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Wstęp

Oddajemy do rąk czytelników kolejny tom „Zeszytów Naukowych Wyższej
Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, który poświęcony jest funkcjonowaniu biznesu, działaniom racjonalnym, rozwijaniu się przedsiębiorczości i turbulentnemu
otoczeniu bliższemu i dalszemu.
Ostatni światowy kryzys gospodarczy uświadomił przedsiębiorcom, że przedsiębiorczość jest czwartym czynnikiem produkcji po pracy, ziemi i kapitale. Ponadto struktura pracującego kapitału we współczesnej gospodarce, na początku
XXI w., jest zupełnie inna niż jeszcze w połowie XX w., dziś bowiem kapitał
dzielimy na:
1) kapitał fizyczny:
a) wytworzony przez człowieka,
b) kapitał przyrodniczy lub dobra kapitałowe;
2) kapitał intelektualny rozumiany jako posiadana wiedza, doświadczenia,
umiejętności zawodowe pracownika itp.:
a) kapitał ludzki,
b) kapitał strukturalny (organizacyjny) jako własność firmy, obejmujący:
– wiedzę organizacji,
– kulturę organizacyjną,
– wiedzę chronioną, przede wszystkim własność intelektualną,
– wynalazki, bazy wiedzy, oprogramowanie itp.;
3) kapitał społeczny, który obejmuje sieci wspólnie podzielanych idei i wartości, nazywany też kapitałem relacyjnym, obejmuje pięć obszarów:
a) grupy i sieci społeczne,
b) zaufanie między ludźmi,
c) umiejętność współpracy,
d) niski poziom wykluczenia społecznego,
e) informację i komunikację.
Obecnie o powodzeniu w biznesie decyduje także kultura jako determinanta
wzrostu gospodarczego i podstawa kształtowania przedsiębiorczości.
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Wstęp

Z kolei turbulentne otoczenie w dużej mierze zależy od zachowania się państwa w gospodarce. Podejmowane przez państwo zabiegi regulacyjne mają pomagać przedsiębiorstwom w ich działaniu, a nie – jak to często bywa – hamować
rozwój. Gospodarka musi być konkurencyjna i regulacje państwowe nie mogą jej
przeszkadzać, państwo powinno być wręcz arbitrem konkurencji fair.
Niniejszy tom składa się z kilku bloków tematycznych:
a) funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa różnych branż, jego finansowanie, logistyka, relacje z bankiem (15 artykułów),
b) zachowanie się władz publicznych: centralnych i samorządowych na konkurencyjnym rynku (6 artykułów),
c) ekonomia behawioralna – satysfakcja z pracy i z rekreacji jako czynnik
dobrobytu społecznego i wzrostu gospodarczego (3 artykuły).
Te trzy bloki tematyczne dobrze opisują funkcjonowania przedsiębiorstwa
w turbulentnym otoczeniu – i tak zatytułowaliśmy niniejszy tom „Zeszytów Naukowych”.
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bujak
prof. zw. dr hab. Marian Noga

Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Nr 5(37)/2013

Leszek Bednarz
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Doskonalenie zarządzania łańcuchami dostaw
przy zastosowaniu metod szczupłej logistyki

Streszczenie. W artykule przedstawiono krytyczną analizę przyczyn problemów wynikających
ze stosowania zintegrowanych komputerowo systemów klasy ERP (Enterprise Resource Planning)
w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Na tej podstawie zaproponowano możliwości wyeliminowania
występujących problemów dzięki zastosowaniu metod szczupłej logistyki. Uwagę skoncentrowano na metodach stabilizowania warunków działania oraz eliminowania i upraszczania transakcji,
zwłaszcza przez wprowadzanie kart kanban do sygnalizowania potrzeb kolejnych ogniw w łańcuchu
dostaw.
Słowa kluczowe: logistyka, zarządzanie łańcuchami dostaw, lean, ERP

Wprowadzenie
Planowanie oraz kontrola zadań i zasobów niezbędnych do realizacji zamówień klientów stanowi kluczowy aspekt zarządzania łańcuchami dostaw, w dużym stopniu wpływający na wyniki ekonomiczne oraz na poziom logistycznej
obsługi klienta. Tradycyjnie stosowane metody planowania i sterowania produkcją, począwszy od lat 60., zaczęto wspomagać technologiami informatycznymi.
Przełomem w tym względzie było opracowanie w koncernie IBM wspomaganego
komputerowo systemu planowania potrzeb materiałowych (Materials Requirements Planning – MRP). Podejście to w toku trwającej prawie cztery dekady ewolucji rozwinęło się w system planowania zasobów produkcyjnych (Manufacturing
Resurce Planning – MRP II), a następnie w system planowania zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Requirements Planning – ERP). Współczesne systemy klasy

16

Leszek Bednarz

ERP II wspomagają planowanie zadań i zasobów nie tylko w ramach pojedynczego przedsiębiorstwa, ale także całych łańcuchów dostaw. Przy czym wspomaganie dotyczy zarówno aspektów logistycznych, jak i kosztowo-finansowych1.
Pomimo wielu korzyści, jakie daje zastosowanie systemów klasy ERP w zarządzaniu łańcuchami dostaw, wdrażanie i użytkowanie tego typu rozwiązań jest
bardzo kosztowne i stwarza wiele problemów. Przyczyn tego stanu rzeczy jest
wiele i mają one różny charakter.
Celem artykułu jest identyfikacja przyczyn problemów wynikających ze
stosowania zintegrowanych komputerowo systemów klasy ERP w zarządzaniu
łańcuchami dostaw oraz przedstawienie możliwości ich wyeliminowania dzięki
zastosowaniu metod szczupłej logistyki (lean logistics).

1. Zarządzanie łańcuchami dostaw
w systemie ERP
W literaturze przedmiotu podaje się wiele przyczyn problemów przy wdrażaniu i eksploatacji zintegrowanych komputerowo systemów zarządzania klasy
ERP2. Ogólnie przyjmuje się, że problemy te wynikają z przyczyn technicznych,
informacyjnych, organizacyjnych i personalnych. W związku z tym od wielu lat
podejmowane są próby identyfikacji przyczyn oraz działania w celu ich eliminowania. Dzięki rozwojowi technologii informatycznych i komunikacyjnych osiągnięto w tym zakresie bardzo duży postęp. Równolegle podejmowano próby opracowania alternatywnych podejść opartych na pełnym wykorzystaniu możliwości,
jakie stwarzają zaawansowane technologie informatyczne i komunikacyjne oraz
nowe koncepcje zarządzania3. Mimo to nie rozwiązano wszystkich problemów,
które wynikają nie tylko z przyczyn technicznych i informacyjnych, ale również
z przyczyn organizacyjnych i personalnych.
Prezentowane w literaturze przyczyny nie wyjaśniają do końca trudności występujących w trakcie implementacji zintegrowanych komputerowo systemów,
jako narzędzia wspomagającego zarządzanie łańcuchami dostaw, czego dowodem
jest to, że wielu chronicznych problemów nie udało się w pełni rozwiązać4. Źródła
tych trudności tkwią znacznie głębiej. Wynikają one m.in. z nieuwzględniania roli
J. Aukstol, P. Balwierz, M. Chomuszko, SAP – zrozumieć system ERP, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 2012.
2
M. Galant-Pater, Przyczyny porażek i sukcesów informatyzacji biznesu w świetle badań empirycznych, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2009,
s. 314-323.
3
H. Stadtler, C.H. Kilger, Supply chain management and advanced planning: Concepts, models, software and case studies, Springer, Berlin – Heidelberg 2000.
4
J. Riezebos, W. Klingenberg, C. Hicks, Lean production an information technology: Connection or contradiction, „Computers in Industry” 2009, nr 60, s. 237-247.
1
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personelu zarządzającego złożonymi procesami logistycznymi oraz warunków,
w jakich działają.
Klasyczny zestaw funkcji zarządzania obejmuje planowanie, organizowanie,
kierowanie (w tym motywowanie) oraz kontrolowanie, a więc uporządkowany
i logiczny zbiór działań5. Funkcje zarządzania w logistyce odnoszą się do dwóch
podstawowych strumieni występujących w łańcuchu dostaw – przepływu materiałów i informacji oraz różnych zasobów uczestniczących w tych przepływach,
przede wszystkim ludzi – pracowników realizujących planowane zadania. Nadrzędnym celem prac planistycznych jest zapewnienie konkurencyjnego poziomu
obsługi klienta przy jak najniższych kosztach.
Takie czysto teoretyczne spojrzenie na funkcje zarządzania nie odzwierciedla
w pełni charakteru pracy kadry zarządzającej, zajmującej się nie tylko planowaniem, ale przede wszystkim bieżącym sterowaniem i kontrolą realizacji zadań.
Badania empiryczne wskazują, że szczególne znaczenie mają następujące aspekty pracy personelu zarządzającego: fragmentaryczny czas pracy, porozumiewanie
się, powiązania nieformalne oraz konflikty6.
Fragmentaryczny charakter pracy menedżera wynika z konieczności jednoczesnego rozwiązywania wielu równorzędnych kwestii, co utrudnia skupienie
się na problemach najistotniejszych. Wiąże się to z opanowaniem złożoności poprzez szybkie akumulowanie i filtrowanie informacji. Rozwiązywanie bieżących
problemów (zwane „gaszeniem pożarów”) zajmuje zazwyczaj tak wiele czasu,
że planowaniu nie poświęca się zbyt wiele uwagi. Ponadto zarządzający nie są
w pełni przekonani co do trafności przyjętych ustaleń, opartych często na prognozach sprzedaży, które z natury rzeczy mogą być w mniejszym lub większym
stopniu błędne.
Pozyskiwanie i przekazywanie informacji odgrywa istotną rolę w pracy logistyka i zabiera najwięcej czasu, przy czym najczęściej odbywa się pomiędzy
osobami na równorzędnych stanowiskach w firmie macierzystej lub firmach będących dostawcami lub odbiorcami. Oprócz przekazywania informacji w formie
pisemnej, a obecnie także elektronicznej, duże znaczenie ma porozumiewanie się
podczas bezpośredniej rozmowy. Wynika to zarówno z większej skuteczności tej
formy kontaktu, jak i większych możliwości, jakie daje rozmowa w przypadku
działań nieformalnych. Działania takie dotyczą przekazywania najistotniejszych
informacji, obrony własnego stanowiska, promowania pewnych osób lub działań
i odgrywają dużą rolę w operacyjnej pracy każdego uczestnika łańcucha dostaw.
W pracy logistyka dochodzi często do ścierania się przeciwstawnych sił. Powoduje to konieczność ciągłego negocjowania i poszukiwania kompromisów,
5
H. Steinmann, G. Schreyogg, Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje,
przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
6
R. Westbrook, Priority Management: New Theory for Operations Management, „International Journal of Operations/Production Management” 1993, nr 6, s. 4-24.
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aby godzić wymagania i oczekiwania przełożonych oraz dostawców i odbiorców.
Działania personelu zarządzającego mają w większym stopniu charakter reaktywny (w znaczeniu reagowania na określone zdarzenia lub zjawiska) niż antycypacyjny (przewidywania określonych zdarzeń i planowania działań). Problemy
wymagają raczej negocjowania, znajdowania kompromisów, a nie poszukiwania
optymalnych rozwiązań. Menedżerowie bardziej cenią nieformalne powiązania
od formalnych systemów. Kierownicy niższych szczebli zarządzania nie mają
większego wpływu na decyzje podejmowane przez przełożonych, które ograniczają ich własne pole decyzyjne. Muszą oni godzić przeciwstawne wymagania
w ciągle zmieniających się warunkach.
Pomimo powszechnego przekonania, że pracownicy – ich kwalifikacje, wiedza i zaangażowanie – są kluczowymi czynnikami sukcesu we wdrażaniu zintegrowanych systemów zarządzania, nie przyjmuje się na ogół żadnych założeń co
do wymagań w stosunku do kadry zarządzającej. Zakłada się bowiem, że menedżerowie będą w stanie lepiej zarządzać, niż robili to dotychczas. Jednak wprowadzenie takich systemów w zasadniczy sposób zmienia rolę i znaczenie personelu
zarządzającego.
Przedsiębiorstwo utożsamiane z wewnętrznym łańcuchem dostaw jest traktowane jako całość, co ma odzwierciedlenie we wspólnej bazie danych. Następuje ściślejsze powiązanie poszczególnych faz procesu w łańcuchu logistycznym,
począwszy od fazy zaopatrzenia, poprzez fazę produkcji, aż do fazy dystrybucji,
co w pewnym stopniu przełamuje tradycyjny, funkcjonalny podział pracy. Większość procedur postępowania podlega formalizacji, a nawet automatyzacji, co powoduje spadek znaczenia wielu funkcji. Systemy te wymuszają sformalizowanie
procesów wewnątrz przedsiębiorstwa oraz większą dyscyplinę w zakresie współdziałania z innymi podmiotami w rozszerzonym łańcuchu dostaw, obejmującym
dostawców i odbiorców. Błędy jednego ogniwa mogą stanowić zagrożenie dla
pozostałych i przyczyniać się do zakłóceń w całym łańcuchu dostaw. Pole negocjacji staje się wtedy bardzo ograniczone. Zintegrowany system zarządzania
stanowi tak skonstruowaną całość, by zapewnić sprawne funkcjonowanie łańcucha dostaw dzięki powiązaniu planów emitowanych przez system informatyczny.
Kierowanie sprowadza się do przestrzegania planów i przekonywania innych, aby
pracowali zgodnie z nimi. Może się wydawać, że podstawową kwestią nie jest już
zarządzanie procesami logistycznymi, lecz takie zasilanie danymi systemu informatycznego, by on sam sterował procesami.
Zintegrowane systemy zarządzania stanowią przesłankę poprawy pewnych
aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, a jednocześnie ryzyko związane
z trudno przewidywalnymi zachowaniami ludzi. Istota problemu nie polega na
tym, że pracownicy boją się komputerów lub nie mogą zrozumieć formalnych
modeli, na których oparte są systemy informatyczne, ale na tym, że proponowane
rozwiązania mają często nierealistyczne podstawy. Dotyczy to głównie warunków
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działania, zwłaszcza zdolności reagowania przedsiębiorstwa w obliczu dynamicznych i złożonych zmian zachodzących w łańcuchu dostaw oraz ukierunkowania
na automatyzację procedur planistyczno-kontrolnych, bez podejmowania prób
ich usprawniania, poprzez eliminowanie, upraszczanie oraz integrowanie działań
i procesów7.

2. Niepewność jako podstawy wyznacznik
funkcjonowania łańcuchów dostaw w gospodarce rynkowej
Głównym wyznacznikiem funkcjonowania uczestników łańcucha dostaw
w gospodarce rynkowej jest niepewność. Jay R. Galbraith definiuje niepewność
jako różnicę między ilością informacji niezbędnych do wykonania zadania a ilością informacji już posiadanych8.
Niepewność wynika ze zjawisk zachodzących w otoczeniu, a także z samego
sposobu funkcjonowania podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw. Otoczenie może być rozpatrywane jako źródło zdarzeń i zmieniających się trendów,
stwarzających zarówno szanse, jak i zagrożenia dla poszczególnych uczestników
łańcucha dostaw. Niepewność wewnętrzna może więc wynikać z zawodności
podstawowych czynników produkcji (maszyn, urządzeń, środków transportu, ludzi), ale także z istoty realizowanych zadań.
Zadaniami w procesach logistycznych są zamówienia klientów zewnętrznych,
przekształcane następnie w zlecenia wewnętrzne (zakupu, produkcji, kompletowania, transportu). Zamówienia klientów zewnętrznych i tworzone na ich podstawie zlecenia wewnętrzne, w szczególności zlecenia produkcji, charakteryzują
się dużą różnorodnością, zmiennością i skalą potrzebnych materiałów, realizowanych działań oraz wykorzystywanych informacji technicznych, planistycznych
i kosztowych. Łączne oddziaływanie wszystkich tych czynników powoduje dużą
złożoność i niestabilność warunków działania. Niestabilność stanowi przy tym
trwały element większości łańcuchów dostaw. Tradycyjne metody radzenia sobie
z ryzykiem i niepewnością, które można podzielić na metodyczne i merytoryczne,
nie są w stanie w pełni zapobiegać problemom.
Według Horsta Steinmanna i Georga Schreyogga do metod walki z niepewnością należą: analiza wrażliwości, planowanie alternatywne, planowanie elastyczne, drzewa decyzyjne, planowanie otwarte oraz planowanie kroczące9. Technolo-

7
T.A.J. Nicholson, Beyond MRP. The management question, „Production Planning and Control” 1992, nr 3, s. 247-257.
8
J.R. Galbraith, Designing complex organizations, Addison-Wesley, Boston 1973.
9
H. Steinmann, G. Schreyogg, op. cit., s. 116.
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gie informatyczne umożliwiają stosowanie tych metod w praktyce planowania, co
ma odzwierciedlenie w odpowiednich funkcjach współczesnych systemów ERP10.
Do klasycznych merytorycznych sposobów radzenia sobie z niepewnością
zalicza się: tworzenie rezerw czasowych, zasobowych i materiałowych, co w systemach zintegrowanych ma postać zapasów bezpieczeństwa (safety stock) oraz
buforów czasowych, zawartych w normatywnych cyklach realizacji procesów
(safety lead time).
W literaturze przedmiotu prezentowanych jest też wiele bardziej wyrafinowanych koncepcji i metod planowania w warunkach niepewności. W przypadku
łańcuchów dostaw stosowane są modele konceptualne, analityczne, a nawet oparte na sztucznej inteligencji11. Niektóre z nich znalazły zastosowanie w zaawansowanych systemach planowania (Advanced Planning Systems – APS). Zakres
ich wykorzystania w praktyce jest niewielki z uwagi na ograniczoną dostępność,
złożoność i koszty wdrożenia.
Bardziej dostępne i rozpowszechnione są systemy klasy ERP, które stwarzają
możliwości stosowania metodycznych i merytorycznych sposobów walki z niepewnością. Jednak w praktyce z różnych przyczyn nie zawsze są one stosowane
lub stosowane są w niewłaściwy sposób. Nieprawidłowo ustalane bufory czasowe
lub zapasy bezpieczeństwa mogą powodować narastanie istniejących problemów.
Z tych powodów nie jest w zasadzie możliwa globalna optymalizacja całego
łańcucha logistycznego, a operatywne kierowanie łańcuchem dostaw w dużym
stopniu opiera się na doświadczeniu i intuicji personelu zarządzającego. Polega
ono na ciągłym równoważeniu podaży zasobów (ludzi, materiałów, zdolności,
posiadanych zasobów rzeczowych, środków finansowych) z popytem (portfelem
zamówień). Działania te wymagają poszukiwania kompromisów między zapewnieniem odpowiedniego poziomu obsługi klientów a racjonalnym wykorzystywaniem zasobów, decydującym o efektywności działania. Z powodu niestabilnych
warunków funkcjonowania poszukiwanie rozwiązań opiera się raczej na przypuszczeniach, choć pewne analizy mogą ułatwić wybór odpowiedniego sposobu
postępowania.
Ogólne cele systemu informatycznego i kadry zarządzającej są w całym
przedsiębiorstwie zbieżne i ukierunkowane na uzyskanie pożądanego wyniku finansowego oraz zapewnienie konkurencyjnego poziomu obsługi klienta. System
informatyczny przejmuje zadania związane z planowaniem i koordynowaniem
przebiegu procesów pracy, aby osiągnąć zakładane cele przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów. Jest on w stanie zrealizować te zadania przy założeniu, że całokształt działań można wystarczająco precyzyjnie wyrazić w postaci zbioru forJ. Aukstol, P. Balwierz, M. Chomuszko, op. cit.
J. Mula, R. Poler, J.P. García-Sabater, F.C. Lario, Models for production planning under uncertainty: A review, „International Journal Production Economics” 2006, nr 103, s. 271-285.
10
11
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malnych procedur oraz na bieżąco zasilać go wiarygodnymi danymi. Nie zawsze
jest to jednak możliwe do osiągnięcia. Z tego powodu personel kierujący zmuszony jest zajmować się sprawami wymagającymi podejmowania decyzji w sytuacjach, których nie można lub które bardzo trudno jest sformalizować. Zadaniem
kierowników jest również motywowanie pracowników do oczekiwanych zachowań. Wszystkie te działania zawierają element rozumowej oceny i są związane
z niepewnością. Podstawowa różnica między działaniami systemu a działaniami
menedżerów polega na tym, że zajmują się oni działaniami o charakterze probabilistycznym, zaś system komputerowy – działaniami o charakterze deterministycznym. Spodziewane efekty mają wynikać głównie z automatyzacji określonych
proceder i transakcji tradycyjnie realizowanych przez personel zarządzający.

3. Automatyzacja transakcji jako sposób podnoszenia
efektywności zarządzania łańcuchem dostaw
Współcześnie uważa się, że poziom kosztów ogólnych wynika nie tyle z działań powodujących fizyczną transformację przedmiotów pracy, ile z transakcji
związanych z przepływem materiałów i informacji w łańcuchu dostaw. Transakcje te nie wpływają na fizyczną postać produktu (produkt rzeczywisty), ale na tzw.
produkt poszerzony, usługowe otoczenie produktu związane z takimi atrybutami,
jak: jakość, terminowość, czas, elastyczność dostaw.
Jeffrey G. Miller i Thomas E. Vollmann wyróżnili cztery rodzaje transakcji:
logistyczne, bilansowe, jakościowe oraz związane ze zmianami, które wpływają
na efektywność i skuteczność funkcjonowania organizacji12.
Transakcje logistyczne (logistical transactions) są związane z planowaniem,
śledzeniem i kontrolą przepływów materiałów i informacji w całym łańcuchu dostaw, począwszy od przyjęcia i opracowania zamówienia klienta, poprzez zlecanie zakupu surowców, kolejne fazy produkcji, a skończywszy na dostawie towaru
odbiorcy.
Transakcje bilansowe (balancing transactions) wynikają z konieczności ciągłego harmonizowania podaży (dostaw materiałów, zdolności produkcyjnych, zapasów) z popytem wynikającym z potrzeb odbiorców (klientów wewnętrznych
i zewnętrznych). Wyniki tych uzgodnień stanowią podstawę planowania i uruchomiania zleceń generujących transakcje.
Transakcje związane ze zmianami (change transactions) polegaja na ciągłej
aktualizacji bazy informacyjnej odnośnie do pozycji rodzajowych (surowców,
półproduktów, wyrobów gotowych), konstrukcji produktów (zestawień materiałowych), technologii (marszrut), zasobów, kontrahentów i kosztów.
J.G. Miller, T.E. Vollmann, The hidden factory, „Harvard Business Review” 1985, September-October, s. 142-150.
12
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Transakcje jakościowe (quality transactions) wykraczają poza to, co tradycyjnie traktowane jest jako kontrola jakości. Obejmują one identyfikowanie, gromadzenie, przekazywanie i kontrolowanie różnego rodzaju wymagań (standardów),
mających zapewnić prawidłową realizację wszystkich działań związanych z realizacją zamówień.
Dzięki informatyzacji możliwe jest zmniejszenie kosztów realizacji wielu
transakcji logistycznych, bilansowych, jakościowych oraz transakcji związanych ze zmianami. Oprócz wzrostu efektywności zyskuje się również większą
skuteczność działania. Konwencjonalne pozyskiwanie, gromadzenie, zwłaszcza
przetwarzanie danych zabiera dużo czasu, co wydłuża czas reagowania na zmiany
zachodzące w otoczeniu. Dzięki integracji można uniknąć przechowywania tych
samych danych w wielu miejscach, co zmniejsza koszty z tym związane oraz
pozwala ograniczyć liczbę błędów i niezgodności. Dobrze zaprojektowany i prawidłowo wdrożony zintegrowany system zarządzania może zmniejszyć koszty
realizacji omawianych wcześniej transakcji.
Jednak w wielu przypadkach stosowanie zintegrowanych systemów zarządzania nie przynosi spodziewanych efektów. Nakłady związane z wdrażaniem
i eksploatacją zintegrowanych systemów zarządzania są wyższe niż efekty uzyskiwane dzięki automatyzacji transakcji. Szacuje się, że koszt wdrożenia systemu
klasy ERP wynosi od około kilkuset dolarów w małej firmie do kilku milionów
dolarów w dużych korporacjach13. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Jedną
z nich jest automatyzowanie transakcji bez uprzedniej próby analizy i usprawnienia procesów oraz stosowanie bardzo złożonych procedur planistyczno-kontrolnych nawet w przypadku, gdy nie jest to konieczne. Z taką sytuacją mamy do
czynienia w firmach produkcyjnych, gdzie występuje powtarzalność procesów,
a mimo to stosuje się procedury analogiczne jak w produkcji niepowtarzalnej, tzn.
sterowanie przebiegiem produkcji oparte jest na zasadzie pchania (push), przy
wykorzystaniu centralnie planowanych zleceń.
Zlecenie produkcyjne (work order) stanowi podstawowy dokument planowania, realizacji i kontroli przebiegu produkcji w systemie logistycznym pracującym
na zasadzie pull. Dokument ten może mieć formę tradycyjną lub elektroniczną,
jak ma to miejsce w przypadku stosowania wspomaganych komputerowo systemów zarządzania. W systemach ERP rola zlecenia produkcyjnego uległa jeszcze
wzmocnieniu (rysunek 1).
Zlecenie, szczególnie w przypadku produkcji niepowtarzalnej, pełni wiele
funkcji związanych z:
– planowaniem i uruchomianiem produkcji zarówno wyrobów finalnych, jak
i elementów składowych,
– dostarczaniem danych technicznych potrzebnych do wykonywania operacji,
13

J. Riezebos, W. Klingenberg, C. Hicks, op. cit., s. 242.
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Rysunek 1. Funkcje zlecenia produkcyjnego w zintegrowanym systemie zarządzania
Źródł o: B.H. Maskell, B. Baggaley, Practical Lean Accounting: A Proven System for Measuring and Managing the Lean Enterprise, Productivity Press, New York 2004.

– monitorowaniem stopnia realizacji zadań w ramach sterowania przebiegiem produkcji,
– gromadzeniem danych dotyczących zużytych materiałów, maszynogodzin,
roboczogodzin,
– gromadzeniem danych dotyczących kosztów bezpośrednich (materiałów,
robocizny),
– ustalaniem poziomu i wartości robót w toku,
– rozliczaniem ponoszonych kosztów na realizację zlecenia oraz porównywaniem ich z założonymi kosztami.
Zlecenie zawiera informacje na temat wielkości produkcji, wymaganych terminów i innych istotnych aspektów realizowanych w ramach zlecenia operacji.
Zlecenie służy do sterowania przebiegiem produkcji oraz ewidencjonowania stopnia zaawansowania robót. Wykonawcy otrzymują wskazówki, co i kiedy mają
wykonywać, a kierownictwo ma dostęp do informacji na temat statusu (stopnia
zaawansowania) poszczególnych zleceń oraz zużycia zasobów, zarówno w ujęciu
fizycznym, jak i kosztowym. Realizacja zlecenia może trwać wiele tygodni. Dostęp do danych pozwala więc na przyspieszanie lub opóźnianie określonych zle-
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ceń w zależności od priorytetu poszczególnych zamówień klientów oraz zakłóceń
występujących w łańcuchu dostaw. Ustalenie wartości robót w toku pozwala na
okresowe sporządzanie wymaganych sprawozdań kosztowo-finansowych. Stosowanie takiego systemu sterowania i kontroli przebiegu produkcji wymaga wielkiego nakładu pracy w celu precyzyjnego przygotowania i aktualizowania danych
oraz ciągłego ewidencjonowania zachodzących transakcji.
Wraz ze wzrostem asortymentu oferowanych produktów i wytwarzaniem ich
w mniejszych seriach zgodnie z potrzebami odbiorców liczba zleceń, a tym samym liczba związanych z tym transakcji ciągle rośnie. Powoduje to, że personel
odpowiedzialny za sterowanie przebiegiem produkcji, nawet przy wsparciu systemem komputerowym, nie jest w stanie zapanować nad złożonością wynikającą
z ogromnej liczby transakcji. Wpływa to negatywnie zarówno na efektywność, jak
i na poziom obsługi klienta, w tym jakość, terminowość, czas i elastyczność dostaw. Rozwiązaniem może być nie tylko automatyzacja transakcji poprzez wdrożenie systemów informatycznych, ale także uproszczenie procedur oraz stabilizowanie warunków działania przy wykorzystaniu metod szczupłego zarządzania.

4. Stabilizowanie warunków działania
jako podstawa szczupłej logistyki
Do określenia powiązanych ze sobą zbiorów idei, zasad, metod i technik zarządzania, zapoczątkowanych przez Toyotę, stosowano różne pojęcia, począwszy
od systemu produkcyjnego Toyoty (Toyota Production System – TPS), poprzez
system produkcji na czas (Just in Time – JIT), aż do koncepcji odchudzonej produkcji (lean production)14. Jeżeli przedmiotem doskonalenia są procesy logistyczne, mówi się o szczupłej logistyce (lean logistic)15.
Często istotę lean („odchudzania”, „wyszczuplania”) sprowadza się do eliminowania marnotrawstwa, przy czym przez marnotrawstwo rozumiane są
działania, które pochłaniają zasoby, a nie tworzą nowej wartości dla klienta. Do
podstawowych rodzajów marnotrawstwa (w języku japońskim określanych jako
Muda) zalicza się: produkcję wyprzedzającą popyt, przestój maszyny lub pracownika, braki i błędy w realizacji zadań, zbędne ruchy pracowników z powodu
złych metod pracy, zapasy, oczekiwanie, zbędne przemieszczanie, niepotrzebne
przetwarzanie z powodu złej konstrukcji lub technologii. Prawidłowo rozumiane
wyszczuplanie procesów to stabilizowanie warunków działania, tzn. eliminowanie ukrytej formy marnotrawstwa (nazywanej w języku japońskim Mura). W ten
14
K.S. Stone, Four decades of lean: A systematic literature review, „International Journal of
Lean Six Sigma” 2012, t. 3, nr 2, s. 112-132.
15
Leksykon Lean. Ilustrowany słownik pojęć z zakresu Lean Management, Lean Enterprise
Institute Polska, Wrocław 2010, s. 95.
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sposób określa się wszelką nieregularność (zmienność) w przebiegu procesu, wynikającą nie ze zmian popytu klienta zewnętrznego, ale z funkcjonowania łańcucha dostaw. Zmienność ta, np. formie ciągłych zmian planu, negatywnie wpływa
na efektywność i skuteczność funkcjonowania łańcucha dostaw. Może ona być
ograniczona przez zastosowanie zasad i metod szczupłej logistyki w fazie projektowania i funkcjonowania wewnętrznych łańcuchów dostaw.
Sposobem zwiększania stabilności działania w fazie projektowania jest odchodzenie od struktur technologicznych opartych na grupowaniu jednorodnych
komórek organizacyjnych (np. stanowisk pracy, określonego rodzaju maszyn)
w tzw. gniazda technologiczne (job shop). W łańcuchach dostaw opartych na
strukturach technologicznych powiązania między poszczególnymi ogniwami
mają charakter doraźny i zmienny, co powoduje wydłużenie cyklu realizacji procesu i jego dużą zmienność, a także wymaga utrzymywania zapasów.
Przy pewnej powtarzalności realizowanych zadań, co często ma miejsce
w praktyce, możliwe jest przejście w kierunku struktur przedmiotowych (flow
job). Formy przedmiotowe składają się z różnorodnych ogniw (stanowisk, maszyn) uczestniczących w procesie realizacji określonego produktu lub rodziny
produktów. Przy mniejszej skali produkcji komórki przedmiotowe nie muszą występować w postaci klasycznej linii produkcyjnej, ale mogą przyjąć formę zgrupowania różnorodnych zasobów rozmieszczonych w kształcie litery U. W formach przedmiotowych łatwo zidentyfikować strumień wartości (value stream)
dla każdego produktu oraz zapewnić ciągły przepływ produktu nawet pojedynczymi sztukami (one piece flow) według ustalonego taktu, zgodnego z zapotrzebowaniem klientów. Powiązania między ogniwami są stałe, co przyczynia się do
ograniczenia długości i zmienności cyklu realizacji procesu, a dzięki możliwości
zmiany liczebności obsady komórki te cechuje większa elastyczność.
Kolejną metodą ograniczania zmienności jest standaryzacja, którą definiuje się jako „praktykę ustalania, komunikowania, przestrzegania i usprawniania
standardów”. Standardy określają wszystkie aspekty wykonywanej pracy co do:
przydziału elementów pracy do operacji realizowanych na danym stanowisku, kolejności i metod ich wykonywania w czasie i przestrzeni, obsady, liczby wymaganych środków i przedmiotów pracy (zapasów) oraz innych istotnych elementów
mających wpływ na przebieg i wyniki pracy, które powinny być zgodne z potrzebami klienta16. Prawidłowo opracowane, komunikowane, przestrzegane i doskonalone standardy przebiegu procesów stanowią fundament koncepcji szczupłej
logistyki, decydujący o stabilizacji warunków działania.
W fazie funkcjonowania stabilizacji sprzyja koncepcja poziomowania sprzedaży i produkcji. Poziomowanie sprzedaży (level selling) oparte jest na założeniu,
L. Bednarz, Współczesne podejście do standaryzacji pracy, „Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Bankowej” 2011, nr 16, s. 251.
16
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że popyt dla większości produktów (a zwłaszcza rodzin produktów) jest relatywnie stabilny. Występujące wahania popytu wynikają często z określonych zachowań uczestników łańcuchu dostaw: detalistów, hurtowników, dystrybutorów,
producentów i dostawców. Nieodpowiednie systemy motywowania oraz akcje
promocyjne powodują fale nagłego wzrostu lub spadku popytu w kolejnych ogniwach łańcucha dostaw. Również stosowanie konwencjonalnych systemów sterowania zapasami opartych na punkcie zlecania i ekonomicznej wielkości zamówienia przyczynia się do powstawania zjawiska wzmocnionego popytu, zwanego
efektem bicza (bullwip efect)17. Polega on na tym, że niewielkie wahania popytu
końcowego klienta, który z natury jest stabilny, ulegają coraz większemu wzmocnieniu wraz z przesuwaniem się w górę łańcucha dostaw. Poziomowanie sprzedaży obejmuje zestaw działań mających na celu eliminowanie przyczyn sztucznych
wzrostów sprzedaży, określanych jako popyt wykreowany (created demand),
czemu sprzyja nawiązywanie długookresowych partnerskich relacji z klientami
(dostawcami i odbiorcami).
Poziomowanie sprzedaży ułatwia wygładzanie asortymentu i wielkości produkcji (level production), polegające na planowaniu produkcji wszystkich oferowanych asortymentów w jak najkrótszych przedziałach czasu (tygodniach,
dniach, zmianach), w takich ilościach, by pokryć przewidywany średni popyt na
produkt lub rodzinę produktów. Stosowanie poziomowania produkcji przy wykorzystaniu tablic (określanych jako Heijunka) umożliwia skuteczne zaspokajanie
potrzeb klientów poprzez produkcję w małych partiach, przy niskim poziomie
zapasów oraz stabilnym zapotrzebowaniu na wszystkie wymagane zasoby. Sterowanie przebiegiem realizacji zadań oparte jest na zasadzie pull, tzn. uzupełniania
zapasów zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem kolejnych ogniw łańcucha
dostaw. Potrzeby odbiorców są sygnalizowane w prosty i bezpośredni sposób,
przy wykorzystaniu różnych form kart kanban, które stają się podstawowym narzędziem sterowania przebiegiem produkcji, zastępującym zlecenie produkcyjne
oraz wiele transakcji związanych z jego obsługą18.

