 

The purpose of the chapter is the presentation of main themes for literature dis-
cussion on the sources of creation the competitive advantage in contemporary enter-
prise and the indication the sources deciding on its possibility to develop the data set of 
advantages. The mechanism of achieving the competitive advantage in connection with 
comparative advantage theory (resource-advantage theory) formulated by S.D. Hunt 
and R.M. Morgan has been described as a result of subsequent enterprise actions.  

 
 
 
 



 

DAGMARA ZAJĄC 

OCENA LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ 
OFERTY ASORTYMENTOWEJ HANDLU ELEKTRONICZNEGO 

Wstęp 
 
Handel internetowy w Polsce odgrywa coraz większą rolę w zaopatrzeniu 

ludności. Z roku na rok rośnie skłonność do zakupu produktów, które nie były 
dotychczas traktowane przez wielu konsumentów jako „internetowe”, np. 
produkty spożywcze. Na dotychczasowy rozwój e-commerce w Polsce nie miał 
większego wpływu kryzys finansowy1.W wyniku tego zaobserwować można 
gwałtowny wzrost liczby polskich sklepów internetowych, których w 2013 r. 
może być już nawet 16 tys.2 

Internet jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się kanałem dystrybucji 
polskiego handlu. Na tak szybki rozwój wartości sprzedaży w Internecie  
i rosnącą liczbę e-sklepów największy wpływ ma niewątpliwie coraz większe 
przekonanie Polaków do kupowania w sieci. Klienci dostrzegają ogromne 
możliwości e-handlu, a z drugiej strony e-sklepy dostosowują się szybko do 
wymagań klientów, by sprostać ich oczekiwaniom. By zapewnić jak największy 
komfort zakupów, sprzedawcy oferują możliwość wyboru sposobu zapłaty, 
rodzaju przesyłki czy też podgląd stanu magazynowego. Implikuje to koniecz-
ność dostrzeżenia logistycznej obsługi klienta jako instrumentu tworzenia 
przewagi konkurencyjnej. 

Celem artykułu jest analiza procesu przepływu towarów oferowanych za 
pośrednictwem wirtualnych łańcuchów dostaw. Szczególną uwagę zwrócono  
na charakterystykę produktów sprzedawanych w Internecie oraz preferencje  
e-klientów. Starano się również odpowiedzieć na pytanie, czy towary dostępne 
w wirtualnych sklepach można traktować jako produkty logistyczne, których 
przepływ w kanałach dystrybucji jest podporządkowany zasadom logistycznej 
obsługi klienta. 

Zagadnienia teoretyczne wsparte zostały wynikami badań empirycznych 
przeprowadzonych wśród sklepów internetowych oraz internautów dokonu-
jących zakupów w sieci. Celem badań było porównanie oczekiwań klientów co 

                                    
 Doktorantka, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania UŁ. 
1 http://www.pmrpublications.com/product/Handel-internetowy-w-Polsce-2012 (dostęp 

08.05.2013. 
2A. Jadczak, eCommerce 2012, Internet Standard, s. 32, http://www.internetstandard.pl/news/ 

event/15/946567/1B8885129EFD40F193C576EBEC22236C (dostęp 29.04.2013). 
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do asortymentu oraz poziomu obsługi w e-sklepie i skonfrontowanie ich z opinią  
i ofertą sprzedających.  

Badania zostały zrealizowane za pośrednictwem portalu ankietowego moje-
ankiety.pl w okresie od 25 stycznia 2013 do 6 marca 2013 r. i wzięło w nich 
udział 419 respondentów z których jakichkolwiek zakupów za pośrednictwem 
Internetu dokonało 354 pytanych, tj. 84,5% badanych.  

Ankieta miała charakter publiczny, a zaproszenia do badania rozesłano za 
pośrednictwem poczty elektronicznej oraz umieszczono na portalach społeczno-
ściowych nk.pl oraz facebook.com. Badana próba ma charakter przypadkowy  
a wyniki zbierano z wykorzystaniem metody kuli śnieżnej, gdyż każdy respon-
dent został poproszony o dalsze udostępnianie zaproszenia do badania. Równo-
legle przeprowadzone zostały badania ankietowe dotyczące logistycznych 
aspektów handlu elektronicznego, w których wzięło udział 129 e-sklepów. 
Dobór próby także miał charakter przypadkowy, a zaproszenie do wypełnienia 
ankiety rozesłano pocztą e-mail do 2320 sklepów. 

 
 

1. Istota produktu logistycznego  
 
Produkt logistyczny jest zbiorem życzeń i oczekiwań klienta wobec towa-

rów lub usług co do ich postaci i jakości, których przepływ realizowany jest  
w systemie logistycznym. W związku z tym towar lub usługa jako produkty 
logistyczne są z jednej strony produktami przepływu, z drugiej umożliwiają 
osiągnięcie zysków wszystkim uczestnikom kanału3. 

Produkt logistyczny charakteryzuje się złożoną strukturą wewnętrzną (rysu-
nek 1), w której E. Gołembska wyróżnia trzy poziomy: 
 pierwszy dotyczy fizycznej postaci produktu, jego istoty w postaci cech 

fizykochemicznych i właściwości; 
 drugi poziom to towar jako ładunek, mający określoną wagę, kształt i opako-

wanie, a przede wszystkim markę; 
 trzeci poziom to produkt logistyczny zgodny z przedstawioną wcześniej 

definicją, obejmujący zbiór życzeń i oczekiwań odbiorców, oznaczający 
przemieszczanie i magazynowanie ładunku wraz z czynnościami dodatko-
wymi, jak ubezpieczenie4. 

Produkt logistyczny, jak i każdy inny, charakteryzuje się cyklem życia, na 
który poza wahaniami popytu i podaży wpływają takie czynniki, jak: charakter 
zachowań i stopień zaspokojenia użytkowników całego systemu logistycznego, 
zachowanie konkurencji i stopień substytucyjności.  

                                    
3 E. Gołembska (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2007, s. 53. 
4 Ibidem, s. 57. 
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oba typy produktów zaczynają się wzajemnie przenikać, tworząc trzeci typ  
– produkt mieszany.  

Przykładem produktu czysto „internetowego” może być program kompu-
terowy napisany i dystrybuowany wyłącznie w sieci lub grafika wystawiona do 
sprzedaży na stronie internetowej6. Nasuwa się tu pytanie, czy produkt mający 
formę wyłącznie elektroniczną można nazwać produktem logistycznym? 

Produkty elektroniczne nie mają fizycznej postaci, w związku z tym nie po-
siadają kształtu czy przestrzenności oraz nie wymagają opakowania. Rynek 
wirtualny jest naturalnym środowiskiem sprzedaży produktów informacyjnych, 
czyli plików, które można zapisać w formie bitów, np. elektronicznych książek, 
bazy danych, pism, filmów, portali informacyjnych. Bity wyrażają elektroniczną 
wielkość pliku, którą można porównać do wagi tradycyjnego produktu. Produkty 
te mogą być dostarczane bezpośrednio i natychmiast przez Internet użytkow-
nikom, bez konieczności fizycznego ich transportu7. Jednak, by dostarczyć 
produkt do konsumenta, potrzebna jest infrastruktura informatyczna w postaci 
łącza internetowego, za pomocą którego dostawa się odbywa. Ponadto sprze-
dawcy potrzebny jest swego rodzaju „magazyn” plików, jakim jest serwer 
internetowy. Produkty elektroniczne objęte są gwarancją czy rękojmią oraz 
podlegają swego rodzaju konserwacjom czy remontom w postaci np. aktualizacji 
programu do nowszej wersji. W związku z tym można stwierdzić, że towary 
elektroniczne noszą znamiona produktów logistycznych i powinny być tak samo 
traktowane jak produkty „fizyczne”. 

Produktem tradycyjnym jest dobro istniejące w realnej rzeczywistości, do-
stępne także bez pośrednictwa Internetu w tradycyjnym sklepie. Są to wszelkie 
produkty materialne, zaczynając od dostępnych już w Internecie produktów 
żywnościowych poprzez książki, kosmetyki i ubrania, kończąc na sprzęcie 
AGD/RTV. Produkty te posiadają wszystkie cechy fizyczne, aby móc je nazwać 
towarem logistycznym. Towary te magazynowane są przez sprzedawców lub 
producentów i dystrybutorów w zależności od tego, czy sklep internetowy działa 
samodzielnie, czy też jedynie jako pośrednik w systemie dropshippingu8.  
Po dokonaniu zakupu przez klienta towar jest dostarczany najczęściej przez 
firmę logistyczną w odpowiednim opakowaniu zapobiegającym jego uszkodze-

                                    
6 T. Maciejowski, Firma w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 160. 
7 C. Shapiro, H. R. Varian, Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sie-

ciowej, Harvard Business School Press 2007, s. 69–73. 
8 Dropshipping – model logistyczny sprzedaży przez internet, polegający na przeniesieniu 

procesu wysyłki towaru na dostawcę. Rola sklepu internetowego w tym modelu logistycznym spro-
wadza się do zbierania zamówień i przesyłanie ich do dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru do 
klienta. G. Chodak, Dropshipping – model logistyczny dla sklepu internetowego, [w:] S. Lachie-
wicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Wy-
dawnictwo PŁ, Łódź 2008, s. 248–255 
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niu i ubezpieczony przynajmniej na czas transportu. Płatność za towar odbywa 
się obecnie głównie za pośrednictwem e-przelewu lub gotówką przy odbiorze. 
Jednak nie są to wszystkie możliwe formy uiszczenia opłaty za zakup w Interne-
cie. Współcześnie można dokonać zakupów w sieci również na kredyt bez 
wychodzenia z domu.  

Zarówno produkty stricte elektroniczne, jak i te tradycyjne posiadają cechy 
produktów logistycznych, w związku z tym ich przepływ w całym kanale 
logistycznym powinien być podporządkowany nadrzędnej zasadzie logistyki 
zawierającej się w skrócie 7W9.  

W handlu elektronicznym, gdzie klient ma możliwość odwiedzenia wielu 
sklepów naraz i porównania oferty, mamy do czynienia z wysokim stopniem 
substytucyjności produktów, która wyrażana jest u sprzedającego w utraconej 
możliwości sprzedaży. Janusz Wielki stwierdza, że najważniejszym wyróżni-
kiem produktów dostępnych w Internecie jest możliwość ich informacyjnego 
nasycenia10. Internet posiada wręcz nieograniczoną, dzięki której dostawcy 
towarów i usług mogą do woli mnożyć informacje na swoich stronach interne-
towych, umieszczając tam opisy produktów, zdjęcia, filmy, instrukcje montażu  
i użytkowania, opinie innych użytkowników i specjalistów11.  

Zabiegi takie mają na celu przyciągnięcie klientów do sklepu, zachęcenie do 
powtórnych zakupów i w efekcie wzbudzenie lojalności, co jest niezwykle 
trudne w handlu elektronicznym. Klient, mając możliwość zakupu w sieci tego 
samego produktu w co najmniej kilkunastu sklepach, wybierze ten, w którym 
zapłaci najmniej. Warto tu zwrócić uwagę, że nie jest ważna cena samego 
produktu, ale koszty ogólne ponoszone przez konsumenta w związku z zaku-
pem, na które obok ceny towary składają się koszty dostawy. Jak wykazały 
badania, koszt dostawy jest dla internautów najistotniejszym kryterium decyzyj-
nym przy dokonywaniu e-zakupów.  

Ponadto nasycenie informacyjne produktów na wirtualnym rynku powodu-
je, że obsługa transportowa może prowadzić do zmniejszenia kosztu utraconej 
sprzedaży, ponieważ poprzez szybkość i niezawodność dostaw oraz zmniejsze-
nie strat i ubytków towar staje się bardziej dostępny dla odbiorcy, w wyniku 
czego maleją koszty obsługi logistycznej.  