5. Eliminowanie i upraszczanie transakcji
jako sposób doskonalenia zarządzania łańcuchem dostaw
W stabilnych warunkach wiele transakcji jest w ogóle niepotrzebnych, wiele
może być wykonanych w prostszy, mniej kosztowny sposób, bez konieczności
stosowania wspomagania komputerowego, zwłaszcza w fazie kierowania realizacją zadań.
Leksykon Lean..., s. 105-106.
D. Powell, J.O. Strandhagen, Lean production vs ERP systems: An ICT paradox?, „Operations Management” 2011, nr 3, s. 31-35.
17
18
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We wstępnych fazach wprowadzania koncepcji szczupłej logistyki nie jest
zwykle możliwe całkowite wyeliminowanie zlecenia, z uwagi na rolę, jaką odgrywa ono w sterowaniu i kontroli przebiegiem realizacji zadań oraz ewidencjonowaniu danych obrazujących zużycie zasobów niezbędnych w rachunku kosztów.
W związku z tym we wstępnych fazach wdrażania odchudzonej logistyki,
gdy z różnych względów nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie zlecenia
produkcyjnego, stopniowo podejmuje się działania mające na celu upraszczanie
transakcji związanych z jego obsługą. Pierwszym takim krokiem jest eliminowanie liczby punktów kontrolnych. W tradycyjnym podejściu ewidencjonowanie
zużycia zasobów i materiałów następuje po każdej operacji. Celem tego wstępnego etapu działań jest ograniczenie liczby punktów ewidencjonowania, tak by
docelowo osiagnąć tylko dwa punkty kontrolne – zlokalizowane na początku i na
końcu procesu.
W drugim etapie w celu dalszego eliminowania zbędnych transakcji wprowadza się uproszczoną metodę rozliczania zużytych czynników produkcji, określaną jak rozliczanie zwrotne (backflushing). Polega ono na tym, że w momencie
spływu gotowego wyrobu, znając standardową normę czasu oraz liczbę poszczególnych składników zużywanych na poszczególnych stanowiskach, można ustalić zużycie czynników produkcji (materiałów i innych zasobów) oraz obciążyć
zlecenia tymi kosztami, bez konieczności ewidencjonowania każdego wydania
z magazynu oraz czasu wykonania każdej operacji. Koszty nadgodzin i braków
są ewidencjonowane w tradycyjny sposób. Warunkiem wprowadzenia takiego
uproszczenia jest posługiwanie się precyzyjnymi zestawieniami materiałowymi
oraz marszrutami procesów.
Warunkiem wyeliminowania zlecenia produkcyjnego jest wprowadzenie
ciągłego przepływu w całym strumieniu wartości oraz zasady ssania w sterowaniu przebiegiem produkcji poprzez odpowiedni sposób sygnalizowania potrzeb.
Karta kanban stanowi sygnał dla dostawcy do wykonania w danym momencie
określonej liczby potrzebnych produktów. W takim przypadku sygnały do rozpoczęcia produkcji dla poszczególnych ogniw strumienia wartości nie płyną ze
zleceń produkcyjnych generowanych przez komputerowy system planowania potrzeb materiałowych (MRP), ale bezpośrednio od odbiorców. Zamówienie klienta
powoduje uruchomienie produkcji w procesie stymulującym, którym najczęściej
jest ostatnie ogniwo strumienia wartości. Zlecenia produkcyjne są zastępowane
zamówieniem klienta i sygnałami płynącymi z kart kanban. W takim systemie
sterowania przebiegiem produkcji wiele funkcji spełnianych przez zlecenie produkcyjne traci na znaczenia lub realizowanych jest w prostszy sposób (rysunek 2).
Celem planowania nie jest ustalenie dokładnych terminów i wielkości zleceń
produkcyjnych, ale zakładanego tempa produkcji oraz zasobów pozwalających na
jego utrzymanie. Uruchamianie zleceń następuje na podstawie zamówień klientów. W przypadku krótkich cyklów, standaryzacji pracy oraz ciągłego przepływu
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Rysunek 2. Funkcje kart kanban w systemie odchudzonej logistyki
Źródło: jak przy rys. 1.

nie ma konieczności dokładnego śledzenia przez system komputerowy stopnia
realizacji zadań, wielkości zużytych materiałów i zasobów na kolejnych etapach
łańcucha dostaw. Kontrola tych aspektów jest dokonywana autonomicznie przez
poszczególne ogniwa w strumieniu wartości za pomocą prostych mechanizmów
kontroli wizualnej. Narzędziami takiej kontroli są karty kanban oraz tablice, na
których na bieżąco porównuje się tempo pracy każdego ogniwa z założonym czasem taktu. Na tablicach umieszczone są również standardowe procedury realizacji
operacji w aspekcie czasowym i przestrzennym.
Karta kanban pozwala na wyeliminowanie zlecenia produkcyjnego jako narzędzia centralnego planowania, śledzenia i kontroli przebiegu produkcji w ujęciu
logistycznym. Zlecenie produkcyjne tradycyjnie stanowi również narzędzie ewidencjonowania, rozliczania i kontroli kosztów zużytych zasobów. Dane ze zleceń wykorzystywane są do sporządzania okresowych sprawozdań finansowych,
służących do oceny uzyskiwanych wyników na podstawie odchyleń między zakładanymi wynikami (przychodami) i nakładami (kosztami). Mankamentem tego
sposobu kontroli jest to, że o zaistniałych odchyleniach dowiadujemy się z dużym
opóźnieniem, co nie pozwala na ustalenie ich rzeczywistych przyczyn. Z tego

Doskonalenie zarządzania łańcuchami dostaw...

29

względu w ramach koncepcji odchudzonej logistyki dąży się do ograniczenia roli
okresowych sprawozdań jako narzędzia oceny funkcjonowania poszczególnych
ogniw łańcuchów dostaw. W większym zakresie zaleca się więc wykorzystywanie niefinansowych mierników oceny wyników oraz stosowanie uproszczonego
rachunku przychodów i kosztów strumienia wartości19. W rachunku tym uwzględnia się koszty materiałów bezpośrednich, a wszystkie pozostałe koszty traktuje
się jako bezpośrednie koszty konwersji. Nie uwzględnia się zaś w nim różnic
w stanie zapasów, które zniekształcają koszty sprzedanych wyrobów w danym
okresie. Przy niskich i stabilnych zapasach takie uproszczenie jest dopuszczalne.
Ponoszonych kosztów nie odnosi się do poszczególnych produktów czy zleceń,
ale do całego łańcucha dostaw. Warunkiem traktowania większości kosztów jako
bezpośrednich jest to, aby wszystkie zasoby (pracownicy, maszyny) były przyporządkowane do określonego łańcucha dostaw, określanego w koncepcji szczupłej logistyki jako strumień wartości (value chain). Takie rozwiązania są zalecane
i często stosowane w firmach działających według koncepcji odchudzonej logistyki. Funkcje związane ze sterowaniem przebiegiem realizacji zadań, zarządzaniem zapasami, transportem, a nawet gospodarką narzędziową i zaopatrzeniem
realizowane są przez pracowników strumienia wartości. W innym przypadku konieczne jest rozliczanie kosztów na kilka strumieni wartości, co może być problematyczne. Dzięki takiemu podejściu ogranicza się wielkość kosztów ogólnych
uwzględnianych w rachunku zysków i strat na poziomie całego przedsiębiorstwa.

Podsumowanie
Pomimo wielu korzyści, jakie daje stosowanie systemów klasy ERP w zarządzaniu łańcuchami dostaw, wdrażanie i użytkowanie tego typu rozwiązań jest
bardzo kosztowne i stwarza wiele problemów. Istotnymi przyczynami występujących problemów, na które zwrócono uwagę w artykule, jest nieuwzględnianie
roli personelu zarządzającego procesami logistycznymi oraz warunków, w jakich działają. Szczególne znaczenie ma tu niepewność, wynikająca ze zjawisk
zachodzących w otoczeniu, a także samego sposobu funkcjonowania podmiotów
uczestniczących w łańcuchu dostaw. Tradycyjne sposoby walki z niepewnością
polegające na automatyzacji transakcji przez wdrożenie zintegrowanych systemów zarządzania nie zawsze są jednak skuteczne i efektywne.
W warunkach powtarzalności realizowanych zadań lepszym rozwiązaniem,
na które zwraca się uwagę w artykule, jest zastosowanie metod szczupłej logistyki. Wymaga to stabilizowania warunków funkcjonowania łańcuchów dostaw
w fazie ich projektowania poprzez wprowadzanie przedmiotowych form organiB.H. Maskell, B. Baggaley, Practical Lean Accounting: A Proven System for Measuring and
Managing the Lean Enterprise, Productivity Press, New York 2004.
19
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zacyjnych przepływu oraz standaryzowanie procesów i operacji. W fazie funkcjonowania konieczne jest poziomowanie sprzedaży i produkcji oraz eliminowanie
i upraszczanie transakcji, w szczególności wprowadzanie sterowania przebiegiem
opartego na zasadzie pull.
Nie oznacza to konieczności rezygnowania ze wspomagania komputerowego.
W praktyce wiele firm próbuje integrować te dwie koncepcje, wdrażając rozwiązania hybrydowe, w których w fazie planowania dominują odpowiednio zmodyfikowane procedury klasycznego systemu ERP, a w fazie sterowania – metody
szczupłej logistyki.
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Perfecting supply chain management
using lean logistics methods
Summary. The article presents a critical analysis of the causes of the problems arising from
the use of computer-integrated ERP (Enterprise Resource Planning) systems in supply chain management. On this basis it shows the possibility of eliminating the existing problems through the use
of lean logistics methods. Attention is paid on methods of stabilising the operating conditions and
eliminating and simplifying transactions, in particular through the introduction of kanban cards to
signal the need of subsequent links in the supply chain.
Key words: logistics, supply chain management, lean, ERP
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Egzekucja z rachunku bankowego –
wybrane zagadnienia

Streszczenie. Artykuł dotyczy egzekucji z rachunku bankowego, która jest w polskiej regulacji prawnej bardzo często stosowana i niezwykle praktyczna. Egzekucja z rachunku bankowego
sprowadza się do zajęcia rachunku dłużnika poprzez poinformowanie o tym banku. Egzekucja taka,
poza zagadnieniami praktycznymi, wywołuje wiele wątpliwości teoretycznych. Wiążą się one m.in.
z przebiegiem egzekucji, sposobem i skutkami zajęcia oraz ograniczeniem egzekucji.
Słowa kluczowe: bank, egzekucja, rachunek bankowy

Wstęp
Egzekucja z rachunków bankowych jest zagadnieniem, które z jednej strony
należałoby zakwalifikować jako typowo praktyczne, ponieważ w wielu przypadkach to właśnie organ egzekucyjny w pierwszym rzędzie kieruje swoje czynności
wobec posiadacza rachunku bankowego, przeprowadzając tym samym egzekucję
z wierzytelności z rachunku bankowego (w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy), a z drugiej – kumuluje w sobie wiele problemów
o charakterze teoretycznym, związanych m.in. z zakresem egzekucji, jej przebiegiem oraz możliwością zwalczania czynności podejmowanych przez organ egzekucyjny (komornika)1. Mimo istnienia wielu opracowań na ten temat zagadnienie
1
P. Osowy, Egzekucja z rachunku bankowego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2000, s. 28
i nn.; G. Sikorski, Egzekucja z rachunków bankowych, Currenda, Sopot 2011, s. 73 i nn.; idem,
Egzekucja z rachunków bankowych, Currenda, Sopot 2006, s. 93 i nn.; Z. Szczurek, Egzekucja
sądowa w sprawach cywilnych. Część ogólna, Currenda, Sopot 2011, s. 153 i nn.; P. Pogonowski,
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to wciąż budzi poważne wątpliwości. Niniejsze opracowanie ma zaś na celu zasygnalizowanie tych aspektów, które powodują największe rozbieżności w ujęciu
doktrynalnym i praktycznym.

1. Uwagi na temat postępowania klauzulowego,
tytułu wykonawczego i wszczęcia postępowania egzekucyjnego
Niezbędnym warunkiem dopuszczalności wszczęcia postępowania egzekucyjnego i przeprowadzenia egzekucji z rachunku bankowego jest dołączenie przez
wierzyciela do wniosku o wszczęcie egzekucji tytułu wykonawczego. Zgodnie
z art. 776 k.p.c. podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności2. Nadanie klauzuli wykonalności
tytułowi egzekucyjnemu stanowi urzędowe potwierdzenie, że tytuł jest wykonalny i co do zasady jest przesłanką prowadzenia egzekucji, jednak jej znaczenie wykracza poza tę funkcję, w szczególności zawiera ona umocowanie do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie tego właśnie tytułu3. Wniosek
o nadanie klauzuli wykonalności powinien spełniać wymogi pisma procesowego
(art. 126-128 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.) i zostać wniesiony do sądu właściwego
dla dłużnika.
Warto też zwrócić uwagę na charakter postępowania klauzulowego, tym bardziej że z teoretycznego punktu widzenia jest ono wstępnym etapem właściwej
egzekucji z rachunku bankowego, a ponadto na wątpliwość, czy postępowanie
klauzulowe można zaliczyć do postępowania egzekucyjnego, czy też jest ono odrębnym postępowaniem, samodzielnym i autonomicznym. W moim przekonaniu
nie ma wyodrębnionych dwóch postępowań, a więc postępowania egzekucyjnego
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 208; J. Treder, Egzekucja z rachunków bankowych, w: Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych w Polsce, red. K. Lubiński, Currenda, Sopot 2002, s. 198.
2
A. Marciniak, Podstawa egzekucji sądowej (tytuł wykonawczy), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1991, s. 5 i nn.; idem, Podstawa egzekucji sądowej, w: Egzekucja sądowa..., s. 74;
idem, Sądowe postępowanie egzekucyjne, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 173 i nn.; M. Muliński,
Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egzekucyjnemu, C.H. Beck,
Warszawa 2005, s. 113 i nn.; M. Krzysztofek, Bankowy tytuł wykonawczy. Sposoby dochodzenia
należności przez banki, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996, s. 35; M. Koenner,
Egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych, Currenda, Sopot 2011, s. 9 i nn.
3
A. Marciniak, Sądowe postępowanie..., s. 204 i nn.; H. Mądrzak, Funkcja i charakter postępowania klauzulowego, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1976, nr 335, s. 209; idem, Zakres
kognicji sądu w postępowaniu o nadaniu klauzuli wykonalności w trybie art. 787 k.p.c., „Studia Cywilistyczne” 1975, t. XXV-XXVI, s. 153; M. Muliński, op. cit., s. 40 i nn.; K. Flaga-Gieruszyńska,
w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, C.H. Beck, Warszawa 2011,
s. 1258; K. Weitz, Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych, LexisNexis, Warszawa
2009, s. 348; J. Jankowski, Przebieg postępowania egzekucyjnego upadłościowego i układowego.
Struktura postępowań w ujęciu dynamicznym, Zakamycze, Kraków 1999, s. 33 i nn.
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i postępowania klauzulowego. Na tej podstawie można domniemywać, że nadanie klauzuli wykonalności zostało połączone z postępowaniem zmierzającym do
wykonania tytułu egzekucyjnego. Natomiast z punktu widzenia doktryny polskiej
i orzecznictwa kwestia ta nie jest tak oczywista. Istnieją bowiem poglądy mówiące o tym, że postępowanie egzekucyjne nie ma charakteru jednolitego, a w jego
ramach można wyróżnić: postępowanie klauzulowe, właściwe postępowanie egzekucyjne oraz postępowanie podziałowe4. Postępowanie o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności ma na celu stworzenie zasadniczej podstawy
egzekucji sądowej w postaci sądowego tytułu wykonawczego, składającego się
z tytułu egzekucyjnego i klauzuli wykonalności. Postępowanie to jest nieaktualne
w razie ustawowej możliwości przeprowadzenia egzekucji na podstawie innego
tytułu wykonawczego albo tylko na podstawie tytułu egzekucyjnego, bez zaopatrywania go w klauzulę wykonalności5. Często więc postępowanie klauzulowe
zalicza się do postępowania egzekucyjnego sensu largo6 bądź uważa się, że postępowanie klauzulowe jako niekwalifikowane do postępowania egzekucyjnego jest
niezgodne z przepisami k.p.c., w ramach którego unormowania dotyczące postępowania klauzulowego ulokowane są w części drugiej, księdze drugiej noszącej
tytuł Postępowanie egzekucyjne, z czego wynika, że postępowanie klauzulowe
stanowi jednak etap postępowania egzekucyjnego, choć odrębny i autonomiczny
wobec postępowania egzekucyjnego sensu stricto7. Zdaniem Edmunda Wengerka
przedmiotem postępowania klauzulowego jest więc ustalenie, czy możliwe jest
zastosowanie środków przymusu celem spełnienia świadczenia wynikającego
z określonego tytułu egzekucyjnego. Zatem postępowanie klauzulowe pośrednio
zmierza do realizacji ogólnego celu postępowania egzekucyjnego8. Odmienne
stanowisko opowiada się zaś za samodzielnym charakterem postępowania klauzulowego, wskazując, że przy ocenie charakteru prawnego danego postępowania
nie można kierować się wyłącznie wykładnią systemową. Systematyka kodeksu
nie może zacierać obrazu autonomicznego charakteru postępowania klauzulowego w stosunku do postępowania egzekucyjnego w szerokim znaczeniu. Postępo4
A. Marciniak, Sądowe postępowanie..., s. 29; idem, Postępowanie egzekucyjne w sprawach
cywilnych, LexisNexis, Warszawa 2005, s. 24; P. Pogonowski, Postępowanie..., s. 102; E. Wengerek, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, PWN, Warszawa 1978, s. 83; idem,
Pojęcie, przedmiot i przesłanki postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, w: Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN, red. J. Jodłowski,
Wrocław – Warszawa 1974, s. 345 i nn.; W. Broniewicz, Postępowanie egzekucyjne i egzekucja
w sprawach cywilnych, „Państwo i Prawo” 1980, z. 8, s. 42.
5
A. Marciniak, Sądowe postępowanie..., s. 29.
6
W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 419; por.
uchwała SN z dnia 5 lipca 1974 r., III CZP 25.74, OSNC 1975, nr 1, s. poz. 2; uchwała SN z dnia
5 lutego 1988 r., III CZP 5/88, OSP 1990, nr 8, poz. 301.
7
M. Uliasz, Glosa do uchwały SN z 24 stycznia 2003 r., III CZP 90/02, „Monitor Prawniczy”
2004, nr 6, s. 283.
8
E. Wengerek, Sądowe postępowanie..., s. 83.
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wanie klauzulowe nie jest jednym z etapów postępowania egzekucyjnego, na co
wyraźnie wskazuje przepis art. 796 k.p.c., stosownie do którego wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje przez złożenie wniosku bądź na żądanie organu, ewentualnie sądu pierwszej instancji, w sprawach, w których postępowanie
może być wszczęte z urzędu9. Pomimo wielu wątpliwości dotyczących charakteru postępowania klauzulowego należy przychylić się do pierwszego stanowiska
i uznać, że postępowanie klauzulowe, nawet jeśli wykazuje pewne różnice, wchodzi w zakres szeroko rozumianego postępowania egzekucyjnego i ze względu na
swą istotę zmierza do realizacji celu postępowania egzekucyjnego.
Istniejący tytuł wykonawczy uprawnia do prowadzenia egzekucji z rachunku
bankowego w celu zaspokojenia całego roszczenia wierzyciela objętego tytułem
(art. 803 k.p.c.), chyba że z treści tytułu wynika ograniczenie egzekucji do określonych składników majątkowych. Źródłem tytułów wykonawczych mogą być
zarówno orzeczenia sądów powszechnych, jak również orzeczenia sądów polubownych bądź innych organów czy instytucji10. Tym samym, aby możliwe było
wszczęcie egzekucji z rachunków bankowych, niezbędny jest tytuł egzekucyjny,
który w ramach postępowania klauzulowego zostanie zaopatrzony w klauzulę
wykonalności. Dopiero wówczas możliwe będzie przeprowadzenie właściwego
postępowania wykonawczego, którego przedmiotem jest wierzytelność z rachunku bankowego. Samo zaś postępowanie egzekucyjne rozumiane jest jako ciąg
czynności podejmowanych w celu wyegzekwowania spełnienia przez dłużnika
świadczenia określonego w tytule egzekucyjnym dla zaspokojenia wierzycieli11.
Z kolei pojęcie egzekucji odnosi się do faktycznych działań podejmowanych
w toku postępowania egzekucyjnego przez organy egzekucyjne w stosunku do
majątku dłużnika. Do wszczęcia postępowania egzekucyjnego dochodzi wskutek
złożenia wniosku przez wierzyciela, natomiast do wszczęcia egzekucji – poprzez
podjęcie przez organ egzekucyjny pierwszej czynności egzekucyjnej. Zakres
czynności egzekucyjnych, jakie powinien przeprowadzić organ egzekucyjny, wiI. Gil, w: Postępowanie cywilne, red. E. Marszałkowska-Krześ, C.H. Beck, Warszawa 2011,
s. 575; I. Gil, P. Gil, Postępowanie klauzulowe, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 25 i nn.; J. Jankowski, op. cit., s. 25; w tym kierunku zdaje się zmierza także pogląd M. Mulińskiego, op. cit., s. 6
i nn. We wcześniejszej literaturze na odrębności postępowania klauzulowego wskazywali F. Kruszelnicki, Zarys systemu polskiego prawa egzekucyjnego i zabezpieczającego, Bibljoteka Prawnicza, Warszawa 1934, s. 78 i nn.; S. Gołąb, Z. Wusatowski, Kodeks postępowania cywilnego, cz. II:
Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, Księgarnia Powszechna, Kraków 1933, s. 20 i nn.
10
A. Marciniak, Sądowe postępowanie..., s. 176 i nn.; Z. Świeboda, Sąd jako organ egzekucyjny, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1980, s. 28.
11
P. Pogonowski, Postępowanie…, s. 102; W. Broniewicz, Postępowanie egzekucyjne i egzekucja w sprawach cywilnych, „Państwo i Prawo” 1998, z. 8, s. 39; idem, Wszczęcie i przebieg
postępowania egzekucyjnego, w: Współczesne tendencje rozwoju procedury cywilnej w Europie.
Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Popowo 25-27 października 1988, red. E. Warzocha, Jurysta, Warszawa 1990, s. 69 (gdzie wskazuje się na ujmowanie postępowania egzekucyjnego w znaczeniu najszerszym, szerszym i ścisłym).
9
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nien wynikać z wniosku wierzyciela o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
gdyż organ egzekucyjny jest związany zarówno rodzajem egzekucji wskazanej
przez wierzyciela, jak i sposobem przeprowadzania czynności egzekucyjnych.
Z uwagi na poruszane zagadnienie, tj. do czego może być skierowana egzekucja, uzasadnione jest sięgnięcie do art. 49 Prawa bankowego, z którego wynika,
że banki prowadzą rachunki bankowe dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile ustawa przyznaje im zdolność prawną. W myśl art. 49 ust. 1 Prawa bankowego banki mogą
prowadzić następujące rodzaje rachunków bankowych: 1) rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, 2) rachunki lokat terminowych, 3) rachunki
oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, 4) rachunki powiernicze. Egzekucja może
zatem dotyczyć każdego ze wskazanych typów rachunków bankowych.
W świetle przepisu art. 725 k.c. przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania środków
pieniężnych posiadacza rachunku oraz – jeżeli umowa tak stanowi – do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. W literaturze podkreśla się, że
różnorodność typów umowy rachunku bankowego oraz kategoria podmiotów, dla
których takie rachunki są prowadzone, ma decydujące znaczenie dla przebiegu
egzekucji z konkretnego rachunku bankowego. Wiąże się to z tym, że w odniesieniu do niektórych kategorii podmiotów mogą w szerszym zakresie wchodzić
ustawowe ograniczenia, jeśli chodzie o zakres zajętej wierzytelności.
Warto zauważyć, że pojęcie rachunku bankowego jest przy tym wieloznaczne
– z jednej strony oznacza stosunek cywilnoprawny o charakterze obligacyjnym,
powstający w wyniku zawarcia umowy rachunku bankowego, z drugiej – od strony formalnej stanowi odbicie wskazanego stosunku prawnego w księgach rachunkowych12.

2. Przedmiot egzekucji z rachunku bankowego,
właściwość i granice działania organu egzekucyjnego
W świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego przedmiotem egzekucji świadczeń pieniężnych mogą być ruchomości, nieruchomości, wynagrodzenia
12
Szerzej: J. Gołaczyński, Wybrane zagadnienia egzekucji z rachunku bankowego, „Rejent”
2003, nr 10, s. 26; Z. Żabiński, Umowa rachunku bankowego, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1967, s. 9
i nn.; J. Treder, op. cit., s. 168; M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliński,
W. Pyzioł, Prawo bankowe. Komentarz, red. E. Fojcik-Mastalska, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1999,
s. 72; W. Pyzioł, Umowa rachunku bankowego, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 1997, s. 78 i nn.;
A. Stangret-Smoczyńska, B. Pękalski, w: Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, red. J. Gołaczyński, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012,
s. 512 i nn.

38

Łukasz Błaszczak

za pracę, wierzytelności i inne prawa majątkowe (zbywalne), a także wierzytelności wynikające z rachunku bankowego. Egzekucja z przepisu art. 889 k.p.c.
dotyczy więc wierzytelności, która w tym wypadku wynika z rachunku bankowego i przez którą rozumie się wszelkie prawa posiadacza rachunku, jakie przysługują mu względem banku, zwłaszcza prawo żądania wypłacenia odpowiedniej,
znajdującej się na rachunku, a wpłacanej uprzednio przez posiadacza lub osoby
trzecie, ewentualnie z umówionymi odsetkami, kwoty pieniężnej13. Wierzytelność jest bowiem uprawnieniem do żądania spełnienia świadczenia z określonego stosunku zobowiązaniowego, przysługującym wierzycielowi wobec dłużnika
i składającym się z jednego lub wielu roszczeń bądź praw kształtujących. Zajęciu
podlega wierzytelność pieniężna dłużnika wobec banku, a nie rachunek bankowy.
Wobec tego dłużnik może korzystać z rachunku bankowego i swobodnie dokonywać rozliczeń ponad kwotę dokonanego zajęcia. W przeciwnym razie stanowiłoby to zaprzeczenie istoty egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego.
Charakterystyczne jest to, że dłużnikiem zajętej wierzytelności jest zawsze
bank, chyba że mamy do czynienia z innym podmiotem, np. spółdzielczą kasą
oszczędnościowo-kredytową (art. 8934 k.p.c.). Nie zmienia to jednak podstawowego założenia, iż w stosunku wierzyciel – dłużnik jako dłużnik zawsze będzie
występowała stosowna instytucja bankowa (lub parabankowa). Egzekucja z wierzytelności z rachunku bankowego będzie dotyczyła jedynie tych rachunków,
które są prowadzone na terytorium Polski. Jak podkreśla się w doktrynie, nie ma
przy tym znaczenia, czy jest to bank polski, czy też bank z udziałem kapitału
zagranicznego. Wyłączona jest egzekucja prowadzona w banku położonym poza
granicami Polski. A contrario nie ma możliwości prowadzenia egzekucji również
z zagranicznego rachunku bankowego, gdzie zaangażowany jest kapitał polski
(w postaci udziałowców lub akcjonariuszy)14.
Postępowanie egzekucyjne z rachunków bankowych zostało uregulowane
w art. 889-893 k.p.c. w dziale Egzekucja z rachunków bankowych. Przepisy te
odnoszą się do kwestii związanych z zajęciem rachunku bankowego, ze skutkami
zajęcia, z przebiegiem egzekucji z rachunku bankowego, z obowiązkami banku
itd. Mają tu także zastosowanie przepisy ogólne dotyczące postępowania egzekucyjnego, a więc wszczęcia postępowania oraz czynności tego postępowania,
zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego, powództw przeciwegzekucyjnych, jak również przepisy dotyczące organów egzekucyjnych15. W związku
13
G. Sikorski, Egzekucja..., s. 92; idem, Egzekucja z rachunków bankowych i bankowych papierów wartościowych, Wyd. Stowarzyszenia Komorników Sądowych, Sopot 1996, s. 113; J. Gołaczyński, op. cit., s. 29; P. Osowy, op. cit., s. 58 i nn.
14
G. Sikorski, Egzekucja..., s. 93; E. Wengerek, Sądowe postępowanie..., s. 194.
15
J. Gołaczyński, op. cit., s. 30; P. Pogonowski, Egzekucja i postępowanie egzekucyjne, w: System prawa handlowego, t. VII: Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, red. T. Wiśniewski, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 399.
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z tym organem egzekucyjnym właściwym do prowadzenia egzekucji z rachunku
bankowego będzie co do zasady komornik. Wyjątkowo pewne czynności w toku
egzekucji zostały pozostawione w ramach kompetencji sądu. Właściwość miejscową komornika, podobnie jak w wypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę,
określa się w odniesieniu do miejsca zamieszkania (pobytu) dłużnika.
W tym względzie istotna rola należy więc do wierzyciela, od którego wniosku
uzależnione jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego w przedmiocie zajęcia
wierzytelności z rachunku bankowego. Wierzyciel egzekwujący powinien we
wniosku wskazać jako sposób egzekucji egzekucję z rachunku bankowego oraz
dostatecznie oznaczyć dłużnika zgodnie z treścią tytułu wykonawczego. W przypadku rozbieżności między oznaczeniem dłużnika w tytule wykonawczym a posiadaczem rachunku bankowego, do którego jest skierowane zajęcie, bank powinien odmówić jego realizacji. Jeżeli mimo takich rozbieżności bank zrealizował
zajęcie, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Ponadto w wypadku skierowania egzekucji przeciwko osobie, która posiada takie same cechy identyfikacyjne co dłużnik, przysługuje jej na podstawie art. 841 k.p.c. żądanie zwolnienia
wierzytelności z rachunku od prowadzonej egzekucji, a także żądanie zasądzenia
wyegzekwowanej kwoty16. Wierzyciel egzekwujący powinien również wskazać
jak najściślej stosunek prawny, z którego wynika egzekwowana wierzytelność,
tj. rodzaj i numer rachunku bankowego. W większości przypadków jest to jednak
niemożliwe, gdyż prowadzenie rachunków bankowych przez banki jest objęte tajemnicą bankową, do której wierzyciel nie ma dostępu.
Przy egzekucji z rachunku bankowego, co przekłada się przede wszystkim na
jej przedmiot, istotna jest również kwestia tajemnicy bankowej. W świetle obecnie obowiązującej regulacji bank ma obowiązek udzielenia informacji objętej
tajemnicą bankową komornikowi sądowemu w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności wynikających z jego ustawowych
zadań (art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. ł Prawa bankowego). Uprawnienia takiego nie ma
natomiast wierzyciel egzekwujący. Do niedawna jeszcze żądanie komornika skierowane do banku o udostępnienie wiadomości konfidencjonalnych było niedopuszczalne, co znalazło potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Sąd
Najwyższy w uchwale z dnia 12 lutego 1988 r., III CZP 59/87, stwierdził, że komornik sądowy nie ma dostępu do informacji stanowiących tajemnicę bankową,
a dotyczących wkładów oszczędnościowych. Sąd Najwyższy podkreślił jednak,
że ochrona dotyczy tylko informacji o wkładach oszczędnościowych, a nie o innych rachunkach bankowych. Sąd wyszedł z założenia, iż pierwszeństwo przed
A. Stangret-Smoczyńska, Wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego, w: M. Brulińska,
J. Gołaczyński, A. Stangret-Smoczyńska, Z. Woźniak, Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej, red.
J. Gołaczyński, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 224.
16
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wykładnią celowościową mają zasady wykładni gramatycznej i systemowej, które nie pozwalają nadać komornikowi uprawnień przewidzianych w art. 89 ust. 2
prawa bankowego z 1982 r., które przysługują sądowi lub prokuratorowi. Stan
prawny w takim kształcie trwał do 2007 r., kiedy to zwiększono dostęp komornika do informacji stanowiących tajemnicę bankową w związku z postępowaniem
zabezpieczającym oraz wykonywaniem innych czynności wynikających z jego
ustawowych zadań. Jednocześnie dodano warunek, aby informacje były niezbędne do prawidłowego prowadzenia postępowania bądź wykonywania czynności17.
Z drugiej strony należy zwrócić uwagę na treść art. 761 § 1 k.p.c., z którego
wynika, że organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych,
organów rentowych, banków czy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Wynika z tego możliwość zwrócenia się przez komornika do banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w związku z prowadzoną egzekucją z rachunku bankowego
o złożenie stosownych informacji. Pojawia się tu jednak wątpliwość, jaki zakres
mogą mieć informacje niezbędne do prowadzenia egzekucji, zwłaszcza wobec
braku jasnych i precyzyjnie zakreślonych granic. W niektórych bowiem sytuacjach może rodzić się problem, czy dana informacja jest rzeczywiście niezbędna
do prowadzenia egzekucji i czy nie będzie służyła organowi egzekucyjnemu do
innych celów, niekoniecznie związanych z przeprowadzaną egzekucją, np. czy
informacja dotycząca tego, kto i w jakim czasie dokonywał wpłat na rachunek
bankowy, jest informacją niezbędną do prowadzenia egzekucji18. Wydaje się, że
w takim wypadku stanowiłoby to nadużycie prawa do informacji przez organ egzekucyjny, a co więcej – naruszałoby prawo do prywatności osób trzecich. W tym
aspekcie problematyczne jest także ustalenie okresu, za jaki można żądać informacji, tzn. czy informacja może obejmować przykładowo kilka lat i całą historię
rachunku bankowego. Tego rodzaju informacje nie powinny być co do zasady
przekazywane organowi egzekucyjnemu, ponieważ trudno byłoby je zakwalifikować jako niezbędne do prowadzenia egzekucji. Wykładnia zarówno art. 761 § 1
k.p.c., jak i art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. ł Prawa bankowego powinna być ścisła, czyli
być wykładnią wyłącznie literalną, a nie funkcjonalną, stwarzającą możliwości
do nadinterpretacji, w przeciwnym razie mogłaby to prowadzić do niepożądanych skutków. Dodatkowo jeśli organowi egzekucyjnemu przysługują określone
uprawnienia do uzyskania właściwych informacji, chociażby w drodze wyjawienia majątku, to tym bardziej nie powinno dochodzić do nadużywania prawa do
informacji objętych tajemnicą bankową.
Szerzej: A. Żygadło, Wyłączenia tajemnicy bankowej a prawo do prywatności, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
18
Odmienne w tym względzie stanowisko zajmuje G. Sikorski, Egzekucja..., s. 64.
17

Egzekucja z rachunku bankowego – wybrane zagadnienia

41

3. Sposób zajęcia rachunku bankowego
Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego przedstawia się w ten sposób,
iż organ egzekucyjny, w tym wypadku komornik ogólnej właściwości dłużnika,
przesyła do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika, wynikającej z posiadania rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, do wysokości należności będącej
przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi. Jednocześnie komornik
wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do
wysokości zajętej wierzytelności, lecz bezzwłocznie przekazał zajętą kwotę na
pokrycie należności albo zawiadomił komornika w terminie 7 dni o przeszkodzie
do przekazania zajętej kwoty. Zawiadomienie jest co do zasady skuteczne także w wypadku niewskazania rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego
obejmującego wkład oszczędnościowy (art. 889 § 1 pkt 1 k.p.c). Komornik obowiązany jest także zawiadomić dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku
bankowego, w tym rachunku obejmującego wkład oszczędnościowy, czyniąc to
przez doręczenie mu odpisu zawiadomienia skierowanego do banku o zakazie
wypłat z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład
oszczędnościowy (art. 889 § 1 pkt 2 k.p.c.). Poza wskazanymi czynnościami organ egzekucyjny przesyła wierzycielowi odpis zawiadomienia do banku.
Należy zwrócić uwagę, iż może zdarzyć się sytuacja, w której wierzytelność
z rachunku bankowego została zajęta w dwu lub więcej postępowaniach egzekucyjnych, a sama kwota nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich wierzycieli.
Wówczas bank wstrzymuje się z wypłatą zajętych kwot, powiadamiając komorników prowadzących egzekucję. Możliwość wypłacenia zajętych wierzytelności ze
strony banku nastąpi dopiero wtedy, gdy w trybie art. 7731 k.p.c. zostanie ustalone, który komornik będzie prowadził dalej egzekucję (art. 889 § 3 k.p.c.).
W wypadku gdy zajęto rachunek bankowy prowadzony w walucie obcej,
bank przekazuje komornikowi należność w walucie polskiej przeliczonej według
kursu kupna waluty obcej, w której prowadzony jest rachunek, ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski w dniu przekazania należności komornikowi. Należy zaznaczyć, że sposób, termin, kurs oraz podmiot uprawniony do przewalutowania
zostały określone w ustawie, co oznacza brak możliwości stosowania innego niż
ustawowy sposobu przewalutowania środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunku bankowym. W szczególności nie może tu mieć zastosowania umowa
stron, która regulowała stosunki prawne między dłużnikiem egzekwowanym
a wierzycielem i wskazywała inny kurs walut przyjęty dla rozliczeń stron. Powyższe klauzule umowne mogą mieć znaczenie jedynie dla oceny prawidłowości
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rozliczeń w kontekście materialnoprawnych praw i obowiązków stron, a nie w ramach postępowania egzekucyjnego19.
Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego obejmuje również kwoty, które
nie były umieszczone na rachunku bankowym, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia (art. 890 § 1 k.p.c.). Nie ma znaczenia pochodzenie
środków na rachunku bankowym. Posiadacz rachunku jest jedynym uprawnionym wobec banku do dysponowania tymi środkami. Jeśli osoba trzecia twierdzi,
że środki zgromadzone na zajętym rachunku bankowym nie powinny podlegać
egzekucji, gdyż prawo do nich nie przysługuje posiadaczowi (np. omyłkowo dokonała wpłaty na rachunek bankowy), nie może skorzystać z powództwa przeciwegzekucyjnego, a jedynie wytoczyć powództwo o ich zwrot przeciwko posiadaczowi rachunku z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia20.
Decydującym momentem dla egzekucji z rachunku bankowego jest zatem
przesłanie informacji do banku. Jeżeli jednak zajęcie skierowane jest do konkretnego rachunku bankowego z podaniem jego numeru, bank nie jest zobowiązany
do zajęcia innych rachunków bankowych, których posiadaczem jest dłużnik podany w tytule wykonawczym, nawet wówczas, gdy środki zgromadzone na rachunku wskazanym w zajęciu nie są wystarczające do zaspokojenia wierzyciela21.

4. Zajęcie rachunku wspólnego
Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi
można zająć wierzytelność z rachunku bankowego prowadzonego dla dłużnika
i osób trzecich (art. 8911 § 1 k.p.c.)22. Obowiązkiem dłużnika jest jednak przedłożenie komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia umowy rachunku bankowego. Wykonanie wskazanego obowiązku dłużnika zapewniają sankcje wynikające z przepisów o wyjawieniu majątku, które stosuje się odpowiednio23. Dopiero
19
A. Stangret-Smoczyńska, B. Pękalski, w: Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie
zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, red. J. Gołaczyński, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
2012, s. 521.
20
A. Stangret-Smoczyńska, op. cit., s. 220.
21
Ibidem, s. 221.
22
Przepis art. 8911 § 1 k.p.c. może dotyczyć także rachunku wspólnego prowadzonego dla
wspólników spółki cywilnej w przypadku, gdy są oni osobami fizycznymi. Spółka cywilna ze swej
istoty nie jest podmiotem prawa, lecz stosunkiem zobowiązaniowym, a z punktu widzenia podmiotowości prawnoprocesowej, która ma znaczenie w postępowaniu egzekucyjnym, to wspólnicy, a nie
spółka, są podmiotem wszelkich praw i obowiązków procesowych, w tym wynikających z przepisów o egzekucji z rachunku bankowego.
23
O. Marcewicz, w: J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki, O. Marcewicz, P. Telenga,
M.P. Wójcik, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Jakubecki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 1146.
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w sytuacji, gdy umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo gdy dłużnik
nie przedłoży umowy, przyjmuje się domniemanie, że udziały te są równe. W tym
zakresie została wyłączona możliwość wytoczenia powództwa ekscydencyjnego
(art. 841 k.p.c.) w celu odmiennego ustalenia udziałów. Egzekucja z rachunku
bankowego nie narusza bowiem uprawnień współposiadacza nieobjętego egzekucją, podobnie jak nie narusza tych uprawnień dyspozycja złożona przez drugiego
ze współposiadaczy. Nie wyłącza to odmiennego ustalenia udziałów w odrębnym
postępowaniu cywilnym24. Możliwość zajęcia wspólnego rachunku bankowego
małżonków i prowadzenia egzekucji w stosunku do całego rachunku, a nie stosownie do jego udziału, może więc nastąpić dopiero po uzyskaniu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. Nadanie klauzuli wykonalności daje
bowiem możliwość prowadzenia egzekucji bez żadnych ograniczeń. Bez znaczenia jest wówczas także kwestia udziałów w rachunku wspólnym. Jeśli zaś wierzyciel nie dysponuje klauzulą wykonalności na rzecz małżonka dłużnika, egzekucja
nie powinna odbywać się co do całego rachunku bankowego, gdyż w wypadku jej
przeprowadzenia zostają naruszone prawa osoby trzeciej, tj. małżonka dłużnika.

5. Kwoty wolne od zajęcia jako ustawowe ograniczenia
egzekucji z rachunku bakowego
Ograniczenia związane z zajęciem rachunku bankowego wiążą się w pierwszym rzędzie z tym, że istniejący zakaz wypłat z rachunku nie dotyczy bieżących
wypłat na wynagrodzenie za pracę wraz podatkami i innymi ciężarami ustawowymi oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania do wysokości przeciętnego wynagrodzenia. W tym
wypadku możliwość dokonania wypłaty na wynagrodzenie za pracę następuje
po złożeniu komornikowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu,
a wypłata na alimenty i renty alimentacyjne – po złożeniu tytułu wykonawczego
stwierdzającego obowiązek dłużnika do płacenia alimentów lub renty. Komornik
powinien jednak wydać zezwolenie na dokonywanie wskazanych wypłat, w przeciwnym razie bank, nie dysponując takim zezwoleniem, dopuściłby się uchybienia proceduralnego związanego z dyspozycją przepisu art. 890 § 21 k.p.c. Rozwiązaniem, które koresponduje ze wskazanym ograniczeniem, jest regulacja art. 54
ust. 1 Prawa bankowego, zgodnie z którą kolejne środki pieniężne znajdujące się
na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby,
niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego
24

A. Stangret-Smoczyńska, op. cit., s. 229.
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przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

6. Skutki zajęcia rachunku bankowego
Zajęcie rachunku bankowego wywołuje dość istotne skutki, które wiążą się
z dyspozycjami dłużnika co do środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
Do skutków zajęcia stosuje się odpowiednio przepisy art. 885 k.p.c., 887 k.p.c.
i 888 k.p.c. (art. 893 k.p.c.). Zajęcie powoduje więc, że w stosunku do wierzyciela egzekwującego nieważne są rozporządzenia przekraczające część wolną od
zajęcia. Nieważne będzie również takie rozporządzenie, które zostało dokonane
przed zajęciem, ale pod warunkiem zawieszającym, który nastąpi po dacie zajęcia. A zatem wypłaty dokonane przez bank już po zajęciu rachunku bankowego
na zlecenie dłużnika albo dokonane przez niego cesje wierzytelności na rzecz
osoby trzeciej lub wypowiedzenie umowy rachunku bankowego nie mają żadnego wpływu na bieg egzekucji25. W pozostałym zakresie posiadacz rachunku może
swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku.
Skutek zajęcia przejawia się także w innej sferze, a mianowicie wierzyciel
może z mocy zajęcia wykonywać wszelkie prawa i roszczenia dłużnika (art. 887
k.p.c.) w stosunku do banku (art. 887 k.p.c.). Oznacza to, że może on np. zamiast
dłużnikowi wytoczyć powództwo przeciwko bankowi. Do takiego procesu winien równocześnie przypozwać dłużnika. Z kolei do obowiązków banku należy
wskazanie wszystkich wierzycieli, z których wniosków prowadzona jest egzekucja z rachunku bankowego (art. 887 § 2 k.p.c.)26.
Kolejnym skutkiem zajęcia rachunku bankowego, na który należy zwrócić
uwagę, jest uprawnienie komornika do odebrania dłużnikowi dokumentów stanowiących dowód wierzytelności, jaka wynika z rachunku bankowego, i złożenia ich do depozytu bankowego. Wierzyciel może jednak zgłosić wniosek, aby
odebranie odbyło się w jego obecności, co oznacza, że komornik zobowiązany
jest powiadomić go o terminie czynności. W razie niestawienia się wierzyciela
czynności nie dokonuje się. Jednocześnie dłużnik zobowiązany jest, pod rygorem
odpowiedzialności za szkodę, do udzielenia wierzycielowi wszystkich informacji
potrzebnych do dochodzenia prawa przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności
(art. 888 k.p.c.).
Wynika z tego, że skutki zajęcia rachunku bankowego są doniosłe nie tylko
dla banku jako dłużnika zajętej wierzytelności, ale również dla posiadacza raE. Wengerek, Glosa do wyroku SN I CR 356/64, OSPiKA 1967, nr 6, poz. 133; J. Gołaczyński, Wybrane zagadnienia egzekucji..., s. 33.
26
J. Gołaczyński, Wybrane zagadnienia egzekucji..., s. 34.
25
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chunku bankowego (ewentualnie osób trzecich) oraz dla wierzyciela egzekwującego. Dla każdego z nich skutki przejawiają się w innej sferze.

Zakończenie
Egzekucja z rachunku bankowego jest dość popularną formą egzekucji świadczeń pieniężnych i wynika chociażby z racji ułatwionego dostępu do rachunku
bankowego dłużnika przez organ egzekucyjny. Nie zmienia to jednak faktu, że
zagadnienie to kumuluje problemy z pogranicza prawa postępowania cywilnego
(związane z postępowaniem stricte egzekucyjnym) i prawa bankowego (jak chociażby problem tajemnicy bankowej i możliwości pozyskiwania informacji przez
komornika). Z tego względu temat ten może być interesujący nie tylko dla osób
zajmujących się prawem procesowym cywilnym, ale i dla tych, którzy zajmują się
prawem bankowym. Z uwagi na ograniczenia tematyczne w ramach niniejszego
opracowania nie sposób było odnieść się do wszystkich zagadnień związanych
z egzekucją z rachunków bankowych, zwrócono jednak uwagę na te aspekty, które w doktrynie wywoływały i wywołują poważne wątpliwości.
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The execution of a bank account. Selected issues
Summary. The article refers to the execution of a bank account which is very often used in Polish regulation and proves extremely practical. The execution of a bank account consist in seizing of
the debtor’s bank account by giving information about it to the bank. This kind of execution, apart
from practical problems, involves also many theoretical issues, which the present article aims to settle. They are related inter alia, to the process of execution, the way of seizure, its consequences and
limitation. The article also calls attention to the issues in relation to which serious interpretational
doubts arise.
Key words: bank, bank enforcement title, enforcement proceedings
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Wpływ globalnego kryzysu gospodarczego
na sytuację budżetową
narodowych organizacji turystycznych

Streszczenie. W artykule przedstawiono zmiany w wielkościach budżetów wybranych 11 narodowych organizacji turystycznych (NTO) z krajów europejskich. Wykazano, że kryzys gospodarczy
nie przyczynił się do zasadniczych zmian w tych wielkościach. W 2009 r., który był najbardziej
dotkliwy dla gospodarki światowej i europejskiej, nie odnotowano znacznych wahań w badanych
wartościach – spadek stwierdzono jedynie w dwóch przypadkach. Dokonano także analizy zmian
w strukturze budżetów badanych narodowych organizacji turystycznych. Wykazano, że miały one
różne źródła, a do najważniejszych należy zaliczyć różny udział środków publicznych w finansowaniu organizacji oraz nowe możliwości pozyskiwania środków, m.in. unijnych.
Słowa kluczowe: narodowa organizacja turystyczna, budżet, kryzys

Wstęp
Każda destynacja turystyczna w sytuacjach kryzysowych powinna jasno precyzować kierunki polityki turystycznej mającej na celu zniwelowanie skutków
kryzysu. Istnieje wiele instrumentów w tym względzie, którymi dysponują różne
podmioty polityki turystycznej. Do ważniejszych, odpowiadających za problematykę turystyki na szczeblu krajowym, można zaliczyć narodowe organizacje
turystyczne (national tourism organizations – NTO). Ich rola jest o tyle istotna,
że w wielu przypadkach odpowiadają za szeroko rozumianą promocję turystyczną
(w tym kreowanie wizerunku turystycznego państwa) i realizację innych celów.
Zakres działań i przedsięwzięć NTO uwarunkowany jest wieloma czynnikami,
m.in. wysokością środków finansowych przeznaczanych na jej funkcjonowanie.
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Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie: Jak kształtowała się
wielkość budżetów narodowych organizacji turystycznych w Europie w ostatnich
latach kryzysu gospodarczego? Warto mieć przy tym na uwadze, że jakiekolwiek
zmiany w wielkości budżetów (również ich zmniejszenie) nie musiały być podyktowane kryzysem gospodarczym. W związku z tym należy określić, jak zmieniały
się te wartości w latach uważanych za kryzysowe.
Okres badawczy obejmuje lata 2005-2011. Choć podstawowym celem artykułu jest analiza zjawiska w okresie kryzysu gospodarczego (rok 2008 i dalsze lata1),
to przedstawia on również, jak te wartości kształtowały się kilka lat wcześniej.
W artykule poza publikacjami naukowymi posiłkowano się przede wszystkim
opracowaniami wewnętrznymi badanych narodowych organizacji turystycznych
(głównie sprawozdania roczne). Istotne znaczenie miały także opracowania statystyczne (w tym Światowej Organizacji Turystyki czy Eurostatu).

1. Narodowa organizacja turystyczna (NTO)
jako ważny podmiot krajowej polityki turystycznej.
NTO a sytuacje kryzysowe
Narodowe organizacje turystyczne to jedne z ważniejszych podmiotów krajowej polityki turystycznej. Dominującą rolę NTO podkreśla m.in. Robert W. McIntosh, pisząc, że są to organizacje, „którym państwo powierzyło odpowiedzialność
za problematykę turystyczną na poziomie krajowym”2. NTO można również zdefiniować jako organizacje współpracy publiczno-prywatnej, w znacznym stopniu
finansowane z budżetu państwa, odpowiedzialne głównie za marketing turystyczny kraju docelowego i inne funkcje operacyjne (m.in. rozwój produktów turystycznych, informację turystyczną)3.
NTO, obok narodowych administracji turystycznych (national tourism administration – NTA), zaliczane są do krajowych destination management organiza1
O początkach kryzysu mówiło się już w styczniu 2007 r., kiedy doszło do zawirowań w sektorze finansowym w USA. W Europie pojawił się on we wrześniu 2007 r., a jego wyraźne skutki
w wielu krajach europejskich zauważono w 2008 r. Por. P. Falenta, Ł. Polinceusz, Kryzys gospodarczy w Polsce i na świecie, http://www.realia.com.pl, s. 22-23 [15.07.2012]; J. Białek, A. Oleksiuk,
Światowy kryzys gospodarczy a sektor finansowy w Polsce. Przyczynek do dyskusji, w: Teoretyczne
i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, red. T. Bernat, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 98. Za symboliczny moment rozpoczęcia światowego kryzysu uznaje się natomiast datę 15 września 2008 r. – upadek banku Lehman Brothers, jednego z największych i najbardziej renomowanych banków inwestycyjnych świata. Por. Światowy kryzys gospodarczy i jego
wpływ na kondycję Polski i regionu Wielkopolski. Raport otwarcia, http://www.nietakikryzysstraszny.pl, 2011, s. 4 [15.07.2012].
2
V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996, s. 242.
3
J. Borzyszkowski, Polityka turystyczna państwa, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin
2005.
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tions (DMO) – podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie destynacją. W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji odnoszących się do tych podmiotów.
Na przykład według Światowej Organizacji Turystycznej (UNWTO) za DMO
uważa się „organizacje odpowiedzialne za zarządzanie i/lub marketing poszczególnych destynacji turystycznych”4.
DMO występują niezależnie od poziomu (czy szczebla) administracji państwowej w jednej z następujących form:
– narodowe administracje turystyczne lub narodowe organizacje turystyczne
– podmioty odpowiedzialne za zarządzanie i marketing na szczeblu krajowym,
– regionalne, prowincjonalne lub stanowe DMO (lub regionalne organizacje
turystyczne) – odpowiedzialne za zarządzanie i marketing w regionie (czasami
definiowany jako region, stan lub prowincja),
– lokalne DMO – odpowiedzialne za zarządzanie i marketing w mniejszym
niż region obszarze geograficznym lub po prostu w mieście5.
Do końca XX w. DMO traktowano jako organizację ds. marketingu, lecz ze
względu na wiele przeobrażeń w zakresie działalności nastąpiło wyraźne rozszerzenie kompetencji, m.in. z zakresu zarządzania6. Zaczęto to zauważać z początkiem XXI w., gdy wiele destynacji musiało zmagać się z sytuacjami kryzysowymi o różnym charakterze (np. politycznym – wydarzenia z 11 września 2001 r.,
zamachy terrorystyczne w Madrycie i Londynie; zdrowotnym – epidemia SARS,
pryszczyca; gospodarczym – kryzys gospodarczy). Jak podaje Steven Pike, samo
zjawisko kryzysu nie jest nowe, lecz dopiero w ostatnich latach stało się przedmiotem szerszych analiz i badań, również w zakresie funkcjonowania DMO7.
Występowanie różnorakich zjawisk kryzysowych wymusza na destynacjach podjęcie określonych działań, mających na celu zminimalizowanie skutków kryzysu.
Organizacje odpowiedzialne za rozwój turystyki w destynacji (w tym chociażby NTO) w czasie sytuacji kryzysowych mają wiele możliwości oddziaływania na rynek i tym samym ograniczenia skutków kryzysu. Do ważniejszych
działań można zaliczyć:
– zwiększenie budżetu na działania marketingowe,
– wprowadzenie tymczasowych ulg podatkowych i zachęt,
– wprowadzenie rozszerzonej oferty kredytów i specjalnych funduszy,
– przeprowadzenie bezpośrednich kampanii na rynkach docelowych,
– stymulowanie wzrostu zatrudnienia,
– tworzenie pakietów ze specjalną polityką cenową,
4
Survey of destination management organisations. Report April 2004, World Tourism Organisation, Madrid 2004, s. 3.
5
Ibidem.
6
A. Presenza, L. Sheehan, J.R.B. Ritchie, Towards a Model of the Roles and Activities of Destination Management Organizations, „Journal of Hospitality, Tourism and Leisure Science” 2005,
nr 3.
7
S. Pike, Destination Marketing Organisations, Elsevier, Oxford 2004, s. 157.
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– tworzenie partnerstwa z sąsiadującymi regionami,
– wspieranie krajowego rynku turystycznego8.
Jak podają Brent Ritchie i Deborah Blackman, podstawowa rola DMO w dobie kryzysu odnosi się do dwóch rodzajów działań: komunikacji kryzysowej
z podmiotami zaangażowanymi w rozwój destynacji oraz opracowania i wdrożenia strategii wyjścia z kryzysu9.
Panuje również opinia, że najlepszą metodą zarządzania kryzysowego jest
właściwe przygotowanie, zanim kryzys nastąpi. Obejmuje ono działania mające
na celu zapobieganie kryzysowi, a następnie opracowanie planu natychmiastowej reakcji. Właściwe zarządzanie kryzysowe wymaga wypracowania działań
w każdym obszarze występowania kryzysu, w tym: 1) określenie metod i narzędzi wykrywania potencjalnych sytuacji kryzysowych, co wymaga m.in. stałego
monitorowania otoczenia, 2) zapobieganie lub minimalizowanie zjawisk kryzysowych (działania w zakresie legislacji, bezpieczeństwa), 3) gotowość przywództwa w sytuacji kryzysowych (pomoc, informacja, relacje z mediami), 4) wyraźna
reakcja, m.in. wprowadzenie rozwiązań antykryzysowych, 5) polityka odnawiania, umożliwiająca powrót do stanu sprzed kryzysu10.
Konieczne są zatem właściwe reakcje na różne sytuacje kryzysowe. Istotną
rolę odgrywają w tym podmioty odpowiedzialne za tę sferę działań, czyli destination management organizations, m.in. o charakterze krajowym, a wśród nich
narodowe organizacje turystyczne.
Współczesne wydarzenia pokazały, że analizowane organizacje dość szybko
reagują na sytuacje kryzysowe. Przykładem mogą być działania NTO podejmowane bezpośrednio po wydarzeniach z 11 września 2001 r. Wystarczy nadmienić, że
znaczna część NTO dość szybko zareagowała na wydarzenia w USA i zwiększyła
swoje nakłady na działalność. Na przykład budżet VisitBritain (NTO Wielkiej
Brytanii) wzrósł z 86,5 mln EUR w 2000 r. do 105,3 mln EUR w 2001 r., a Maison de la France (Francja) odpowiednio: z 57,6 mln EUR do 67,1 mln EUR11.
W wielu przypadkach tendencja ta była zauważalna również w 2002 r. Wiele narodowych organizacji turystycznych zdawało sobie sprawę z tego, że wydarzenia
z 11 września dotkną przede wszystkim rynek amerykański, w związku z czym
należało podjąć intensywne działania na rzecz kreowania wizerunku własnego
kraju jako bezpiecznej destynacji.
A.M. Morrison, Destination Marketing During Economic Recession: Refocusing and Innovation, Belle Tourism International, Shanghai 2010, s. 3.
9
D. Blackman, M. Kennedy, B. Ritchie, Knowledge Management: The Missing Link in Destination Marketing Organisation Governance?, „Current Issues in Tourism” 2011, t. 14, nr 4, s. 338.
10
Ch.R. Goeldner, J.R.B. Ritchie, Tourism: Principles, Practices, Philosophies, Wiley & Sons,
Hoboken 2010, s. 437 (e-text).
11
J. Borzyszkowski, Zmiany w narodowych organizacjach turystycznych (NTO) – doświadczenia wybranych krajów europejskich, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej” (Zarządzanie
i Marketing) 2008, nr 14 (250), s. 62.
8
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2. Kryzys gospodarczy a wielkość budżetów wybranych NTO –
próba oszacowania wpływu
Celem artykułu nie jest porównanie wielkości budżetów poszczególnych
NTO, ale określenie ich dynamiki w ostatnich latach. Dlatego dalej przedstawiono
wielkości w krajowych walutach, obowiązujących w poszczególnych państwach.
Odniesienie analizowanych wielkości do euro mogłoby znacznie zniekształcić
dynamikę, ponieważ w ostatnich latach (2008-2011) występowały znaczne wahania w kursach walut, chociażby w stosunku do euro (tabela 1).
Tabela 1. Zmiany kursu euro w stosunku do wybranych walut krajowych w latach 2008-2011
(w stosunku do roku poprzedniego)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Państwo
Czechy
Dania
Irlandia Płn.
Wlk. Brytania
Polska
Węgry
Szwajcaria

Waluta
CZK
DKK
GBP
PLN
HUF
CHF

Zmiana EUR w stosunku do waluty krajowej (w %)
2008
2009
2010
2011
–10
6
–4
–3
0
0
0
0
16
12
–4
1
–7
0
–3

23
11
–5

–8
–2
–9

3
1
–11

Źródł o: opracowanie na podstawie: Yearly average exchange rates 2007-2011, http://www.ecu-activities.
be [18.07.2012].

W analizowanym okresie największe zmiany odnotowano w 2009 r. Niektóre
waluty znacznie straciły wobec euro (Polska, Wielka Brytania, Węgry). Przedstawienie wielkości budżetów w euro (po bieżącym kursie) oznaczałoby ich znaczny
spadek. Z kolei prawie żadnych zmian w stosunku do kursu euro nie odnotowano
w przypadku korony duńskiej. Z drugiej strony frank szwajcarski, jako jedyna
spośród analizowanych walut, w latach 2008-2011 odnotowywał ciągły wzrost
kurs w stosunku do euro.
W analizie przedstawiono badane wielkości nie od 2008 r., ale też kilka lat
wcześniej (tabela 2). Stwierdzono, że dokładna charakterystyka wielkości budżetów będzie możliwa jedynie w przypadku porównania dłuższego okresu. Potencjalny spadek wielkości budżetu w okresie kryzysu gospodarczego nie musiał bowiem wynikać z występowania samego zjawiska, ale mógł mieć inne przyczyny
(tendencja spadkowa mogła bowiem być widoczna już we wcześniejszych latach).
Wstępna analiza danych zawartych w tabeli 2 pozwala na wysnucie kilku
wniosków. Zmiany w wielkościach budżetu w poszczególnych państwach miały
różne formy. Na 11 analizowanych organizacji tylko w dwóch przypadkach (NTO
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Tabela 2. Wielkość budżetów wybranych NTO i ich procentowa zmiana (rok poprzedni = 100%)
Lp.

Państwo

1. Austria
2. Czechy
3. Dania
4. Francja
5. Irlandia
Irlandia Płn.*

6. Irlandia
7. Irlandia
Płn.
8. Niemcy
9. Polska
10. Szwajcaria
11. Wlk. Brytania

Waluta/
zmiana
EUR
zmiana
CZK
zmiana
DKK
zmiana
EUR
zmiana
EUR
GBP**
zmiana
EUR
zmiana
GBP
zmiana
EUR
zmiana
PLN
zmiana
CHF
zmiana
GBP
zmiana

2005

2006

2007

2008

2009

49,5
–
332,9
–
203,8
–
b.d.
–
73,0
50,2
–
–
132,0
–
21,5
–
34,1
–
28,0
–
73,6
–
b.d.
–

52,5
+6,1
b.d.
–
215,7
+5,8
b.d.
–
78,8
53,7
+7,9
+7,0
167,9
+27,2
23,5
+9,3
35,7
+4,7
38,0
+35,7
73,3
–0,4
20,5
–

50,8
–3,2
420,1
–
224,7
+4,2
63,0
–
82,7
56,7
+4,9
+5,6
184,0
+9,6
16,2
–31,1
34,0
–4,8
39,4
+3,7
79,7
+8,7
22,0
+7,3

51,7
+1,8
374,1
–10,9
253,2
+12,7
65,8
+4,4
91,8
73,4
+11,0
+29,5
202,7
+10,2
16,5
+1,9
34,6
+1,8
38,8
–1,5
89,5
+12,3
22,6
+2,7

52,0
+0,6
414,2
+10,7
254,1
+0,4
73,7
+12,0
81,4
72,5
–11,3
–1,2
170,8
–15,7
18,4
+11,5
36,7
+6,1
41,0
+5,7
92,7
+3,6
23,9
+5,8

2010

2011

52,2
b.d.
+0,4
–
584,2
b.d.
+41,0
–
282,4
b.d.
+11,1
–
77,7
b.d.
+5,4
–
76,5
b.d.
65,7
b.d.
–6,0
–
–9,4
–
b.d.
b.d.
–
–
26,7
28,6
+45,1 +7,1
36,8
b.d.
+0,3
–
93,1 105,8
+127,1 +13,6
90,6
b.d.
–2,3
–
23,4
22,2
–2,1
–5,1

Objaśnienia: b.d. – brak danych; pogrubiony został rok, w którym wielkość budżetu uległa zmniejszeniu
w stosunku do poprzedniego; * Tourism Ireland, wspólna organizacja Irlandii i Irlandii Płn. (traktowana jako
NTO); ** w sprawozdaniach organizacji podawane są wartości w obu walutach ze względu na to, że są one
oficjalną jednostką monetarną w Irlandii (EUR) i Irlandii Płn. (GBP).
Źródło: opracowanie na podstawie: J. Borzyszkowski, Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce,
CeDeWu, WSB w Gdańsku, Warszawa – Gdańsk 2011, s. 103-128 oraz dokumentów narodowych organizacji
turystycznych (pełen wykaz w spisie literatury).

w Danii i we Francji) ani razu nie odnotowano spadku badanej wielkości. Warto
też podkreślić znaczne dysproporcje w wielkościach budżetu NTO w poszczególnych latach i przypadkach. Skrajne wartości spadku lub wzrostu dla analizowanych państw wyniosły: –31,1 p.p. (Irlandia Płn. – 2007 r. w stosunku do 2006 r.)
oraz +127,1 p.p. (Polska – 2010 r. w stosunku do 2009 r.). Pomimo tych znacznych zmian na łączną liczbę 52 okresów badawczych (rok do roku) we wszystkich przypadkach jedynie w 12 (23%) odnotowywano spadek wielkości budżetu
w stosunku do roku poprzedniego. Można zatem stwierdzić, że choć wystąpiły
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pewne różnice w poszczególnych latach i krajach, budżety narodowych organizacji turystycznych okazały się stabilne.
Aby określić potencjalny wpływ kryzysu gospodarczego na wielkość budżetów narodowych organizacji turystycznych, warto wskazać zmiany w PKB
poszczególnych krajów. Przyjęto, że wielkość ta jest jednym z podstawowych
mierników, które określają zarówno siłę kryzysu, jak i okres jego zwiększonego
natężenia (tabela 3).
Tabela 3. Zmiany PKB (w p.p.) w stosunku do roku poprzedniego
w wybranych krajach europejskich
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Państwo
Austria
Czechy
Dania
Francja
Irlandia
Niemcy
Polska
Szwajcaria
Wlk. Brytania

2005
+2,4
+6,8
+2,4
+1,8
+5,3
+0,7
+3,6
+2,6
+2,1

2006
+3,7
+7,0
+3,4
+2,5
+5,3
+3,7
+6,2
+3,6
+2,6

2007
+3,7
+5,7
+1,6
+2,3
+5,2
+3,3
+6,8
+3,6
+3,5

2008
+1,4
+3,1
–0,8
–0,1
–3,0
+1,1
+5,1
+2,1
–1,1

2009
–3,8
–4,7
–5,8
–2,7
–7,0
–5,1
+1,6
–1,9
–4,4

2010
+2,3
+2,7
+1,3
+1,5
–0,4
+3,7
+3,9
+2,7
+2,1

2011
+3,1
+1,7
+1,0
+1,7
+0,7
+3,0
+4,3
+1,9
+0,7

Objaśnienia: pogrubiony został rok, w którym wielkość PKB uległa zmniejszeniu w stosunku do roku
poprzedniego.
Źródł o: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu [18.07.2012].

Porównując wartości z tabel 2 i 3, trudno stwierdzić, by kryzys gospodarczy
(którego apogeum przypadło na 2009 r.12) miał wpływ na wielkość budżetów narodowych organizacji turystycznych. Należy wyraźnie zaznaczyć, iż w 2009 r.
we wszystkich badanych krajach (poza Polską) stwierdzono spadek wielkości
PKB w stosunku do roku poprzedniego. W tym samym okresie spadek wielkości
budżetu NTO odnotowano jedynie w organizacji irlandzkiej i wspólnej Irlandii
i Irlandii Płn. Co więcej, spadek PKB już w 2008 r. zauważono w gospodarkach
Danii, Francji, Irlandii i Wielkiej Brytanii, przy czym w żadnym przypadku nie
odnotowano spadku wielkości budżetów NTO z tych państw. Brak zależności
między dwiema wielkościami jest widoczny w innych przypadkach, np. NTO
12
Warto przypomnieć, że 2009 r. był również najgorszym pod względem wielkości ruchu turystycznego i wpływów z turystyki. Na świecie odnotowano wówczas 3,8 p.p. spadku ruchu turystycznego. Kolejne lata były już znacznie lepsze – w 2010 r. wzrost o 6,5 p.p., w 2011 r. wzrost
o 4,4 p.p. Spadek w 2009 r. był zauważalny we wszystkich, poza Afryką, regionach na świecie.
W Europie spadek był nawet bardziej dotkliwy – o 4,9 p.p. (UNWTO World Tourism Barometer,
t. 10, March 2012, UNWTO, Madrid 2012, s. 3). Jeszcze wyraźniejszy był spadek pod względem
dochodów z turystyki – licząc w euro wyniósł on 4,5 p,p., a w dolarach amerykańskich – aż 9,4 p.p.
(UNWTO Tourism Highlights 2011 Edition, UNWTO, Madrid 2011, s. 4).
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z Wielkiej Brytanii od 2010 r. odnotowuje spadek wielkości budżetu, podczas gdy
w gospodarce tego kraju właśnie w tym okresie (2010-2011) następuje wzrost
PKB. Warto również zauważyć, że na 11 NTO w kryzysowym roku 2009 spadek
wielkości budżetów odnotowano w zaledwie dwóch przypadkach. Paradoksalnie
w 2007 r. w trzech NTO odnotowano spadek wielkości budżetów, a we wszystkich analizowanych państwach wielkość PKB wzrosła. Można więc stwierdzić,
że kryzys ogólnogospodarczy, mając znaczny wpływ na wolumen gospodarki
krajowej, nie przyczynił się do zmniejszenia nakładów na funkcjonowanie NTO.
Z czego w takim razie wynikają wahania (często dość znaczne) w wielkościach budżetów NTO w analizowanym okresie? Odpowiedź na to pytanie można uzyskać dzięki szczegółowej analizie struktury budżetów NTO. Przykładowo
w latach 2008-2011 budżet Polskiej Organizacji Turystycznej wzrósł o 173 p.p.
(por. tabela 2). Tak znaczny wzrost nakładów (nieodnotowany w żadnym innym
analizowanym przypadku) wynikał nie ze zwiększenia dotacji podmiotowej z budżetu państwa (ta nawet zmalała o 10 p.p.), ale z pozyskiwania środków unijnych (w ramach działań: 6.3 PO IG, V.1 PO RPW, 6.4 PO IG) – łącznie 70,9 mln
PLN w 2011 r.13 Podobnie rzecz się miała w przypadku CzechTourism, narodowej organizacji turystycznej w Czechach – w latach 2008-2010 jej budżet wzrósł
o 56 p.p., głównie dzięki wykorzystaniu środków unijnych. Warto zaznaczyć, że
jeszcze w 2008 r. organizacja nie wykazywała środków UE w strukturze budżetu,
w 2009 r. stanowiły one 5,1%, a już w 2010 r. – 26,7% wszystkich środków organizacji14. Tak też należy tłumaczyć wyraźny spadek budżetu w 2008 r. – o 10,9 p.p.
w stosunku do 2007 r. W 2007 r. CzechTourism wykorzystał blisko 54 mln CZK
w ramach programu SROP (środki UE). Nakłady te były przeznaczone m.in. na
promocję medialną turystyki krajowej (ok. 35 mln CZK)15. Środki unijne mają też
znaczenie dla wielu innych organizacji, np. wysoki wzrost budżetu Northern Ireland Tourist Board w latach 2009-2010 (o ponad 45 p.p.) wynikał z wykorzystania
specjalnych środków unijnych (Titanic Foundation Limited) – w 2009 r. było to
1,2 mln GBP (6,7% budżetu), a rok później – 9,3 mln GBP (34,6% budżetu)16.
Warto też przypomnieć znaczne załamanie budżetu NTO Irlandii Płn. w 2007 r.
(spadek o ponad 31 p.p.), które wynikało z tego, że organizacja przestała otrzymywać specjalny grant z Departamentu Przedsiębiorczości, Handlu i Inwestycji,
pełniącego funkcję narodowej administracji turystycznej (NTA) w Irlandii Płn.17
Plan działania Polskiej Organizacji Turystycznej na lata 2010-2011, Polska Organizacja
Turystyczna, Warszawa 2010, s. 166.
14
Výroční zpráva 2008, Česká centrála cestovního ruchu, Praha 2009, s. 30; Výroční zpráva
2009, Česká centrála cestovního ruchu, Praha 2010, s. 30; Výroční zpráva 2010, Česká centrála
cestovního ruchu, Praha 2011, s. 35.
15
CzechTourism – Výroční zpráva 2007, Česká centrála cestovního ruchu, Praha 2008, s. 10, 30.
16
Annual Report 2009/2010, Northern Ireland Tourist Board, Belfast 2010, s. 30.
17
Annual Report and Accounts 2005-2006, Northern Ireland Tourist Board, Belfast 2006,
s. 39; Annual Report and Accounts 2007-2008, Northern Ireland Tourist Board, Belfast 2008, s. 39.
13
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W przypadku Irlandii nie dość, że w 2009 r. organizacja otrzymała grant z budżetu
państwa niższy o prawie 16 p.p. w stosunku do roku poprzedniego (ze 179 do 151
mln EUR), to o prawie 16 p.p. spadła wielkość innych dochodów organizacji18.
W takich przypadkach (tj. zmniejszonych nakładów z budżetu państwa) widać
więc pośredni wpływ kryzysu gospodarczego na budżety NTO.
Są również inne przyczyny zmian w wielkości budżetów NTO, np. we wspólnej NTO dla wyspy irlandzkiej wyraźny spadek wielkości nakładów w latach
2009-2010 wynikał ze zmniejszonych składek dwóch udziałowców organizacji,
tj. Fáilte Ireland (NTO Irlandii) oraz Northern Ireland Tourist Board (NTO Irlandii Płn.)19. W przypadku VisitBritain taka sytuacja była rezultatem zmniejszenia
przychodów z działalności organizacji – w latach 2010-2011 spadły one o blisko
5 p.p.20
W innych przypadkach widać stabilność w budżetach, a często niewielki
wzrost – i to nie tylko w wartościach ogólnych, ale i w poszczególnych pozycjach wpływów budżetowych. Jako przykład można podać Deutsche Zentrale für
Tourismus (niemiecka NTO), której budżet w latach 2005-2009 wzrósł łącznie
o 7,8 p.p., a udział poszczególnych pozycji o: 20,4 p.p. – wpływy z działalności,
4,8 p.p. – granty Ministerstwa Gospodarki i Technologii, 0,7 p.p. – granty federalne landów, 5,1 p.p. – składki członkowskie21.
Można więc stwierdzić, że w analizowanym okresie nastąpiły spore wahania
w wielkościach budżetów poszczególnych NTO, które miały różne przyczyny,
niekoniecznie związane z występowaniem kryzysu gospodarczego.