                                    
9 Zasada 7W definiuje siedem wymogów postępowania w procesie przepływu materiałów 

oraz odpowiednią realizację podstawowych zadań logistyki w przedsiębiorstwie i jest tłumacze-
niem z języka angielskiego zasady 7R (R – right). Oznacza: Właściwy produkt – Right product, 
Właściwa ilość – Right quantity, Właściwy stan – Right condition, Właściwe miejsce – Right 
place, Właściwy czas – Right time, Właściwy konsument (klient) – Right customer, Właściwy 
koszt (cena) – Right price. 

10 J. Wielki, Elektroniczny marketing poprzez Internet, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa–Wrocław 2000, s. 105. 

11 T. Maciejowski, Firma…, s. 162. 
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Logistyka zwrotna w sposób zasadniczy różni się od takich dziedzin, jak za-
rządzanie odpadami, które odnosi się głównie do skutecznego i efektywnego 
zbierania oraz przetwarzania odpadów. W zarządzaniu odpadami przyjmuje się, 
że pojęcie odpadów określa produkty, dla których nie istnieje nowe zastosowa-
nie. Wypływa stąd wniosek, iż problemy z uściśleniem koncepcji logistyki 
zwrotnej oraz jej rozgraniczeniem w stosunku do innych, pokrewnych dziedzin 
nauki sprowadzają się do rozumienia pojęcia „odpady” wraz ze wszystkimi 
wynikającymi z definicji konsekwencjami. Logistyka zwrotna dotyczy takich 
strumieni przepływów, w których istnieje możliwość odtworzenia wartości  
z wycofywanych produktów oraz sytuacji, gdy wyjście stanowi zasilenie dla 
nowego łańcucha dostaw16.  

Produktami logistyki zwrotnej są: 
 produkty uszkodzone, 
 produkty błędnie dostarczone, 
 produkty zużyte, 
 produkty zbędne, 
 opakowania, 
 odpady. 

W handlu elektronicznym można wyróżnić następujące obszary logistyki 
zwrotnej: 
 zwroty produktów ni uszkodzonych, 
 reklamacje i gwarancje, 
 utylizacja zużytego sprzętu, 
 gospodarka opakowaniami. 

Logistyka zwrotna jest elementem obsługi posprzedażnej klienta. Kanały 
dystrybucji elektronicznej muszą być dostosowane do obsługi zwrotów i rekla-
macji od pojedynczych klientów. Wiele sklepów „pomija” ten obszar działania 
firmy. Badania przeprowadzone w 1999 r. przez Federalną Komisję Handlu 
Stanów Zjednoczonych wskazały, że zaledwie 26% firm biorących udział w son-
dażu zamieściło na swoich witrynach informacje o możliwości zwrotu pienię-
dzy, a jedynie 9% sklepów opublikowało warunki odwołania17. W sytuacji, gdy 
klient dokonuje zwrotu zakupionego towaru, istotne są dwa aspekty: zagwaran-
towanie samego prawa zwrotu oraz zapewnienie odpowiedniej logistyki umoż-
liwiającej jego dokonanie18. 

Gwarancji i rękojmi mogą udzielać zarówno dostawcy internetowi oraz 
strony trzecie. W przypadku umożliwienia korzystania z gwarancji i reklamo-
wania wadliwych produktów najważniejszy jest czas reakcji i wygoda dla 

                                    
16 Ibidem.  
17 P. Bickerton, M. Bickerton, U. Pardesi, Marketing…, s. 176. 
18 U. Świerczyńska-Kaczor, P. Kossecki, Wirtu@lny rynek…, s. 107. 
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gwarancyjny), bądź z instytucji niezgodności towaru z umową na podstawie 
ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 
oraz o zmianie Kodeksu cywilnego24. 

Menedżerowie e-sklepów nie mogą ignorować problemu, jakim są zwroty,  
a politykę i system zwrotów powinni opracować w momencie tworzenia strategii 
dystrybucji. Dla e-sprzedaży obsługa zwrotów stanowi dużo większy problem 
niż dla tradycyjnego biznesu, ponieważ trzeba wyznaczyć i zorganizować 
efektywne procedury odbioru pojedynczych dóbr od konsumentów, a trudno jest 
określić zapotrzebowanie na te usługi pod względem ilości, jakości oddawanych 
dóbr, a co za tym idzie nie można jednoznacznie zaplanować obciążenia tras 
powrotnych dla towarów i zdecydować, czy wykonywać te czynności we wła-
snym okresie, czy outsourcingować25. 

W procesie obsługi zwrotów ważnym etapem jest określenie przyczyny 
zwrotu i na jej podstawie określenie dla niej drogi powrotnej towarów. Taki 
zabieg pozwala na minimalizację kosztów obsługi logistycznej zwrotów. Za-
miast wysyłać od razu wszystkie produkty w górę łańcucha dostaw należy  
w punkcie przyjmowania zwrotów sprawdzić produkt pod względem jakości  
i ustalić rodzaj usterki i na tej podstawie podejmować dalsze decyzje co do 
produktu. Produkty dobre, nieuszkodzone mogą wrócić do sprzedaży, uszkodzo-
ne należy naprawić i zwrócić klientowi lub wprowadzić do wtórnej sprzedaży, 
produkty, których nie można naprawić lub ponownie sprzedać, trzeba oddać na 
złom lub do recyklingu.  

Osobnym problemem jest gospodarka opakowaniami, które są kolejnym 
elementem wchodzącym w skład pakietu oferowanego w produkcie logistycznym. 

Opakowania są tym ogniwem, które łączy producenta poprzez handel  
z ostatnim odbiorcą produktu – konsumentem. W logistyce jest ono metodą 
ochrony i zabezpieczenia ładunku w czasie transportu oraz pełni funkcję mani-
pulacyjną ułatwiającą prowadzenie ładunku i obniżającą koszty transportu, 
poprzez zmniejszanie masy opakowania26.  

Podstawowymi czynnikami wpływającymi na jakość opakowań i składają-
cymi się na proces ich powstawania są27: 
 projektowanie i opracowywanie wzorów opakowań, 
 opracowywanie założeń i technologii produkcji, 
 wybór i zakup surowców i tworzyw opakowaniowych, 
 zastosowanie odpowiedniej techniki produkcji, 
 kontrola jakości opakowań. 

                                    
24 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz  

o zmianie Kodeksu cywilnego, http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/02CDFF11-4217-4078-
A37A-240588C1EDBF/16575/Ust_o_szczegol_warunkach_sprzed_konsumenc_tekst_je.pdf (do-
stęp 14.09.2011). 

25 K. Rutkowski, Logistyka dystrybucji…, s. 229. 
26 E. Gołembska (red.), Kompendium wiedzy…, s. 94. 
27 Ibidem, s. 97. 
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Kolejnym etapem jest wykorzystanie opakowania do zapakowania i ozna-
kowania towaru i dostarczenie w nim produktu do konsumenta, a na końcu 
mamy do czynienia z zagospodarowaniem zużytego opakowania. 

Przepisy z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 
będące transpozycją postanowień unijnej dyrektywy „opakowaniowej”, obowią-
zują w Polsce od 2005 r.  

Już w 2007 r. Polska była zobowiązana do osiągnięcia poziomu odzysku 
50% i recyklingu 25% łącznej masy opakowań wprowadzanych na rynek krajo-
wy wraz z wyrobami. Oznaczało to, że połowa opakowań wykorzystywanych  
w Polsce do pakowania produktów, po utracie swojej funkcjonalności, nie miała 
prawa trafić na składowiska. Wymogi w tym zakresie stale rosną, do roku 2014 
Polska jest zobowiązana osiągnąć odzysk opakowań na poziomie 60%, a recy-
kling na poziomie minimum 55%. 

Bezpośrednią odpowiedzialność za realizację tych zobowiązań ponoszą 
przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach. W myśl 
zasady „zanieczyszczający płaci” są oni zobowiązani zadbać o swój produkt  
w całym cyklu jego życia. Co za tym idzie, powinni również zapewnić wymaga-
ny prawem poziom odzysku i recyklingu odpadów, które powstaną z opakowań 
ich produktów. 

Zobowiązania te zostały w Polsce wprowadzone na mocy dwóch ustaw, bę-
dących implementacją postanowień Dyrektywy Parlamentu i Rady Europejskiej 
nr 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opako-
waniowych: 
 Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospo-

darowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozy-
towej (tekst jednolity Dz.U. 2007, nr 90, poz. 607 z późniejszymi zmianami; 
dalej: ustawa o opłacie produktowej); 

 Ustawa z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
(Dz.U. 2001, nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami). 

Obie ustawy weszły w życie 1 stycznia 2002 r. Swoim zakresem dotyczą-
cym obowiązku odzysku i recyklingu opakowań objęły następujące grupy 
przedsiębiorców: 
 wytwórców produktów w opakowaniach; 
 importerów oraz firmy dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru 

(WNT – z wykluczeniem importu lub WNT w celach eksportu lub we-
wnątrzwspólnotowej dostawy towarów – WDT); 

 przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego o powierzchni 
handlowej powyżej 500 m2 sprzedających produkty tam pakowane; 

 przedsiębiorców prowadzących więcej niż jedną jednostkę handlu detaliczne-
go o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedających produk-
ty tam pakowane; 
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 przedsiębiorców, którzy pakują produkty wytworzone przez innego przedsię-
biorcę i wprowadzają je na rynek krajowy; 

 przedsiębiorców, nie będących wytwórcami produktu, którzy zlecili wytwo-
rzenie tego produktu oraz których oznaczenie zostało umieszczone na pro-
dukcie lub opakowaniu28. 

Firmy te są zobowiązane do zapewnienia określonego prawem poziomu od-
zysku i recyklingu odpadów powstałych z opakowań produktów wprowadza-
nych na polski rynek. 

Opakowania, z których przedsiębiorcy powinni się rozliczać, obejmują te 
wykonane z tworzyw sztucznych, aluminium, stali, papieru i tektury, szkła 
gospodarczego oraz drewna. Przepisom ustawy podlegają także opakowania 
wielomateriałowe, obciążające obowiązkiem odzysku i recyklingu w zakresie 
przeważającej grupy materiałowej (np. kartony do pakowania płynnej żywności, 
w ok. 70% składające się z papieru, rozliczane będą jako opakowania z papieru  
i tektury). 

Rozliczenie wprowadzanych na rynek opakowań następuje na koniec roku 
kalendarzowego. W przypadku nieosiągnięcia określonych prawem poziomów 
odzysku i recyklingu przedsiębiorcy są zobowiązani do uiszczenia do urzędu 
marszałkowskiego opłaty produktowej. Jest to najbardziej kosztowny sposób 
realizacji obowiązków. Opłata ta ma charakter sankcyjny, mający zmusić przed-
siębiorców do poszukiwania innych, bardziej ekologicznych sposobów realizacji 
ustawowych obowiązków.  

W celu uniknięcia wysokich kosztów przedsiębiorcy mogą zaangażować się 
w odzysk i recykling. Mają dwie możliwości: samodzielną realizację obowiąz-
ków lub przekazanie ich organizacji odzysku. Decydując się na tę pierwszą 
opcję, należy dokonać fizycznego przetworzenia odpadów lub zorganizować 
sieć selektywnego ich zbierania, w celu zapewnienia recyklingu. 

Decydując się na samodzielną realizację ustawowych obowiązków, nie 
można zapominać o szczegółowej weryfikacji firm recyklingowych pod kątem 
wymogów prawnych. Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling (DPO  
i DPR) wystawione przez firmy nie posiadające do tego stosownych uprawnień 
będą nieważne w świetle prawa. W ten sposób realizacja obowiązku odzysku  
i recyklingu będzie nieskuteczna, co spowoduje konieczność uiszczenia opłaty 
produktowej do urzędu marszałkowskiego. 

Prostym sposobem uniknięcia tych problemów jest przekazanie ciążących 
na przedsiębiorcach obowiązków organizacji odzysku. Firma ta na mocy ustawy 

                                    
28 https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB 

&url=http%3A%2F%2Fisap.sejm.gov.pl%2FDownload%3Bjsessionid%3D4D5FE104FE835ACE
FEC0CED3728174F3%3Fid%3DWDU20070900607%26type%3D1&ei=dXADUqblOYO1O_rZg
egI&usg=AFQjCNHGlQVx9dcJMyjGaDfGoH6eBT-_TA&sig2=cnGOvz88r-7l6v26pMzU9g&bvm 
=bv.50500085,d.ZWU (dostęp 08.08.2013). 
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jest podmiotem ściśle wyspecjalizowanym w zakresie realizacji obowiązku 
odzysku i recyklingu. To organizacja odzysku musi zadbać o monitorowanie 
działania firm recyklingowych, bo to ona ponosi odpowiedzialność za wszelkie 
nieprawidłowości w tym zakresie. Nawiązując współpracę z organizacją odzy-
sku, przedsiębiorca unika zarówno ryzyka związanego z niewłaściwym gospoda-
rowaniem odpadami, jak i obowiązku sprawozdawczego, który zostaje przenie-
siony na organizację odzysku. Rozliczenie za pośrednictwem organizacji odzy-
sku jest najpopularniejszym sposobem wywiązywania się z postanowień ustawy 
o opłacie produktowej. 

 
 

Zakończenie 
 
Przedstawione dane statystyczne i wyniki badań potwierdzają dynamiczny 

rozwój polskiego rynku e-commerce. Wpływ na to mają przede wszystkim 
użytkownicy Internetu, którzy dokonują zakupów na wirtualnych rynkach, jak 
również e-sklepy, dbając o jak najwyższy poziom obsługi. Powszechny dostęp 
do sieci powoduje przeobrażenia w społeczeństwie, które staje się społeczeń-
stwem mobilnym. Współcześnie, by skorzystać z Internetu, nie jesteśmy już 
skazani wyłącznie na komputer, taką sposobność dają nam tablety, palmtopy czy 
nawet telefony komórkowe. Dzięki takim rozwiązaniom możemy korzystać  
z dobrodziejstw Internetu w każdym miejscu, o każdej porze. Klienci nie są 
zależni już od godzin otwarcia sklepów oraz nie muszą wychodzić z domu  
– kupują w sieci ze względu na wygodę.  
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Streszczenie 

Handel elektroniczny zawdzięcza swoją rosnącą popularność logistyce, dającej 
możliwość przemieszczania towarów na bardzo dalekie odległości. W referacie przed-
stawiono charakterystykę produktów dostępnych w Internecie oraz dokonano ich sys-
tematyki. Przedstawiono wyniki badań własnych odnośnie oceny asortymentu dostęp-
nego w polskich sklepach elektronicznych oraz przepływu produktów w kanałach dys-
trybucji. Szczególna uwagę zwrócono na działania z zakresu logistyki zwrotnej, jako 
źródła tworzenia przewagi konkurencyjnej. 
 

Summary 

EVALUATION OF LOGISTICS CUSTOMER SERVICE AND  
E-COMMERCE ASSORTMENT OFFER 

Electronic commerce owes its growing popularity logistics, allowing them to 
move goods very long distances. The paper presents the characteristics of the products 
available on the Internet and made their taxonomy. The paper presents results of re-
search on evaluation range available in Polish electronic stores and the flow of products 
in the distribution channels. Particular attention was paid to activities in the field of re-
verse logistics as a source to create a competitive advantage. 

 



 

JOANNA GÓRNIAK 

KONGESTIA TRANSPORTOWA – WERYFIKACJA  
NA PRZYKŁADZIE ŁODZI 

Wstęp 
 
Dynamiczny rozwój miast oraz potrzeby człowieka doprowadziły do wzrostu 

mobilności w przestrzeni. Problematyka przemieszczania się jest szeroko 
poruszana w opracowaniach związanych z organizowaniem transportu w mia-
stach. Początkowo potrzeby przemieszczania się ludności związane były  
z poszukiwaniem żywności, wody, opału lub pastwisk dla zwierząt. Potem 
odbywano podróże w celach naukowych, handlowych, politycznych, a także 
religijnych. Obecnie przemieszczanie się jest nieodzowną częścią życia każdego 
człowieka. Odbywane podróże często dotyczą odległych od siebie punktów, co 
wiąże się z koniecznością wykorzystania do podróży różnych środków transportu. 

W związku z intensywnym rozwojem transportu pojawił się problem 
kongestii transportowej, czyli nadmiernego zatłoczenia komunikacyjnego. 
Kongestia transportowa jest sprawcą skutków nie tylko organizacyjnych, ale 
także ekonomicznych. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, należy poszukiwać 
takich rozwiązań, które rozładują nadmierny ruch komunikacyjny. Antidotum na 
problemy nadmiernego zatłoczenia miast może być zwiększenie atrakcyjności 
komunikacji miejskiej poprzez odpowiednią strategię cenową czy integrację 
z innymi formami transportu (np. systemy: Bike & Ride, Park & Ride). 

W niniejszym opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na problem kon-
gestii transportowej w Łodzi. Na potrzeby prowadzonych analiz zbudowano 
kwestionariusz ankietowy składający się z 12 pytań merytorycznych oraz me-
tryczki. Celem opracowania jest przedstawienie sytuacji transportowej z punktu 
widzenia osób korzystających z systemu komunikacyjnego w Łodzi z wyszcze-
gólnieniem identyfikacji problemów transportowych. W związku z tym podjęto 
próbę weryfikacji przyczyn, skutków oraz sposobów radzenia sobie z nadmiernym 
zatłoczeniem w mieście. Do przedstawienia wyników badania ankietowego 
wykorzystano wizualizacje w postaci wykresów tematycznych. 

 
 

1. Znaczenie transportu w aglomeracjach miejskich 
 
Współcześnie duży wpływ na efektywne funkcjonowanie aglomeracji miej-

skich ma logistyka miejska, która zajmuje się logicznym porządkowaniem 
czasowo-przestrzennym przepływu przez śródmieście różnych rodzajowo 

                                    
 Doktorantka, Zakład Logistyki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. 
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i natężeniowo strumieni ruchu samochodowego indywidualnego osobowego, 
dostawczego, wywozowego służb komunalnych, tranzytowego oraz środków 
transportu miejskiego1. Dodatkowo dostarcza założeń optymalizacji systemu 
miasta pod kątem planowania, sterowania i nadzorowania wszelkich procesów 
w wymiarze ekonomicznym, ekologicznym, technologicznym i społecznym2. 

Organizacja transportu w miastach związana jest z kształtowaniem powią-
zań miasta z jego otoczeniem. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań przewozu 
osób może być rozpatrywane z punktu widzenia rozwoju struktur miejskich, 
interesów publicznych czy też prywatnych. Poglądy i preferencje poszczegól-
nych grup powinny być wyrazem kompromisu, w którym nadrzędną rolę od-
grywają racje miasta, czyli osób korzystających z niego. 

Transport stał się czynnikiem, od którego zostało uzależnione miasto, bez 
niego bowiem aglomeracja nie jest w stanie sprawnie funkcjonować. W związku 
z tym pojawia się wiele problemów, które mają istotny wpływ na strukturę oraz 
aktywność aglomeracji miejskich. Na poniższym schemacie wskazano główne 
problemy transportu osób w miastach (por. rysunek 1). 

 

 

Problemy 
transportu 
osobowego 

Wpływ na wizerunek 
miasta, funkcje 

społeczne, gospodarcze  
i środowiskowe 

Bezpieczeństwo  
i płynność ruchu  

na drogach 

Przepływ osób pomiędzy 
różnymi punktami 

aglomeracji 

Rysunek 1. Podstawowe problemy transportu osobowego w aglomeracjach miejskich 
Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Szymczak, Logistyka miejska, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2008, s. 51. 
 
Pod pojęciem systemu transportowego rozumie się uporządkowaną całość 

wszystkich gałęzi transportu funkcjonujących na danym obszarze. Obejmuje on 
swym zakresem cały majątek obrotowy oraz trwały transportu, powiązania 
międzygałęziowe, czynnik ludzki, środki transportu poszczególnych gałęzi 
transportu, infrastrukturę transportową3. Występujące w mieście więzi transpor-

                                    
1 B. Rzeczyński, Logistyka miejska XXI wieku. Słowo odrębne z refleksją nad jej przeznacze-

niem, „Logistyka” 2003, nr 3, s. 10. 
2 B. Rzeczyński, Logistyka miejska, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 

Poznań 2007, s. 177. 
3 B. Tundys, Logistyka miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania, Difin, Warszawa 2008, s. 113. 
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towe mają podwójny charakter. Są to zależności wewnętrzne występujące 
pomiędzy składnikami przestrzeni terytorialno-funkcjonalnej miasta, nazywane 
również intraurbanistycznymi, oraz połączenia zewnętrzne między miastem  
a otoczeniem osadniczym, określane mianem interurbanistycznych4. 

Sieć transportowa jest bardzo ważnym podsystemem logistyki miejskiej. 
Swym zakresem obejmuje funkcjonowanie wszystkich gałęzi i rodzajów trans-
portu, ponadto wpływa znacząco na rozwój złożonej przestrzeni miejskiej. 
Sprawny system transportowy powinien spełniać w jak największym stopniu 
potrzeby jego użytkowników, jak najlepszą obsługę komunikacyjną, pamiętając 
o łagodzeniu uciążliwości wynikających z jego obecności. 

Obecnie systemy transportowe w polskich miastach są słabo zintegrowane, 
co nie sprzyja rozpowszechnianiu podróży multimodalnych5. Przyczyn takiego 
stanu rzeczy można upatrywać zarówno w braku odpowiedniej infrastruktury, 
jak i mentalności społeczeństwa. 

 
 

2. Kongestia transportowa – pojęcie, przyczyny, skutki oraz możliwe 
rozwiązania  

 
Występowanie przepływów na terenie miasta ma istotny wpływ na poziom 

uciążliwości, jaki stwarza transport dla użytkowników przestrzeni miejskiej, oraz 
poziom zadowolenia z życia w mieście. W miarę wzrostu mobilności człowieka 
oraz rozwoju techniki, przemieszczanie stało się coraz bardziej powszechne. 
Współcześnie na przemieszczanie się coraz większy wpływ ma wzrost potrzeb 
transportowych związanych z gospodarczą sferą życia społecznego6. 

W związku z tym pojawiło się pojęcie kongestii transportowej oznaczającej na-
gromadzenie, zatłoczenie, skupienie lub przeciążenie7. Należy nadmienić, iż konge-
stia transportowa jest jedną z najpoważniejszych barier rozwoju miasta. Ogólnie 
rzecz biorąc, jest związana bezpośrednio z ruchem pojazdów na terenie miasta,  
w konsekwencji czego użytkownicy oddziałują wzajemnie na siebie powodując 
negatywne skutki eksploatacyjne i ekonomiczne. Kongestia zachodzi wówczas, gdy 
nabywcy lub użytkownicy danego dobra wydatkują w celu jego uzyskania pewne 
zasoby. Ilość tych zasobów na jednostkę konsumowanego dobra lub jakość dobra 
muszą być ściśle uzależnione od czasu jego nabycia. Taka sytuacja powszechnie 
występuje w transporcie, gdzie wzmożony ruch i korki uliczne są sygnałem wskazu-
jącym na to, że różne potrzeby użytkowników konkurują o ograniczoną przepusto-

                                    
4 B. Rzeczyński, Logistyka dla urbanistyczne przestrzeni transportowej, „Transport Miejski” 

2003, nr 5, s. 16. 
5 Multimodalność w miejskim transporcie osobowym charakteryzuje się przewozem 

z wykorzystaniem więcej niż jednego środka różnych gałęzi transportu. 
6 J. Szołtysek, Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 22. 
7 M. Szymczak, Logistyka miejska, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008, s. 133. 
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wość dróg, co jest w transporcie najbardziej uciążliwe8. Wystąpienie kongestii 
transportowej jest równoznaczne z zatrzymaniem ruchu na danej drodze lub wystą-
pieniem tzw. ruchu stop & go („jedź i zatrzymaj się”). 