Zakończenie
W artykule ukazano wielkość wybranych budżetów 11 europejskich NTO
w ostatnich latach, ze szczególnym uwzględnieniem okresu kryzysu gospodarczego (od 2008 r.). Przeprowadzona analiza wykazała, że w okresie tym nie
stwierdzono bezpośredniego wpływu kryzysu na badane wielkości. Okazało się,
że przypadki zmniejszenia wielkości budżetu były widoczne również przed kryzysem. Co więcej, niektóre narodowe organizacje turystyczne w okresie kryzysu
znacznie zwiększyły swoje nakłady na działalność.
Jak wcześniej zauważono, na łączną liczbę 52 okresów badawczych (rok do
roku) we wszystkich przypadkach jedynie w 12 (23%) odnotowano spadek wielAnnual Report 2009, Fáilte Ireland, Dublin 2010, s. 29.
Tourism Ireland Annual Report 2009, Tourism Ireland, Coleraine – Dublin 2010, s. 46; Tourism Ireland Annual Report 2010, Tourism Ireland, Coleraine – Dublin 2011, s. 42.
20
VisitBritan & VisitEngland Anuual Report and Accounts for the Year Ended 31st March 2011,
VisitBritain, London 2011, s. 38.
21
2009 Annual Report, German National Tourist Board, Frankfurt am Main 2010, s. 93.
18
19
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kości budżetu w stosunku do roku poprzedniego. Można więc stwierdzić, że kryzys w żadnym (lub ewentualnie niewielkim) stopniu wpłynął na wielkość budżetów badanych NTO. Jego wpływ był widoczny tylko w niektórych przypadkach,
gdzie zmalał udział sektora publicznego (głównie środków z budżetu państwa) na
funkcjonowanie NTO. Było to prawdopodobnie spowodowane oszczędnościami
w wykorzystywaniu środków publicznych. Z drugiej strony niektóre organizacje (np. czeska i polska) właśnie w okresie kryzysu zwiększyły swoje budżety,
głównie dzięki wykorzystywaniu środków zewnętrznych (unijnych). Tym samym
zmiany w badanych wielkościach w ostatnich latach można uznać za pozytywne.
Pomimo spadku PKB w wielu krajach (zwłaszcza w 2009 r.) większość badanych
organizacji nie zmniejszała swoich nakładów na działalność.
Przedstawione w artykule rozważania potwierdzają znikomy wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na sytuację budżetową narodowych organizacji turystycznych. Można śmiało przyjąć, że organizacje te cechują się znaczną
stabilnością w zakresie finansowania. Stwarza to pewnego rodzaju swobodę w podejmowaniu działań NTO na rzecz kreowania wizerunku danego kraju. Nie oznacza to jednak, że organizacje te mają poprzestać na dotychczasowych działaniach.
Wręcz przeciwnie, w sytuacjach kryzysowych działania właściwych podmiotów
(w tym NTO) powinny być wzmożone. Jest to o tyle istotne, że każda tego typu
sytuacja powoduje zmniejszenie popytu turystycznego w poszczególnych regionach czy całym kraju. Potencjalne ryzyko zmniejszonego ruchu turystycznego,
a w konsekwencji dochodów z turystyki, może mieć niekorzystne skutki dla sektora turystycznego w danej destynacji, ale także dla całej gospodarki narodowej.
Dlatego zadaniem narodowych organizacji turystycznych powinno być usilne staranie się o potencjalnego turystę. Oczywiście, działania narodowych organizacji
turystycznych nie są jedynymi, które obrazują politykę (również promocyjną) danego kraju. Znaczną rolę w tym względzie odgrywają też regionalne (ROT) i lokalne organizacje turystyczne (LOT), które powinny mieć zapewnioną względną
stabilność finansową. Spełnienie tych warunków może w przyszłości przyczynić
się do wzmocnienia konkurencyjności danego państwa na rynku turystycznym.
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Size and structure of the budgets of a national tourist
organizations in the period of the economic crisis
Summary. The present article covers the changes to the sizes of budgets of selected 11 European countries Tourist Organizations (NTOs). It demonstrates that the economic crisis did not
contribute to any substantial changes in these amounts. In the year 2009, which was the most acute
year for the European and world economy, no substantial fluctuations were observed as regards
the values examined: a drop was noted only in two cases. An analysis of the changes to structure
national tourism budgets organizations in question is also performed. It is demonstrated that they
are of various sources; the most important ones include various contributions of public funds in the
financing of the organizations or new possibilities to obtain funds, including EU funds.
Key words: national tourist organization, budget, crisis
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Ochrona własności intelektualnej
z wykorzystaniem semantycznych struktur
reprezentacji wiedzy

Streszczenie. W artykule przedstawiono autorski System Ochrony Własności Intelektualnej
SOWI. System ten wykorzystuje szereg algorytmów opartych na sieci semantycznej SenecaNet
dla języka polskiego oraz sieci semantycznej WiSENet dla dokumentów napisanych w języku angielskim. Algorytmy te porównują dokumenty na poziomie semantycznym, znacznie przekraczającym poziom prostego przetwarzania tekstu. Dodatkowym atutem systemu SOWI jest jego zdolność do używania do porównań zarówno lokalnego repozytorium dokumentów, jak i pozyskiwania
dokumentów pochodzących z Internetu. Celem artykułu jest przedstawienie architektury systemu,
zastosowanych w nim mechanizmów, algorytmów oraz omówienie rezultatów przeprowadzonych
ostatnio badań i eksperymentów.
Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, ochrona własności intelektualnej, wykrywanie plagiatów, struktury reprezentacji wiedzy

Wstęp
Ogromna i stale rosnąca liczba publicznie dostępnych w Internecie dokumentów jest oznaką wzrostu globalnej wiedzy ludzkości, który polega głównie na
tym, że nowa wiedza powstaje jako skutek procesów poznawczych przyrostowo
w stosunku do wiedzy posiadanej. Jednak wzrostowi zasobów informacyjnych
w Internecie towarzyszy powszechne wykorzystywanie treści zawartej w przechowywanych w nim dokumentach z naruszeniem własności intelektualnej –
wiele dokumentów przechowywanych w Internecie jest nieoryginalnych, bowiem
powstały przez zaczerpnięcie treści z jednego lub wielu dokumentów źródłowych
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albo ich modyfikację z zastosowaniem rozmaitych zabiegów stylistycznych, które nie wymagają szczególnego intelektualnego wysiłku i nie są wynikiem własnego wnioskowania, sprawdzania, dowodzenia czy wyjaśniania. Zabiegi takie
stanowią naruszenie prawa własności intelektualnej wobec autorów pierwotnych
tekstów. Metody wykrywania zapożyczeń i plagiatów, a także rodzaje i techniki
plagiatowania zostały opisane w wielu pracach1.
Problematyka wykrywania zapożyczeń obejmuje analizę podobieństwa lokalnego2, analizę podobieństwa tekstu (term occurence analysis) oraz analizę podobieństwa globalnego3. Do analizy podobieństwa globalnego wykorzystywane są
metody bazujące na podobieństwie cytowań oraz stylometria jako metoda analizy
dzieła sztuki dla ustalenia statystycznej charakterystyki stylu autora, co służy rozstrzyganiu kwestii autorstwa dzieła. Do analizy podobieństwa tekstu stosuje się
metody wyszukiwania długich wspólnych sekwencji tekstu (verbatim text overlaps) lub metody ustalające podobieństwo poprzez mierzenie współwystępowania
zbiorów tych samych słów/pojęć (bazujące na miarach podobieństwa charakterystycznych dla systemów wyszukiwawczych)4. W opracowanym autorskim systemie SOWI do ustalania zapożyczeń stosowane są algorytmy wyszukujące długie
wspólne sekwencje pojęć w porównywanych dokumentach tekstowych.
Wykorzystywane do wykrywania plagiatów systemy różnią się pod względem zakresu źródeł, wśród których następuje wyszukiwanie. Mogą to być zasoby
publiczne Internetu, korporacyjne lub wewnętrzne bazy danych, a nawet bazy
indeksowe wyszukiwarek/systemów wyszukiwawczych. Systemy te różnią się
także pod względem czasu reakcji od momentu przekazania podejrzanego dokumentu do uzyskania rezultatów w postaci raportów podobieństwa i ewentualnego
wskazania dokumentów źródłowych oraz miejsca występowania wspólnych frag1
S. Burrows, S.M. Tahaghoghi, J. Zobel, Efficient plagiarism detection for large code repositories, „Software: Practice and Experience” 2007, t. 37, nr 2, s. 151-175; R.W. Irving, Plagiarism and
collusion detection using the Smith-Waterman algorithm. Technical report, University of Glasgow,
Glasgow 2004; M. Potthast i inni, Overview of the 4th International Competition on Plagiarism Detection, red. P. Forner, J. Karlgren, Ch. Womser-Hacker, Working Notes Papers of the CLEF 2012,
Evaluation Labs, Rome 2012.
2
Najczęściej wykorzystywane w analizie lokalnej są metody wykorzystujące n-gramy: fingerprinting, w-shingling lub chunking detection. A. Andoni, P. Indyk, Near-optimal hashing algorithms
for approximate nearest neighbor in high dimensions, „Commun of ACM” 2008, t. 51, nr 1, s. 117-122; R.J. Brachman, H.J. Levesque, Knowledge Representation and Reasoning, Elsevier, Oxford
2004; S. Burrows, S.M. Tahaghoghi, J. Zobel, op. cit.
3
T. Hoad, J. Zobel, Methods for Identifying Versioned and Plagiarised Documents, „Journal
of the American Society for Information Science and Technology” 2003, t. 54, nr 3, s. 203-215;
B. Stein, N. Lipka, P. Prettenhoferr, Intrinsic Plagiarism Analysis, „Language Resources and Evaluation” 2010, t. 45, nr 1, s. 63-82.
4
M. Henzinger, Finding near-duplicate web pages: A large-scale evaluation of algorithms,
w: SIGIR ‘06: Proceedings of the 29th annual international ACM SIGIR conference on Research and
development in information retrieval, ACM, New York 2006, s. 284-291.
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mentów. Metody należące do tych systemów różnią się wydajnością, która w dużym stopniu zależy od przyjętego modelu analizy podobieństwa, oraz długością
analizowanych fragmentów dokumentów (czy analiza dotyczy zdań, paragrafów
czy fragmentów tekstu o stałej długości). Równie istotnym atrybutem istniejących systemów jest ich zdolność do poprawnego oznaczania zapożyczeń/plagiatów w stosunku do rzeczywistej liczby i stopnia zapożyczeń. Wysoka precyzja
systemu (system precision) mówi o niewielkiej liczbie przypadków fałszywie pozytywnych (false positives), natomiast duża pełność odpowiedzi systemu (system
recall) oznacza, że system wykrył większość przypadków zapożyczeń/plagiatów
występujących w analizowanym zbiorze dokumentów.
Trudno podać uniwersalną i ścisłą definicję plagiatu, co wynika m.in. z tego,
że cały dorobek intelektualny i artystyczny ludzkości powstaje w wyniku przetwarzania i rozwijania dorobku poprzedników. Mamy do czynienia z plagiatem
jawnym, który polega na przejęciu całości lub fragmentu cudzego utworu i opatrzeniu go własnym nazwiskiem, a także z plagiatem ukrytym, gdy plagiatujący
umieszcza w swojej pracy fragmenty z cudzego utworu bez podania źródła i pierwotnego autora, a następnie wplata je do własnych wywodów. Taka sytuacja może
powstać w wyniku dosłownych zapożyczeń, ale również odwzorowania pierwotnego utworu przy użyciu innych sformułowań (z użyciem innych wyrazów lub
pojęć), oddających jednak tę samą treść i konstrukcję myślową. Polskie prawo
nie określa form plagiatu, ale podaje listę przestępstw przeciwko własności intelektualnej:
– przywłaszczenie autorstwa jakiegoś dzieła w całości lub jej części,
– ponowne wykorzystanie czyjejś pracy bez zmiany narracji, przykładów
i kolejności argumentów,
– przywłaszczenie autorstwa projektu badawczego,
– przywłaszczenie autorstwa wynalazku dla wykazania swoich osiągnięć badawczych, gdy wynalazek nie jest chroniony przez prawa własności intelektualnej lub prawa własności przemysłowej.
Zjawisko naruszania własności intelektualnej nieustannie rośnie i występuje
zwłaszcza w rozmaitych wypracowaniach i pracach dyplomowych osób uczących się na każdym stopniu edukacji. Ma to związek z coraz większym dostępem
do edukacji na poziomie akademickim, a czynnikami wzmacniającymi je są: łatwiejszy dostęp do technologii IT, swobodny dostęp do zasobów informacyjnych
przechowywanych w formie elektronicznej (przede wszystkim w Internecie) oraz
mechanizmy błyskawicznego wyszukiwania zasobów odpowiadających potrzebom informacyjnym osób uczących się. Zjawisko to ma zasięg globalny i dotyczy również środowiska akademickiego w najbardziej wrażliwym dlań aspekcie
przywłaszczania osiągnięć o charakterze naukowym we wszelkiego rodzaju publikacjach naukowych. Istniejące rozwiązania i systemy w ramach ochrony własności intelektualnej sprowadzają się najczęściej do wyszukiwania w wyspecyfi-
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kowanych (podejrzanych) dokumentach zapożyczeń lub plagiatów w stosunku
do dokumentów zgromadzonych w zamkniętych (korporacyjnych) repozytoriach
dokumentów tekstowych. Przykładami takich systemów dla języka polskiego są:
system antyplagiatowy plagiat.pl lub PlagiatStop.pl, które dysponują repozytoriami powierzonych im do sprawdzenia dokumentów przekazanych do systemu
przez uczelnie, które podpisały umowę z firmą utrzymującą system. Skoro systemy takie nie mają charakteru globalnego, bo nie uczestniczą w nim wszystkie uczelnie, to ich skuteczność jest ograniczona rozmiarem przechowywanych
w nich dokumentów, co dla nieuczciwych studentów uczelni staje się wskazówką
do obejścia systemu, którą jest wykorzystanie pracy innego studenta, pozostającą
poza systemem.
Istniejące systemy wykrywania naruszeń własności intelektualnej posługują
się strukturami reprezentacji wiedzy i metodami charakterystycznymi dla systemów wyszukiwawczych (information retrieval systems). Jedną z ich zasadniczych cech jest przetwarzanie informacji w celach klasyfikacyjnych na poziomie
słów lub ciągów znaków, bez wyodrębniania pojęć, na które składają się dwa (lub
więcej) wyrazy. Ponadto miernikami podobieństwa prac są takie kryteria, jak to,
że współczynnik podobieństwa5 pomiędzy dokumentami przekracza 25% i/lub
system wykrył w pracy fragmenty tekstu dłuższe niż 50 słów6 jako identyczne
z innymi tekstami.
Odpowiedź negatywna systemów o braku zapożyczeń w danym dokumencie w stosunku do dokumentów umieszczonych w repozytoriach nie oznacza, że
dokument taki nie zawiera zapożyczeń np. z dokumentów znajdujących się pod
innym adresem w Internecie. Ponadto analizowany dokument podejrzewany o zapożyczenia mógł zostać poddany rozmaitym zabiegom stylistycznym, które powodują, że jest przez te systemy uznawany za znacznie odmienny w kategoriach
długich i pozornie unikalnych sentencji. Bardzo często wiedza o podobieństwie
semantycznym takiego dokumentu do innych dokumentów i wynikających z tego
wnioskach jest możliwa do uzyskania od ekspertów z danej dziedziny. Oczywiste
jest więc występujące w środowisku akademickim zjawisko wykrywania zapożyczeń i plagiatów w pracach dyplomantów przez ich promotorów lub recenzentów,
mimo niewykrycia ich przez automatyczne systemy wykrywania naruszeń własności intelektualnej. Jednak takie przypadki są raczej incydentalne ze względu na
ogromną liczbę prac dyplomowych na różnych szczeblach szkolnictwa wyższego
5
Chodzi tu o podobieństwo pod względem zbioru słów, które wystąpiły w porównywanych
dokumentach. Jest to powszechnie stosowana miara w systemach wyszukiwawczych i zgodnie z nią
dowolny dokument z danej dziedziny wiedzy jest w znacznym stopniu podobny do każdego leksykonu z tej dziedziny.
6
Przykładem jest załącznik Rektora Uniwersytetu Medycznego w Warszawie dotyczący procedury antyplagiatowej, http://2wl.wum.edu.pl/sites/2wl.wum.edu.pl/files/procedura_antyplagiatowa_zalacznik_4.pdf [29.01.2013].
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powstających co roku, z którymi dany promotor nie ma możliwości zapoznania
się. Warto też wspomnieć o tym, że w procesie powstawania prac dyplomowych
na każdym z poziomów akademickich uwagi i poprawki promotora pracy, które dyplomant uwzględnia, powodują na tyle istotną zmianę struktury i poziomu
merytorycznego, że istotnie zmniejszają skuteczność systemów wykrywających
zapożyczenia i plagiaty.

1. System SOWI
Z przedstawionych powodów wynika zasadniczy cel pracy – skonstruowanie
takiego informatycznego systemu ochrony własności intelektualnej, który posługiwałby się pojęciową reprezentacją wiedzy oraz stosował metody i mechanizmy
powodujące, że w różny sposób sformułowane wypowiedzi w tekście dokumentów, które mają takie samo znaczenie informacyjne pod względem semantycznym, byłyby rozumiane przez utworzony system jako tożsame lub co najmniej
bardzo podobne.

1.1. Budowa i działanie systemu SOWI
Utworzony autorski system SOWI (System Ochrony Własności Intelektualnej) spełnia przedstawione założenia. W publikacjach angielskich autora system
SOWI zwany jest systemem SeiPro2S (Semantically Enhanced Intellectual Property Protection System), a jego architektura i sposób działania zostały opisane
w 2009 r.7
Podstawowym zadaniem systemu SOWI jest ustalenie, czy dany dokument
tekstowy nie zawiera zapożyczeń z innych dokumentów (zarówno przechowywanych w lokalnym repozytorium dokumentów tekstowych, jak i z dokumentów pochodzących z Internetu). Inne zadanie systemu SOWI polega na ochronie
własności intelektualnej dokumentów powierzonych systemowi, tj. na okresowym
sprawdzaniu, czy pojawiły się dokumenty, które zawierają zapożyczenia z powierzonych systemowi dokumentów. Istotnym elementem prowadzonych w ramach
rozwijania systemu ochrony własności intelektualnej badań było opracowanie
metod pozwalających ustalić relacje cytowania lub bycia cytowanym w ramach
porównywania dokumentów tekstowych8.
7
D. Ceglarek, Koncepcja komponentowego systemu ochrony własności intelektualnej wykorzystującego semantyczne struktury informacji, w: Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą – uwarunkowania i realizacja, red. P. Adamczewski, M. Zakrzewicz, Wyd. WSB w Poznaniu,
Poznań 2009, s. 197-211.
8
D. Ceglarek, K. Haniewicz, Detection of the Most Influential Documents, w: New Trends in
Databases and Information Systems, red. M. Pechanizkiy, M. Wojciechowski, Springer, Berlin –
Heidelberg 2013, s. 49-59.
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System został przetestowany w zadaniu polegającym na zweryfikowaniu autorstwa studenckich prac dyplomowych w Katedrze Informatyki Ekonomicznej
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w latach 2005-2007 oraz po przeprowadzonych w nim modyfikacjach i udoskonaleniach w Katedrze Informatyki Stosowanej Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
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Rysunek 1. Komponenty systemu SOWI
Źródło: opracowanie własne.

Struktura systemu SOWI została przedstawiona na rysunku 1. Główny moduł
systemu zawiera sieci semantyczne: sieć SenecaNet dla dokumentów napisanych
w języku polskim oraz sieć WiseNet dla dokumentów angielskich. W ramach tego
modułu działa wykorzystujący sieć semantyczną silnik przetwarzający relacje
leksykalne wraz z modułem ujednoznaczniania pojęć wieloznacznych. Użytkownik systemu komunikuje się z nim poprzez interfejs webowy, określając rodzaj
zadania, które ma być wykonane przez system. Każde zadanie trafia do kolejki
zadań w module głównym. Po wykonaniu zadania użytkownik otrzymuje raport
zawierający informację o ewentualnych zapożyczeniach, ze wskazaniem ich źródła i stopnia zapożyczeń (długość wspólnych fragmentów, miernik syntetyczny
informujący o tym, w jakim stopniu treść dokumentu jest identyczna z treścią
dokumentów z lokalnego repozytorium i źródeł internetowych). Pozostałe elementy systemu to agent próbkujący, agent pobierający pliki z Internetu, translator
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(konwertujący pliki o różnych formatach do czystego tekstu), abstraktor, indeksator oraz klasyfikator, który wykorzystuje opisany dalej algorytm SHAPD2. Elementem systemu jest też nieujęte na rysunku 1 lokalne repozytorium dokumentów
źródłowych.
W systemie SOWI dla każdego analizowanego dokumentu wykonywana jest
sekwencja czynności w ramach porównywania go z dokumentami przechowywanymi w lokalnym repozytorium oraz z dokumentami pochodzącymi z Internetu.
Po przekazaniu analizowanego dokumentu do systemu moduł agenta próbkującego przystępuje do odpytywania wyszukiwarek internetowych o dokumenty
podobne do analizowanego na podstawie szeregu heurystyk (np. na podstawie
fragmentów dokumentu lub zbioru istotnych słów kluczowych w dokumencie).
W efekcie działań agenta próbkującego powstaje lista adresów dokumentów, które pobiera w kolejnym kroku agent pobierający. Następnie każdy pobrany dokument przechodzi procedurę wygładzania tekstu (text refining) wykonywaną przez
abstraktor, na którą składa się wyodrębnienie jednostek leksykalnych (tokenization), eliminacja słów niemających znaczenia informacyjnego z tzw. stop-listy,
identyfikacja pojęć wielowyrazowych, sprowadzenie pojęć do ich formy głównej (lematyzacja) oraz ujednoznacznianie pojęć wieloznacznych. Po wygładzeniu
tekstu dokumentu w repozytorium zapisywany jest zarówno pobrany z Internetu
dokument, jak i jego abstrakt powstający w wyniku wygładzania, na który składa
się uporządkowana lista pojęć zidentyfikowanych w dokumencie.
Mechanizm ujednoznaczniania pojęć jest niezbędny do podniesienia jakości
klasyfikacji dokumentów tekstowych w systemach ochrony własności intelektualnej, które wykorzystują złożone struktury reprezentacji wiedzy. Polega on na
wskazaniu właściwego znaczenia dla pojęć polisemicznych, co powoduje lepsze
dopasowanie informacji wywnioskowanej z dokumentów do potrzeb informacyjnych. Autor opracował skuteczną metodę (82% skuteczności) ujednoznaczniania
pojęć wieloznacznych9, która wykorzystuje zależności semantyczne między pojęciami w sieci semantycznej SenecaNet dla języka polskiego, a jej działanie opiera
się na wskazaniu najbardziej prawdopodobnego znaczenia pojęcia wieloznacznego, z wykorzystaniem kontekstu znaczeniowego pojęcia na podstawie analizy
lokalnej.
Uzyskanie właściwego znaczenia danego pojęcia jest warunkiem koniecznym
kolejnego mechanizmu stosowanego podczas ustalania podobieństwa między porównywanymi dokumentami tekstowymi, którym jest opracowany przez autora
mechanizm kompresji semantycznej.

D. Ceglarek, Zastosowanie sieci semantycznej do disambiguacji pojęć w języku naturalnym,
w: Systemy wspomagania organizacji SWO 2006, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Wyd. AE, Katowice 2006, s. 405-416.
9
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W systemie SOWI zastosowano sieć semantyczną jako strukturę reprezentacji
wiedzy ze względu na jej zdolność do gromadzenia całej wiedzy o semantyce pojęć, z czego wynika możliwość jej wykorzystania w systemach przetwarzających
język naturalny.

1.2. Struktury reprezentacji wiedzy
Metody reprezentacji wiedzy są sposobem, w jaki wiedza o świecie jest przedstawiana, wraz z metodami jej przetwarzania i wnioskowania (inferencji). Jest to
ściśle określony język opisu wiedzy zaopatrzony w mechanizm przetwarzania10.
Stosowane w typowych systemach ochrony własności intelektualnej struktury reprezentacji wiedzy oraz sposoby ich przetwarzania bazują na charakterystycznej
dla systemów wyszukiwawczych prostej reprezentacji wiedzy, w której na dokument składa się zbiór lub wektor słów kluczowych, które w dokumencie wystąpiły (bag of words).
Najlepszą do odzwierciedlania powiązań semantycznych między pojęciami
strukturą reprezentacji wiedzy jest sieć semantyczna. Jest ona grafem skierowanym, posiadającym pojęcia jako wierzchołki oraz krawędzie dla reprezentowania wszystkich relacji leksykalnych między pojęciami występującymi w języku
naturalnym. Sieci semantyczne są kluczowymi strukturami w semantyce komputerowej (computational semantics)11, która automatyzuje proces wnioskowania
wydobywającego znaczenie ze sformułowań zawartych w wyrażeniach języka
naturalnego. Dziedzina ta pełni ważną rolę w sferze przetwarzania języka naturalnego (Natural Language Processing – NLP) oraz w lingwistyce komputerowej. System ochrony własności intelektualnej posługuje się siecią semantyczną
SenecaNet, która powstała w wyniku autorskich badań nad mechanizmami i algorytmami poprawiającymi jakość klasyfikacji i kategoryzacji dokumentów tekstowych w języku polskim12. Po uzyskaniu dla języka polskiego podstawowego
podzbioru jednostek leksykalnych możliwa była rozbudowa sieci o kolejne pojęcia i relacje leksykalne między nimi, która polegała m.in. na metodzie analizy
gniazd leksykalnych i pojęciowych13.
Utworzona i rozwijana przez autora sieć semantyczna SenecaNet przechowuje relacje leksykalne występujące między pojęciami. Są to relacje hiperonimii, hiR.J. Brachman, H.J. Levesque, op. cit.
J. Boyd-Graber, D.M. Blei, X. Zhu, A topic model for word sense disambiguation, EMNLP,
Prague 2007; C. Goddard, A.C. Schalley, Semantic Analysis, w: Handbook of Natural Language
Processing, red. N. Indurkhya, F. Damerau, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton 2010, s. 93-121.
12
D. Ceglarek, Applying Cluster-based Methods to Improvement Filtering of Information,
w: Proceedings from Southern Conference on Computing 2000, Hattiesburg, Mississipi 2000.
13
R. Hammerl, J. Sambor, O statystycznych prawach językowych, Biblioteka Myśli Semiotycznej, Warszawa 1993.
10
11
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ponimii, meronimii, holonimii, antonimii, konotacje oraz specyficzne dla tej sieci
relacje nienazwane. Relacje nienazwane pozwalają lepiej identyfikować występujące w treści dokumentów pojęcia, najczęściej frazy rzeczownikowe (niezwykle
istotne w wielu metodach indeksowania tekstu), z których najczęściej złożone są
nazwy własne14 (nazwiska, nazwy geograficzne, nazwy instytucji). Zasadniczym
zadaniem jest więc wskazanie granic takich nazw oraz ich kategorii językowych.
Sieć SenecaNet posiada specyficzną, hierarchiczną strukturę (odmienną od
opartej na synsetach struktury przechowywania pojęć w popularnej angielskiej
sieci WordNet), umożliwiającą optymalizację czasową wielu zadań wykonywanych w ramach przetwarzania dokumentów tekstowych. Każde pojęcie posiada
relacje leksykalne hiperonimii prowadzące bezpośrednio do jego hiperonimów,
przez co z perspektywy tej relacji można patrzeć na sieć jak na hierarchicznie
uporządkowane drzewo pojęć (tezaurus). Natomiast odtworzenie synsetu zawierającego pojęcia synonimiczne jest możliwe na kilka sposobów, z których najprostszym jest zebranie zbioru pojęć wzajemnie synonimicznych dzięki przechowywaniu przez nie krawędzi synonimicznej w grafie pojęć. Stosunkowo trudne
w sieci semantycznej zorientowanej na synsety jest odnalezienie wszystkich znaczeń dla danego konceptu w tekście analizowanego dokumentu, co w sieci SenecaNet jest niezmiernie łatwe i szybkie dzięki utrzymywaniu dla każdego konceptu
listy prowadzącej do jego znaczeń w sieci.

1.3. Kompresja semantyczna
Mechanizm uogólniania pojęć wykorzystuje właściwość sieci semantycznej,
widzianej przez pryzmat relacji hierarchicznych (hiperonimy, hiponimy i troponimy), którą jest hierarchiczny tezaurus, gdzie każde pojęcie jest umieszczone na
pewnym poziomie zagłębienia. Mechanizm zastępowania każdego pojęcia wybranym hiperonimem prowadzi do uogólniania pojęć i jest skuteczny w zadaniach
klasyfikacyjnych. W ramach metod charakterystycznych dla sieci semantycznych
całkowicie nowatorskie jest wprowadzenie pojęcia kompresji semantycznej15
jako uniwersalnego sposobu deskryptorowania pojęć, które zmniejsza wymiar
zadania klasyfikacyjnego poprzez redukcję zbioru stosowanych w dokumentach
pojęć. Zasadniczą ideą tego mechanizmu jest takie uogólnianie pojęć, by zmini14
Rozpoznawanie nazw własnych (named entity recognition) metodami płytkiej analizy składniowej (shallow text processing) jest jednym z problemów ekstrakcji informacji (information
extraction) – dziedziny należącej do NLP. Por. T. Ota, S. Masuyama, Automatic plagiarism detection among term papers, w: Proceedings of the 3rd International Universal Communication Symposium IUCS ’09, ACM, New York 2009, s. 395-399.
15
D. Ceglarek, K. Haniewicz, W. Rutkowski, Semantic compression for Specialised Information Retrieval Systems, w: Studies in Computational Intelligence, t. 283: Advances in Intelligent
Information and Database Systems, Springer, Berlin – Heidelberg 2010, s. 111-121.
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malizować stratę informacyjną wynikającą z zastępowania pojęć pierwotnych ich
hiperonimami. Do zminimalizowania straty informacyjnej wykorzystywana jest
pojemność informacyjna znana z teorii informacji Claude’a Shannona. W mechanizmie kompresji semantycznej dla każdego pojęcia, które występuje w sieci
semantycznej, obliczana jest liczba wystąpień w korpusie dokumentów. Następnie dla każdego pojęcia w sieci, począwszy od pojęć najgłębiej umieszczonych
w strukturze sieci (pojęć nieposiadających hiponimów), a skończywszy na pojęciach najbardziej ogólnych, które są na szczycie hierarchicznego drzewa pojęć,
gdy na sieć semantyczną patrzy się przez pryzmat relacji hiperonimii i hiponimii,
obliczana jest skumulowana frekwencja. Na skumulowaną frekwencję danego pojęcia składa się liczba jego wystąpień (frekwencja) w korpusie oraz skumulowana
frekwencja jego hiponimów. Ponadto spośród pojęć połączonych relacją synonimii wybiera się synonim o największej skumulowanej frekwencji i dodaje do jego
skumulowanej frekwencji skumulowaną frekwencję wszystkich jego synonimów.
W ostatnim kroku wybiera się N pojęć o największej skumulowanej frekwencji,
gdzie N oznacza liczbę deskryptorów, na które będą zamieniane wszystkie pojęcia występujące w dokumentach. Każde pojęcie w sieci semantycznej będzie
zatem posiadać deskryptor, którym może być to pojęcie (jeśli jego skumulowana frekwencja jest wystarczająca, by znalazło się w zbiorze N pojęć o najwyższej skumulowanej frekwencji) lub taki hiperonim pojęcia, że jego skumulowana
frekwencja jest wystarczająca, aby hiperonim ten znalazł się w zbiorze N pojęć
o najwyższej skumulowanej frekwencji. W tym drugim przypadku poruszanie się
w górę hierarchicznego drzewa pojęć uporządkowanych relacją hiperonimii trwa
aż do znalezienia hiperonimu spełniającego warunek odpowiednio dużej skumulowanej frekwencji. W celu zastosowania kompresji dziedzinowej zostały użyte
korpusy dokumentów z wybranych dziedzin (informatyki, prawa, medycyny).
Natomiast dla kompresji ogólnej zastosowano korpus języka polskiego IPI PAN16.
Dzięki zastosowaniu kompresji semantycznej procedura porównania dokumentów jest niewrażliwa na zabiegi stylistyczne parafrazujące wybrane sentencje
w tekście, polegające na wymianie pojęć na pojęcia synonimiczne lub bliskoznaczne.

1.4. Indeksowanie i algorytm SHAPD2
Wiele metod w procesie przetwarzania dokumentów tekstowych stosuje procedurę wygładzania tekstu, a w jej ramach: analizę morfologiczną, identyfikację pojęć, ujednoznacznianie pojęć polisemicznych i kompresję semantyczną17.
16
Korpus IPI PAN jest dostępny w Internecie pod adresem http://www.korpus.pl; A. Przepiórkowski, Korpus IPI PAN. Wersja wstępna, Wyd. IPI PAN, Warszawa 2004.
17
A. Mykowiecka, Inżynieria lingwistyczna: komputerowe przetwarzanie tekstów w języku naturalnym, Wyd. PJWSTK, Warszawa 2007.
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W systemie SOWI zastosowano unikalne metody indeksowania przetwarzanych
dokumentów tekstowych oraz wysoce wydajne nowatorskie algorytmy wyszukiwania długich wspólnych sekwencji, które są niewrażliwe na zmianę szyku
pojęć w przetwarzanych dokumentach oraz na wystąpienie lub niewystąpienie
sekwencji kilku odmiennych pojęć w długich sentencjach. Taki system dysponuje
metodami, które pozwalają wykrywać zapożyczenia zarówno w zadaniu ustalania
źródła zapożyczeń dla podejrzanego dokumentu, jak i w zadaniu polegającym na
ochronie powierzonych systemowi dokumentów. To drugie zadanie ma odmienny model biznesowy i jest ważne dla autorów na tyle wartościowych artykułów
i opracowań, które umieszczają w Internecie, że pragną chronić swój dorobek
intelektualny. Bardzo często artykuły takie po umieszczeniu w Internecie są kopiowane w całości lub części z naruszeniem praw autorskich. Dlatego zadaniem
systemu ochrony własności intelektualnej powinno być okresowe sprawdzanie
w Internecie, czy pojawiły się artykuły na tyle podobne do chronionych przez
system dokumentów, że bezsporne jest naruszenie praw autorskich. W tym celu
system został wyposażony w specjalnie opracowane heurystyki pobierające z Internetu dokumenty podobne tematycznie do dokumentów chronionych, które są
analizowane pod względem podobieństwa długich sekwencji pojęć z chronionymi
dokumentami. Pobrane z Internetu dokumenty uzupełniają przechowywane przez
system repozytorium dokumenty, powodując że kolejne okresowe sprawdzenie
przeprowadzane dla chronionych dokumentów nie będzie wymagało kolejnego
pobierania ich z Internetu. Każdy chroniony przez system dokument posiada zarówno listę adresów URL dokumentów, którym zezwala się na odwoływanie się
do jego treści (np. legalne kopie), jak i listę adresów URL, z których pobrano już
dokumenty wskazywane przez heurystyki. Tym niemniej uzyskany system nie
jest zamknięty i posługuje się zarówno lokalnym repozytorium, jak i zasobami
całego ogólnie dostępnego Internetu.
Systemy ochrony własności intelektualnej, wykonując swoje zadania, przetwarzają ogromne ilości informacji, na które składa się treść dokumentów przechowywanych w repozytoriach. Zatem sposób indeksowania dokumentów z repozytoriów oraz stosowane algorytmy ustalania podobieństwa w kontekście długich
wspólnych sentencji/fraz w porównywanych dokumentach stanowią kluczowy
czynnik wydajności tych systemów. Stosowane algorytmy powinny ponadto być
niewrażliwe na rozmaite zabiegi parafrazowania tekstu. Z istniejących algorytmów tylko algorytmy z dziedziny programowania dynamicznego spełniają te postulaty, posiadają jednak niemal kwadratową złożoność obliczeniową, co powoduje, że systemy ochrony własności intelektualnej wymagałyby olbrzymiej mocy
obliczeniowej do wykonania swoich zadań na dużych, i stale rosnących, repozytoriach dokumentów18.
J. Hunt, T. Szymanski, A fast algorithm for computing longest common subsequences, „Communications of the ACM” 1977, t. 20, nr 5, s. 350-353; R.W. Irving, op. cit.
18
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Stworzone zatem zostały algorytmy szybsze, które posługują się mechanizmem haszowania dłuższych fragmentów tekstu, w tym opracowany przez Udi
Manbera19 algorytm w-shingling, który został opatentowany przez firmę Google
i jest przez nią stosowany m.in. do eliminowania wielokrotnych duplikatów dokumentów umieszczonych w Internecie. W pracach Alexandra Andoniego i Piotra
Indyka oraz Stevena Burrowsa, S.M.M. Tahaghoghiego, Justina Zobela i Mosesa
S. Charikara20 wprowadzone zostały udoskonalenia do algorytmu w-shingling.
W pracy Moniki Henzinger21 zaproponowano zaś metodę łączącą zalety wcześniejszych rozwiązań w celu poprawy zarówno precyzji, jak i pełności w wyszukiwaniu podobieństw między dokumentami tekstowymi. Wszystkie algorytmy
z rodziny w-shingling nie spełniają niestety postulatu niewrażliwości na zabiegi
parafrazujące oraz zabiegi zmieniające szyk pojęć w dokumencie, a przystosowanie ich powoduje spadek ich wydajności. Dlatego opracowano algorytm SHAPD2
(Sentence Hashing Algorithm for Plagiarism Detection)22 do porównywania dokumentów w celu wykrywania długich wspólnych fraz, który jest niewrażliwy
na stosowanie pojęć synonimicznych w porównywanych dokumentach oraz na
zmianę szyku pojęć w zdaniach porównywanych dokumentów, co jest powszechne w dokumentach napisanych w języku polskim, który należy do języków naturalnych o luźnym szyku zdań o strukturze SVO (Subject-Verb-Object). Algorytm
SHAPD2 charakteryzuje się bardzo dużą wydajnością w ramach algorytmów haszowania tekstu oraz logarytmiczno-liniową złożonością obliczeniową. Algorytm
ten, w odróżnieniu od całej rodziny algorytmów w-shingling, nie posługuje się
haszowaniem fragmentów tekstu o stałej długości, lecz zdaniami wyodrębnionymi z dokumentów tekstowych. Został również uodporniony na sytuacje, w których długie sentencje w dokumentach pozbawione są formy zdań (np. w wieloelementowych wypunktowaniach). Porównanie wydajności algorytmu SHAPD2
z algorytmem w-shingling przeprowadzono w ramach eksperymentów na dużych
korpusach dokumentów tekstowych w języku polskim oraz języku angielskim.
Wyniki pokazane są w tabeli 1 oraz na rysunku 2 utworzonym na podstawie wyników tabeli.
19
U. Manber, Finding similar files in a large file system, w: Proceedings of the USENIX Winter 1994 Technical Conference on USENIX, WTEC’94, Berkeley 1994.
20
A. Andoni, P. Indyk, op. cit., s. 117-122; S. Burrows, S.M. Tahaghoghi, J. Zobel, op. cit.,
s. 151-175; M.S. Charikar, Similarity estimation techniques from rounding algorithms, w: Proceedings of the 34th annual ACM symposium, STOC’02, ACM, New York 2002, s. 380-388.
21
M. Henzinger, Finding near-duplicate web pages: A large-scale evaluation of algorithms,
w: SIGIR ‘06: Proceedings of the 29th annual international ACM SIGIR conference on Research and
development in information retrieval, ACM, New York 2006, s. 284-291.
22
D. Ceglarek, Linearithmic Corpus to Corpus Comparison by Sentence Hashing Algorithm
SHAPD2, w: Proceedings of 5th International Conference on Advanced Cognitive Technologies and
Applications Conference, Xpert Publishing Services, Valencia 2013, s. 12.
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Tabela 1. Porównanie SHAPD2 i w-shingling. Czas porównania n podejrzanych dokumentów
z korpusem 3000 dokumentów źródłowych (w milisekundach)
Algorytm
w-shingling
SHAPD2

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
5680 6654 8581 9478 11967 14864 16899 20242 23200 33955 50586
4608 5114 5820 6374 7125 7213 7527 7818 8437 8656 8742

Źródł o: opracowanie własne.

W systemie SOWI w pierwszym kroku indeksowania stosuje się podział tekstu dokumentu na zdania, a zdania o nadmiernej długości (np. wynikające z wypunktowań) są dzielone na sentencje o zrównoważonej długości. Następnie każde
ze zdań lub sentencji przechodzi przez standardową procedurę wygładzania tekstu, na którą składają się: segmentacja tekstu (tokenization), analiza morfologiczna, eliminacja słów niemających znaczenia informacyjnego, identyfikacja pojęć
wielowyrazowych, ustalenie formy głównej pojęcia oraz ustalenie właściwego
znaczenia pojęć wieloznacznych.
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Rysunek 2. Czas porównania n dokumentów z korpusem 3000 dokumentów źródłowych
(w milisekundach) przy pomocy algorytmu SHAPD2 i w-shingling
Źródł o: opracowanie własne.

Wszystkie kroki wykonywane są zgodnie z regułami danego języka naturalnego. Ostatnim krokiem procedury wygładzania, która przygotowuje dokument
do indeksowania, jest kompresja semantyczna. W efekcie stosowanej dla każdego
dokumentu procedury wygładzania otrzymywany jest abstrakt dokumentu, który podlega indeksowaniu polegającemu na haszowaniu całych sentencji. Metody
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klasyfikacyjne systemu ochrony własności intelektualnej, posługując się takimi
indeksami, pozwalają niezwykle efektywnie przetwarzać ogromne repozytoria
dokumentów tekstowych, czego najlepszym przykładem jest kluczowy algorytm
SHAPD2, który pozwala wyszukać wszystkie długie wspólne sekwencje w dokumentach, porównując ponad pół miliona dokumentów o długości przeciętnego artykułu naukowego w ciągu jednej sekundy przy zastosowaniu przeciętnego
komputera osobistego23.
Przeprowadzono także prace koncepcyjne i eksperymenty nad zastosowaniem
kompresji semantycznej w algorytmie SHAPD2. W wyniku badań udało się wykazać skuteczność procedury wygładzania tekstu z uwzględnieniem kompresji
semantycznej w zadaniu wykrywania zapożyczeń/plagiatów mimo zastosowania
rozmaitych zabiegów parafrazujących oryginalne teksty24. Eksperymenty zostały
przeprowadzone na dostępnym w Internecie korpusie dokumentów skonstruowanym przez Paula Clougha i Marka Stevensona25, w którym dokumenty źródłowe
poddano rozmaitym zabiegom parafrazującym zmieniającym ich treść tak, aby
uzyskać wiele wariantów dokumentów źródłowych różniących się formą, ale nie
znaczeniem. W korpusie tym znalazły się również tak zaawansowane przeformułowania dokumentów źródłowych, że nie można już mówić o plagiatowaniu.
Warto zauważyć, że algorytm SHAPD2 okazał się jedynym stosunkowo odpornym i w niewielkim stopniu klasyfikował te dokumenty jako plagiaty (w zasadzie nie wystąpił tu fałszywy efekt pozytywny, który pojawia się w przypadku
zastosowania konkurencyjnych metod, w tym metody w-shingling, wykorzystującej klucze dla fragmentów tekstu o stałej długości oraz metod ustalających podobieństwo na podstawie współwystępowania zbioru tych samych słów/pojęć).
Finalnym krokiem prac weryfikujących skuteczność algorytmu SHAPD2 z zastosowaniem kompresji semantycznej w zadaniu ustalania zapożyczeń było przeprowadzenie eksperymentu na dużym korpusie dokumentów (próby prowadzono
na skonstruowanym na Uniwersytecie Weimarskim dużym korpusie dokumentów
PAN-PC 1026) zawierającym informację o wzajemnych zapożyczeniach pomiędzy
dokumentami korpusu. Algorytm SHAPD2 osiągnął dobre wyniki, jeśli chodzi
o miary pełności odpowiedzi systemu i jego precyzji, względem konkurencyjnych
metod (analizowana była syntetyczna miara plagDet).
Ibidem.
D. Ceglarek, K. Haniewicz, W. Rutkowski, Robust Plagiary Detection Using Semantic Compression Augmented SHAPD, w: Lecture Notes in Artificial Intelligence, t. 7653: Computational
Collective Intelligence – Technologies and Applications, red. N.T. Nguen, R. Katarzyniak, Springer,
Berlin – Heidelberg 2012, s. 308-317.
25
P. Clough, M. Stevenson, A Corpus of Plagiarised Short Answers, University of Sheffield
2009, http://ir.shef.ac.uk/cloughie/resources/plagiarism\_corpus.html [7.01.2013].
26
Korpus PAN-PC-10 jest dostępny na stronie głównej projektu PAN-PC Uniwersytetu Weimarskiego, http://www.uni-weimar.de/cms/medien/webis/research/corpora/corpus-pan-pc-10.html
[2.02.2013].
23
24
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Wnioski
System SOWI okazał się być efektywnym narzędziem sprawdzającym, czy
analizowany dokument zawiera treści naruszające prawo autorskie. Umożliwia
on odnalezienie fraz sformułowanych w odmienny sposób z użyciem innych pojęć, ale mających takie samo znaczenie semantyczne (reprezentujących tę samą
myśl). Dzięki temu system jest niewrażliwy na zabiegi stylistyczne parafrazujące
wybrane sentencje w tekście, polegające na wymianie pojęć na pojęcia synonimiczne lub bliskoznaczne. Zaprojektowany algorytm SHAPD2, wykorzystujący
kompresję semantyczną, okazał się niezwykle skuteczny w wykrywaniu plagiatów, a zarazem odporny na wykrywanie fałszywie pozytywnych plagiatów, co
stanowi o jego przewadze nad innymi rozwiązaniami. Warto zaznaczyć, że poza
użyciem systemu SOWI w charakterze narzędzia do wykrywania plagiatów, może
on służyć jako system monitorujący czy wrażliwe dla danej organizacji dane nie
wydostają się poza nią.
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Intellectual property protection enhanced
by semantic knowledge representation structures
Summary. The article presents the architecture and functionality of Semantically Enhanced
Intellectual Property Protection System SOWI developed by the author. The SOWI system uses an
extensive set of semantic net algorithms for the Polish and the English language which allows to
detect the similarities between the two documents compared at a level far beyond a of simple text
matching. The SOWI benefits both from using a local document repository and from Web-based
resources. The main focus of this work is to give the reader an overview of the system’s architecture,
applied mechanisms and some recent results.
Key words: knowledge management, intellectual property protection, plagiarsim detection,
knowledge representation structures
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Kierunki i cele singlowych
wyjazdów turystycznych w Polsce

Streszczenie. Opracowanie dotyczy analizy rynku turystyki singli wyjeżdżających na wypoczynek w kraju, który stanowi nowy rynek turystyczny w Polsce, znany już w Europie i na świecie.
Prezentowane zjawisko jest stosunkowo nowe i nie zostało jeszcze poddane pogłębionej analizie.
Do zebrania materiału badawczego zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i technikę wywiadu. Badania przeprowadzono na przełomie 2010 i 2011 r. w grupie 340 uczestników różnych imprez turystycznych adresowanych wyłącznie do singli. Dokonano analizy głównych celów, jakimi
kierują się badani przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie w zorganizowanym wyjeździe turystycznym. Przedstawione kierunki wyjazdów oraz ich programy dowodzą, że polski singiel jest zainteresowany aktywnym, dobrze zorganizowanym wypoczynkiem w towarzystwie osób podobnych
do siebie i mających zbliżone zainteresowania. Cele związane z poznaniem partnera i stworzenia
stałego związku są w tym przypadku marginalne i nie odgrywają większej roli przy podejmowaniu
decyzji wyjazdowej, zarówno w grupie samotnych kobiet, jak i mężczyzn.
Słowa kluczowe: singlowe wyjazdy turystyczne, samotni, aktywny wypoczynek, single

Wstęp
Turystyka podlega ciągłym zmianom od początku jej uprawiania przez społeczeństwo, czego wynikiem jest różnorodność oferty imprez turystycznych, które
odpowiadają na nowe potrzeby jej uczestników. W celu odpowiedniego realizowania pragnień klientów sektor turystyczny dokonuje ciągłych badań rynku za
pośrednictwem specjalistycznych instytucji analizujących procesy globalne obejmujące tę działalność. Nowym wyzwaniem dla touroperatorów w naszym kraju
jest grupa osób samotnych, które pragną aktywnie wypoczywać w towarzystwie
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osób o podobnych zainteresowaniach. Wyniki przeprowadzonych badań wykażą
główne kierunki ich wyjazdów na terenie Polski. Dokonana też zostanie analiza
celów wyjazdów oraz podstawowych oczekiwań klientów tego sektora turystycznego. Prowadzone prace badawcze związane są ze zmianami demograficznymi
zachodzącymi na świecie, a tym samym i w Polsce, które informują, że dotychczasowy model życia i przymus społeczny związany z zakładaniem rodziny podlega zmianom, w związku z czym zwiększa się liczba osób żyjących pojedynczo.
Polski rynek turystyczny nadal jest w fazie tworzenia odpowiedniej oferty wypoczynkowej dla osób samotnych. Pomimo znacznej ich liczby (20% dorosłych
Polaków to single)1 niewiele firm jest przygotowanych do realizacji oczekiwań
tej grupy klientów. Osoba żyjąca samotnie nie budzi już bowiem negatywnych
odczuć, ale stanowi obiekt zainteresowania różnych sektorów gospodarczych,
które tworzą dla niej specjalne oferty produktowe. Dzięki poznaniu celów wyjazdów oraz możliwości finansowych polskich singli sytuacja tej grupy osób może
znacząco się zmienić, czego efektem będzie zwiększająca się oferta firm branży
turystycznej dla tego typu klientów.

1. Nowy rynek – nowe wyzwania sektora turystycznego
w Polsce
Sektor turystyczny obejmuje zespół wielowymiarowych zjawisk i może być
rozpatrywany przez pryzmat działań psychologicznych, społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i kulturowych2. Tak szeroki zakres przedmiotowy turystyki
wymaga jednoznacznego jej zdefiniowania, co ułatwi interpretację zjawisk w niej
zachodzących. Pochodzenie etymologiczne słowa „turystyka” jest związane z językiem francuskim i funkcjonującym w nim słowem tour, oznaczającym pierwotnie podróż, przejażdżkę. Początkowo nazywano tak wyprawy młodych Anglików
podróżujących po kontynencie europejskim w celach poznawczych i edukacyjnych. Zjawisko to odnosiło się do ówczesnej arystokratycznej młodzieży i co ciekawe – tylko do mężczyzn.
Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Turystycznej (United Nations
World Tourism Organization – UNWTO) „turystyką nazywamy ogół czynności
osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub
innych nie dłużej niż przez rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem”3. Współczesne definicje turystyki obejmują znacznie szerszy obszar działania jej uczestników niż to, co określano nią w początkowej fazie jej rozwoju.
1
2
3

Serwis internetowy Sympatia.pl: www.sympatia.onet.pl.
K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 2004, s. 33.
The World Tourism Organization (UNWTO): www.unwto.org.
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Przemiany społeczno-gospodarcze, jakie dokonały się w Polsce w okresie
ponad 20 lat, począwszy od 1989 r., doprowadziły do ukształtowania się w społeczeństwie m.in. nowej grupy społecznej – singli. Społeczeństwo polskie jest
w dużej mierze przywiązane do tradycji oraz do sprawdzonego stylu życia, zgodnego z konserwatywnymi zasadami. Taki stan rzeczy utrzymywał się do momentu
transformacji ustrojowej naszego kraju i otwarcia granic. Duże zmiany nastąpiły
wraz z przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej, co znacznie zwiększyło kontakty i możliwości podróżowania, już nie tylko w celach turystycznych,
poznawczych czy edukacyjnych, ale również ekonomicznych. Wzorce kulturowe
związane z potrzebą samorealizacji oraz zaspokajaniem innych indywidualnych
potrzeb spowodowały zmiany w dotychczasowym modelu życia społecznego. Potrzebą pierwszego rzędu w tym okresie, realizowaną poprzez wyjazdy, stały się
sukcesy edukacyjne i zawodowe, które umożliwiają rozwój osobistych zainteresowań, niezwiązanych z zakładaniem rodziny. Inną grupę pojedynczych turystów
stanowią osoby spełnione w rodzinie, zawodowo i społecznie, o dużym potencjale
sił witalnych, pragnące indywidualnie wypoczywać. Polski rynek usług turystycznych zaczął identyfikować te grupy społeczne w końcu lat 90. XX w. Intensywne
tworzenie specjalnej oferty wyjazdowej dla singli rozpoczęło się w 2000 r. Początkowo oferta ta była bardzo uboga, a grupa klientów nie do końca zidentyfikowana.
Propozycje sposobów opracowywania programów i oferty dla nowych klientów
można było znaleźć w firmach działających w Stanach Zjednoczonych, Australii,
a także w Niemczech, Francji, krajach skandynawskich czy Anglii – kolebce ruchu
turystycznego. W tych krajach omawiane procesy społeczne nastąpiły znacznie
wcześniej niż w Polsce, co pozwoliło na wprowadzenie na tamte rynki nowej oferty produktowej skierowanej do indywidualnych turystów. Centrum Badania Opinii Społecznej w 2008 r. opublikowało wyniki badań dotyczące życia małżeńskiego i rodzinnego w Polsce, z których wynika, że 13% dorosłych Polaków w wieku
25-50 lat stanowią osoby żyjące samotnie4. Informacje te obrazują nowe zjawisko,
które będzie miało znaczący wpływ na charakter tworzenia usług i produktów
turystycznych. Przeprowadzone badania wykazały, że 48% ankietowanych osób
jako podstawowy powód życia „w pojedynkę” podaje obawę przed nieudanym
związkiem. Kobiety w 40% obawiały się problemów związanych z rozwojem
własnej kariery zawodowej. Z kolei najważniejszym powodem bycia kawalerem/
panną był wybór wolności i życia bez zobowiązań wobec drugiej osoby. Takiej
odpowiedzi udzieliło 53% badanych mężczyzn i 36% kobiet. Z badań dotyczących kwestii odkładania decyzji o małżeństwie wynika, że 57% badanych zdecydowanie lub częściowo akceptuje to zjawisko. Ankietowane osoby w zaledwie
4% stwierdziły, że życie singla jest ciekawsze od życia osób będących w stałych
R. Boguszewski, Kontrowersje wokół różnych zjawisk dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2008, s. 13.
4
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związkach. Akceptację decyzji o życiu w pojedynkę wyraziło łącznie 23% raczej i zdecydowanie popierających tego typu zachowanie społeczne osób. Zachowaniom takim sprzeciwiło się natomiast 66% badanych. Przeciwnikami życia
w pojedynkę okazały się głównie osoby mające ponad 65 lat, słabo wykształcone
i w większości mieszkające na wsi. Dokonując szczegółowej analizy środowiska
singli, można wyodrębnić grupę osób pomiędzy 25. a 50. rokiem życia, niemających stałych partnerów, z którymi tworzą wspólne gospodarstwo domowe, jaką
stanowi zaledwie 6% Polaków5.
Wśród firm turystycznych oferujących produkty turystyczne dla singli wyróżniają się niewielkie organizacje, których produkty są dostosowane do potrzeb
tej grupy klientów. Touroperatorzy, posiadający duży potencjał finansowy i obsługujący rynki międzynarodowe, nie mają kompleksowej oferty dla singli. Oferowane przez nich produkty można traktować jako rodzaj podróży masowych,
skierowanych do wszystkich. Osoba samotna ma jednak znacznie większe potrzeby związane z samorealizacją i kontaktem z otoczeniem. W przypadku takiego
klienta turystycznego niezbędne jest opracowanie ciekawego programu połączonego z formą dyskretnej, nienatarczywej integracji. Większość ludzi, a zwłaszcza
osoby żyjące samotnie, oczekuje indywidualnego zainteresowania. W przypadku
świadczenia usług turystycznych jest to niezbędne, by osiągnąć odpowiednią jakość. Touroperatorzy organizujący w Polsce wyjazdy dla singli stanowią niewielki odsetek wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarczych tego sektora.
Nowe formy komunikacji pozwalają im oferować i z powodzeniem sprzedawać
swoje produkty na terenie całego kraju, a także za granicą. Oferta turystyczna dla
singli znajduje się również na portalach tematycznych, których liczba po 2005 r.
znacząco wzrosła, choć obecnie na rynku liczą się zaledwie cztery z nich. Publikacje i oferty na nich zamieszczane mają duże znaczenie dla odbiorców, którzy
w znacznej mierze kreują ich treści. Dzięki tego typu rozwiązaniom oferta turystyczna dla singli jest w bezpośredni sposób przekazywana do zainteresowanych
nią. W przypadku sprzedaży usług turystycznych kontakt osobisty przy sprzedaży
produktów nie jest konieczny, jednak sama organizacja i realizacja usługi turystycznej wymaga od organizatora odpowiedniego kontaktu z grupą i najwyższego
poziomu obsługi. Małe biura podróży z racji specyfiki swego działania i łatwości komunikacji wewnętrznej mogą w indywidualny sposób obsługiwać swoich
klientów (zwłaszcza osoby samotne), którzy wymagają szczególnego podejścia
i taktu.
Znaczące są tu badania przeprowadzone przez TNS Pentor w 2011 r. na zlecenie serwisu internetowego Sympatia.pl6, w których zdefiniowano polskiego singla. „Według przyjętej definicji singlami w Polsce są osoby żyjące w pojedynkę
5
6

Ibidem, s. 10-14.
www.sympatia.onet.pl.
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powyżej 25. roku życia. Singlami są też częściej kobiety oraz osoby w wieku
dojrzałym. Ustalono, iż 7 na 10 tych osób identyfikuje się z określeniem »singiel«”7. Badaniem objęto reprezentatywną grupę Polaków. Wyniki wykazały,
że 60% polskich singli stanowią kobiety oraz osoby, których średnia wieku nie
przekracza 54 lat. Przedstawione wyniki zawierają istotne informacje na temat
możliwości rozwoju rynku usług turystycznych i wskazują, że za główną zaletę
bycia samotnym badani uważają wolność podejmowania decyzji o wyjazdach,
natomiast za największą wadę – brak towarzystwa.

2. Założenia badawcze
Głównym problemem badań było ustalenie czynników i aktualnej popularności turystki singlowej w Polsce oraz trendów jej rozwoju, a celem pracy – diagnoza aktualnego stanu i prognozy dotyczące tego obszaru turystyki w Polsce.
Problem i cel badań pozwoliły sformułować następujące pytania badawcze:
1. Jaka jest aktualna oferta turystyki singlowej w Polsce?
2. Czy istnieją specjalistyczne jednostki turystyczne w Polsce zajmujące się
turystyką singlową ?
3. Jaka grupa demograficzno-społeczna jest zainteresowana takim rodzajem
wypoczynku i jakie są najbardziej istotne cele i oczekiwania jej uczestników?
4. Które obszary turystyczne są najbardziej popularne wśród respondentów?
W celu przedstawienia zasadniczego kierunku i rodzaju oferowanych usług
turystycznych skoncentrowano się na kilku podstawowych programach wyjazdowych oferowanych i wybieranych przez singli. Podczas tych imprez prowadzono zajęcia tematyczne w zależności od miejsca, gdzie się odbywały. Miały
one na celu zaangażowanie wszystkich uczestników w działania, a tym samym
powodowały naturalną integrację. Wyjazdy nad Bałtyk miały m.in. w programie
zajęcia fitness, salsę, odnowę biologiczną oraz liczne wyprawy piesze po okolicy.
Szczególnie interesujące były piesze wyprawy wzdłuż wybrzeża morskiego, które
integrowały uczestników bez względu na wiek. Program był wzbogacony o zajęcia na krytym basenie, co umożliwiło uczestnikom korzystanie z uroków kąpieli
wodnych bez względu na aurę panującą na zewnątrz.
Oferta wyjazdów górskich była skierowana do osób preferujących wycieczki
piesze oraz zainteresowanych zwiedzaniem i poznawaniem nowych miejsc. Podczas tego rodzaju imprez grupa naturalnie i skutecznie się integrowała. Wycieczki górskie pod względem poziomu trudności były dostosowane do możliwości
fizycznych większości uczestników. Za bezpieczeństwo i prawidłowe przeprowadzenie wypraw odpowiedzialni byli przewodnicy górscy, specjalnie wybrani,
mający odpowiednie cechy charakteru, dzięki którym mogli w najlepszy sposób
7

www.sympatia.onet.pl/tips/bardzo-nietypowy-polak,4856494,singles-detail.html [27.09.2011].
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motywować innych oraz minimalizować ewentualne konflikty. Byli to niekwestionowani liderzy, co ułatwiało zrealizowanie programu wycieczki mimo różnego stopnia zaangażowania turystów. Wszyscy uczestnicy zainteresowani byli
wysiłkiem fizycznym oraz doznaniami estetycznymi związanymi z poznawaniem
ciekawych miejsc. Uzupełnieniem programu wyjazdowego w Karkonosze były
dwie wycieczki autokarowe: jedna do Pragi jako wzbogacenie programu przez
przedstawienie uczestnikom najciekawszych miejsc stolicy Czech, druga związana z tematyką górską – do Skalnego Miasta w Aderspachu. Program był tak
opracowany, by uczestnicy wyjazdu nie mieli zbyt dużo niezorganizowanego czasu wolnego. Ważnym założeniem programowym wszystkich tego typu wyjazdów
jest czas ich trwania. Imprezy dla singli trwały 7 dni, co wymusiło na organizatorach przygotowanie atrakcyjnych programów i profesjonalnej ich realizacji przez
specjalistów z zakresu animacji.
Hipoteza pracy jest taka, że turystyka singlowa jest w początkowej fazie popularności i organizacji w Polsce, a są nią zainteresowane w głównej mierze kobiety.

3. Materiał i metody badań
Materiał badawczy stanowiła grupa uczestników wyjazdów zorganizowanych
na terenie Polski, będących głównie osobami żyjącymi samotnie.
Określenie szczegółowych pytań badawczych pozwoliło na przygotowanie
procedury badań w zakresie metod, technik i narzędzi badawczych do zebrania
obszernego materiału badawczego. Badania prowadzono od maja do listopada
2011 r. metodą sondażu diagnostycznego, przy wykorzystaniu technik badawczych w postaci wywiadu, analizy dokumentów i obserwacji. Główną techniką
badań był wywiad prowadzony przez pracowników biura podróży podczas oferowania imprez turystycznych i przez animatorów realizujących imprezy wyjazdowe dla singli. Tego rodzaju badania są pracochłonne i wymagają od prowadzących dużego taktu, szczególnie podczas wywiadu z uczestnikami imprez
turystycznych.
Nowa grupa klientów turystycznych podlega ciągłym zmianom, co wykaże
analiza w różnych obszarach. Definiowanie problemów związanych z turystyką
singli w głównej mierze wynika z kierunków wyjazdów, jakie oni wybierają. Naszym obszarem badawczym były wyjazdy organizowane na terenie Polski. Istotna była dla nas informacja o miejscach zamieszkania osób żyjących samotnie
(miasta, małe miejscowości, wsie). Do analizy wykorzystano standardowo pozyskiwane informacje od klientów podczas oferowania produktu turystycznego
przez pracownika biura. Określając strukturę badanych osób, wyszczególniono
dwa dodatkowe parametry dotyczące płci.
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4. Analiza wyników – charakterystyka badanej zbiorowości
i organizacja badań
Badanie przeprowadzono w okresie od 1 maja do 30 listopada 2011 r. w grupie 340 osób (N  = 340) zainteresowanych wyjazdami turystycznymi dla singli,
organizowanymi przez jednego touroperatora na terytorium Polski. W badanej
grupie było 250 kobiet (74%) i 90 mężczyzn (26%). Wszyscy badani to obywatele
Polski, na stałe mieszkający w naszym kraju w bardzo dużych miastach – powyżej 100 tys. mieszkańców (120 kobiet i 50 mężczyzn), w mniejszych – od 10 do
100 tys. mieszkańców (96 kobiet i 31 mężczyzn), poniżej 10 tys. mieszkańców
(14 kobiet i 4 mężczyzn) i na wsi (20 kobiet i 5 mężczyzn).
Wykres 1. Liczba uczestników krajowych imprez turystycznych dla singli
w odniesieniu do miejsca zamieszkania
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Źródł o: opracowanie własne na podstawie wywiadu (N = 340).

5. Analiza preferowanych kierunków i miejsc wyjazdów
Prowadząc badania tego obszaru rynku turystycznego, wyodrębniono trzy
podstawowe kierunki wyjazdów singli na terenie Polski. W celu czytelnego wyboru miejsc wypoczynku przez ankietowanych wyróżniono trzy regiony: góry,
Morze Bałtyckie oraz inne miejsca, do których zaliczono Wrocław, Szklarską Porębę i Zakopane (wyjazdy weekendowe). W ramach regionu morskiego nie dokonano dodatkowego podziału z uwagi na to, że imprezy odbywały się głównie
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w Mielnie, na wybrzeżu środkowym, natomiast w obszarach górskich wyróżniono trzy miejsca: Sudety, Tatry i Bieszczady. Taki podział pozwolił na określenie
preferencji wyboru miejsca wypoczynku osób samotnych. Ciekawe wyniki otrzymano, dokonując porównania tych wyborów oddzielnie w grupie kobiet i mężczyzn. Zarówno panie, jak i panowie w większości wybrali aktywny wypoczynek
w polskich górach, natomiast imprezy organizowane nad morzem nie cieszyły
się większym zainteresowaniem panów, w przeciwieństwie do samotnych pań.
Mężczyźni wykazali znaczne zainteresowanie innymi wyjazdami, wśród których
znalazł się weekend we Wrocławiu, co można interpretować jako chęć spędzania
czasu wolnego w sposób aktywny, krótkotrwały, umożliwiający zaspokajanie indywidualnych potrzeb (wykresy 2 i 3).
Wykres 2. Kierunki wyjazdów osób samotnych w Polsce
od maja do listopada 2011 r.
kobiety
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadu (N = 340).

W celu zobrazowania preferencji wyjazdowych osób samotnych przeprowadzono badania ilościowe na wybranej próbie badawczej. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują przewagę zainteresowania wyjazdami w góry, co może również świadczyć o celach towarzyskich i aktywności ruchowej uczestników tego
rodzaju wyjazdów.
Wybór wyjazdów organizowanych w obszary górskie uwzględniał preferencje
uczestników, zgłaszane przez nich w czasie spotkań informacyjnych u organizatora. Na tej podstawie dokonano wyboru trzech regionów górskich: Sudety, Tatry
i Bieszczady do realizacji wyjazdów dla singli w 2011 r. Największym zainteresowaniem cieszyły się Sudety, zwłaszcza w grupie kobiet, natomiast mężczyźni
wybierali na pierwszym miejscu Tatry. Bieszczady zaś cieszyły się najmniejszym
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zainteresowaniem wśród badanych turystów. Wyprawy w Tatry charakteryzowały się dużym stopniem trudności, związanym ze spacerami po szlakach górskich
o znacznych różnicach wysokości, długich odcinkach marszowych, bez możliwości częstych odpoczynków. W Sudetach i Bieszczadach program wycieczek był
łatwiejszy i mniej wymagający pod względem przygotowania fizycznego. Mimo
to wyprawy te cieszyły się sporym zainteresowaniem.
Przeprowadzona analiza obejmowała pytania i problemy związane z celami,
jakimi kierują się badani, wybierając imprezy turystyczne. Wyniki badań wykazały jednoznacznie, iż cele związane z poszukiwaniem partnera są marginalne
i nie mają w przypadku wyjazdów turystycznych większego znaczenia (1% kobiet
i 1% mężczyzn). Główny cel wyjazdów to rozwój zainteresowań (22% mężczyzn
i 48% kobiet). Cele towarzyskie dominują w grupie kobiet, wśród których jako
istotne wybrało je 41%, podczas gdy mężczyzn 34%. Za najważniejszy cel swoich
wyjazdów 43% mężczyzn (a 10% kobiet) uznało wypoczynek (wykres 3).
Wykres 3. Cele wyjazdów turystycznych osób samotnych w Polsce
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Źródł o: opracowanie własne na podstawie wywiadu (N = 340).

Preferencje i kierunki podróżowania polskich singli zostały określone. Istotny
był następnie dobór grupy osób, które uczestniczyły w imprezach turystycznych
dla samotnych. Analizowana grupa była zainteresowana aktywnym spędzaniem
czasu wolnego, co przełożyło się na wyniki badań. Preferowała ponadto zorganizowane formy wypoczynku, co wskazuje na potrzebę przebywania w towarzystwie osób o podobnych zainteresowaniach, umożliwiających rozwijanie własnych pasji poznawczych.
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Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzona analiza potwierdziła hipotezę badawczą. Na podstawie uzyskanych wyników badań wykazano, że singlami w Polsce są głównie kobiety
mieszkające w dużych miastach, powyżej 100 tys. mieszkańców, zainteresowane
aktywnym spędzaniem czasu wolnego, najczęściej w górach. Większość mężczyzn to również mieszkańcy dużych miast, w 43% zainteresowani wypoczynkiem, który uznali za nadrzędny cel swoich wyjazdów. Równie istotnym motywem wyboru przez nich imprezy turystycznej był cel towarzyski, który u kobiet
był tak samo ważny. Wypoczynek jako cel wyboru podróży wybrało 25% ankietowanych kobiet. Wynika z tego, iż mimo braku zainteresowania poznaniem
partnera (zaledwie 1% kobiet i 1% mężczyzn podało taką odpowiedź) towarzystwo osób o podobnych zainteresowaniach traktowane jest jako jeden z istotnych
celów wyjazdów. Dobrym towarzystwem podczas imprezy wypoczynkowej
w podejmowaniu decyzji o jej wyborze kieruje się 41% kobiet i 34% mężczyzn.
W wyniku badań odpowiedziano na postawione pytania badawcze, określając, iż
aktualna oferta turystyki singlowej w Polsce jest atrakcyjna i swoim zasięgiem
obejmuje najważniejsze obszary turystyczne naszego kraju. Tego rodzaju turystyką zajmują się głównie wyspecjalizowane biura podróży, których liczba wciąż
jest niewielka. Singlowymi imprezami turystycznymi zainteresowane są przede
wszystkim kobiety mieszkające w miastach, których celem wyjazdów był rozwój
zainteresowań oraz cele towarzyskie. Najpopularniejszym obszarem wyjazdów
wśród uczestników badania okazały się polskie góry, co było związane z aktywnym wypoczynkiem.
Dobór usług i odpowiedni program przygotowany przez organizatorów pozwalają na zorganizowanie interesującej zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn imprezy turystycznej. Wyniki badań przedstawione dzięki przeprowadzonej diagnozie mogą przyczynić się do skutecznego poszukiwania odbiorców tego rodzaju
usług przez touroperatorów.
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Single trips in Poland – Destinations and Purposes
Summary. The study involves tourist market analysis performed with regard to single travellers choosing domestic destinations. The market, already recognized in Europe and in the world,
has been winning popularity in Poland as well. The new phenomenon is neither given much attention, nor has it been investigated thoroughly so far. Diagnostic survey method and interviews were
applied to collect data for the study. The survey was carried out at the turn of 2010 and 2011 in
the group of 340 respondents participating in diverse tourist events designed exclusively to single
travellers. The analysis focuses on the respondents’ rationale for their decisions to choose an organised tourist event. The presented destinations and the holiday programmes indicate that a Polish
single holidaymaker is interested in a well planned active leisure activities in the company of alike
travellers who share their interests. At the same time both male and female single travellers do not
expect to meet their future partner or to find a lasting relationship when choosing a tourist event.
Key words: single tourist trips, the singles, active leisure, single
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kierunku Turystyka i Rekreacja
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Streszczenie. Opracowanie traktuje o zachowaniach rekreacyjnych studentów kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Jego celem jest określenie społeczno-demograficznego profilu badanej grupy. Respondenci – studenci II roku WSB określali parametry składające się na pojęcie zachowań rekreacyjnych: uprawiane sporty rekreacyjne, częstotliwość
podejmowania aktywności ruchowej, towarzystwo, motywy, a także dokonywali oceny własnej
sprawności fizycznej. Literatura przedmiotu określa, jakie czynniki mają wpływ na efektywność
pracy specjalistów w dziedzinie rekreacji. Analiza poniższych badań pozwoli udoskonalać treści
programowe przedmiotów specjalistycznych, co może mieć korzystny wpływ na jakość kształcenia
przyszłej kadry zatrudnianej w turystyce i rekreacji.
Słowa kluczowe: turystyka, rekreacja, zachowania rekreacyjne, studenci, Wyższa Szkoła Bankowa

Wstęp
Od roku akademickiego 2007/2008 we wrocławskiej Wyższej Szkole Bankowej kształci się na poziomie licencjackim studentów na kierunku Turystyka i Rekreacja. Program kształcenia stworzony przez nauczycieli akademickich WSB
oparty był na standardach kształcenia na kierunku TiR określonych przez MNiSW
w rozporządzeniu z dnia 12 lipca 2007 r.1 Standardy te precyzują na wstępie kwalifikacje absolwenta. Absolwent powinien być gotowy m.in. do podejmowania
działalności w zakresie turystyki i rekreacji, mając umiejętności organizowania
1

Dz. U. nr 164, poz. 1166, zał. 108.
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pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, a także
przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców.
Absolwent powinien być przygotowany do pracy w biurach podróży, hotelach,
ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji
i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa
rolniczego, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych,
fundacjach i stowarzyszeniach. Obecnie standardy kształcenia zostały zastąpione
Krajowymi Ramami Kwalifikacji, które określają efekty kształcenia (w zakresie
wiedzy, umiejętności i kompetencji) oraz kwalifikacje zdobywane w polskim systemie szkolnictwa wyższego2.
Istotna część kwalifikacji zawodowych wynikających ze standardów kształcenia była związana z rekreacją, w tym rekreacją ruchową. Standardy te natomiast w ograniczonym stopniu wymagały od uczelni umieszczania w programach
nauczania przedmiotów stricte „rekreacyjnych”. Spośród siedmiu przedmiotów
podstawowych tylko dwa – fizjologia i psychologia – były bezpośrednio związane
z rekreacją ruchową. Natomiast w grupie dwunastu przedmiotów kierunkowych
zjawisko rekreacji omawiały Podstawy rekreacji i Pedagogika czasu wolnego.
Uzasadnione stało się określenie standardów kształcenia głównie w kategoriach
ekonomiczno-geograficznych. Dzisiaj uczelnie mają swobodę w tworzeniu programów kształcenia. Mogą więc dostosowywać treści i wynikające w nich efekty
kształcenia do proponowanej sylwetki specjalisty w dziedzinie turystyki i rekreacji. Należy jednak zadać pytanie: Jak przygotować studenta do pracy w sektorze
rekreacyjnym? Odpowiedź jest przypuszczalnie jedna: trzeba bazować na indywidualnej charakterystyce studenta jako osoby aktywnej fizycznie w czasie wolnym,
starać się go w różnorodny sposób kształcić w kierunku rekreacji, licząc na jego
kreatywność w przyszłej pracy.
Efekty kształcenia specjalistów rekreacji widoczne są w sposobie i jakości
świadczonych przez nich usług. Zadaniem specjalisty – animatora rekreacji jest
przede wszystkim oddziaływanie na osobowość drugiego człowieka. Charakterystyczna dla tego zawodu jest również praca z różnymi grupami wiekowymi, osobami różnej płci, a także o różnym poziomie sprawności fizycznej. Skuteczność
takiego oddziaływania zależy od predyspozycji osobowościowych, odpowiedniej
wiedzy oraz umiejętności posiadanych przez specjalistę rekreacji3.