W literaturze wyróżnia się dwa rodzaje kongestii transportowej ze względu 
na miejsce jej powstawania, tj. kongestia sieci transportowej, która spowodowa-
na jest modernizacją, przebudową dróg bądź koniecznością kontroli pasażerów  
i ładunków, oraz kongestia w środkach transportu9. 

Intensywny ruch na drogach w dni robocze zazwyczaj występuje w godzi-
nach porannych i popołudniowych i spowodowany jest potrzebami podróży  
o charakterze obligatoryjnym, a mianowicie dojazdami do szkół, pracy czy 
urzędów. Podobna sytuacja dotyczy dni wolnych, podczas których realizowane 
są potrzeby przewozowe o charakterze fakultatywnym. W dniu poprzedzającym 
dzień wolny od pracy można zaobserwować zatłoczenie na drogach w kierun-
kach wyjazdowych z miasta, a wieczorem ostatniego dnia wolnego w kierun-
kach powrotnych. Koncentracja potrzeb transportowych w miastach jest zazwy-
czaj połączona z ich cyklicznością. W zależności od stopnia nasilenia istnieją 
trzy rodzaje kongestii transportowej: 

 bottleneck – dotyczy powstawania zatorów w ruchu, który kieruje się 
przez dany odcinek drogi; 

 triggerneck – ujawnia się, gdy bottleneck powoduje utrudnienia w ruchu 
niekierującym się przez dany odcinek; 

 gridlock – wskazujący na zatrzymanie ruchu na obszarze całej sieci ulicz-
nej danego obszaru10. 

 
Tabela 1. Średnia prędkość przejazdu w największych miastach  

w Polsce w 2010 roku 

Miasto Średnia prędkość przejazdu (w km/h) 

Wrocław 33,5 

Warszawa 37,7 

Łódź 38,1 

Kraków 41,1 

Gdańsk 43,7 

Poznań 43,9 

Katowice 63,1 

Źródło: Raport o korkach w 7 największych miastach Polski, Warszawa, 
Łódź, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk, Deloitte Raport 2011, 
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/ 
Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_Raport_Korki2011_marzec2012.pdf, s. 9. 

                                    
 8 J. Szołtysek, Kreowanie mobilności…, s. 47–48. 
 9 M. Ciesielski, Koszty kongestii transportowej w miastach, „Zeszyty Naukowe” 1986,  

Seria II, nr 87, Poznań, s. 14. 
10 M. Szymczak, Logistyka…, s. 134. 
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Nadmierne zatłoczenie komunikacyjne przyczynia się do wzrostu wydat-
ków na transport, wydłużenia czasu podróży i zmniejszenia niezawodności 
dostaw towarów i usług, ograniczenia prędkości poruszania się po mieście za 
pomocą różnego rodzaju środków transportu (co przedstawiono w tabeli 1. na 
przykładzie siedmiu największych miast w Polsce), wzrostu zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego oraz spadku jakości życia w mieście. 

 
Tabela 2. Przykładowe rozwiązania z zakresu logistyki miejskiej 

Rozwiązanie Cechy charakterystyczne rozwiązania 

Intermodalne węzły 
przesiadkowe 

Miejsca, które umożliwiają dogodną zmianę środka transportu. 
Dodatkowo wyposażone są w niezbędną dla obsługi podróżnych 
infrastrukturę, w szczególności: miejsca postojowe, przystanki 
komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne 
umożliwiające zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią 
komunikacyjną lub siecią komunikacyjnąa 

System autobusów  
na telefon 

Usługa transportu publicznego na żądanie (ang. DRT – demand 
responsive transport) ze stałymi, ustalonymi dla tele-busów przystan-
kami. Autobus na żądanie kursuje bez rozkładów jazdy  
i bez stałych tras, w rezultacie to pasażerowie określają, skąd  
i dokąd chcą jechać (taki sposób komunikacji nazwany został również 
„giętką linią”, gdyż przystosowuje się do zaistniałych okoliczności) 

System carpooling Uprzywilejowanie ruchu pojazdów, którymi podróżuje większa liczba 
osób. Polega na udostępnianiu w prywatnych bądź służbowych 
samochodach miejsc dla innych podróżujących. Można używać 
jednego samochodu lub rotacyjne kilku samochodów należących do 
kilku właścicielib 

System carsharing Korzystanie z samochodów osobowych należących do organizacji 
carsharingu. 

System park & ride Dosłownie „parkuj i jedź”, system przeznaczony jest dla osób 
dojeżdżających z przedmieść dużych miast oraz korzystających 
z komunikacji miejskiej. Kierowcy pozostawiają swoje samochody 
w wyznaczonych miejscach, przesiadają się do komunikacji zbiorowej 
i w ten sposób kontynuują swoją podróż do centrum miasta 

System bike & ride Rozwiązanie logistyki miejskiej, które integruje komunikację publicz-
ną z rowerami 

 

a Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U.  2011, nr 5, 
poz. 13). 

b Szołtysek, Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 136. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych informacji. 

 
Sposobów radzenia sobie z nadmierną kongestią transportową jest wiele. 

Można ich poszukiwać wokół zjawisk powodujących w miastach kongestię, a są 
to m.in. dysproporcje między transportem a wielkością i strukturą miasta oraz 
poziomem rozwoju infrastruktury a ruchem, a także konflikty w relacji: transport 
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zbiorowy – transport indywidualny11. Badacze zajmujący się tematyką logistyki 
miejskiej w ramach racjonalnych działań podejmowanych w celu ograniczenia 
kongestii transportowej w miastach w zakresie przewozu osób wymieniają wiele 
rozwiązań, które przedstawiono w tabeli 2. 
 
 
3. Struktura systemu transportowego aglomeracji łódzkiej 

 
Położenie województwa łódzkiego w centrum kraju, na przecięciu dwóch  

z czterech funkcjonujących na obszarze Polski Panaeuropejskich Korytarzy 
Transportowych oraz planowane utworzenie Centralnego Węzła Komunikacyj-
nego, stwarza ogromne szanse rozwoju dla infrastruktury transportowej. Wskaź-
nik gęstości dróg o nawierzchni twardej w latach 2004–2011 wzrósł z 89,6 do 
108,5 km/100 km212. Stan techniczny nawierzchni drogowej z roku na rok 
poprawia się, lecz wiele dróg nadal wykazuje potrzeby modernizacyjne.  
W latach 2004–2011 zmodernizowano ponad 750 km dróg wojewódzkich. 
Priorytetem na najbliższe lata jest realizacja sprawnego systemu dróg dojazdo-
wych do węzłów autostradowych oraz węzłów na drogach ekspresowych 
(szczególnie w rejonie miasta Łódź)13. 

W ramach systemu transportowego miasta Łodzi funkcjonuje transport 
samochodowy, który dzieli się na transport indywidualny i zbiorowy. Cechą 
wspólną transportu samochodowego indywidualnego i zbiorowego jest korzy-
stanie z tej samej infrastruktury drogowej. W roku 2011 w powiecie miasto 
Łódź było zarejestrowanych 433,6 pojazdów osobowych przypadających na 
1000 osób14. Transport zbiorowy wykonywany przez Miejskie Przedsiębior-
stwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (MPK) posiada 383 autobusy15. Istotne, iż na 
niektórych odcinkach dróg wyznaczone są pasy uprzywilejowanej jazdy dla 
komunikacji miejskiej (tzw. buspasy). Na tabor komunikacji miejskiej składają 
się także tramwaje, które zalicza się do transportu szynowego. MPK w Łodzi 
dysponuje 472 wagonami tramwajowymi16. Dodatkowo w ramach transportu 
szynowego aglomeracja łódzka jest obsługiwana przez transport kolejowy, 
który umożliwia przemieszczanie się w takich kierunkach, jak: Kutno, Łowicz, 
Koluszki, Sieradz. 

                                    
11 J. Szołtysek, Kreowanie mobilności…, s. 86. 
12 http://www.stat.gov.pl/gus (dostęp 19.05.2013). 
13 Na podstawie: Strategia rozwoju województwa łódzkiego, http://www.strategia.lodzkie.pl/ 

images/srwl_2020_uchwalona_26_02_2013.pdf (dostęp 05.05.2013). 
14 Na podstawie: http://www.stat.gov.pl/gus (dostęp 19.05.2013). 
15 Na podstawie: http://mpk.lodz.pl/ (dostęp 19.05.2013). 
16 Na podstawie: http://mpk.lodz.pl/ (dostęp 19.05.2013). 
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W strukturze systemu transportowego Łodzi istnieje także transport rowe-
rowy. W 2011 r. w Łodzi funkcjonowało 72,8 km ścieżek rowerowych17. Pozy-
tywnym faktem jest to, iż z roku na rok długość ścieżek rowerowych sukcesyw-
nie zwiększa się. 

W Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ zakłada się poprawę ja-
kości życia w mieście, m.in. poprzez stworzenie zrównoważonej sieci transpor-
towej w Łodzi i aglomeracji. Jako cel strategiczny wskazano budowę Nowego 
Centrum Łodzi, poprzez stworzenie służącego realizacji wizji nowoczesnego 
obszaru aktywności społecznej i gospodarczej o bardzo dobrej dostępności 
komunikacyjnej. Pełne wykorzystanie społeczne i ekonomiczne potencjału tere-
nów wokół nowego Dworca Kolejowego (Łódź Fabryczna) będzie możliwe 
poprzez stworzenie multimodalnego węzła komunikacyjnego integrującego 
transport międzynarodowy, krajowy, regionalny i lokalny oraz rozbudowanie 
publicznej komunikacji miejskiej18. 

Ponadto Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ szczegółowo za-
kłada: 
 usprawnienie i rozwój zrównoważonego i efektywnego systemu komunikacji 

zbiorowej w aglomeracji łódzkiej wspierającego funkcje metropolitalne Ło-
dzi, komplementarnego do wojewódzkich systemów transportu zbiorowego; 

 uprzywilejowanie transportu zbiorowego; 
 uspokojenie ruchu pojazdów w centrum miasta poprzez rozwiązania syste-

mowe, w tym budowę parkingów i stworzenie progresywnego systemu płat-
nego parkowania, wspomaganego przez inteligentne zarządzanie ruchem 
i dalszą sukcesywną rozbudowę sieci dróg rowerowych; 

 modernizację dróg dla ruchu kołowego, wyprowadzającą tranzyt z centrum 
Łodzi i udrażniającą połączenia kluczowych obszarów miasta i aglomeracji  
z europejskimi szlakami komunikacyjnymi19. 

 
 

4. Analiza zjawiska kongestii transportowej w Łodzi 
 
Podstawową część badawczą niniejszej pracy stanowi analiza dotycząca 

problemów komunikacyjnych miasta wojewódzkiego – Łodzi – i ich oddziały-
wania na jakość życia w mieście. W ramach analizy, w marcu 2013 r., przepro-
wadzono ankietę wśród studentów zaocznych V roku kierunku logistyka. Ankie-
ta składała się z 12 pytań, które miały dostarczyć informacji na temat: 
 jakie są przyczyny powstawania nadmiernego zatłoczenia komunikacyjnego 

w Łodzi? 