2
Zagadnienie regulują: ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. nr 84, poz. 455 oraz rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji
dla Szkolnictwa Wyższego, Dz. U. nr 253, poz. 1520.
3
A. Dąbrowska, Kompetencje instruktora rekreacji ruchowej, w: Zarys teorii rekreacji ruchowej, red. A. Dąbrowski, Almamer, Warszawa 2006.
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Celem badań była diagnoza zachowań rekreacyjnych studentów II roku kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz
określenie sylwetki społeczno-demograficznej uczestnika badań.
Uzyskany materiał może mieć duże znaczenie m.in. dla programowania treści przedmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem obozów letnich i innych zajęć
praktycznych, które znajdują się w planie studiów na tym kierunku.
Badania zostały zrealizowane na dwóch obozach letnich w Olejnicy w 2009 r.
W pierwszym obozie (od 30 maja do 6 czerwca) uczestniczyli studenci niestacjonarni wieczorowi, a w drugim (od 7 do 14 czerwca) stacjonarni. Wykorzystano
kwestionariusz ankiety, który składał się z 26 pytań (głównie zamkniętych) dotyczących zachowań rekreacyjnych oraz charakterystyki społeczno-demograficznej
studentów II roku WSB. Ankieta została wypełniona przez studentów w pierwszym dniu obozu. W badaniach uczestniczyło w sumie 130 studentów. Do analizy
statystycznej zakwalifikowano 128 ankiet – 55 studentów niestacjonarnych (43%)
i 73 stacjonarnych (57%).

1. Wyniki badań
Charakteryzując sylwetkę społeczno-demograficzną studenta kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu – uczestnika badań olejnickich – należy podkreślić, że prawie 2/3 badanych stanowiły kobiety
(64,8%). Zdecydowana większość ankietowanych to osoby stanu wolnego (97%).
Pochodzą one głównie z województwa dolnośląskiego (88,3%), zdarzają się jednak i mieszkańcy województw opolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego i śląskiego. Respondenci mieszkają głównie w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (38,4%), a także w miastach i miasteczkach
do 50 tys. (21,9%) oraz na wsi (20,3%).
Czas, który pozostaje studentom po wypełnieniu przez nich obowiązków (domowych, zawodowych, uczelnianych, fizjologicznych), może być przeznaczany
na zajęcia dobrowolne, o charakterze rekreacyjnym4. Rekreacja należy więc do
zachowań wolnoczasowych. Studenci uczestniczący w badaniach mają najczęściej (41,4%) więcej niż 3 godziny czasu wolnego w ciągu dnia roboczego. Nieco
mniej (33,6%) zakwalifikowało się do grupy osób dysponujących od 2 do 3 godzin czasu wolnego dziennie. Studenci stacjonarni mają w ciągu dnia zdecydowanie więcej czasu niż niestacjonarni, co pokazują dane na wykresie 1. Stosunkowo
niewielka grupa osób (6,3%) ma poniżej 1 godziny na własne rozrywki.
Ponad połowa respondentów (53,9%) ma w ciągu dnia wolnego więcej niż
6 godzin czasu wolnego. Występuje tu nieznaczna, aczkolwiek wyraźna różnica
między liczebnością grupy studentów stacjonarnych (56,2%) i niestacjonarnych
4

J. Pięta, Pedagogika czasu wolnego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004.
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Wykres 1. Średnie zasoby czasu wolnego respondentów – studentów WSB
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Wykres 2. Średnie zasoby czasu wolnego respondentów – studentów WSB
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(50,9%). Natomiast rozkład liczebności w grupach mających od 4 do 6 godzin
czasu wolnego jest podobny (wykres 2). Niewielka grupa studentów nie ma czasu
wolnego w ogóle (0,8%) lub ma go niewiele – do 2 godzin (3,9%).
Zapytani o charakter wypoczynku w czasie wolnym studenci kierunku Turystyka i Rekreacja w prawie 2/3 (64,1%) zadeklarowali aktywność fizyczną (wykres 3). Co ciekawe, ci, którzy mają mniej czasu wolnego, czyli studenci niestacjonarni, zdecydowanie częściej (72,7%) podejmują aktywność fizyczną niż
studenci stacjonarni (57,5%). Rozkład jest odwrotny wśród osób deklarujących
przewagę biernych form odpoczynku w czasie wolnym – więcej jest studentów
stacjonarnych (42,5%) niż niestacjonarnych (27,3%). Przedmiotem zainteresowania badaczy był również charakter zachowań w czasie wolnym, choć nie badano
dokładnej struktury tych zachowań.
Wykres 3. Przeważający charakter wypoczynku respondentów – studentów WSB
w czasie wolnym
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Spośród studentów, którzy w czasie wolnym wybierają zachowania bierne,
najwięcej osób ogląda programy telewizyjne (10,1%), czyta książki, czasopisma
(8,6%) oraz spotyka się z przyjaciółmi i rodziną (7,2%). Zauważalne jest, aczkolwiek na stosunkowo niższym poziomie, zainteresowanie możliwościami spędzania czasu wolnego, jakie daje komputer, w tym Internet (5,5%) i gry komputerowe
(3,9%).
Preferencje studentów dotyczące form rekreacji ruchowej uprawianych przez
nich w czasie wolnym są dosyć zróżnicowane (wykres 4). Ranking tych form
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Wykres 4. Formy rekreacji ruchowej preferowane przez respondentów –
studentów WSB w czasie wolnym
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został stworzony na podstawie maksymalnie trzech odpowiedzi (rangowanych)
udzielonych przez respondentów. Jeśli chodzi o formy wymienione na pierwszym
miejscu (jako najważniejsze), była to jazda na rowerze (22,7%), przed pływaniem
(18%), spacerowaniem (16,4%) i grami zespołowymi (14,8%). Po zsumowaniu
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Wykres 5. Motywy podejmowania aktywności fizycznej przez respondentów –
studentów WSB w czasie wolnym
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wszystkich odpowiedzi ankietowanych okazało się, że wśród trzech możliwych
odpowiedzi najczęściej wymieniane są jazda na rowerze (58,6%), spacerowanie
(57%), a w dalszej kolejności pływanie (34,4%), gry zespołowe (29,7%) i bieganie (27,3%).
Analizując motywy podejmowania działalności rekreacyjnej (wykres 5), należy zauważyć, że badani w pierwszym rzędzie traktują aktywność ruchową
jako źródło przyjemności, rozrywki (38,3%), podkreślają także aspekt zdrowotny (18%) i rozwój własnej sprawności fizycznej (13,3%). W sumie (respondenci
mieli możliwość wyboru trzech motywów i ich rangowania) można powiedzieć
o pięciu głównych motywach występujących w odpowiedziach. Przyjemność
i rozrywka są zdecydowanie na pierwszym miejscu (69,5%), następnie rozwój
sprawności fizycznej (53,9%), zdrowie (39,8%), wypoczynek (36,7%) i kształtowanie sylwetki (28,8%). Niewielu studentów wskazało na motywy typu: możliwość funkcjonowania w towarzystwie o podobnych zainteresowaniach (3,1%),
zyskanie uznania, prestiżu (3,1%) i tradycje rodzinne (0,8%).
W zdecydowanej większości na zainteresowania i podejmowanie aktywności fizycznej przez respondentów – studentów WSB miało wpływ środowisko,
w którym dorastali, czyli koledzy i znajomi (40,6%). W tej grupie zauważalna
jest duża różnica między studentami stacjonarnymi (32,9%) a niestacjonarnymi
(50,9%), dla których podwórko było głównym środowiskiem wychowującym do
Wykres 6. Podmioty wpływające na podejmowanie aktywności fizycznej przez respondentów –
studentów WSB w czasie wolnym
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rekreacji (wykres 6). Szkoła i rodzina są na podobnym poziomie (odpowiednio
21,9% i 21,1%). Wśród innych podmiotów wymienianych przez respondentów
najczęściej powtarzały się organizacje społeczne i przyjaciele.
Ponad połowa ankietowanych jest aktywna fizycznie kilka razy w tygodniu
(50,8%) a 1/3 – kilka razy w miesiącu (32,8%). Studenci niestacjonarni z dużo
większą częstotliwością podejmują aktywność fizyczną (wykres 7). Po zsumowaniu wariantu odpowiedzi „codziennie” i „kilka razy w tygodniu” okazało się, że
studentów niestacjonarnych jest 67,3%, a stacjonarnych 52,1%.
Wykres 7. Częstotliwość podejmowania aktywności fizycznej przez respondentów –
studentów WSB w czasie wolnym
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Respondenci deklarują głównie (63,3%) uprawianie form rekreacji fizycznej
przez cały rok. Można zauważyć, że formy wymienione jako te, które upodobali
sobie studenci WSB (wykres 5), pozwalają na całoroczne ich uprawianie. Lato na
rekreację wybiera 27,3%, a wiosnę – 16,4% badanych.
Rekreacja ruchowa podejmowana jest przez respondentów najczęściej w towarzystwie koleżanek, kolegów (53,9%). Niektórzy uprawiają sporty rekreacyjne sami (21,1%) bądź w towarzystwie partnerów lub współmałżonków (16,4%),
a niewielki odsetek badanych – z rodziną (0,8%).
Blisko połowa studentów WSB (47,7%) ma ponad 5-letni staż rekreacyjny.
Są to osoby trwale zainteresowane i uprawiające zadeklarowane formy rekreacji
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ruchowej. Kolejne grupy stanowią badani o stażu od 1 roku do 3 lat (23,4%) oraz
od 3 do 5 lat (14,1%). Należy podkreślić, że studenci niestacjonarni mają dłuższy
staż w rekreacji ruchowej od stacjonarnych (odpowiednio: 54,5% i 42,5% dla
grupy najliczniejszej, ze stażem powyżej 5 lat).
Jeśli chodzi o przeszłość rekreacyjną respondentów, to najwięcej osób zajmowało się grami zespołowymi: piłką siatkową (17,2%), koszykówką (12,5%)
i piłką nożną (10,2%). Popularne było także bieganie (9,4%) i pływanie (7,8%).
Wymieniane były także: boks, szermierka, jazda konna, nurkowanie, unihokej,
strzelectwo, akrobatyka czy wspinaczka.
Studenci stacjonarni, którzy z mniejszą częstotliwością niż niestacjonarni podejmują aktywność fizyczną (wykres 8), w 67,1% są z tej częstotliwości niezadowoleni. Ogólnie większość respondentów (59,4%) jest niezadowolona z tego, jak
często są aktywni fizycznie.
Wykres 8. Zadowolenie z częstotliwości podejmowania aktywności fizycznej
przez respondentów – studentów WSB w czasie wolnym
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Spośród 128 studentów uczestniczących w badaniach 76 (59,4%) jest niezadowolonych z częstotliwości podejmowania aktywności ruchowej. Osoby te jako
główną barierę podają brak czasu (24,2%) oraz brak motywacji (22,7%). Okazuje się, że brak pieniędzy jest przeszkodą tylko dla 6,3% ankietowanych, a brak
sprzętu dla 3,1%. Po stworzeniu rankingu opartego na sumie maksymalnie trzech
rangowanych odpowiedzi (wykres 9), których mogli udzielić badani, okazało się,
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Wykres 9. Czynniki ograniczające podejmowanie aktywności fizycznej przez respondentów –
studentów WSB w czasie wolnym
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że brak motywacji jest najczęściej wymieniany jako bariera rekreacji fizycznej
(46,9%), następnie brak czasu (36,7%) i brak pieniędzy (22,7%).
Sondowano także zainteresowania aktywnościowe studentów. Respondenci,
gdyby stworzono im warunki, najchętniej zajęliby się tenisem ziemnym (11,7%),
jazdą konną i pływaniem (po 10,9%). Wśród najczęściej wymienianych były też:
aerobik (9,4%), sporty walki i wspinaczka (po 8,6%), z oryginalniejszych form
zaś: golf, joga, paralotnie, kitesurfing, karting, paintball, nurkowanie.
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Wykres 10. Ocena własnej sprawności fizycznej przez respondentów –
studentów WSB
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Mimo że respondenci w dużym procencie deklarują uprawianie rekreacji fizycznej w czasie wolnym (64,1%), a ponad połowa z nich (50,8%) ćwiczy, gra,
biega kilka razy w tygodniu, to swój stan sprawności fizycznej określają najczęściej na poziomie średnim (47,7%). Bardzo dobrą ocenę przyznało sobie tylko
8,6% badanych (wykres 10).

Podsumowanie
W 2009 r. zorganizowano pierwsze na kierunku Turystyka i Rekreacja badania, których celem było zdiagnozowanie zachowań rekreacyjnych studentów
II roku oraz określenie sylwetki społeczno-demograficznej uczestnika badań.
W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietową,
a wzięło w nich udział 128 studentów na dwóch obozach – studiów stacjonarnych
(73 osoby) i niestacjonarnych weekendowych (55 osób).
Charakteryzując sylwetkę respondenta, można powiedzieć, że w większości
były to kobiety (64,8%), stanu wolnego (97%), pochodzące z województwa dolnośląskiego (88,3%), mieszkanki Wrocławia oraz miast do 50 tys. mieszkańców
i wsi.
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Badani studenci są aktywni fizycznie (64,1%), głównie jeżdżąc na rowerze
(58,6%) i spacerując (57%). Studenci WSB podejmują deklarowane formy aktywności najczęściej kilka razy w tygodniu (50,8%). Kierują nimi nade wszystko
motywy związane z przyjemnością, rozrywką (69,5%) oraz rozwojem sprawności
fizycznej (53,9%). Wielu z nich ma długi staż rekreacyjny (47,7%) – powyżej
5 lat, w przeszłości uprawiając głównie gry zespołowe (39,9%). Ankietowani
chętnie podjęliby nowe formy rekreacji fizycznej, wśród których najczęściej wymieniali tenis ziemny (11,7%), jazdę konną i pływanie (po 10,9%). Respondenci
uważają, że poziom ich sprawności jest średni (47,7%).
Choć studenci WSB – zarówno stacjonarni, jak i niestacjonarni weekendowi
– w większości deklarują posiadanie znacznych zasobów czasu wolnego w dni
robocze i wolne, to jako jedną z głównych barier podejmowania aktywności rekreacyjnej podają właśnie brak czasu (36,6%).
Spośród uprawianych form rekreacji fizycznej najpopularniejsze są te, które
nie wymagają specjalnego sprzętu i są traktowane w kategoriach tradycyjnych
(a więc bardziej dostępne): jazda na rowerze (58,6%), spacerowanie (57%), pływanie (34,4%), gry zespołowe (29,7%) i bieganie (27,3%).
Respondenci (40,7%) uznali, iż środowiskiem, które najbardziej wpłynęło na
ich zachowania rekreacyjne jest to, w którym dorastali, czyli podwórko. Szkoła
i rodzina są na drugim (21,9%) i trzecim (21,1%) miejscu. Konfrontując te wyniki
z tradycjami rodzinnymi, które tylko jeden badany uznał za ważne w rankingu
własnych motywacji uprawiania rekreacji, nie sposób powstrzymać się od pytania: Czyżby rodzina utraciła pierwszeństwo w uświadamianiu potrzeb i kształtowaniu motywów zachowań wolnoczasowych dzieci i młodzieży? Rodzina jest
przecież podstawowym elementem w wychowaniu do rekreacji. A zatem rekreacja winna pełnić szczególną rolę w życiu rodziny, co doskonale oddaje hasło
Amerykańskiego Stowarzyszenia Rekreacji, które brzmi: „rodzina, która bawi się
razem, jest trwała”5 .
Studenci określili swoją sprawność na poziomie średnim (47,7%). Ich ocena
wydaje się odpowiednia, gdyż zapytani o motywacje uprawiania rekreacji ruchowej wysoko, bo na drugim miejscu, postawili chęć podniesienia własnej sprawności fizycznej (53,9%).
Ankietowani mają za sobą ciekawą przeszłość sportowo-rekreacyjną. Należy
liczyć się z tym, że duża część wymienianych form była związana ze sportem
szkolnym. Najwięcej osób uprawiało gry zespołowe (39,9%), popularne było
także bieganie (9,4%) i pływanie (7,8%), niektórzy zajmowali się boksem, szermierką, jazdą konną, nurkowaniem, unihokejem, strzelectwem, akrobatyką czy
wspinaczką.
T. Wolańska, Rekreacja a codzienne życie w rodzinie, w: Rekreacja i turystyka w rodzinie,
red. T. Łobożewicz, T. Wolańska, PTNKF, Warszawa 1994, s. 8.
5
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Studentów kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej we
Wrocławiu można uznać za osoby aktywne na polu rekreacji ruchowej. Należy
więc mieć nadzieję, że ich zainteresowania związane z aktywnymi formami rekreacji pozwolą im stworzyć bazę do kształcenia w kierunku turystyki i rekreacji
opisanego określonymi efektami kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji
stworzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Leisure behaviors of Tourism and Recreation students
in Wroclaw School of Banking
Summary. The present study leisure behaviors of Tourism and Recreation in Wroclaw School
of Banking (WSB) students. The purpose of this study is also to define the socio-demographic
profile of the studied group. The Respondents – second-year WSB students defined the factors contributing to the concept of leisure behaviors: practised recreation sports, frequency of physical activity, companionship, motives etc. They also made an attempt to assess their physical fitness. The
literature determines what factors have an impact on the recreation of specialised work efficiency.
The analysis below allows to improve the programmatic contents of specialised subjecs, which can
be profitable to the quality of education of prospective employees in Tourism and Recreation.
Key words: tourism, recreation, leisure behavior, students, Wroclaw School of Banking
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Uzasadnienie potrzeby badań nad innowacyjnością
w logistyce z wykorzystaniem modeli dyfuzyjnych
Biznes ma dwie i tylko dwie podstawowe funkcje: marketing i innowacje1.

Peter Drucker

Innowacja jest tym, co odróżnia lidera od naśladowcy2.
Steve Jobs

Streszczenie. W dobie gospodarki opartej na wiedzy coraz większą rolę odgrywa innowacyjność. Podstawą opracowania są badania empiryczne związane z diagnozą skali i potrzeb innowacyjności prowadzone w firmach logistycznych działających na terenie Dolnego Śląska, a celem – prezentacja modeli dyfuzyjnych w kontekście ich wpływu na postrzeganie innowacyjności.
Słowa kluczowe: logistyka, modele dyfuzyjne, innowacyjność

Wstęp
W połowie stycznia 2013 r. rząd polski przyjął strategię Dynamiczna Polska
2020. Jej celem jest zbudowanie innowacyjnej i efektywnej gospodarki3. Także na
szczeblu samorządowym obszar innowacji jest szczególnie traktowany, o czym
świadczy wielość dokumentów, które kładą nacisk na wzmocnienie innowacyjności w środowiskach lokalnych4. Aby świadomie kształtować innowacyjność w gospodarce, eażne jest prawidłowe zdiagnozowanie stanu zachowań innowacyjnych
w odniesieniu do podmiotów gospodarczych. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom, pracownicy Katedry Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocła1
2

s. 153.
3
4

T. Gorman, Innowacje – droga do wzrostu zysków, Helion, Gliwice 2009, s. 42.
J. Dyer, H. Gregersen, C.M. Christensen, DNA Innowatora, ICAN Institute, Warszawa 2012,
Dynamiczna Polska 2020, „Puls Biznesu”, 4.02.2013, s. 24.
W województwie dolnośląskim powstał dokument „Dolnośląska Strategia Innowacji”.
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wiu zaangażowali się w prowadzenie szeroko zakrojonych badań empirycznych
pod hasłem „Skala i potrzeby innowacyjności firm logistycznych działających na
terenie Dolnego Śląska”. Niniejsze opracowanie stanowi próbę zdefiniowania pojęcia innowacyjności oraz ukazania teoretycznych i praktycznych podstaw modeli
dyfuzyjnych mających wymiar utylitarny, umożliwiających kompleksowe podejście do oceny stanu innowacyjności w badanych organizacjach. Na podstawie
modeli dyfuzyjnych zostało przedstawione własne rozumienie innowacyjności,
przy czym o tym, czy dany produkt lub usługę można uznać za innowacyjną,
decyduje wyłącznie akceptacja rynku. Problem jest jednak na tyle interesujący
i złożony, że wymaga pogłębionych badań empirycznych.

1. Innowacje – pojęcie i klasyfikacja
Dynamiczne i gwałtowne przemiany cywilizacyjne, złożoność otoczenia,
unifikacja gospodarki światowej, rozwój techniki oraz wzrastająca świadomość
klientów wyznaczają nowe ramy gospodarowania. Nie jest odkrywczym stwierdzenie, że aby przetrwać na rynku/rozwijać się, podmioty gospodarcze muszą
świadomie kreować swój los. Jednym z przejawów takiego świadomego działania
jest przyjęcie postawy innowacyjnej w zarządzaniu rozwojem organizacji. Dążenie organizacji do ciągłej innowacji przestało być traktowane jako jeden z wyborów strategicznych przy tworzeniu długofalowej koncepcji rozwoju, a stało się
koniecznością, która jest częścią ogólnego procesu zarządzania. „Niewielu menedżerów kwestionuje znaczenie innowacyjności organizacji dla długoterminowego
sukcesu firmy. Zwłaszcza dziś, gdy coraz trudniej wyróżnić się niskimi kosztami,
a skala działalności i ugruntowana pozycja rynkowa nie gwarantuje firmom bezpieczeństwa”5. Według Andrzeja Pomykalskiego zdolność do tworzenia i wdrażania innowacji jest największym wyzwaniem XXI w.6 O roli innowacyjności
pisał już w 1960 r. Joseph Alois Schumpeter w swoim dziele pt. Teoria rozwoju
gospodarczego7: „To innowacje wprowadzone przez poszczególnych przedsiębiorców są czynnikiem sprawczym rozwoju gospodarczego oraz ewolucji społecznej. Przedsiębiorca, wprowadzając innowacje, powoduje trwałe zachwianie
równowagi rynkowej, które na stałe zmienia i przesuwa poprzednio istniejący
stan równowagi układu gospodarczego”8. O ważności tego zjawiska świadczy raport „Millennial Innovation Survey”, według którego sukces w biznesie powinien
5
A. Jacaszek, Sztuka budowania innowacyjnej firmy, „Harvard Business Review Polska” luty
2013, s. 93.
6
A. Pomykalski, Innowacje, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001, s. 27.
7
J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
8
K. Poznańska, Twórcza destrukcja w warunkach globalizacji a innowacje przedsiębiorstw,
w: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, red. J. Bogdanienka, M. Kuzel, I. Sobczak, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 22.
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być mierzony poziomem innowacji, a nie wynikami finansowymi9. „Dla przedsiębiorcy innowacja jest istotnym narzędziem zapewniającym rozwój i konkurencyjność, daje mu niezależność, przynosi sukces, poczucie własnej wartości.
Przedsiębiorca taki poszukuje zmiany, reaguje na nią i wykorzystuje jako czynnik
społecznej i ekonomicznej innowacji”10. Pojęcie innowacji jest różnie definiowane
w zależności od spojrzenia proponowanego przez danego autora. Słowo „innowacja” pochodzi od łacińskiego innovatio i znaczy odnowienie. Pojęcie to do nauk
ekonomicznych wprowadził J. Schumpeter. Według niego innowacje to nowe
kombinacje czynników wytwórczych zachodzące w następujących przypadkach:
„– wprowadzenie nowego produktu lub wprowadzenie nowego gatunku czy
odmiany produktu znajdującego się już na tym rynku,
– wprowadzenie nowej metody produkcji, niestosowanej jeszcze w praktyce,
– otwarcie nowego rynku zbytu, na którym dana gałąź produkcji nie była
jeszcze obecna,
– zdobycie nowych źródeł surowców,
– przeprowadzenie nowej organizacji procesów produkcyjnych (utworzenie
oligopolu, stworzenie konkurencji monopolistycznej czy likwidacja monopolu)”11.
Zdzisław Pietrasiński uznaje innowacje za celowo wprowadzone przez człowieka zmiany, które polegają na zastępowaniu dotychczasowych stanów rzeczy
innymi, ocenianymi dodatnio w świetle określonych kryteriów i składającymi się
na postęp12. Zupełnie inaczej na problem ten patrzy Peter Drucker, według którego obok innowacji występuje element przedsiębiorczości:
„– innowacje i przedsiębiorczość są zatem w takim samym stopniu potrzebne
społeczeństwu i gospodarce, zarówno instytucjom użyteczności publicznej, jak
i przedsiębiorstwom,
– nie zmieniają wszystkiego od podstaw, lecz wprowadzają zmiany krok po
kroku – w wyrobie, zasadzie postępowania, usłudze publicznej,
– nie są planowane, lecz koncentrują się na takiej czy innej okazji i potrzebie,
– są wprowadzane warunkowo i znikają, jeżeli nie przyniosą oczekiwanych
i potrzebnych wyników,
– są pragmatyczne, a nie dogmatyczne,
– raczej skromne niż pretensjonalne. Właśnie dlatego umożliwiają dowolnemu społeczeństwu, gospodarce, przemysłowi, służbie publicznej i przedsiębiorstwu zachowanie elastyczności i samoodnowę”13.
9

s. 15.

S.W., Młodzi zdolni wybierają innowacyjnych pracodawców, „Puls Biznesu”, 13.02.2013,

R. Oakey, R. Rothwell, S. Cooper, The Management of Innovation in High-Technology Small
Firms, Printer Publishers, London 1988, s. 4.
11
J.A. Schumpeter, op. cit., s. 104.
12
Z. Pietrasiński, Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1970, s. 9.
13
P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 271.
10
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Według Zbigniewa Kłosa działaniami innowacyjnymi są „wszystkie naukowe, technologiczne, organizacyjne, finansowe, handlowe przedsięwzięcia, które
obecnie lub w zamierzeniu prowadzą do wdrożenia innowacji. Niektóre działania
innowacyjne same w sobie stanowią innowacje, inne, chociaż nie są nowe, są konieczne do wprowadzenia innowacji”14.
Keith Pavitt uważa, że proces zakończony udaną innowacją powinien składać
się z pięciu faz:
– skanowanie otoczenia w celu identyfikacji sygnałów rynkowych i innych,
– strategiczny wybór wariantu, aby zareagować na zidentyfikowane sygnały,
– wygospodarowanie odpowiednich zasobów,
– implementacja projektu od pomysłu do wprowadzenia na rynek,
– uczenie się przez doświadczenie, co prowadzi do udoskalenia lub reinnowacji15.
Definiując pojęcie innowacji, można wyróżnić pewne charakterystyczne cechy podkreślane przez różnych autorów, do których należą:
„– innowacja jest celową zmianą w dotychczasowym stanie, zaproponowaną
przez człowieka,
– zmiana ta musi znaleźć praktyczne zastosowanie i to po raz pierwszy w danej społeczności, przy czym najmniejszą społecznością jest przedsiębiorstwo,
– innowacje są środkiem realizacji celów rozwojowych organizacji gospodarczych,
– przedmiotem innowacyjnych zmian mogą być: produkty, procesy organizacja, metody zarządzania, rynek,
– następstwem innowacyjnych zmian powinny być określone korzyści techniczne, ekonomiczne, społeczne,
– innowacje, aby mogły powstać, wymagają określonego zasobu wiedzy naukowej, technicznej, rynkowej, ekonomicznej i socjopsychologicznej”16.
Organizację innowacyjną charakteryzują:
„– zdolności tworzenia innowacji, ich stałe wdrażanie w działalności wewnętrznej, sprzedawanie ich,
– umiejętności twórcze, naśladowcze personelu w zakresie opracowania, stosowania rozwiązań innowacyjnych, co gwarantuje jej wysoki poziom innowacyjności,
– budowanie i efektywne wykorzystywanie innowacyjnego potencjału organizacji, opartego o jej kluczowe kompetencje, w celu utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku,
Z. Kłos, Innowacyjność i przedsiębiorczość innowacyjna, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012, s. 55.
15
K. Pavitt, J. Tidd, J. Bessant, Managing Innovation: Integrating Technological, Market and
Organizational Change, Wiley, Chichester 1998, s. 14.
16
T. Nawrocki, Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 15.
14
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– umiejętność pozyskiwania, gromadzenia, wykorzystywania, rozwijania wiedzy w procesach innowacji,
– chłonność wiedzy, otwartość na nowe koncepcje, pomysły, wynalazki, rozwiązania naukowo-techniczne,
– korzystanie z dostępu do wiedzy na temat (ważnych dla jej działalności
i rozwoju) wyników badań podstawowych i stosowanych,
– efekty synergiczne współpracy z firmami partnerskimi i klientami podczas
realizacji procesów innowacji w sieci,
– integrowanie w ramach odpowiednich struktur organizacyjnych (w tym
sieci) działań personelu jednostek badawczo-rozwojowych (wewnątrz oraz spoza firmy), produkcyjnych, marketingowych, finansowych w zakresie rozwoju
innowacji,
– prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w tym współpracowanie w tym
zakresie z firmami – specjalistami, bądź dokonywanie zakupów projektów nowych produktów, rozwiązań w zakresie techniki, technologii, zarządzania i ich
stosowanie w działalności organizacji,
– kształtowanie korzystnej współpracy z parterami, klientami w trakcie realizacji czynności procesów innowacji,
– rozwijanie więzi z przedstawicielami społeczności lokalnej,
– efektywne zarządzanie wiedzą, uczenie się podczas współpracy z partnerami/klientami w procesach innowacji,
– posiadanie zespołu twórców – innowatorów, specjalistów gwarantujących
wysoki poziom innowacyjności firmy lub współpracowanie w tym zakresie z ekspertami z zewnątrz,
– utrzymywanie więzi z klientami celem skutecznego poznania ich bieżących
i przyszłych oczekiwań oraz uwzględnienie ich w swojej działalności i ofercie,
– przeznaczenie na działalność innowacyjną stosunkowo wysokich nakładów
finansowych, umiejętne pozyskiwanie ich ze źródeł zewnętrznych,
– kształtowanie kultury innowacyjnej wśród pracowników,
– wykorzystanie w swojej działalności nowej techniki, technologii, w tym
informatycznej,
– zdolność do przewidywania przyszłości, perspektywiczne myślenie, otwartość na zmiany, elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków działania na rynkach,
– przewidywanie konsekwencji podejmowania ryzyka związanego z innowacjami, ponoszenie za nie odpowiedzialności”17.

M. Dolińska, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010, s. 26-27;
eadem, Ocena innowacyjności przedsiębiorstw w województwie lubelskim. Zarządzanie rozwojem
przedsiębiorstw i instytucji, Projekt Nauka i Gospodarka, Kraków 2010, s. 15-16.
17
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2. Podział innowacji
W literaturze przedmiotu wyróżnia się powszechnie cztery kategorie innowacji, zgodnie z Oslo Manual – wspólną publikacją państw członków OECD pt. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji:
„– produktową – jest to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są albo nowe,
albo znacznie udoskonalone pod względem cech charakterystycznych lub zamierzonego użycia; może to wynikać ze znacznej poprawy specyfikacji technicznej,
komponentów i materiałów oraz dołączonego oprogramowania, a także zwiększonej przyjazności produktu lub innej cechy funkcjonalnej (innowacje produktowe służą rozwojowi nowych asortymentów towarów lub produktów o znacznie
zmodyfikowanych współzależnościach);
– procesową – jest to wprowadzenie nowej lub znacznie udoskonalonej metody produkcji lub dostawy; wynika to ze znacznych zmian techniki, wyposażenia
i (lub) oprogramowania (innowacje procesowe mają służyć obniżeniu jednostkowego kosztu produkcji, poprawie jakości lub produkcji/dostawie nowych bądź
wyraźnie lepszych produktów);
– marketingową – jest to wprowadzenie nowej metody marketingowej, wymagającej znacznych zmian konstrukcji produktu lub opakowania, promocji produktu lub jego ulokowania na rynku (innowacje marketingowe mają na celu wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów, otwarcie się na nowe rynki lub lepsze
usytuowanie produktu firmy na rynku, a przez to zwiększenie sprzedaży);
– organizacyjną – jest to wprowadzenie nowej metody organizacji praktyki biznesowej przedsiębiorstwa, miejsca pracy lub relacji zewnętrznych (w celu
zwiększenia efektywności działania firmy przez obniżenie kosztów administracyjnych i handlowych, poprawę warunków pracy lub redukcję kosztów dostaw)”18.
Odmienne spojrzenie na typy innowacji oparte na czterech kryteriach prezentuje Władysław Świtalski. Są nimi:
„– nośnik lub przedmiot innowacji – wyróżnia się tu innowacje typu produktowego, procesowego oraz organizacyjne,
– doniosłość lub znaczenie innowacji – wyróżnia się przełomowe, podstawowe oraz przyrostowe lub uzupełniające,
– pierwszeństwo i oryginalność innowacji – wyróżnia się oryginalne, czyli
absolutne, oraz wtórne lub naśladowcze,
– źródła lub rodzaje bodźca do podjęcia przedsięwzięcia innowacyjnego –
wyróżnia się tu innowacje powstałe w wyniku zastosowania rezultatów badań
i prac rozwojowych prowadzonych na zewnątrz jednostki, innowacje będące
Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation, OECD, Paris 2005, cyt.
za: Z. Kłos, op. cit., s. 55-56.
18
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wynikiem badań rynku i preferencji nabywców, innowacje powstałe jako wynik
własnych prac innowatora, które usuwają słabości, wykorzystują przewagi, neutralizują zagrożenia lub czynią użytek z szans pojawiających się w otoczeniu,
innowacje wprowadzone w wyniku nieoczekiwanych zdarzeń oraz innowacje będące kopiami innowacji zastosowanych przez inne jednostki”19.
Jeszcze inne ujęcie dotyczące rozpiętości typologii innowacji zaprezentowano w poniższej tabeli.
Tabela 1. Wybrane rodzaje innowacji
Kryterium podziału
Oryginalność zmian

Rodzaje innowacji
– oryginalne, twórcze
(wynalazki, wzory użytkowe, odkrycia)
– nieoryginalne, adaptowane, imitacje
(naśladowcze, odtwórcze)
Skala wielkości
– duże – strategiczne
– małe – taktyczne
Źródła innowacji
– zagraniczne (licencje, know-how)
– krajowe
Stopień złożoności procesu
– sprzężone
– niesprzężone
Uwarunkowania psychospołeczne – refleksyjne, uświadomione
– zachodzące w sposób bezrefleksyjny
– zamierzone
– niezamierzone
Rodzaj wiedzy
– materialna
– niematerialna
Wpływ na środowisko naturalne
– ekologiczne
Zakres oddziaływania
– produktowe
– procesowe
– organizacyjne
Źródł o: S. Pangsy-Kania, Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju,
Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 142, za: J. Prystrom, Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania, Difin, Warszawa 2012, s. 27.