                                    
17 Na podstawie: http://www.stat.gov.pl/gus (dostęp 19.05.2013). 
18 Na podstawie: Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, 25 czerwca 2012, Łódź, s. 9. 
19 Ibidem, s. 17. 
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 jakie skutki powoduje nadmierne zatłoczenie komunikacyjne w Łodzi? 
 jak można rozwiązać problem nadmiernego zatłoczenia w Łodzi? 

Ponadto ankieta zawierała pytania dotyczące informacji na temat osób an-
kietowanych: miejsce zamieszkania, rok urodzenia, wykształcenie, straty czasu 
wynikające z nadmiernego zatłoczenia oraz sposoby radzenia sobie z zatłocze-
niem na łódzkich drogach. 

Ze statystycznego punktu widzenia próba badawcza ma charakter nierepre-
zentatywny, zatem uzyskanych w ten sposób opinii nie powinno się utożsamiać 
z opiniami przeciętnego mieszkańca Łodzi. Niemniej jednak na podstawie 
przeprowadzonego badania możliwe było poznanie opinii osób zainteresowa-
nych sprawami komunikacyjnymi Łodzi, które korzystają z komunikacji zbio-
rowej, jak i indywidualnych samochodów oraz dokonanie bardziej ogólnego 
wnioskowania dotyczącego problemu kongestii transportowej w mieście. 

 
4.1. Charakterystyka respondentów 

 
Łączna liczba respondentów wyniosła 73. Spośród osób ankietowanych  

31 osób stanowiły kobiety, zaś 38 mężczyźni. W związku z tym, iż badana próba 
nie była reprezentatywna, należy wskazać, że udział osób poszczególnych płci 
nie powinien wpływać znacząco na wyniki analizy. 

Wiek osób ankietowanych oscylował w przedziale 24–52 (por. rysunek 2). 
Najwięcej osób, które wzięło udział w badaniu, miało 24 lata. Mediana wieku 
oraz przeciętny wiek osoby ankietowanej wyniósł 25 lat. Z racji tego, że badanie 
zostało przeprowadzone wśród studentów zaocznych, aż 11 respondentów to 
osoby powyżej 30. roku życia. 
 

 

Rysunek 2. Rozkład wieku ankietowanych 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 4. Środki transportu najczęściej wykorzystywane przez ankietowanych 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 

 

Rysunek 5. Średni czas spędzany przez ankietowanych w korkach ulicznych 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Trzech ankietowanych spędza czas w korkach ulicznych więcej niż 7 razy 

w tygodniu, co zobrazowano na rysunku 6. Najwięcej, bo aż 22 respondentów, 
traci swój czas, stojąc w korkach 3–4 razy w tygodniu, z kolei 18 badanych –  
5–7 razy w tygodniu. W konsekwencji podróżni ponoszą straty nie tylko cza-
sowe, ale również ekonomiczne (np. konieczność skasowania dodatkowego 
biletu na przejazd środkiem komunikacji miejskiej). 
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Jako najważniejsze przyczyny powstawania nadmiernego ruchu drogowego 
w Łodzi respondenci wskazali: długotrwałe oraz nieskoordynowane ze sobą 
remonty ulic (40 wskazań), zły stan techniczny nawierzchni (37 wskazań) oraz 
brak miejskich dróg ekspresowych (36 wskazań), które pozwoliłyby przede 
wszystkim na wyprowadzenie z miasta uciążliwego ruchu towarowego. Według 
ankietowanych takie przyczyny jak: nieprawidłowo funkcjonująca sygnalizacja 
świetlna oraz brak sprawnie funkcjonującej komunikacji autobusowej i tramwa-
jowej również stanowią ważny problem, liczba wskazań na te odpowiedzi 
kształtowała się na poziomie odpowiednio: 9 i 10. Zdaniem 14 badanych re-
spondentów na powstanie kongestii transportowej nie mają wpływu takie czyn-
niki jak podróżowanie samochodem pojedynczo. Można stwierdzić, iż ankieto-
wani kierowali się własną wygodą, a nie dobrem całego społeczeństwa. 

 

 

Rysunek 9. Przyczyny mające wpływ na powstawanie nadmiernego zatłoczenia w Łodzi 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Aż 48 osób ankietowanych uważa, że nadmierne zatłoczenie w aglomeracji 

łódzkiej powoduje straty czasu oraz generuje dodatkowe koszty (por. rysunek 10). 
22 respondentów wskazało, iż korki uliczne przyczyniają się powstawania strat 
czasu. Warto nadmienić, że żaden z respondentów nie udzielił odpowiedzi: 
nadmierne zatłoczenie nie powoduje strat. Na tej podstawie można stwierdzić, 
że ankietowani są świadomi powagi istniejącego problemu. 
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Skutki nadmiernego zatłoczenia komunikacyjnego w Łodzi mają także 
duży wpływ na strukturę gospodarczą miasta – por. rysunek 13. Respondenci 
wskazali, że największy negatywny wpływ kongestia transportowa ma na koszty 
ponoszone przez miasto na utrzymanie jezdni (aż 24 wskazania). Łącznie ponad 
80% respondentów twierdzi, że w związku z nadmiernym zatłoczeniem dro-
gowym występują wyższe koszty ponoszone przez miasto w zakresie wykony-
wania jego zadań (przykładowo: utrzymanie autobusów, śmieciarek, które spa-
lają więcej paliwa w korkach). 28 ankietowanych osób wskazało, że kongestia 
transportowa ma umiarkowany wpływ na liczbę inwestycji podejmowanych  
w Łodzi. 
 

 

Rysunek 13. Skutki nadmiernego zatłoczenia komunikacyjnego, które mają znaczący wpływ na 
życie gospodarcze miasta 

Źródło: opracowanie własne. 

 
W ramach prowadzonej analizy wyróżniono pytanie dotyczące rozwiązań, 

które mogą mieć pozytywny wpływ na sytuację komunikacyjną w Łodzi. Aż 45 
ankietowanych jako antidotum na nadmierne zatłoczenie drogowe w mieście 
wskazało wybudowanie obwodnicy, która rozładowałaby ruch w Łodzi. Kolej-
nym działaniem, które według ankietowanych zdecydowanie powinno wpłynąć 



 

316 

na popraw
świetlną 
natężenia 
poprzez n
(26 wska
niałyby w
wjazd do 
opłat za p

 

Ry
Źródło

 
Po do

dzić moż
w Łodzi. 
prywatneg
wencji po

Jako 
mierne za
nawierzch
drogowyc
Następstw
straty cza
towego. P

wę stanu syst
poprzez au
ruchu poj

np. obniżeni
azań). Ankie
wjazd prywat

centrum, ro
parkowanie. 

ysunek 14. Roz
o: opracowanie 

okonaniu ana
żna, że ank
Bardzo duży
go środka tr

owoduje to du
główne przy

atłoczenie k
hni drogowy
ch, jak i brak 
wem tychże 
asu oraz wz
Poważną kon

temu transpo
utomatyczne 
azdów (31 
ie cen biletó
etowani niec
tnym samoch
ozszerzenie s

związania zmni
własne. 

alizy danych 
kietowani d
y wpływ ma 
ransportu ora
uże straty cz
yczyny złej 

komunikacyjn
ych, nieskoor

obwodnicy, 
negatywny

zrost agresji 
nsekwencją je

ortowego w Ł
dopasowyw
wskazań), 

ów czy wpr
chętnie wska
hodem do ce
stref płatneg

iejszające lub li

h na podstawi
dostrzegają 
na to zapewn
az poruszani

zasu oraz dod
sytuacji tran

ne) w Łodz
rdynowane i 
która wyprow

ych okoliczn
 u osób ko
est także zna

Łodzi, jest st
wanie cyklu

promocja k
rowadzenie z
azywali rozw
entrum, tj. w

go parkowani

kwidujące nadm

ie przeprowa
problem ko
ne przywiąza
ie się nim p
datkowe kosz
nsportowej (

zi ankietowa
długotrwałe

wadziłaby na
ności (wedłu
orzystających
aczne zaniecz

Joa

terowanie sy
u zmiany ś
komunikacji 
zintegrowane
wiązania, któ
wprowadzeni
ia, jak i pod

mierne zatłocze

adzonej ankie
ongestii tran
anie badanyc
o mieście. W
zty. 
(rozumianej 
ani wskazali
e remonty na
admierny ruch
ug responde
h z systemu
zyszczenie ś

anna Górniak 

ygnalizacją 
świateł do 

masowej 
nego biletu  
tóre utrud-
ie opłat za 

dwyższenie 

 

enie 

ety stwier-
nsportowej  
ch osób do 
W konsek-

jako nad-
i: zły stan 
awierzchni 
h z miasta. 

entów) są: 
u transpor-
środowiska 



Kongestia transportowa – weryfikacja na przykładzie Łodzi 

 

317 

naturalnego, a w efekcie spadek jakości przestrzeni miejskiej. Jako sposoby 
ograniczenia nadmiernego ruchu komunikacyjnego w Łodzi badane osoby 
wskazywały usprawnienie systemu komunikacji miejskiej, co miałoby zachęcić 
do korzystania z jej usług, oraz (co bardzo istotne) budowa obwodnicy miasta. 

 
 

Zakończenie 
 
Kongestia transportowa jest współcześnie dużym problemem, z którym 

boryka się wiele polskich i europejskich miast. Przyczynia się do obniżenia 
jakości życia w mieście, ponoszenia dodatkowych kosztów (ekonomicznych, jak 
i pozaekonomicznych), spadku atrakcyjności wizerunku miasta oraz obniżenia 
jakości środowiska naturalnego. Wymienione powody przyczyniają się do 
poszukiwania efektywnych rozwiązań, które wpłynęłyby na zmniejszenie zatło-
czenia w miastach. Dlatego też utrzymanie płynności w ruchu komunikacyjnym 
stanowi jedno z największych wyzwań logistyki miejskiej. Odpowiednia 
diagnoza sytuacji transportowej w mieście daje możliwość opracowania szeregu 
działań korygujących i naprawczych. Efektywne i racjonalne gospodarowanie 
układem komunikacyjnym ośrodka miejskiego zależy nie tylko od poziomu 
kwalifikacji decydentów i możliwości finansowych jednostek, ale także od 
poziomu zaangażowania społeczności. 

Analizując zagadnienie kongestii transportowej w przypadku miasta Łodzi, 
należy stwierdzić, iż zjawisko to jest zauważalne i przyczynia się do obniżenia 
jakości życia w mieście. Dysfunkcjonalność komunikacyjna Łodzi spowodo-
wana jest m.in. dużą liczbą prywatnych samochodów, przeciążeniem szlaków 
komunikacyjnych oraz długotrwałymi remontami ulic. Trudno jest utrzymać 
płynność ruchu na odpowiednim poziomie. Reasumując, ważność analizowa-
nego problemu jest duża, dlatego tak istotne jest, aby powstawały nowe, 
innowacyjne rozwiązania z zakresu logistyki miejskiej, które będą pozytywnie 
oddziaływać na tkankę miejską. Usprawnienia komunikacyjne przyczynią się 
m.in. do podniesienia znaczenia miasta. 

Aby przeciwdziałać zjawisku kongestii transportowej w Łodzi, wprowadza 
się szereg rozwiązań mających za zadanie usprawnić efektywne poruszanie się 
po mieście. Obecnie istniejące rozwiązania to m.in. zachęcanie ludności do 
przemieszczania się po mieście za pomocą rowerów (poprzez sukcesywnie 
zwiększającą się długość ścieżek rowerowych oraz miejsca na parkingach 
przeznaczone dla rowerów), a także rozwój systemu carpooling. W przyszłości 
do poprawy jakości stanu komunikacyjnego przyczynią się z pewnością: nowy 
Dworzec Łódź Fabryczna pełniący rolę intermodalnego węzła przesiadkowego 
oraz Łódzka Kolej Aglomeracyjna integrująca system komunikacyjny w mieście  
i łącząca miasto Łódź z Kutnem, Łowiczem, Koluszkami i Sieradzem. W ra-
mach tychże projektów planuje się wdrożenie takich rozwiązań systemowych 
jak: Bike&Ride czy Park&Ride. 
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Streszczenie 

W opracowaniu omówiono istotę oraz problematykę kongestii transportowej ro-
zumianej jako nadmierne zatłoczenie systemu transportu drogowego. Zagadnienie to 
rozpatrywane jest zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i empirycznym. W pracy po-
służono się przykładem miasta Łodzi, które boryka się z problemami zatłoczenia ko-
munikacyjnego. W celu przeanalizowania powyższej problematyki, zbudowano kwe-
stionariusz ankietowy, który posłużył do weryfikacji postrzegania stanu transportowego 
w mieście. 
 

Summary  

TRANSPORT CONGESTION – VERIFICATION OF THE EXAMPLE  
OF LODZ 

The article discussed the essence and problems of transport congestion understood 
as a congestion road transport system. This issue is examined in terms of both theoreti-
cal and empirical. The paper was used as an example the city of Lodz, which suffers 
from traffic congestion problems. In order to examine the above issues, built on a ques-
tionnaire that was used to verify the perception of the state of transportation in the city. 

 



 

AGNIESZKA WAŻNA 

WYKORZYSTANIE BADAŃ NAD DOSTĘPNOŚCIĄ 
TRANSPORTOWĄ DO OCENY WARTOŚCI CZASU 

W TRANSPORCIE 

Wstęp 
 
Do głównych determinant rozwoju gospodarczego zalicza się sprawne 

funkcjonowanie systemu transportowego, które można oceniać na podstawie 
wielu wskaźników. Dostępność transportowa jest jednym z kompleksowych 
narzędzi, dzięki którym możliwa jest rzetelna analiza stanu systemów transpor-
towych funkcjonujących w danych obszarach geograficznych. Kompleksowość 
ta wynika z różnorodności typów dostępności transportowej oraz dużej liczby 
czynników i wskaźników kształtujących jej rodzaje.  

Tezą artykułu jest stwierdzenie, że badania nad dostępnością transportową, 
oprócz szerokiego zastosowania w różnorodnych dokumentach strategicznych 
obejmujących koncepcje rozwojowe regionów i całych krajów, mogą być 
wykorzystywane do próby oceny ekonomicznej wartości czasu w transporcie. 
Ocena ta jest istotna w odniesieniu do potencjalnych oszczędności, jakie mogą 
wynikać z redukcji czasu transportu, co bezpośrednio wiąże się również 
z użytecznością takich badań w kontekście decyzji o realizacji szeregu inwesty-
cji infrastrukturalnych. Z drugiej zaś strony sama wycena czasu poświęcanego 
na transport może wpływać na ocenę dostępności transportowej regionu, która to 
miara składa się z wielu wskaźników opisujących m.in. czas i koszt przemiesz-
czania. 

W pierwszej części opracowania scharakteryzowano pojęcie i rodzaje do-
stępności transportowej. W dalszej kolejności przedstawiono jej wykorzystanie 
w badaniach dotyczących obszarów znajdujących się na terenie Polski oraz 
odnoszących się do całego kraju, z perspektywy europejskiej. Trzecia część 
artykułu została poświęcona problematyce ekonomicznej wartości czasu  
w transporcie. W zakończeniu opracowania podjęto próbę wykazania użytecz-
ności poszczególnych rodzajów dostępności transportowej w kontekście 
szacowania wartości czasu w transporcie oraz realnego wpływu wyceny 
czasu w transporcie na poziom różnych rodzajów dostępności transportowej 
regionów. 

 

                                    
 Asystentka, Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych, Wydział Ekono-

miczny, Uniwersytet Gdański. 
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1. Pojęcie i rodzaje dostępności transportowej  
 
Dostępność transportowa to cecha obszaru, który reprezentowany jest przez 

konkretny punkt sieci transportowej. Cecha ta określa miary i standard oddalenia 
przestrzennego pomiędzy regionami lub punktami1. Czynnikami kształtującymi 
dostępność transportową są więc położenie obszaru i jego wyposażenie w in-
frastrukturę, a co za tym idzie, istnieje silne powiązanie dostępności z wybieraną 
gałęzią i środkiem transportu oraz z odległością przestrzenną dzielącą dwa 
badane punkty2. Istnieje możliwość dwojakiego interpretowania dostępności 
transportowej. Z jednej strony jest to fizyczna zdolność dotarcia do obszaru lub 
punktu, z drugiej można uznać ją za realną, dającą opisać się w kategoriach 
kosztu, czasu i standardu, możliwość znalezienia się w określonym czasie  
i miejscu. Dostępność fizyczna mierzona jest w wymiarze materialnym – określa 
ją stan infrastruktury. Realną dostępność transportową wyznacza natomiast 
jakość i rodzaj połączeń komunikacyjnych3. 

Dostępność transportowa jest szacowana i określana za pomocą różnorod-
nych mierników, jednak nie wszystkie są wystarczająco precyzyjne w kontek-
ście analiz dostępności transportowej obszaru. Do najczęściej stosowanych 
wskaźników należą: 
 czas podróży, 
 wyposażenie w infrastrukturę, 
 koszt transportu, 
 dostępność dzienna, 
 dostępność potencjalna4. 

Czas potrzebny na dotarcie do najbliższego węzła transportowego oraz 
wskaźniki wyposażenia obszaru w infrastrukturę, wyrażające się w długości 
infrastruktury liniowej i ilości infrastruktury punktowej, zaliczane są do wskaź-
ników prostych. Prezentują ważne informacje o transporcie regionu, lecz zawo-
dzą w przypadku badania sieciowego charakteru infrastruktury transportowej 
łączącej analizowane obszary, nie nawiązując do powiązań pomiędzy nimi. 

                                    
1 J. Friedberg, Dostępność terytorialna Polski Wschodniej i korytarze krajowe wiążące ten 

region z Europą oraz prowadzące do dostępności przestrzennej wszystkich ośrodków powiato-
wych, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/strategia_rozwoju_polski_ 
wschodniej_do_2020/dokumenty/Documents/d05cda0418e34b6eba9604dbf9c5d3a9Friedberg.pdf 
(dostęp 20.05.2013), s. 68. 

2 A. Koźlak, Dostępność transportowa jako koncepcja integrująca planowanie przestrzenne 
z rozwojem transportu, [w:] S. Korenik, Z. Przybyła (red.), Gospodarka przestrzenna XII, t. I, 
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Wrocław 2009, s. 1. 

3 A. Grzelakowski, Dostępność transportowa regionów jako element ich potencjału rozwo-
jowego, „Przegląd Komunikacyjny” 2003, nr 04, s. 11–16. 

4 A. Koźlak, Poprawa dostępności regionów peryferyjnych w świetle polityki spójności Unii 
Europejskiej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007, s. 2. 
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Wskaźniki proste nie uwzględniają kilku aspektów jednocześnie, takich jak 
przykładowo czas i koszty podróży5.  

Złożone wskaźniki dostępności transportowej ułatwiają wskazanie różnic 
pomiędzy siecią transportową a miejscami, do których można potencjalnie 
dotrzeć dzięki tej sieci. Wszystkie złożone wskaźniki zbudowane są z dwóch 
funkcji. Pierwszą z nich jest funkcja działalności (opisująca możliwości lub 
działalności, do których dociera się za pomocą sieci – najczęściej jest to 
wielkość populacji danego obszaru lub PKB), a drugą funkcja utrudnienia 
(uwzględniająca wysiłek – czas, koszt lub odległość, który trzeba wykonać, 
aby osiągnąć możliwość opisaną przez pierwszą funkcję). Dostępność trans-
portowa jest więc sumą możliwości dostępnych dla regionu, podzieloną przez 
łatwość dotarcia do nich6.  

Na podstawie sposobu obliczania dostępności transportowej za pomocą 
wskaźników złożonych wyróżnia się trzy jej podstawowe rodzaje – czasową 
(kosztową), dzienną i potencjałową. Wymienione rodzaje dostępności powstały 
dzięki wykorzystaniu jako kryterium podziału omówionych funkcji utrudnienia, 
którymi są odpowiednio koszt, czas i odległość7. 

Wskaźniki kosztów podróży określają całkowity lub przeciętny koszt prze-
mieszczenia się do zbiorów celów. Pod pojęciem kosztu można rozumieć także 
czas potrzebny na przemieszczenie. Dostępność czasowa, również mierzona dla 
celu lub celów podróży, nazywana jest inaczej dostępnością izochronową. Ta 
alternatywna nazwa wynika ze sposobu przeprowadzania analizy, polegającym 
na wykorzystaniu izochron – linii łączących punkty w regionie, które znajdują 
się w takiej samej odległości czasowej od źródła podróży. Na oszacowanie 
przeciętnej prędkości wykorzystywanej w tego typu modelach wpływa szereg 
zmiennych, a zaliczyć do nich można kategorię drogi, liczbę ludności i odsetek 
obszaru zabudowanego w określonej odległości od drogi, ukształtowanie terenu 
czy szerokość jezdni i stan nawierzchni8. 

Dostępność dzienna wiąże się z koncepcją podróży trwającej jeden dzień  
– dotyczy obszarów osiągalnych w ramach przemieszczeń jednodniowych, 
w których przejazd w jedną stronę mieści się w przedziale 3–5 godzin. Dostęp-
ność dzienna bazuje na wskaźnikach dostępności czasowej, wykorzystując 
zarazem elementy organizacyjne takie jak rozkłady jazdy9. Z tego względu 
należy upatrywać pewną przewagę dostępności dziennej nad czasową, która 

                                    
5 P. Rosik, Efekty redystrybucyjne zmian regionalnej dostępności transportowej, „Studia Re-

gionalne i Lokalne” 2006, nr 1(23), s. 66. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 T. Komornicki (red.), P. Rosik, M. Stępniak, Dostępność transportowa Polski. Analiza do-

stępności transportowej w poszczególnych gałęziach transportu, Polska Akademia Nauk, Instytut 
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Warszawa 2010, s. 1. 

9 Ibidem, s. 2. 
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wynika z faktu, iż uwzględnia się w niej różnice pomiędzy odległymi i sąsied-
nimi regionami. Dodatkową przewagą jest branie pod uwagę stanu infrastruktury 
transportu – jej rozbudowy i modernizacji, co ma faktyczny wpływ na czas 
podróży. Kluczową wadą staje się natomiast sztywny czas przejazdu zakładany 
w badaniach, w rzeczywistości wahający się jednak o nawet kilka godzin. 
Uwzględnianie tak dużych różnic czasowych ma znaczenie przy podejmowaniu 
decyzji inwestycyjnych, których podstawą często są wskaźniki budujące pojęcie 
dostępności transportowej10. 

Bardziej złożonym miernikiem jest dostępność potencjałowa, nazywana też 
w wielu opracowaniach potencjalną (potential accessibility), dzięki której 
możliwe staje się precyzyjniejsze określenie dostępności transportowej. Wynika 
to z formuły wskaźnika, która zawsze zawiera w sobie interakcje przestrzenne  
i pozwala na odniesienie poziomu infrastruktury do potrzeb społecznych i gos-
podarczych. Obliczanie dostępności potencjalnej wiąże się najczęściej z wyko-
rzystaniem danych dotyczących różnych gałęzi transportu. Ta międzygałęziowa 
dostępność określana jest natomiast mianem syntetycznej miary wzajemnej 
dostępności, która uwzględnia najważniejsze gałęzie transportu wybierane 
proporcjonalnie do ich udziału w ogólnej pracy przewozowej oraz poziom 
rozwoju społeczno-gospodarczego11. Z uwagi na istniejące powiązania dostęp-
ności międzygałęziowej z dostępnością potencjalną oraz cechy wskaźników 
wykorzystywanych do budowania każdej z nich, można uznać je za najbardziej 
miarodajne rodzaje dostępności wykorzystywane w analizach przestrzennych. 