Przegląd innowacji w logistyce prezentuje Andrzej Bujak20, wskazując z jednej strony na rozwój technologii, specjalistycznych narzędzi, szybszych komputerów, zwiększonych możliwości w opisywanej dziedzinie, z drugiej zaś na innowacje w obszarze: wiedzy, metod, technik, koncepcji i filozofii działania organizacji,
które pozwalają na uzyskiwanie większych marży, obniżenie kosztów, z wyko19
W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
2005, s. 89.
20
A. Bujak, Innowacyjność i innowacyjne rozwiązania w logistyce, „Logistyka” 2011, nr 2,
s. 93-94.
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rzystaniem niezmienionej infrastruktury. Z kolei Arthur Dehon Little21 wyróżnia
następujące główne pola innowacji w logistyce: wirtualna rzeczywistość, automatyczne sterowanie, technologie przepływu materiałów, adaptacyjne i elastyczne
systemy oraz sieci, sterowanie i optymalizacja transportu.
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wybrane typologie dotyczące innowacji, mając świadomość, że nie istnieje powszechnie akceptowana definicja
ani klasyfikacja innowacji.

3. Modele dyfuzyjne – idea działania
W fizyce poprzez dyfuzję rozumie się rozprzestrzenianie się ustalonego typu
materii lub energii w pewnym ośrodku. Istotnymi cechami dyfuzji są:
– samorzutność – po zainicjowaniu pewnego stanu następuje samoczynnie
poszerzanie się obszaru objętego daną formą energii bądź materii, bez dodatkowych ingerencji,
– nośnik – pozwalający na swobodne rozprzestrzenianie się oraz dążenie do
stanu ustalonego,
– stan ustalony – cały obszar objęty dyfuzją przyjmuje stan równowagi,
w którym materia bądź energia jest równomiernie rozłożona.
Przez analogię dyfuzja innowacji polega na rozprzestrzenianiu się nowej, nieznanej dotąd technologii, usługi, produktu czy systemu zarządzania w grupie potencjalnych użytkowników. Nośnikiem dyfuzji innowacji są różnego rodzaju kanały komunikacyjne, natomiast stanem ustalonym – poziom, na którym wszyscy
użytkownicy zaadaptowali daną technologię. Dyfuzję innowacji cechuje również
samorzutność – gdy pewien wynalazek pojawia się na rynku, rynek odbiorców
adaptuje nieznaną dotąd technologię. Ponieważ imitatorzy posiadają różne cechy
i preferencje co do nowoczesnych technologii, czas ich adaptacji danej technologii jest zróżnicowany. Po przekroczeniu pewnej granicy nawet część rynku, która nie jest zainteresowana daną innowacją, zastosuje ją, podążając za trendem.
Sposób rozwoju innowacji stał się przedmiotem badań wielu ekonomistów i już
w latach 40. XX w. zauważono, że każdą dyfuzję innowacji opisują dwie cechy:
– duże zróżnicowanie tempa rozwoju innowacji w obrębie tej samej grupy,
– rozprzestrzenie się innowacji zgodnie z krzywą logistyczną22.
W literaturze przedmiotu znanych jest wiele modeli dyfuzji innowacji. Maciej
Stanisław Kot i współpracownicy23 zaproponowali następujący podział:
A.D. Little, Innovation Excellence in Logistics Value Creation by Innovation, ELA European
Logistics Association, Brussels 2007, s. 23.
22
S. Gomułka, Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1998, s. 72.
23
M.S. Kot, A. Karska, K. Zając, Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji, Wyd.
Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 96-111.
21
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– deterministyczne – opisywane za pomocą równań różniczkowych, np. model Hudsona (przyrost liczby użytkowników innowacji jest proporcjonalny do
aktualnej liczby przeciwników), model Mansfielda (ściśle związany z teorią epidemii), model Daviesa (starający się parametrycznie uwzględniać różnice między
rentownościami poszczególnych firm w procesie innowacji24) czy model Bassa;
– stochastyczne modele dyfuzji – bazujące na teorii prawdopodobieństwa,
gdzie określone są poszczególne stany (zwolennik i przeciwnik danej innowacji);
– falowy model dyfuzji – innowacja rozprzestrzenia się nie tylko w czasie, ale
także w przestrzeni, rozprzestrzenianie zaczyna się od zbiorowości, która posiadła
wiedzę o danej innowacji i przekazuje ją na zewnątrz. Zarówno stochastyczne,
jak i falowe modele można przekształcić w jednowymiarowe równanie dyfuzji25.
Najbardziej znanym i najczęściej przywoływanym jest model zaproponowany
przez Bassa26.

3.1. Model Bassa
Model dyfuzyjny Bassa określa proces przyrostu użytkowników innowacji.
Przebieg dyfuzji opisuje następujące równanie różniczkowe27:

[

]

dN(t)
p+q
=
[m – N(t)]
dt
m N(t)

(1)

gdzie:
N(t) – łączna liczba użytkowników innowacji, zatem pochodna N(t) po czasie
oznacza przyrost nowych użytkowników,
m – łączna liczba potencjalnych i obecnych użytkowników innowacji, zatem (m – N(t)) oznacza liczbę potencjalnych użytkowników innowacji,
w modelu Bassa zakłada się, że cały rynek zaadaptuje innowację,
p – współczynnik innowacji, odzwierciedlający wpływ działań marketingowych na dyfuzję,
q – współczynnik imitacji, odpowiadający za wpływ obserwacji i powielania innowacyjności przez użytkowników.

S. Gomułka, op. cit., s. 75-79.
Szczegółowy przegląd modeli: N. Meade, T. Islam, Modelling and forecasting the diffusion
of innovation. A 25 year review, „International Journal of Forecasting” 2006, nr 22, s. 539-541;
V. Mahajan, E. Muller, F.M. Bass, New product diffusion models in marketing. A review and directions for research, „Journal of Marketing” 1990, t. 54, s. 12.
26
F.M. Bass, A new product growth model for consumer durables, „Management Science”
1969, t. 15, nr 5, s. 215-227.
27
D.T. Philippas, A mathematical model for financial innovation: Empirical evidence from
financial markets, University of Patras, Patras 2011, s. 33-34.
24
25
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Według modelu Bassa dwa składniki wpływają na zwiększenie liczby użytkowników danej innowacji. Pierwszy z nich to p [m – N(t)], czyli współczynnik p
opisuje wpływ reklamy (marketingu) na użytkowników, którzy nie zaadaptowali
jeszcze innowacji, tj. przedstawia, jaki procent potencjalnych użytkowników zaadoptuje innowację, dlatego przyjmuje się zakres p [0,1]. Im większe p, tym
więcej użytkowników zaadaptuje w danym momencie (okresie) innowacje. Drugi
składnik q N(t)/m [m – N(t)] opisuje część rynku, która zaadaptuje innowacje pod
wpływem obecnych użytkowników. Iloczyn q N(t)/m oznacza procentowy udział
użytkowników innowacji, przeskalowany współczynnikiem imitacji q. Jeśli w danej chwili tust liczba użytkowników innowacji wynosi N(tust) = 10, natomiast wielkość rynku to m = 100, to współczynnik imitacji q = 0,2. Z drugiego składnika
wzoru (1) wynika, że 0,2 (czyli 20%) z 10/100 (czyli 10%) użytkowników, którzy przyjęli innowacje, wpłynie na pozostałe [100 – 10] = 90 potencjalnych odbiorców nowości. Warunkiem dyfuzji innowacji (sukcesu rynkowego) jest to, że
współczynnik imitacji q będzie większy od współczynnika innowacji p.
Rozwiązaniem analitycznym modelu Bassa (1) jest wzór:

϶

(p + q)2
p exp(p + q)
N(t) = m
1+q
2
exp(–(p + q)t)

[

]

(2)

Rozwiązanie jest opisane krzywą dzwonową zbliżoną kształtem do rozkładu
normalnego. Funkcja N(t) przyjmuje wartość maksymalną dla czasu:
p
ln q
tmax =
(q + p)

( )

(3)

Badając drugą pochodną (2), znaleziono punkty przegięcia w następujących
punktach28:

( 2q ±p√3q )

ln
tp1,2 =

(q + p)

(4)

W celu wykorzystania modelu w przewidywaniu popytu na innowacje należy
estymować parametry modelu Bassa. Jeżeli jednak produkt nie był jeszcze przedstawiony na rynku, to decydent nie dysponuje danymi historycznymi, aby wyliczyć współczynniki innowacji i imitacji, więc jedynym sposobem na ich przybliI.N. Bronsztejn, K.A. Siemiendiajew, G. Musiol, H. Muhlig, Nowoczesne kompendium matematyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 249-250.
28
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żenie jest przyjęcie parametrów z podobnego modelu dyfuzyjnego. Na podstawie
zebranych danych opisujących różną dyfuzję innowacji z tego i ubiegłego wieku
wyliczono średnią dla parametrów, które wynoszą p = 0,03 oraz q = 0,3829. Warto
przy tym dobierać parametry, biorąc pod uwagę klasę, do której należy innowacyjny produkt lub usługa.
Metodę wyliczenia parametrów p i q z wykorzystaniem wzorów (3) i (4),
posiłkując się przykładem dyfuzji wykorzystania skrzynek emailowych, oraz procedurę wykorzystującą metodę najmniejszych kwadratów opisano w literaturze
przedmiotu30. Warto także zwrócić uwagę na wpływ przedziałów czasowych na
wynik estymacji (próbkowanie tygodniowe, miesięczne, kwartalne).
Rozwiązanie analityczne modelu Bassa (2) daje krzywą dzwonową podobną
kształtem do rozkładu normalnego. Innym ważnym parametrem przy analizowaniu dyfuzji jest skumulowana liczba użytkowników. Funkcja opisująca sumaryczną liczbę osób i przedsiębiorstw, które wdrożyły innowację, przyjmuje S-kształną
postać. Rozwiązanie modelu Bassa (2) i skumulowana wartość użytkowników
jest zatem analogią do gęstości rozkładu normalnego prawdopodobieństwa i dystrybuanty. W celu wyliczenia wartości skumulowanej należy policzyć całkę ze
wzoru (2).

3.2. Model Rogersa
Nieco innym modelem opisującym dyfuzję innowacji, bazującym na krzywej
dzwonowej rozkładu normalnego, coraz częściej jednak utożsamianą z krzywą
Bassa, jest model Rogersa. W modelu tym dokonano podziału użytkowników innowacji na rozłączne grupy, posiadające odrębne cechy i adaptujące innowację
z określonych powodów. Model Rogersa został przedstawiony na rysunku 1.
Pierwsza grupa to innowatorzy, czyli pierwsi użytkownicy decydujący się na
wykorzystanie innowacji. „Gadżeciarze”, którzy interesują się rzeczami nowymi,
równocześnie szybko się nimi nudzą. Wcześni użytkownicy to pionierzy w danej dziedzinie. Świadomie podejmują ryzyko związane z wprowadzeniem innowacji, oczekując większych zysków z wczesnego przyjęcia nowości. Wczesna
większość to użytkownicy reprezentujący rynek masowy, oczekujący sprawdzonych innowacji, co bardzo liczą się z referencjami osób i przedsiębiorstw, które
przyjęły już nowość. Ta grupa skrupulatnie analizuje korzyści i straty wynikające
z wdrożenia danej innowacji.
J. Dodson, New Product Forecasting: The Bass Model, Marketing Tool Kit, UW School of
Business, http://faculty.washington.edu/jdods/pdf/MktgTool_Bass.pdf, s. 2-3 [11.10.2013].
30
D.H. Wong, K.B. Yap, B. Turner, N. Rexha, Predicting the Diffusion Pattern of Internet-Based Communication Applications Using Bass Model Parameter Estimates for Email, „Journal of
Internet Business” 2011, nr 9, s. 38-41; M. Wright, C. Upritchard, T. Lewis, A Validation of the Bass
New Product Diffusion Model in New Zealand, „Marketing Bulletin” 1997, nr 8, s. 28-29.
29
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Rysunek 1. Krzywa dzwonowa modelu Rogersa opisująca grupy adaptorów innowacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Klinecewicz, Dyfuzja innowacji. Jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2011, s. 75.

Późna większość to sceptycy, nieznajdujący w nowym rozwiązaniu realnych
korzyści, lecz przyjmujący innowacje pod wpływem otoczenia. Późna większość
następuje po szczycie sprzedaży, gdy z nowości korzysta już ponad połowa użytkowników (rysunek 1). Maruderzy to ostatnia grupa imitatorów, których cechuje
niechęć do innowacji. Ostatni segment imitatorów zwykle do wprowadzenia nowego produktu czy usługi zostaje zmuszony31. W modelu Rogersa końcowy fragment dyfuzji jest umowny, gdyż część maruderów adaptuje innowacje po bardzo
długim czasie lub nie dokonuje imitacji.
Wykorzystanie modeli dyfuzyjnych innowacji ma wiele zalet – umożliwia
prognozowanie sprzedaży, przewidywanie faz rozwoju nowych usług i produktów, dostosowanie sposobu rozprowadzania innowacji do odpowiednich klas
użytkowników. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach związanych z modelami Bassa i Rogersa. System opisujący dyfuzje zakłada, że dana innowacja będzie
przejęta przez nowego użytkownika tylko raz, nie ma możliwości zamodelowania ulepszenia produktu. Często poprzez doskonalenie produktu zyskuje się nowe
atrybuty i zmienia założenia działania, i choć wpływa to na proces dyfuzji, w modelu Bassa nie jest to uwzględnione.
Idea działania modeli wiąże się z pewnym poziomem ogólności (kategoryzacją) wprowadzanych nowości. Nie pozwala na modelowanie szczegółowych
produktów bądź ich odmian (np. modeluje zastosowanie technologii RFID, a nie
konkretnego urządzenia danego producenta). Model zakłada również dostępność
K. Klinecewicz, Dyfuzja innowacji. Jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011,
s. 76-95.
31
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innowacji i nie obejmuje zabiegów marketingowych dostawców, takich jak ograniczenie sprzedaży czy wzajemne powiązania niektórych produktów.
W wyniku tych założeń model Bassa ma stosunkowo prostą strukturę – tylko
dwa parametry do estymowania32.

4. Dyfuzja innowacji w praktyce
Model Bassa ukazujący etapy ewolucji innowacji jest bardzo rzadko prezentowany w literaturze krajowej. Przykład dyfuzji internetu szerokopasmowego dla
Polski i krajów sąsiadujących z Dolnym Śląskiem przedstawiono na rysunku 2.
n(x)
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Rysunek 2. Dyfuzja innowacji dla internetu szerokopasmowego wybranych krajów europejskich
Źródł o: opracowanie własne na podstawie: T. Turk, P. Trkman, Bass Model Estimates for Broadband
Diffusion in European Countries, „Technological Forecasting & Social Change” 2011, nr 6, s. 9.

Wykresy powstały na podstawie wyliczonych parametrów p i q33. W artykule
aproksymowano parametry modelu dyfuzyjnego Bassa dla krajów europejskich.
Na wykresach, dla celów porównawczych, nie uwzględniono maksymalnej liczby
przedsiębiorstw – łącznej liczby innowacji w danych krajach, zatem oś pionowa
przedstawiona na rysunku oznacza N(t)/m (por. wzór (2)).
Ibidem, s. 160-161.
T. Turk, P. Trkman, Bass Model Estimates for Broadband Diffusion in European Countries,
„Technological Forecasting & Social Change” 2011, nr 6, s. 9.
32
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Zebrane dane pokazują, że Polska nie odbiega znacznie od średniej europejskiej ani od krajów sąsiadujących pod względem adaptacji przedstawionej technologii. Natomiast to, że krzywa Bassa ma największe maksimum spośród prezentowanych krajów, wynika z mniejszej liczby przedsiębiorstw w kraju niż w Europie
– mniejszej łącznej liczby obecnych i potencjalnych użytkowników m34. Adaptacja w Polsce przebiega zatem nieco intensywniej niż w państwach sąsiadujących.
Z wykresu można odczytać także, iż maksymalna sprzedaż i zakup przedstawionej innowacji następują w Polsce po ok. 4,5 roku. Tomaž Turk i Peter Trkman
zaznaczają jednak, że dane służące do wyznaczenia parametrów modelu Bassa
dla Polski były niewystarczające do uzyskania wyniku na odpowiednim poziomie
ufności. Jest to argument za przeprowadzaniem bardziej szczegółowych badań
w regionie.
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Rysunek 3. Teoretyczny podział na grupy zgodny z modelem Rogersa
dla internetu szerokopasmowego
Źródło: opracowanie własne.

W wyniku integracji modeli Bassa i Rogersa dokonano teoretycznego podziału na poszczególnych użytkowników internetu szerokopasmowego w Polsce (rysunek 3). Przyjęto, że grupa innowatorów, analogicznie jak w modelu Rogersa,
wynosi 2,5%, zaś pozostałe parametry zostały wyliczone na podstawie wzorów
(3) i (4). Wcześni użytkownicy to grupa pomiędzy innowatorami a pierwszym
punktem przegięcia na wykresie Bassa. Wczesna większość i późna większość to
zbiory pomiędzy maksimum w modelu Bassa a odpowiednio: pierwszym i drugim punktem przegięcia. Natomiast maruderzy zostali przyjęci od drugiego punktu przegięcia do końca wykresu.
Każda z powyższych grup użytkowników kieruje się innymi powodami adaptacji innowacji, dlatego z punktu widzenia dystrybutora niezwykle ważna jest
34
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liczba użytkowników należących do danej klasy oraz moment, w którym dana grupa zacznie interesować się innowacją. Z rysunku 3 można odczytać, że głównymi
odbiorcami są wczesna i późna większość, toteż dystrybutorzy innowacji będą
kierować swe reklamy głównie do tych grup. Teoretyczny podział grup w Polsce (na przykładzie internetu szerokopasmowego) wymaga jednak weryfikacji.
W celu estymacji parametrów modelu Bassa niezbędne są zbiorcze dane o czasie adaptacji poszczególnych technologii i nowych usług, chociażby ile przedsiębiorstw ze wszystkich potencjalnych przejęło w danym roku pewną technologię,
np. RFID. Niestety tego typu dane statystyczne, poza powszechnymi technologiami (internet, sieci komórkowe), są w rocznikach pomijane. Stąd niedosyt wiedzy
nad innowacyjnością i potrzeba dalszych badań.

5. Innowacyjność a rynek
We wstępie przedstawiono definicje innowacyjności oraz ich podział na klasy. Innowacyjność wiąże się przede wszystkim z nowością, unowocześnianiem,
udoskonalaniem w różnych sferach i kategoriach. Liczba wynalazków krajowych
rośnie na przestrzeni lat, wzrasta również liczba udzielonych patentów (tabela 2),
jednak większość wynalazków pozostaje w sferze projektu i nie zostaje przekształcona w rzeczywisty produkt.
Tabela 2. Wynalazki krajowe
Wynalazki
Wynalazki zgłoszone
Udzielone patenty

2000
2404
939

2005
2028
1054

2010
3203
1385

2011
3878
1989

Źródł o: Mały rocznik statystyczny Polski 2012, rok LV, GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2012, s. 303.

W tym kontekście innowacyjność to o wiele więcej niż nowość, gdyż wymaga
się od obiektu włączenia w obieg rynkowy. Ocena innowacji powinna mieć zatem
charakter historyczny, gdyż dopiero z perspektywy czasu można stwierdzić, czy
poprawa pewnego stanu była adekwatna, czy też dotyczyła tylko jednorazowego
i ograniczonego obszarem zainteresowania rynku.
Na dyfuzję innowacji wpływa również wiele aspektów ekonomicznych, np.
zainteresowanie rynku daną branżą, oraz uwarunkowania prawne. Gdyby dziś
zmieniło się podejście użytkowników i odbiorców do tworzenia materiałów bez
celowego ich postarzania, szansę stania się innowacjami zyskałyby zapewne zapomniane patenty wielu niezwykle wytrzymałych wynalazków, które z powodu
braku akceptacji rynku pozostały jedynie w sferze planowania. Stąd propozycja
nowego spojrzenia na innowacje (rysunek 4).
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Rysunek 4. Droga od pomysłu do innowacji
Źródło: opracowanie własne.

Droga każdego nowego wyrobu czy usługi zaczyna się od pomysłu, stworzonego przez wizjonera. Następnie dzięki inwestycjom dochodzi do uszczegółowienia projektu, a jego rzetelny opis pozwala na stworzenie prototypu. Wówczas
lider w danej dziedzinie przekształca nowość w gotowy produkt (usługę). Pierwszy wyprodukowany egzemplarz ma szansę wejścia na rynek towarów i usług.
W założeniu nowy obiekt działa i spełnia określone przez wizjonera oraz lidera
funkcje. Przed każdą nowością są dwie drogi. Pierwsza to brak akceptacji, który
wynika z tego, że wynalazek nie sprostał oczekiwaniom rynku i pozostanie jedynie wynalazkiem, nie pojawi się w handlu powszechnym i tym samym nie pojawi
się na niego popyt. Lidera można uznać wtedy za ekscentryka posiadającego wynalazek jedyny w swoim rodzaju, lecz niemający zastosowania w danej sytuacji
rynkowej. Mimo iż stworzono nowość, nie przyniosła ona oczkiwanego zysku
i właściciela tej nowości nie traktuje się jako innowatora. Druga droga to akceptacja wynalazku – pomysł i gotowy prototyp zostaje w pełni zaakceptowany przez
rynek. Najpierw interesują się nim „gadżeciaże”, następnie wcześni użytkownicy
i kolejne grupy opisane przez Rogersa. Następuje dyfuzja innowacji, w przybliżeniu zgodna z modelem Bassa, i większość rynku adaptuje wynalazek. Powstały
obiekt można wówczas nazwać innowacją, a lidera innowatorem.
Nie każdy wynalazek staje jest innowacją w sensie modelu dyfuzyjnego, gdyż
nie zostaje zaadaptowany przez większość rynku. Innowacja posiada zatem cechę
adaptacji przez rynek. Także słownik Władysława Kopalińskiego traktuje inno-
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wację jako „rzecz nowo wprowadzoną”, czyli uzależnia wynalazek od interakcji
z użytkownikami – jest to nie tylko nowa rzecz, ale już funkcjonująca w pewnym
środowisku, zaadaptowana i wprowadzona na rynek35.
W związku z tym można innowację traktować jako nową rzecz lub usługę
zaakceptowaną przez rynek. Definicja nieformalnie bierze pod uwagę dyfuzję,
czyli rozprzestrzenianie się nowości na rynku różnymi kanałami. Jeżeli grono odbiorców zaakceptuje wynalazek, ulepszenie czy nowość, można ją wtedy nazwać
innowacją.

Zakończenie
W artykule dokonano przeglądu wiedzy dotyczącej innowacji oraz przeanalizowano koncepcje związane z tą tematyką. Zaprezentowano charakterystykę,
kryteria, kolejne fazy oraz cechy organizacji pragnącej określać się mianem innowacyjnej, ze zwróceniem uwagi na logistykę. Opisano, na czym polega dyfuzja
– rozprzestrzenianie się nowego wyrobu bądź usługi, oraz przedstawiono dwa
modele: Bassa i Rogersa. Model Bassa w matematyczny sposób opisuje przyswajanie nowości przez środowisko potencjalnych użytkowników. Zależy on od
dwóch współczynników innowacji: p – opisującego wpływ działań marketingowych oraz q – określającego stopień powielania nowości. Wskazano, że znajomość parametrów p i q ma znaczenie w prognozowaniu rozprzestrzeniania się
innowacyjności, a także w określeniu wielkości poszczególnych grup użytkowników opisywanych przez model Rogersa. Przedstawiono dyfuzję przykładowej innowacyjności (internetu szerokopasmowego), mającą zastosowanie w logistyce,
oraz wskazano potrzebę szczegółowej analizy statystycznej. Porównano również
opisywany model rozprzestrzeniania się nowości dla Polski i krajów sąsiadujących z Dolnym Śląskiem, nie wykazując znaczących różnic w stosunku do krajów
europejskich. Istnieje jednak potrzeba bardziej ogólnych badań w tym zakresie.
Spojrzenie prezentowane przez Zbigniewa Kłosa, Keitha Pavitta i Tomasza Nawrockiego oraz podejscie dyfuzyjne stały się zalążkiem nowej koncepcji innowacji, silnie powiązanej rynkiem, oraz nowej definicji, bazującej na znanych definicjach, lecz wymagającej akceptacji rynku.
Innowacyjność stanowi kluczowy czynnik rozwoju nie tylko całej gospodarki, ale również poszczególnych organizacji. Istotne jest więc prowadzenie dogłębnych analiz i badań w tym zakresie. Zaprezentowane spojrzenie na innowacyjność przez pryzmat teoretycznych modeli dyfuzyjnych stanowi jeszcze jeden głos
w dyskusji, jednak wymaga konfrontacji z realiami gospodarki.
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna,
Warszawa 1990, s. 231.
35
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The reasons of innovation in logistic research
with the use of diffusion models
Summary. In the era of knowledge economy a growing role of innovation is observed. The
basis for this paper is empirical research related to the diagnosis of the scale and the needs of innovation in logistic companies operating in Lower Silesia. The purpose of this article is to present the
models of diffusion in the context of their impact on perceptions of innovation.
Key words: logistics, diffusion models, innovation
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Zmiany w regulacjach prawnych rachunkowości
dla małych i średnich przedsiębiorstw

Streszczenie. Regulacje prawne rachunkowości i sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorstw nie zawsze są jednoznaczne i zmieniały się na przestrzeni wieków. Celem poniższego
opracowania jest analiza zmian regulacji prawnych rachunkowości dotyczących małych i średnich
przedsiębiorstw na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.
Słowa kluczowe: normy prawne rachunkowości, rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp
Małe i średnie przedsiębiorstwa są szczególnym typem przedsiębiorstw. Jest
to niezwykle zróżnicowana grupa, dlatego trudno ją jednoznacznie zdefiniować.
W Polsce w małych i średnich podmiotach gospodarczych jest zatrudnionych ponad 66% ogółu pracujących, uczestnicząc w tworzeniu krajowego produktu brutto (ok. 50%). Ich udział w społeczno-gospodarczym rozwoju Polski stanowi determinantę wzrostu konkurencyjności Polski m.in. na rynku unijnym. Regulacje
prawne rachunkowości i sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorstw
nie zawsze są jednoznaczne i zmieniały się na przestrzeni wieków. Celem opracowania jest więc analiza zmian regulacji prawnych rachunkowości dotyczących
małych i średnich przedsiębiorstw na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.
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1. Małe i średnie podmioty gospodarcze
w teoriach przedsiębiorstwa
Początkowo regulacje rachunkowości ograniczały się głównie do instrukcji
prowadzenia rachunkowości. Większość prac, które powstały pod koniec XIX w.,
to wskazówki, w jaki sposób należy prowadzić rachunkowość. Wiek XVIII i XIX
to czas rewolucji przemysłowej. Okazało się wtedy, że proste instrukcje są niewystarczające, gdyż właściciele kapitału oraz przyszli inwestorzy potrzebują bardziej szczegółowych informacji. Dopiero w XX w. przystąpiono do tworzenia
teorii rachunkowości w celu poprawy jej praktyki.
W 1908 r. Charles E. Sprague opublikował pracę pt. The Philosophy of Account, w której podjął próbę wprowadzenia rygoru teoretycznego i stałości do
nauczania rachunkowości oraz zastąpienia wcześniejszej praktyki pamięciowego
uczenia serii reguł racjonalnym i logicznym systemem1. Kolejnym przełomem
okazał się Wielki Kryzys, który rozpoczął się w USA. Zaczęto wówczas szukać
jednolitych zasad rachunkowości, z których mogłyby korzystać osoby prowadzące rachunkowość i nie miały to być jedynie zasady odzwierciedlające potrzeby
zarządzających daną jednostką. Przez prawie cały wiek XX poszukiwano uniwersalnych, powszechnie akceptowanych zasad i standardów rachunkowości.
Obecnie wiele osób postuluje opracowanie oddzielnych zasad rachunkowości dla
małych i średnich podmiotów gospodarczych, które byłyby dostosowane do ich
specyfiki. Wydaje się, że problem ten jest dziś nawet bardziej aktualny niż w poprzednich latach.
W czasach feudalizmu przedsiębiorca (rzemieślnik) skupiał funkcje wykonawcy, właściciela i zarządzającego w jednym ręku. Potem nastąpiło oddzielenie funkcji wykonawcy od właściciela i zarządzającego. Rzemieślnik zatrudniał
uczniów i to oni byli wykonawcami wyrobów. Taki podział został utrwalony
w późniejszych manufakturach, niemniej funkcja właściciela kapitału oraz zarządzającego skupiała się w jednej osobie. Wraz z rozwojem manufaktur, a później
fabryk pojawiła się funkcja zarządcy, który zarządzał w imieniu właściciela. Początkowo jego rola nie była znacząca i to właściciel miał decydujący głos w sprawach dotyczących fabryki. Taka sytuacja utrzymywała się dość długo i dopiero po
drugiej rewolucji przemysłowej (ok. 1900 r.) nastąpiło zdecydowane oddzielenie
funkcji zarządzającego od właściciela kapitału.
Z badań w ramach nauki o przedsiębiorstwie wynika, że najlepiej ukształtowana, a właściwie spopularyzowana w literaturze ekonomicznej2 i rozwinięta
M. Cieślak, Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wyd. UE,
Poznań 2011, s. 26.
2
A. Marshall, Principles of Economics, Macmillan, New York 1948.
1

Zmiany w regulacjach prawnych rachunkowości...

125

jest n e o k l a s y c z n a t e o r i a p r z e d s i ę b i o r s t w, która stanowi zespół poglądów na temat istoty przedsiębiorstwa w praktyce gospodarczej, a także punkt
odniesienia dla pozostałych teorii. W neoklasycznej teorii przedsiębiorstwo jest
definiowane jako jednoosobowy decydent działający w warunkach d o s k o n a ł e j
k o n k u r e n c j i, którego głównym i jedynym celem działania jest m a k s y m a l i z a c j a z y s k u i m i n i m a l i z a c j a k o s z t ó w 3. Przedsiębiorstwo jest więc postrzegane jako „czarna skrzynka”, gdyż przedstawiciele tej szkoły nie interesują
się procesami zachodzącymi wewnątrz niego. Według np. Johna Kennetha Galbraitha kierownictwo przedsiębiorstwa reprezentuje wyłącznie interesy właściciela. Przedsiębiorca dysponuje więc określonymi prawami własności, udostępniając przedsiębiorstwu swoje zasoby, ale właściciel ponosi koszty utraconych
korzyści, którym odpowiadają możliwe do uzyskania dochody, przy najlepszym
alternatywnym wykorzystaniu tych zasobów. To „poświęcenie” właściciela daje
mu prawo do wynagrodzenia rekompensującego, które stanowi dla przedsiębiorstwa koszty „domyślne”, to znaczy koszty, które nie wynikają z zawartych umów.
Przedsiębiorca nie otrzymuje dochodu odpowiadającego tym kosztom, lecz ma
prawo do udziału w zysku przedsiębiorstwa. Jednak pojawienie się dużych przedsiębiorstw zwanych korporacjami narusza podstawowe założenia teorii neoklasycznej. W dużych przedsiębiorstwach nie można bowiem uniknąć rozdzielenia
własności i zarządzania czy też kontroli nad przedsiębiorstwem4.
Teoria neoklasyczna może być podstawą określenia istoty i celów działalności
małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy są jednocześnie menedżerami
– sami zarządzają i sami kontrolują swoje przedsiębiorstwo. Jednak według mnie
założenia teorii neoklasycznej są dyskusyjne, gdyż:
– wiele małych i średnich przedsiębiorstw działa w formie różnego rodzaju spółek, niekiedy z dużą liczbą współwłaścicieli. W takim przypadku celem
działalności małego i średniego przedsiębiorstwa jest zazwyczaj maksymalizacja
zwrotu kapitału zainwestowanego przez właścicieli, co wiąże się z wielkością
wypłacanych obecnie i w przyszłości dywidend;
– w wielu przypadkach nie można jednoznacznie przyjąć, że cel i styl działania przedsiębiorcy jest w pełni tożsamy z firmą. Właściciel małej firmy często
deleguje swe uprawnienia i zadania, a realizujący je menedżerowie starają się
osiągać własne cele, nie zawsze zgodne z oczekiwaniami i celami właściciela;
– dla wielu właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw zysk nie jest jedynym czy najważniejszym motywem działania. Ważniejsze może być dla nich uzyskanie takiego poziomu dochodów, który pozwoli na utrzymanie własności i kontroli firmy oraz da satysfakcję z posiadania przedsiębiorstwa i kierowania nim5.
O. Lange, Ekonomia polityczna, t. I, PWN, Warszawa 1958, s. 20.
J.K. Galbraith, Ekonomia a cele społeczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 20.
5
B. Piasecki, Mała firma w teoriach ekonomicznych, w: Ekonomika i zarządzanie małą firmą,
red. B. Piasecki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa – Łódź 1998, s. 35.
3
4

126

Angelika Kaczmarczyk

Wiek XX jest nazywany wiekiem „rewolucji menedżerów”. Nastąpiło wówczas powszechne oddzielenie funkcji zarządzającego od właściciela. Mimo że
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością istniały już w XIX w., to sytuacje, iż kto
inny zarządzał faktycznie spółką, a kto inny był jej właścicielem, zdarzały się stosunkowo rzadko. Z czasem menedżerowie zajmowali coraz wyższe stanowiska,
przejmując odpowiedzialność za inwestycje, finanse i zatrudnienie. Co prawda
jako wynajmowani pracownicy podlegali kontroli właścicieli, ale rozproszenie
akcji spółki sprawiało, że ta kontrola często nie była skuteczna. Menedżerska teoria przedsiębiorstwa ma większe zastosowanie do dużych korporacji aniżeli do
małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż w tych ostatnich nie występują zwykle
przesłanki do rozdzielenia własności i kontroli. Ponadto brak jest wieloszczeblowej struktury zarządzania oraz przestrzennego rozproszenia działalności. Najczęściej charakter spółek kapitałowych stwarza możliwości usamodzielnienia się
menedżerów, a ta forma organizacyjno-prawna rzadko jest wykorzystywana przez
małe i średnie przedsiębiorstwa
Teorie przedsiębiorstwa zmieniały się wraz z warunkami funkcjonowania
przedsiębiorstw. Teoria neoklasyczna powstała najwcześniej, gdy przedsiębiorca
był jednocześnie zarządzającym i właścicielem kapitału. Wraz z rewolucją przemysłową znaczenie zyskiwały teoria menedżerska oraz teoria behawioralna, traktująca o zachowaniach ludzkich. W czasach rewolucji przemysłowej rola małych
i średnich przedsiębiorstw była marginalizowana na rzecz dużych podmiotów gospodarczych. Dopiero w latach 70. XX w. nastąpił rozkwit sektora małych i średnich podmiotów gospodarczych. Wtedy też został zainicjowany przez Armena
Alchiana i Herberta Demsetza nurt teorii własności. Teorię tę trudno zastosować
do opisu działalności spółek kapitałowych. W jej świetle w małych i średnich
przedsiębiorstwach prawa własności są bliskie ideałowi pełnej i nieograniczonej
własności prywatnej, a osłabienie ich obniża efektywność działalności, gdyż odchodzi się od minimalizacji kosztów i maksymalizacji zysków. Im większy jest
udział właściciela w zarządzaniu, tym większa stopa zysku.
Potwierdzeniem tego może być przykład przedstawiony przez J.P. Sheltona,
który porównał licencjonowane restauracje prowadzone przez właścicieli (występujących w roli ajentów dużego przedsiębiorstwa) z restauracjami prowadzonymi
przez płatnych menedżerów. Mimo wysokiego stopnia standaryzacji te restauracje, którymi kierowali właściciele, wypracowały przeciętnie marżę zysku 9,5%,
natomiast restauracje prowadzone przez wynajętych menedżerów – tylko 1,8%6.
Podsumowując, można stwierdzić, że prywatna forma własności zapewnia
efektywność wtedy, gdy właściciel bezpośrednio zarządza przedsiębiorstwem.
Najsilniejsza motywacja będzie więc występowała w małych i średnich przedB. Plawgo, Konkurencyjność MSP a teorie przedsiębiorstwa, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2001, nr 4 (12), s. 18.
6
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siębiorstwach (prywatnych), co może stanowić źródło ich przewagi w stosunku
do dużych przedsiębiorstw, zorganizowanych m.in. w formie spółek akcyjnych
o rozproszonym akcjonariacie.