Istnieje wiele innych kryteriów podziału dostępności transportowej nieko-
niecznie bazujących na wskaźnikach potrzebnych do jej oszacowania. Należy 
pamiętać, że ich podział nie generuje zupełnie odmiennych rodzajów dostępno-
ści, lecz dzieli istniejące miary na różne sposoby, pokazując ich wielowymiaro-
wość i wzajemną komplementarność. Do pozostałych rodzajów dostępności 
transportowej zalicza się m.in.: 
 lokalną – odnoszącą się najczęściej do miasta lub aglomeracji; 
 regionalną i interregionalną – wykazujące różnice pomiędzy centrami regio-

nów, a ich peryferiami; 
 wewnętrzną i zewnętrzną – definiowaną odpowiednio wewnątrz analizowa-

nego obszaru i z innych regionów do konkretnego obszaru12. 
Syntetycznie przedstawione pojęcie dostępności transportowej, dzięki swo-

jej złożoności i kompleksowości, jest wykorzystywane jako kluczowe narzędzie 

                                    
10 P. Rosik: Efekty redystrybucyjne…, s. 67. 
11 T. Komornicki (red.), Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej do-

stępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie. Opracowanie dla Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospoda-
rowania im. S. Leszczyckiego, Warszawa 2008, s. 6. 

12 P. Rosik, Efekty redystrybucyjne…, s. 68. 
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w planowaniu rozwoju transportu13. Miara ta jest również najczęściej stosowana 
do oceny efektywności inwestycji infrastrukturalnych oraz systemów transpor-
towych – ich układów i jakości, a ponadto staje się pomocna w przeprowadzaniu 
symulacji efektów przyszłych inwestycji transportowych14. Dostępność transpor-
towa to również podstawowy czynnik decydujący o atrakcyjności inwestycyjnej 
danego obszaru, co przejawia się w podejściu potencjalnych inwestorów, którzy 
zwracają uwagę na możliwość czerpania korzyści z optymalnego czasu i kosztu 
przewozów towarów oraz osób15. 

 
 

2. Badania nad dostępnością transportową wybranych obszarów 
geograficznych Polski  

 
Analizując dostępność transportową kraju z różnych perspektyw, warto 

wskazać czynniki, które wpływają na nią w największym stopniu. Istotna jest 
w tym wypadku zarówno dostępność do stolicy Polski, powiązania międzyre-
gionalne (skomunikowanie pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi), jak i wyposa-
żenie w infrastrukturę transportową o znaczeniu krajowym. Do gałęzi transportu 
o największym znaczeniu w kontekście powiązań wewnątrzkrajowych należy 
transport drogowy, kolejowy oraz lotniczy. Wymienione gałęzie zostały wzięte 
pod uwagę w badaniu dotyczącym dostępności transportowej regionów w Polsce 
na poziomie NTS2 przeprowadzonym w 2007 r., którego wyniki zostały przed-
stawione w tabeli 1. Zawarto w niej dane liczbowe, które otrzymano dzięki 
zastosowaniu metody standaryzowanych wartości. Zmienne wykorzystane  
w badaniu odnoszą się do trzech wymienionych powyżej gałęzi transportu  
i opisują gęstość sieci komunikacyjnych, ich przepustowość, czas przejazdu do 
Warszawy oraz inne cechy charakterystyczne poszczególnych gałęzi transportu 
w województwach16. 

Według danych zestawionych w tabeli 1 najlepsze wyniki w poszczegól-
nych kategoriach dostępności osiągnęło województwo mazowieckie (pod 
względem ogólnej dostępności transportowej oraz dostępności lotniczej), woje-
wództwo śląskie (dostępność kolejowa) i województwo opolskie (dostępność 
drogowa). Najlepsze wyniki oznaczono w tabeli szarym, jednolitym kolorem tła. 
Warto nadmienić, że województwo mazowieckie oraz śląskie uplasowało się 

                                    
13 A. Koźlak, Dostępność transportowa…, s. 3. 
14 T. Komornicki, P. Rosik, M. Stępniak, Dostępność transportowa…, s. 1. 
15 T. Kalinowski (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2006, 

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Fundacja Konrada Adenauera, Gdańsk 2006, s. 25. 
16 A. Koźlak, Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny zróżnicowania dostępności 

transportowej regionów na przykładzie Polski, [w:] E. Załoga (red.), Dostępność transportowa, 
aspekty teoretyczne i praktyczne, „Zeszyty Naukowe” 2009, nr 538, Ekonomiczne Problemy Usług 
nr 33, Szczecin, s. 48. 
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wraz z wielkopolskim w grupie województw o najwyższej klasie dostępności 
transportowej oznaczonej literą A. Poszczególne klasy zostały zdefiniowane za 
pomocą następujących nierówności odnoszących się do wskaźnika dostępności 
transportowej (DT): 
 klasa A, gdy DT ≥ 0,3 
 klasa B, gdy 0,3 > DT ≥ 0 
 klasa C, gdy 0 > DT ≥ –0,3 
 klasa D, gdy DT < –0,317. 

Tabela 1. Dostępność transportowa województw w Polsce w 2007 r. 

Pozycja 
w 

rankingu 
Województwo 

Dostępność 
drogowa 

Dostępność 
kolejowa 

Dostępność 
lotnicza 

Wskaźnik 
dostępności 

transportowej 
(DT) 

Klasa 
dostępności 

 1 Mazowieckie –0,06 0,50 1,51 0,58 A 

 2 Śląskie –0,09 0,98 0,48 0,40 A 

 3 Wielkopolskie 0,09 0,37 0,7 0,36 A 

 4 Dolnośląskie 0,17 –0,01 0,65 0,26 B 

 5 Opolskie 0,51 0,44 –0,28 0,25 B 

 6 Łódzkie –0,07 0,67 0,06 0,19 B 

 7 Małopolskie –0,33 0,07 0,86 0,15 B 

 8 
Kujawsko-
pomorskie 

–0,16 –0,10 0,40 0,03 B 

 9 Świętokrzyskie 0,18 0,33 –0,57 0,00 B 

10 Lubuskie 0,42 –0,10 –0,76 –0,09 C 

11 Pomorskie –0,42 –0,57 0,71 –0,12 C 

12 Zachodniopomorskie –0,13 –0,29 –0,45 –0,27 C 

13 
Warmińsko-
mazurskie 

0,24 –0,25 –1,10 –0,31 D 

14 Lubelskie 0,07 –0,42 –0,73 –0,32 D 

15 Podlaskie –0,06 –0,73 –0,99 –0,54 D 

16 Podkarpackie –0,37 –0,91 –0,49 –0,57 D 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Koźlak, Zastosowanie metod taksonomicznych 

do oceny zróżnicowania dostępności transportowej regionów na przykładzie Polski, [w:] E. Załoga 
(red.), Dostępność transportowa, aspekty teoretyczne i praktyczne, „Zeszyty Naukowe” 2009,  
nr 538, Ekonomiczne Problemy Usług nr 33, Szczecin, s. 48. 

 
 

                                    
17 Ibidem, s. 48. 
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Dane zestawione w tabeli 1 w komórkach o zakreskowanym tle to najsłab-
sze wyniki w poszczególnych zbadanych kategoriach dostępności. Najniższą 
dostępnością drogową charakteryzowało się w 2007 r. województwo pomorskie, 
w którym odnotowano małą gęstość dróg wewnątrz obszaru i brak połączeń 
drogami krajowymi i autostradą z Warszawą i innymi większymi miastami  
w kraju i Europie. Najniższym współczynnikiem dostępności lotniczej charakte-
ryzowało się województwo warmińsko-mazurskie peryferyjnie położone  
w stosunku do największych portów lotniczych w kraju. Województwo podkar-
packie to obszar o najniższej dostępności kolejowej oraz najniższym wskaźniku 
multimodalnej dostępności transportowej. Wraz z województwem warmińsko-
mazurskim, lubelskim i podlaskim tworzą grupę czterech województw o najniż-
szym wskaźniku dostępności transportowej (grupa D). Można wnioskować, że 
kwestia poprawy dostępności na wymienionych obszarach wschodniej Polski 
jest priorytetem, co bezpośrednio wiąże się z koniecznością precyzyjnej identy-
fikacji potrzeb w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. 

Dostępność transportowa do stolicy – ośrodka gospodarczego – jest okre-
ślana mianem kluczowej miary obrazującej integralność społeczno-gospodarczą 
przestrzeni kraju. Rysunek 1 przedstawia mapy dostępności drogowej i kolejo-
wej do Warszawy stworzone na potrzeby opracowania Instytutu Geografii  
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Omawiana czasowa dostępność 
transportowa do stolicy została zobrazowana na mapach Polski, na których 
można zidentyfikować nierównomierne rozłożenie układu izochron wokół 
Warszawy. Należy podkreślić, iż o spójnej infrastrukturze transportowej świad-
czy równomierna dostępność transportowa do danego punktu mierzona z róż-
nych kierunków geograficznych, czego na podstawie przedstawionych map nie 
można powiedzieć o polskiej sieci drogowej i kolejowej18.  

Warunki wzrastającej mobilności globalnej sprawiają, że istotne jest bada-
nie pozycji Polski i jej regionów w kontekście dostępności do europejskiej 
i światowej przestrzeni gospodarczej. W tym wypadku również duże znaczenie 
ma analiza różnych gałęzi transportu, które mają wpływ na szybkość i jakość 
połączeń międzynarodowych. Oprócz sieci drogowej i kolejowej ważne są 
przewozy osób i ładunków transportem lotniczym i morskim. Warto nadmienić, 
że mimo atutów związanych z nadmorskim położeniem Polski dostępność 
transportowa z perspektywy krajów europejskich do województwa pomorskiego 
i zachodniopomorskiego jest niższa od przeciętnych wartości tych mierników 
charakteryzujących inne regiony nadmorskie w Europie19. 

 

                                    
18 T. Komornicki, P. Rosik, M. Stępniak, Dostępność transportowa…, s. 4–5. 
19 J. Burnewicz, Spójny i innowacyjny system transportowy Pomorza, Wydawnictwo UG, 

Gdańsk 2011, s. 12. 
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Według badań przeprowadzonych w ramach ESPON, drogowa i kolejowa 
dostępność potencjałowa w Europie w 2006 r. potwierdzała peryferyjną lokali-
zację Polski na tle krajów członkowskich UE. Jak widać na rysunku 2 wszystkie 
obszary, włącznie z leżącymi wzdłuż zachodniej granicy kraju, znajdują się  
w trudno dostępnym położeniu drogowym i kolejowym w porównaniu z central-
ną częścią kontynentu zwaną Pentagonem. Przeciętnie obszar Polski charaktery-
zuje się około dwukrotnie mniejszymi wskaźnikami dostępności w stosunku do 
średniej UE-27, Pentagon natomiast około dwukrotnie większymi od przecięt-
nej. Według badań przeprowadzonych przez Instytut Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN, czasowa dostępność samochodowa do granicy nie-
mieckiej utożsamiana z dostępnością do rdzenia Unii Europejskiej wynosiła  
w 2010 r. od 2 godzin podróży ze wschodniej granicy województw zachodnio-
pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego do 10 godzin ze wschodnich 
granic województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i pod-
karpackiego20. 

Jak już wspomniano, istotnym czynnikiem wpływającym na ostateczny 
kształt dostępności transportowej regionu jest jakość powiązań międzyregional-
nych, którą można traktować tożsamo z dostępnością do ośrodków wojewódz-
kich. Polska charakteryzuje się dużą ilością obszarów, z których czas podróży do 
stolic własnych regionów jest za długi. Wzmocnienie powiązań pomiędzy 
największymi polskimi aglomeracjami to jeden z priorytetowych zapisów 
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju21. Nie ulega wątpliwości, że 
działania dążące do budowania integralności infrastrukturalnej największych 
ośrodków miejskich to krok do stworzenia konkurencyjnych w Europie metro-
polii sieciowych. Zakłada się, że czas podróży do najbliższych większych 
aglomeracji nie powinien przekraczać granicy trzech godzin, co pozwala na 
odbywanie wygodnych podróży jednodniowych (np. do pracy)22. 

Analiza przykładowych badań nad dostępnością transportową pozwala 
stwierdzić, że są one źródłem wielu cennych informacji na temat systemów 
transportowych poszczególnych obszarów. Informacje te mogą być wykorzy-
stywane w dalszych analizach, również tych dotyczących wyceny ekonomicznej 
wartości czasu w transporcie. 

 
 
 

                                    
20 T. Komornicki, P. Rosik, M. Stępniak, Dostępność transportowa…, s. 19. 
21 Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Ministerstwo Rozwoju Regio-

nalnego, Warszawa, 2013, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/ 
KPZK/Aktualnosci/Documents/KPZK2030.pdf (dostęp 02.06.2013), s. 106. 

22 T. Komornicki, P. Rosik, M. Stępniak, Dostępność transportowa…, s. 6–7. 
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3. Ekonomiczna wartość czasu w transporcie  
 
Czas można nazwać zasobem nieodnawialnym, którego wielowymiarową 

wartość niełatwo jest oszacować. Ekonomiczna kalkulacja wartości czasu łatwiej 
przychodzi przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników niż stronie popyto-
wej, będącej przecież bardzo często narażoną na nadmierną utratę czasu podczas 
transportu. Zjawisko kongestii na sieciach transportowych powoduje utratę 
czasu, który potencjalnie mógłby być poświęcony na pracę lub odpoczynek. 
Obie utracone możliwości, a właściwie ich koszt, można w pewnym stopniu 
analizować w kategoriach ekonomicznych, gdyż wpływają one na jakość  
życia23. 

W teorii ekonomii wartość czasu w transporcie jest z jedną z istotnych kate-
gorii kosztów transportu. Ekonomiczną wartością czasu w transporcie możemy 
nazwać koszt, jaki użytkownik skłonny jest ponieść, aby skrócić czas podróży 
czy przewozu lub wartość korzyści materialnych i niematerialnych, jakie byłby 
skłonny przyjąć w ramach rekompensaty za czas utracony podczas procesu 
transportowego (koszt utraconych korzyści)24. Wartość czasu w transporcie to 
inaczej koszt czasu przeznaczonego na przemieszczanie, włącznie z czasem 
oczekiwania – czasem dodatkowo spędzonym w podróży z powodu zaistnienia 
szeregu czynników zewnętrznych, takich jak specyficzne warunki atmosferycz-
ne czy wspomniane wcześniej zjawisko kongestii. 

Według danych przedstawionych w opracowaniu Victoria Transport Policy 
Institute z 2012 r. ludzie na całym świecie poświęcają na podróże średnio 60–90 
minut dziennie. Szacowanie kosztów czasu tych podróży nie jest łatwe ze 
względu na mocno zróżnicowane czynniki, do których należą przede wszystkim 
warunki podróży oraz sposoby i możliwości wykorzystywania czasu podczas 
transportu na inne aktywności. Inny będzie koszt jednostkowy w przypadku 
użytkowników transportu zbiorowego oczekujących na transport w głośnym 
miejscu z narażeniem na niedogodne warunki atmosferyczne, a inny – dla 
użytkownika prywatnego samochodu podróżującego po niewielkiej miejscowo-
ści nieobarczonej zjawiskiem kongestii25. 

 

                                    
23 L. Dowbor, Wartość ekonomiczna czasu wolnego, 2010, http://dowbor.org/12czaswolny. 

doc (dostęp 02.05.2013), s. 1. 
24 Raport o korkach w 7 największych miastach Polski, Warszawa, Łódź, Wrocław, Kraków, 

Katowice, Poznań, Gdańsk, rok 2011, Deloitte, Targeo.pl, 2012, http://www.deloitte.com/assets/ 
Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania, %20rankingi/pl_Raport_Korki 
2011_marzec2012.pdf (dostęp 02.06.2013), s. 35. 

25 Transportation Cost and Benefit Analysis II – Travel Time Costs, Victoria Transport Poli-
cy Institute, 2012, http://www.vtpi.org/tca/tca0502.pdf (dostęp 02.06.2013), s. 6. 
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Tabela 2. Roczny koszt kongestii w 7 największych miastach 
Polski przypadający na jednego kierowcę w latach 2010–2011 

Miasto 2010 (PLN) 2011 (PLN) 2011–2010 (PLN) 

Katowice 1 111 1 396 285 

Łódź 1 602 1 590 –13 

Gdańsk 2 356 2 488  132 

Poznań 2 475 2 695  220 

Kraków 3 345 2 590 –755 

Wrocław 2 746 2 634 –112 

Warszawa 4 312 4 389 77 

Średnia 2 837 2 811 –26 

Źródło: Raport o korkach w 7 największych miastach Pol-
ski, Warszawa, Łódź, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, 
Gdańsk, rok 2011, Deloitte, Targeo.pl, 2012, dostępne w inter-
necie [http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20 
Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_Raport_ 
Korki2011_marzec2012.pdf] (dostęp 02.06.2013), s. 36. 

 
Ze względu na wiele utrudnień związanych z dokładną wyceną ekonomicz-

nej wartości czasu w transporcie, bardzo często obliczenia związane z tą pro-
blematyką są upraszczane. W szacunkach dotyczących kosztów kongestii 
drogowej wyrażonych w PLN, ponoszonych przez osoby pracujące w siedmiu 
największych miastach Polski, nie uwzględniono przykładowo kosztów ekolo-
gicznych (emisji spalin i CO2), kosztów związanych z konsekwencjami zdro-
wotnymi odczuwanymi przez uczestników ruchu drogowego oraz kosztów 
wypadków w odniesieniu do budżetu państwa, przedsiębiorstw oraz pojedyn-
czych gospodarstw domowych. Niemniej jednak przytoczone badanie wykonane 
przez Deloitte i Targeo.pl nie miało na celu maksymalizacji szacowanych 
kosztów alternatywnych, lecz zobrazowanie skali zjawiska, jakim jest utrata 
realnych wartości pieniężnych spowodowana przeciążeniem sieci transportowej 
w największych miastach Polski. Tabela 2 przedstawia wyniki wspomnianych 
badań, obrazujące roczny koszt kongestii przypadający na jednego kierowcę  
w latach 2010–201126. 

Wszystkie osoby pracujące w siedmiu wymienionych w tabeli 2 miastach 
straciły z powodu zjawiska kongestii w 2011 r. w sumie 3,6 mld zł, co daje  
299 mln zł miesięcznie i 13,6 mln zł dziennie. W porównaniu z rokiem 2010 
odnotowano zmniejszenie tych kosztów aż o 96 mln zł w odniesieniu do sumy 
rocznej. Przedstawione badania wykazują, że niewielka zmiana liczona  

                                    
26 Raport o korkach…, s. 35–36. 
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w minutach spędzanych na indywidualnych podróżach, przeliczona na wszyst-
kich użytkowników badanych miast, daje efekty o makroekonomicznym zna-
czeniu27. Można wnioskować, że podobne analizy, nawet o zawężonych możli-
wościach szacunkowych, bardzo dobrze identyfikują obszary, w których koszt 
transportu jest zbyt wysoki. Badania nad dostępnością transportową mogą 
przyspieszyć procesy identyfikacji takich miejsc, a sama wycena czasu nadmier-
nie spędzanego w transporcie może w dalszych etapach badań wspomagać 
precyzyjniejsze określanie miar czasowej, dziennej czy potencjalnej dostępności 
transportowej. 

 
 

Zakończenie  
 
Przedstawiona w artykule analiza wybranych badań nad dostępnością trans-

portową pozwala na identyfikację punktów i obszarów na terenie Polski, które 
charakteryzują się niedostatecznym wyposażeniem w infrastrukturę transporto-
wą. Wiedza na temat kluczowych problemów w zakresie systemów transporto-
wych jest niezbędna nie tylko w planowaniu rozwoju i modernizacji omawianej 
infrastruktury, ale również z punktu widzenia prowadzenia odpowiedniej w tym 
zakresie polityki. Narzędzia w postaci różnych rodzajów omawianej dostępności 
dostarczają wielu szczegółowych informacji (czas i koszt przewozów, opóźnie-
nia i ich przyczyny), dzięki którym możliwa staje się wycena wartości czasu 
poświęcanego na transport, będąca jednym z kluczowych elementów przy 
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Co więcej, znajomość wartości czasu 
nadmiernie spędzanego na transporcie z powodu kongestiii innych czynników 
zewnętrznych, może przyczyniać się do podejmowania bardziej racjonalnych 
decyzji przez użytkowników transportu – mowa tu przykładowo o wyborze 
alternatywnych w stosunku do indywidualnego transportu samochodowego 
gałęzi takich jak publiczny transport zbiorowy, kolej i inne. 

Tezę przedstawioną we wstępie artykułu można uznać za prawdziwą, a ko-
lejnym wnioskiem temu dowodzącym jest stwierdzenie, że oba analizowane  
w ramach opracowania zagadnienia mogą się wzajemnie uzupełniać. Ocena 
ekonomicznej wartości czasu w transporcie, nie będąca łatwym zadaniem, które 
może być realizowane za pomocą wskaźników budujących dostępność transpor-
tową, umożliwia też w innym ujęciu udoskonalanie precyzyjności tej miary. 
Szczegółowe dane dotyczące kosztów wyrażonych w jednostkach pieniężnych 
mogą wspierać obliczenia funkcji utrudnienia zawartej w formule dostępności 
transportowej budowanej ze wskaźników złożonych. 
 

                                    
27 Ibidem, s. 35. 
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Streszczenie 

Celem artykułu jest wykazanie, że badania nad dostępnością transportową mogą 
być cennym źródłem danych dla wyceny wartości czasu w transporcie, a koszt czasu 
transportu wyrażony w jednostkach pieniężnych może udoskonalać wyniki badań nad 
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dostępnością transportową. Postawiony cel został osiągnięty poprzez scharakteryzowa-
nie rodzajów dostępności transportowej, analizę badań nad dostępnością transportową 
wybranych regionów geograficznych oraz przybliżenie problematyki szacowania eko-
nomicznej wartości czasu w transporcie, która jest istotna z punktu widzenia planowa-
nia inwestycji infrastrukturalnych i generowania oszczędności związanych ze skraca-
niem czasu przewozu. 
 

Summary 

RESEARCH ON TRANSPORT ACCESSIBILITY FOR ESTIMATING THE 
VALUE OF TRAVEL TIME 

The aim of this article is to prove that studies on transport accessibility can be  
a valuable source of data for determining the value of time in transport, and that there  
is also an inverse relationship – the cost of travel time, expressed in monetary units may 
improve the results of research on transport accessibility. This thesis has been proven 
by characterising the types of transport accessibility, analysing research on transport 
accessibility in selected geographic regions and discussing the issue of estimating the 
economic value of time in transport. 

 