2. Regulacje prawne rachunkowości
i sprawozdawczości finansowej
Pierwsze zapisy mające charakter rachunkowości były dokonywane już w starożytności. W Mezopotamii znaleziono gliniane tabliczki z zapisami wpływów
i wydatków, należności i zobowiązań oraz posiadanych bogactw. Wzmianki o prowadzonych zapisach można także znaleźć w Starym Testamencie. Najstarszymi
księgami rachunkowymi są księgi władz skarbowych Genui z 1340 r. Te oraz
później znalezione księgi domów handlowych i bankowych miały cechy księgowości pojedynczej. W XIV w. w północnych Włoszech pojawił się system zapisu
w dwóch księgach. Nieprzypadkowo podwójny zapis pojawił się w tamtejszych
miastach, nastąpił tam bowiem rozkwit handlu. W XV w. pojawiły się opracowania na ten temat i zapis podwójny zaczęto stosować w Europie Zachodniej wraz
z rozwojem manufaktur.
W przypadku teorii przedsiębiorstw to zwykle praktyka formułuje teorię. Podobnie jest w przypadku rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Teoria
rachunkowości określa kształt sprawozdania finansowego, zasady wyceny aktywów i pasywów, ogólne ramy norm prawnych. Praktyka weryfikuje jednak te
ustalenia. W XX w. rachunkowość kupiecka nie była wystarczająca. Dokonujący
się postęp w gospodarce i technice oraz złożone procesy gospodarcze przyczyniają się do ciągłego poszukiwania i doskonalenia rozwiązań w rachunkowości.
Warto się jednak zastanowić, czy należy regulować coś, co istnieje od kilkuset lat
i nie podlegało dotąd regulacjom prawnym. Wielki Kryzys zweryfikował tę teorię.
Załamanie się rynków przyniosło potrzebę spisania teorii rachunkowości i rozpoczęły się poszukiwania uniwersalnych zasad rachunkowości.
Rachunkowość to system informacyjny, ale informacje muszą być przekazywane według określonych zasad, sklasyfikowanych w normach i standardach
rachunkowości. Głównym celem rachunkowości jest zapewnienie informacji zainteresowanym stronom, jednak nie zawsze mają one dostęp do kompletnej i użytecznej informacji. Występuje zatem asymetria informacji. Stworzenie regulacji
prawnych powinno ten problem rozwiązać. Normy prawne określa się na szczeblu
krajowym i międzynarodowym. Na szczeblu krajowym tworzone są w Ministerstwie Finansów w Departamencie Rachunkowości oraz Komitecie Standardów
Rachunkowości.
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Tabela 1. Instytucje stanowiące polskie prawo bilansowe
Departament Rachunkowości

Komitet Standardów Rachunkowości

Do 1994 r.:
– Rozporządzenie MF z dnia 15.01.1991 r.
w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości
– Rozporządzenie MF z dnia 27.12.1990 r.
w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej oraz zasad obliczania wyniku
finansowego ubezpieczycieli
– Zarządzenie nr 1/91 Prezesa NBP z dnia
12.02.1991 r. w sprawie jednolitych zasad
rachunkowości bankowej
Po 1994 r.:
– Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.
z późniejszymi zmianami
– Rozporządzenia wykonawcze do ustawy
o rachunkowości
– Rozporządzenia MF z dnia 12.12.2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad uznawania,
metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu
prezentacji instrumentów finansowych
– Rozporządzenie MF z dnia 15.11.2001 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących
spółkami handlowymi, nieprowadzących
działalności gospodarczej
– Rozporządzenie MF z dnia 25.09.2009 r.
w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady
ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup
kapitałowych
– Rozporządzenie MF z dnia 16.12.2008 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców
wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
– Rozporządzenia MF z dnia 8.04.2009 r.
w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Krajowe Standardy Rachunkowości:
– KSR nr 1: Rachunek przepływów pieniężnych
– KSR nr 2: Podatek dochodowy
– KSR nr 3: Niezakończone usługi budowlane
– KSR nr 4: Utrata wartości aktywów
– KSR nr 5: Leasing, najem i dzierżawa
– KSR nr 6: Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe

Źródło: opracowanie własne.

W Polsce do 1994 r. obowiązywały regulacje rachunkowości w formie rozporządzeń. Podniesienie rangi rachunkowości nastąpiło przez ogłoszenie ustawy
o rachunkowości.
Na szczeblu międzynarodowym źródłami prawa bilansowego są: dyrektywy
unijne, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Sprawozdawczości Fi-
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Tabela 2. Źródła międzynarodowego prawa bilansowego
Międzynarodowa Rada
Standardów Rachunkowości
(IASB)
Dyrektywy UE:
Międzynarodowe Standardy
Nr 2006/46/WE Parlamentu Sprawozdawczości Finansowej
Europejskiego i Rady
oraz Międzynarodowe Standarz dnia 14.06.2006 r.
dy Rachunkowości
Rada UE

Rada Finansowych Standardów
Rachunkowości w USA
(FASB)
Amerykańskie Ogólnie Akceptowane Zasady Rachunkowości:
– SFAC 1: Cele sprawozdawczości finansowej jednostek biznesowych
– SFAC 2: Jakościowe charakterystyki informacji tworzonej
w rachunkowości
– SFAC 5: Uznawanie i pomiar
w procesie przygotowywania
sprawozdań finansowych firm
– SFAC 6: Elementy sprawozdań
finansowych

Źródł o: I. Emerling, Sprawozdawczość finansowa według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – źródła regulacji oraz ich kolejne zmiany, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa – kierunki zmian, Wyd. UE, Kraków 2011, s. 131.

nansowej, a także Amerykańskie Ogólnie Akceptowane Zasady Rachunkowości.
Ilustruje to tabela 2.
Z punktu widzenia polskich przedsiębiorców podstawowe znaczenie ma ustawa o rachunkowości jako akt najwyższej rangi, prawnie obowiązujący, o charakterze ustawodawczym. Z kolei standardy rachunkowości – krajowe oraz międzynarodowe – mają charakter środowiskowy, bez mocy prawnej. Są tworzone przez
organizacje zrzeszające osoby profesjonalnie zajmujące się rachunkowością. Celem standardów jest pomoc w rozwiązywaniu problemów nieuregulowanych lub
niedostatecznie uregulowanych ustawą o rachunkowości.

3. Normy prawne rachunkowości
dla małych i średnich przedsiębiorstw
Polska ustawa o rachunkowości nie zawiera szczególnych uregulowań dla
małych i średnich przedsiębiorstw. Brak nawet definicji tych jednostek. Ustawa
zawiera jednak pewne uproszczenia, które mogą być stosowane w działalności
małych i średnich przedsiębiorstw. Według ustawy do tej grupy przedsiębiorstw
można zaliczyć podmioty, których sprawozdania finansowe nie podlegały obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta. Jest także grupa uproszczeń kierowana do wszystkich podmiotów gospodarczych, ale w rzeczywistości zasada
istotności zabrania korzystania z nich większym przedsiębiorstwom.
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Standardy krajowe nie poruszają kwestii małych i średnich podmiotów gospodarczych, choć od wielu lat planowane jest wprowadzenie takiego standardu,
który uwzględniałby specyfikę tych podmiotów gospodarczych.
Po wielu miesiącach, a nawet latach dyskusji Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przyjęła 9 lipca 2009 r. nowy standard. Nie ma on kolejnego numeru, ale nosi tytuł „MSSF dla małych i średnich przedsiebiorstw”.
Standard ten w 35 sekcjach reguluje problemy rachunkowości dla mniejszych
podmiotów gospodarczych. Są tam zawarte przede wszystkim uproszczenia, które mogą stosować powyższe podmioty w ewidencji i sprawozdawczości.
Długo oczekiwany standard dla MSP nie zdefiniował niestety dokładnie pojęcia małego i średniego przedsiębiorstwa. Według niego małe i średnie przedsiębiorstwa to podmioty, które:
– nie są publicznie odpowiedzialne oraz
– publikują sprawozdania finansowe ogólnego przeznaczenia dla zewnętrznych odbiorców, tj. właścicieli nieuczestniczących w zarządzaniu jednostką, obecnych i potencjalnych kredytodawców oraz kredytowych agencji ratingowych.
Podmiot publicznie odpowiedzialny to taki, który składa sprawozdania finansowe w komisji papierów wartościowych lub innym urzędzie regulacyjnym
w związku z emisją jakiegokolwiek rodzaju instrumentów na rynku publicznym
bądź posiada aktywa powierzone jej przez szeroką grupę interesariuszy, takich
jak: banki, jednostki ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, fundusze wzajemne
oraz jednostki zajmujące się inwestycjami bankowymi. Drugi punkt mówi zaś
o publikowaniu sprawozdań finansowych. W Polsce obowiązek publikowania
mają duże jednostki podlegające obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta, natomiast pozostałe muszą sporządzać sprawozdania finansowe, by móc
zaprezentować je odbiorcom.
Powyższa definicja małych i średnich przedsiębiorstw jest bardzo szeroka i obejmuje dużą grupę przedsiębiorstw. Do grupy tej według standardu nie
zalicza się jednak przedsiębiorstw notowanych na giełdzie ani instytucji finansowych. Wszystkie pozostałe spełniają powyższe warunki. Uważam jednak, że
grupa docelowa została zbyt szeroko zdefiniowana. Duża spółka zatrudniająca
900 pracowników i posiadająca wysokie przychody, ale nienotowana na giełdzie,
będzie zaliczana do sektora MSP. Nie da się uprościć sprawozdawczości tylu
przedsiębiorstw jednocześnie. Potrzeby odbiorców informacji sprawozdawczej
tych przedsiębiorstw są różne. Trudno stworzyć dobry standard, który pozwoliłby zaspokoić potrzeby informacyjne tak niejednorodnej i zróżnicowanej grupy. Krajowy standard powinien bardziej precyzyjnie definiować sektor małych
i średnich przedsiębiorstw, opierając się na kryteriach ilościowych (obecnie takie
kryteria są ujęte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej) oraz kryteriach jakościowych, takich jak: zakres odpowiedzialności, zarządzanie, własność
kapitału.
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Analizując Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla
MSP, należy stwierdzić, że nie wprowadza on wielu uproszczeń dla mniejszych
przedsiębiorstw. Jest on zbyt rozbudowany, pominięto w nim niewiele tematów
nieistotnych dla małych i średnich jednostek, m.in.:
– korygowanie sprawozdawczości o zmiany poziomu cen w środowisku hiperinflacyjnym (MSR 29),
– ustalanie wartości godziwej aktywów biologicznych (MSR 41), przy czym
IASB proponuje też ograniczenie zakresu stosowania wartości godziwej w odniesieniu do mniejszych jednostek,
– przemysły wydobywcze (MSSF 6),
– sprawozdawczość śródroczna (MSR 34),
– rachunkowość leasingu u leasingodawcy (leasingodawca będzie prawdopodobnie instytucją finansową, więc nie obejmuje go definicja mniejszej jednostki),
– kontrakty ubezpieczeniowe.
Standard proponuje więc wybór mniej skomplikowanych metod wyceny, np.:
– model kosztowo-amortyzacyjny dla inwestycji w nieruchomości,
– model kosztowo-amortyzacyjny z uwzględnieniem utraty wartości dla
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
– metodę pośrednią rachunku przepływów pieniężnych.

Zakończenie
Regulacja rachunkowości jest w dzisiejszych czasach konieczna. Problemem
pozostaje zakres regulacji, zwłaszcza w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw. Ustawa o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej to normy
prawne regulujące zasady ewidencji, wyceny oraz sprawozdawczości finansowej.
Należy zastanowić się, czy prowadzenie ksiąg rachunkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach wymaga tak wielu regulacji prawnych. Międzynarodowy
Standard Rachunkowości dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw miał być antidotum na te problemy. Okazało się jednak, iż kierowany jest do zbyt wielu jednostek
gospodarczych, nie tylko małych i średnich, przez co zakres regulacji mniejszych
jednostek jest po prostu zbyt szeroki.
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Changes in the accounting legal regulations
for small and medium entities
Summary. Economical practice very often formulates questions about legal regulation for
small and medium entities. The specificity of those units lies in the fact that big enterprises need
no legal regulations in the field of accounting and financial reporting. The aim of this article is an
analysis of regulations for small and medium entities.
Key words: legal regulation for accounting, accounting for small and medium entities
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Kryteria jakościowe
w definiowaniu małego przedsiębiorstwa

Streszczenie. W artykule poruszono temat definiowania małego przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu kryteriów jakościowych. W literaturze przedmiotu nie istnieje jedna lista cech, które
uznaje się za cechy wyróżniające małe przedsiębiorstwo. Zaprezentowano więc stanowiska różnych
badaczy, by na tej podstawie wyodrębnić cechy, które powtarzają się najczęściej i przyjąć je jako
właściwe dla tego typu przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: małe przedsiębiorstwo, kryteria jakościowe

Wstęp
Powszechnie używany termin „małe przedsiębiorstwo” nie jest do końca określony i budzi wiele wątpliwości. Niejednoznaczność samego pojęcia
przedsiębiorstwa powoduje trudności w definiowaniu małego przedsiębiorstwa,
zwłaszcza że określenie „mały” jest dość nieprecyzyjne, a jego uszczegółowienie
powoduje kolejne rozbieżności. Na świecie istnieje wiele form i rodzajów małych
przedsiębiorstw, które zależą od rozwoju ekonomicznego i społecznego danego
państwa, a także branży, w jakiej działa podmiot1. Jak pisze Tomasz Domański,
„w praktyce łatwiej wskazać przedsiębiorstwo, które nie jest małą firmą, niż takie, które nią jest”2. Trudności w definiowaniu powodują, że tak jak w przypadku
I. Janiuk, Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa 2004, s. 13.
2
T. Domański, Tworzenie i rozwój małego przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1991, s. 17.
1
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przedsiębiorstwa nie istnieje jedna, powszechnie obowiązująca definicja małego
przedsiębiorstwa. Do jego definiowania stosuje się różne kryteria klasyfikujące.
Najczęściej są to kryteria ilościowe (oparte na wielkościach skwantyfikowanych)
i jakościowe. Pozwalają one opisać przedsiębiorstwa w dwóch grupach: pierwszą
stanowią łącznie małe i średnie przedsiębiorstwa (sektor MSP), drugą zaś – duże
przedsiębiorstwa. Warto przy tym zauważyć, że w skład sektora MSP wchodzą
mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. W literaturze przedmiotu są one traktowane łącznie i posiadają pewne cechy wspólne, choć nie jest to do końca uzasadnione, ponieważ mikro- i średnie przedsiębiorstwa więcej dzieli, niż łączy.
W niniejszym artykule, poszukując odpowiedzi na pytanie, czym jest małe
przedsiębiorstwo, na podstawie literatury przedmiotu wyodrębniono kryteria jakościowe pozwalające je opisać.

1. Kryteria jakościowe
przy definiowaniu małego przedsiębiorstwa
Wyodrębnienie małego przedsiębiorstwa na bazie kryteriów jakościowych
opiera się na założeniu, że istnieje pewna grupa cech przypisywanych wyłącznie
małemu przedsiębiorstwu. W klasyfikacji przedsiębiorstw kryteria jakościowe są
jednak rzadziej stosowane niż kryteria ilościowe. Jak pisze Ireneusz Janiuk, kryteria jakościowe wykorzystywane są głównie do celów poznawczych i analitycznych, a ich zasadnicze zastosowanie to badania naukowe3. Warto przy tym zaznaczyć, że większe znaczenie kryteriom jakościowym przypisuje się w Niemczech.
W latach 50. XX w. L. Erhard stwierdził, że definicji Mittelstand 4 nie można ograniczać do wartości aktywów czy wysokości obrotów lub liczby zatrudnionych.
Uwzględnienie tylko tych aspektów prowadzi bowiem do lekceważenia faktu, że
sektor MSP ma duże znaczenie w procesie społeczno-ekonomiczno-politycznym5.
Opisując małe przedsiębiorstwo, warto pamiętać, że nie istnieje jedna lista
cech, które uznaje się za wyróżniające małe przedsiębiorstwo. Można jednak
wskazać cechy powtarzające się u różnych autorów i przyjąć je za właściwe dla
tego rodzaju przedsiębiorstw. W związku z tym poniżej zostaną zaprezentowane
stanowiska różnych badaczy i na tej podstawie wyodrębnione cechy, które powtarzają się najczęściej. Trzeba jednak zaznaczyć, że w literaturze przedmiotu obie
kategorie: małe i średnie przedsiębiorstwo często traktuje się łącznie, uznając je
I. Janiuk, op. cit., s. 15.
Mittelstand to najczęściej używane pojęcie w Niemczech dla określenia małych i średnich
przedsiębiorstw (MSP).
5
E. Odorzyńska, Kategoria małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Europy, „EiOP”
2000, nr 3, s. 11.
3
4
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Tabela 1. Cechy małego i średniego przedsiębiorstwa według różnych badaczy
Autor
K. Safin

Cechy małego lub małego i średniego przedsiębiorstwa
jedność własności i kierowania; sieć osobistych kontaktów z otoczeniem; oferta
uwzględniająca indywidualne potrzeby klientów; niesformalizowana struktura organizacyjna; wielostronna, częsta, niesformalizowana, bezpośrednia komunikacja
wewnętrzna; szybka reakcja na zmiany otoczenia; specyficzny typ gospodarki finansowej (najczęściej kapitał własny); mały udział w rynku; samodzielność ekonomiczna i prawna; koncentracja na wybranym rynku lub produkcie
B. Piasecki
niezależność decyzyjna (szczególny rodzaj struktury organizacyjnej – centrum decyzyjne to właściciel); niezależność finansowa (szczególny rodzaj gospodarki finansowej); brak finansowych możliwości zatrudnienia na stałe specjalistów; brak
dostępu do źródeł finansowania
M. Bednarczyk mały udział w rynku; uzależnienie od małej liczby rynków i typów klientów; najczęściej lokalny charakter rynku zbytu; uzależnienie od małej liczby klientów; uzależnienie od jednego lub kilku produktów; uzależnienie od lokalnego rynku zbytu;
brak wystarczających zasobów do prowadzenia badań otoczenia; istotne znacznie
instytucjonalnego otoczenia lokalnego; jasno określona własność i bezpośrednie
kierowanie; jedność osoby właściciela i kontroli; prosta struktura organizacyjna
E. Odorzańska przedsiębiorstwo jest głównym źródłem utrzymania właściciela i jego rodziny;
członkowie rodziny są pracownikami przedsiębiorstwa; decydujący udział właściciela w zarządzaniu firmą; finansowanie przedsiębiorstwa nie jest związane z rynkiem kapitałowym; przedsiębiorstwo jest przekazywane z pokolenia na pokolenie;
osobisty stosunek właściciela do pracowników; kierownictwo obejmuje jedną osobę lub niewielką grupę osób; kierowanie przedsiębiorstwem jest niezależne od woli
osób trzecich
P.A. Julien,
centralizacja – wiedza i władza skupiona jest w ręku kierownika; proces decyzyjny
M. Marchesnay prosty i szybki; słaba specjalizacja pracy – pracownicy wykonują różne rodzaje
prac w zależności od potrzeby; proces decyzyjny zachodzi wg schematu: intuicja
– dotychczasowe doświadczenie – decyzja – akcja; system informacji wewnętrznej
mało skomplikowany, pozwalający na szybkie przekazywanie treści; prosty system informacji zewnętrznej, odnoszący się do relatywnie bliskiego otoczenia; bliski
kontakt z otoczeniem pozwala na szybkie wychwytywanie zmian; małe przedsiębiorstwa stwarzają niewielki (lub żadne) bariery wejścia i wyjścia na rynki
I. Janiuk
właściciel ma istotny udział w zarządzaniu; decyzje podejmuje jedna osoba lub
niewielka grupa osób; sposób finansowania niezwiązany z rynkiem kapitałowym;
brak możliwości korzystania ze specjalistów; firma stanowi podstawę egzystencji
właściciela i jego rodziny; niezależność finansowa od dużych przedsiębiorstw; niezależność decyzyjna
P. Dominiak
samodzielność prawna; samodzielność ekonomiczna; ograniczona wielkość kapitału; jedność kierowania i władzy; uproszczona struktura

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Safin, Zarządzanie małą firmą, Wyd. AE, Wrocław 2003,
s. 36-41; Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 60;
M. Bednarczyk, Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 1996, nr 128, s. 74-75; E. Odorzyńska, op. cit., s. 10-11;
P.A. Julien, M. Marchesnay, La petite entreprise. Principes d’economie et de question, Vermette, Ottawa 1987,
za: D. Bednarska, Istota, charakter i rola małego biznesu w Polsce i na świecie, w: Zarządzanie małą firmą, red.
H. Bieniok, Wyd. AE, Katowice 1996, s. 11-12; I. Janiuk, op. cit., s. 15-16; P. Dominiak, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 28.
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za przeciwwagę dla przedsiębiorstw dużych6. Dlatego częściej spotykany jest opis
cech charakterystycznych zarówno dla małych, jak i dla średnich przedsiębiorstw.
Na tej podstawie powstała tabela 1, która zawiera wskazywane cechy jako właściwe dla małych lub małych i średnich przedsiębiorstw.
Oprócz uwzględnionych w tabeli autorów warto przywołać również Jana
Targalskiego, który wśród cech jakościowych małych i średnich przedsiębiorstw
wymienia obecność elementów innowacyjnych7. Uzupełnieniem tabeli jest też
przedstawienie koncepcji charakterystyki jakościowej w ujęciu różnych państw
bądź instytucji.
Wiedeński Institut für Gewerbeforschung dokonał jakościowej charakterystyki tej klasy przedsiębiorstw, przedstawiając dwanaście następujących cech:
– samodzielność przedsiębiorcy, polegająca na tym, że jest on właścicielem
kapitału, a zarazem zarządza przedsiębiorstwem,
– stanowienie przez przedsiębiorstwo zasadniczej i najczęściej jedynej podstawy egzystencji oraz źródła dochodów dla przedsiębiorcy,
– osobista praca i pełna odpowiedzialność właściciela ponoszącego jednocześnie całe ryzyko,
– praca na rzecz przedsiębiorstwa, oprócz właściciela, także członków jego
rodziny,
– osobiste relacje między właścicielem przedsiębiorstwa a pracownikami,
tworzące wspólnotę pracy,
– wyznaczanie górnej granicy wielkości małego przedsiębiorstwa przez możliwość ogarnięcia całości jego spraw,
– wyznaczanie dolnej granicy małego przedsiębiorstwa przez wymagania
jego właściciela – przedsiębiorstwo musi być co najmniej tak duże, by zapewniało
pełne zatrudnienie i odpowiednie dochody,
– przewaga środków własnych i rodzinnych w finansowaniu przedsiębiorstwa, brak dostępu przedsiębiorstwa do rynku kapitałowego,
– przewaga własności jednoosobowej lub spółek osobowych jako formy
prawnej,
– bardzo ograniczone możliwości podziału pracy,
– szybkie dostosowywanie się do wahań koniunkturalnych,
– niezatrudnianie specjalistów8.
W Niemczech, według IFM Bonn (Institut fur Mittelstandsforschung), kryteriami jakościowymi, które wyróżniają sektor MSP, są:
– tożsamość własności i odpowiedzialności prawnej za działalność firmy,
T. Domański, op. cit., s. 17.
J. Targalski, Przedsiębiorczość i zarządzanie, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 14.
8
T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 2001, s. 19-20.
6
7
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– tożsamość własności i odpowiedzialności za zarządzanie i sytuację finansową firmy,
– odpowiedzialność za podejmowanie decyzji w imieniu przedsiębiorcy9.
Istotną cechą niemieckich MSP jest panująca w nich atmosfera, wynikająca
z osobistego stosunku kierownictwa do firmy, co jest też korzystne dla załogi10.
W Stanach Zjednoczonych małe przedsiębiorstwo zostało zdefiniowane
w ustawie Small Business Act. Zgodnie z nią małe przedsiębiorstwo to firma,
która stanowi niezależną własność, działa niezależnie i nie dominuje na rynku, na
którym działa. Ustawa jednak stwierdza, że precyzyjna definicja małego przedsiębiorstwa będzie się różnić w zależności od branży, w jakiej przedsiębiorstwo
działa11.
Z kolei w Raporcie Schleyera z 1992 r. dotyczącym małych przedsiębiorstw,
wyodrębniono następujące cechy małych przedsiębiorstw w Europie:
– ścisły związek między właścicielem/zarządcą a przedsiębiorstwem,
– decydujące zdanie właściciela w organizowaniu procesu wytwórczego,
– posiadanie przez właściciela zarówno umiejętności zarządzania, jak i specjalistycznej wiedzy dotyczącej przedmiotu działalności przedsiębiorstwa,
– ogromny udział czynnika pracy w połączeniu z nowoczesnymi technikami
produkcji i zarządzania12.
Opis cech jakościowych zawarty w literaturze przedmiotu dotyczy często sektora MSP, bez wyraźnego wyodrębnienia mikroprzedsiębiorstw, które stanowią
specyficzną formę i mają pewne charakterystyczne cechy:
– są najczęstszą formą rozpoczynania działalności i wejścia na rynek,
– są najbardziej ryzykowną formą działalności, ponieważ często właściciele/
zarządzający nie dysponują odpowiednią wiedzą, doświadczeniem ani potrzebnymi zasobami,
– są najmniej pożądanym partnerem handlowym dla dużych kontrahentów
czy instytucji finansowych z powodu dużego ryzyka upadłości oraz niechęci do
kredytów13.
Specyficzne cechy mikroprzedsiębiorstw wymienia też Svetlana Gudkova:
– ścisły związek między przedsiębiorstwem a przedsiębiorcą,
E. Odorzyńska, op. cit., s. 10-11.
Ibidem.
11
U.S. Small Business Administration, http://www.sba.gov.pl/size [12.11.2011]; Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska, red. M. Bednarczyk, Wyd. AE, Kraków
2004, s. 17.
12
Opinion of the Economic and Social Committee on the „Craft sector and SME in Europe”,
O.J., C 221/01, za: A. Kępa, Instytucja małego i średniego przedsiębiorstwa w acquis communautaire, s. 92; www.studiaeuropejskie.pl/save.php?id=336 [4.11.2007].
13
Koszty w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem handlowym, red. R. Kowalak,
Wyd. AE, Wrocław 2007, s. 17-18; Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity
i rzeczywistość, red. F. Misiąg, PWE, Warszawa 2005, s. 21-22.
9
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Anglia

Wiedeński Instytut

IFM Bonn

Raport Boltona

Suma punktów

+
+

T. Łuczka

+

I. Janiuk

+

P.A.Julien
M. Marchesnay

E. Odorzyńska

+
+

M. Bednarczyk

Jedność własności i zarządzania
Bezpośrednie kontakty z otoczeniem
Oferta nastawiona na indywidualne
potrzeby klientów
Specyficzna struktura organizacyjna
(niesformalizowana, zcentralizowana,
o małej specjalizacji)
Komunikacja wewnętrzna oparta na
kontaktach bezpośrednich (osobistych)
Elastyczność wobec zmian otoczenia
Szczególny rodzaj gospodarki finansowej
(głównie środki własne)
Mały udział w rynku
Samodzielność (niezależność)
ekonomiczna i prawna
Koncentracja na wybranym rynku
(produkcie)
Główne źródło utrzymania właściciela
Proces decyzyjny oparty na intuicji
i/lub doświadczeniu
Brak dostępu do źródeł finansowania
Członkowie rodziny właściciela
są pracownikami
Brak specjalistów
Lokalny charakter rynku zbytu
Brak zasobów do prowadzenia
badań otoczenia
Kierownictwo stanowi jedna osoba
lub niewielka grupa osób

B. Piasecki

Cechy małego przedsiębiorstwa

K. Safin

Tabela 2. Najczęściej występujące cechy małego przedsiębiorstwa
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+
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+

+
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3
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+

+
+

+

6

+

+

2

+

2

+

3
1
1

+

+
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Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.

– uzależnienie od jednego kluczowego dostawcy lub/i odbiorcy,
– rzadkie dywersyfikowanie działalności,
– ograniczone możliwości obserwacji otoczenia (brak funduszy na analizy,
prognozy itp.),
– szczególna rola rodziny w funkcjonowaniu organizacji14.
S. Gudkova, Rozwój małych przedsiębiorstw. Wiedza, sieci osobistych powiązań, proces
uczenia się, Wyd. Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2008, s. 13-14.
14
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Przedstawione wybrane koncepcje jakościowej identyfikacji małego przedsiębiorstwa są reprezentatywne dla całej grupy tych definicji. Tabela 2 stanowi syntetyczne porównanie przedstawionych koncepcji i wyodrębnienie cech najczęściej
występujących (oznaczonych „+”).
Analizując dane zawarte w tabeli, można dostrzec cechy, które powtarzają się
najczęściej i uznać je za właściwe dla małego przedsiębiorstwa. Należą do nich:
1) jedność własności i zarządzania – w małym przedsiębiorstwie to właściciel
pełni rolę zarządzającego; sprawuje funkcje kierownicze – od planowania, przez
organizowanie, motywowanie, po kontrolę. Ważne jest zatem posiadanie przez
niego umiejętności zarządczych. Jeśli ich brakuje, przy jednoczesnym braku specjalistów, mała firma narażona jest na zahamowanie rozwoju, a nawet upadek.
Cecha, jaką jest jedność zarządzania i własności, przekłada się zatem na sposób
zarządzania. Nie ma więc sprzeczności interesów czy celów między właścicielem a zarządzającym, ponieważ zarządzający ma osobisty stosunek do organizacji
jako swego dzieła, co wiąże się z zaangażowaniem w pracę i rozwój przedsiębiorstwa. Sprawne i skuteczne zarządzanie przez właściciela jest możliwe tylko
w małych firmach i przynosi dobre efekty, gdy jeden właściciel nie posiada kilku przedsiębiorstw15. Czy jednak rozwój gospodarki, przy wsparciu sektora MSP
np. przez UE, może zwiększać skalę takiego zjawiska (gdy jeden właściciel ma
kilka przedsiębiorstw)? Nie ma na to wystarczających dowodów;
2) specyficzna struktura organizacyjna – małe przedsiębiorstwa, zwłaszcza
we wczesnej fazie rozwoju, charakteryzują się niesformalizowaną strukturą.
Peter Drucker uważa, że „firma jest tak duża, jak struktura kierownicza, której
wymaga”16. Struktura małego przedsiębiorstwa jest najczęściej płaska, a droga
przekazywania informacji – krótka i bezpośrednia. Wszystkie decyzje skupione
są w ręku właściciela. Małe przedsiębiorstwa cechuje niski stopień formalizacji
zadań i wysoki stopień elastyczności zadań. Funkcje mają zazwyczaj charakter
umowny i w zależności od sytuacji dokonuje się zmiany ról i stanowisk17. Duża
elastyczność i mobilność małych przedsiębiorstw pozwala szybko dostosowywać
się do zmian;
3) specyficzny typ gospodarki finansowej – małe przedsiębiorstwa wyróżniają
się specyficznym sposobem finansowania. Głównym źródłem kapitału są zwykle
oszczędności właściciela (kapitał własny) i jego najbliższej rodziny, zwłaszcza
w fazie założycielskiej. W mniejszym stopniu finanse stanowią pożyczki i kredyty, najczęściej od krewnych i znajomych. Właściciele małych przedsiębiorstw
wykazują dużą niechęć do posiłkowania się kapitałem obcym, zwłaszcza kredyK. Safin, Zarządzanie małą firmą, Wyd. AE, Wrocław 2003, s. 36.
P. Drucker, Praktyka zarządzania, Czytelnik, Warszawa 1994, s. 251.
17
B. Nogalski, J. Karpacz, A. Wójcik-Karpacz, Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw. Od czego to zależy?, AJG, Bydgoszcz 2004, s. 9-10.
15
16
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tem bankowym18. Wynika to z przeświadczenia o jego wysokich kosztach oraz
z chęci utrzymania niezależności ekonomicznej i decyzyjnej, kredyt zaś wiąże
się ze zobowiązaniem jego zwrotu w ustalonej wysokości i terminie. Często forma prawna małego przedsiębiorstwa decyduje o tym, że właściciel odpowiada
majątkiem własnym za zobowiązania przedsiębiorstwa, co może potęgować jego
niechęć do kapitału obcego. Czy jednak w związku ze wspomaganiem przez UE
sektora MSP zmienia się ta cecha, tj. czy mali przedsiębiorcy chętniej biorą pożyczki i korzystają z zewnętrznego wsparcia finansowego? Częściowa odpowiedź
na to pytanie zawarta jest w raporcie Ministerstwa Gospodarki, opublikowanym w
kwietniu 2008 r., a dotyczącym badań przeprowadzonych w 2007 r. Jeden z wniosków raportu brzmi: podejmowana działalność gospodarcza w dominującym odsetku finansowana jest ze środków własnych (84,5%). Z pożyczki od rodziny lub
znajomych skorzystało 4,3% przedsiębiorstw, a z kredytu bankowego 4,1%, co
potwierdza wyżej przedstawione tezy. W raporcie można jednak dalej przeczytać,
że zaobserwowano zmianę struktury źródeł finansowania – popularność wymienionych form maleje na rzecz innych źródeł, tj. zagranicznych środków pomocowych i subwencji publicznych19;
4) bezpośredni kontakt właściciela z pracownikami – według Teresy Łuczki
jest to najistotniejsza cecha jakościowa małego przedsiębiorstwa odróżniająca je
od dużego. Kontakty między właścicielem a pracownikami są wielostronne, częste, niesformalizowane, zwykle bezpośrednie, co przejawia się zarówno w sposobie zwracania się do siebie, jak i w kontaktach poza pracą20. Bezpośredni kontakt
między właścicielem a pracownikami, a także pomiędzy samymi pracownikami
staje się podstawą budowania dobrych relacji wewnętrznych w przedsiębiorstwie
oraz relacji między przedsiębiorstwem a grupami otoczenia i decyduje o specyfice
działań PR, które w większości będą się opierały na technikach związanych z komunikowaniem bezpośrednim.
Przy formułowaniu listy powyższych cech jako właściwych dla małego
przedsiębiorstwa pojawiają się wątpliwości i pytania: Jaki klucz zastosować przy
zakwalifikowaniu danego przedsiębiorstwa do tej grupy? Czy przedsiębiorstwo
powinno posiadać wszystkie cechy zaliczane do tej grupy, czy większość? Brak
jednoznacznej odpowiedzi na te pytania oraz brak zgodności co do cech małego
przedsiębiorstwa jest dużą wadą jakościowego definiowania małego przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie cech właściwych małemu przedsiębiorstwu daje podstawę
do zrozumienia istoty i funkcji małego przedsiębiorstwa, pozbawione jest walorów praktycznych, co w konsekwencji zmusza do poszukiwań innych kryteriów21.
T. Łuczka, op. cit., s. 51-52.
Warunki powstawania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw
powstałych w latach 2002-2006, GUS, Departament Przedsiębiorstw i Cen, Warszawa 2008, s. 21.
20
K. Safin, op. cit., s. 38.
21
T. Łuczka, op. cit., s. 15.
18
19
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Zakończenie
Rozważania dotyczące definiowania i charakterystyki małego przedsiębiorstwa pozwalają zwrócić uwagę na szereg wątpliwości i wskazują na brak spójności. Złożoność bytu, jakim jest przedsiębiorstwo, i wielość kontekstów jego funkcjonowania wydają się uniemożliwiać stworzenie jednej, dobrej dla wszystkich
definicji małego przedsiębiorstwa. Muszą więc obok siebie funkcjonować różne
definicje, a przedsiębiorca powinien wiedzieć, jakie jest jego przedsiębiorstwo,
czyli jak je definiować w zależności od potrzeb czy sytuacji, w jakiej występuje.
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Quality criteria in defining small enterprises
Summary. The author in article defines small enterprises using quality criteria. There is no list
of distinctive features for small enterprises in professional literature. The article depicts the different
positions of authors about quality criteria for small enterprises. At the end of the article there the
list of quality features by various authors which are repeated most often, and which thus might be
typical of such kind of enterprises.
Key words: small enterprises, quality criteria
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Nietypowe wartości wskaźników finansowych
obrazujących procesy zmian
w przedsiębiorstwach sektora browarniczego
działających na rynku polskim – case study
Streszczenie. W artykule zaprezentowano cztery case studies działających na rynku polskim
przedsiębiorstw sektora browarniczego. Zostały one wyselekcjonowane na podstawie nietypowych
wartości różnych miar efektywności ekonomicznej (ROS, rotacja zapasów, wskaźnik zadłużenia
ogólnego) pojawiających się w ich analizach wskaźnikowych. Takie wartości towarzyszą bowiem
zwykle burzliwym zmianom w przedsiębiorstwach. Stabilizowanie się wartości miar prawdopodobnie częściej odnosi się do sanacji, zaś labilność – do nasilania się zjawisk kryzysowych bądź
zamykania działalności.
Słowa kluczowe: nietypowe wartości wskaźników finansowych, zjawiska kryzysowe, likwidacja przedsiębiorstw, sanacja, case study, sektor browarniczy

Wstęp
Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki pozwala na stwierdzenie, że przypadki dramatycznych, gwałtownych zmian wskaźników rok do roku nie należą do rzadkości. Tak
jest też wśród analizowanych przedsiębiorstw sektora browarniczego. Celem artykułu jest przedstawienie przyczyn wybranych, szczególnie jaskrawych zmian
wartości różnych miar efektywności ekonomicznej. Prezentując wybrane mechanizmy prowadzące do stabilizowania się bądź pogłębiania rozchwiania sytuacji
ekonomicznej ukazano przyczynek do badania problemu znacznej zmienności
wyników – większej, niż wskazywałyby na to zmiany koniunktury rynkowej.
Można więc postawić tezę, że znaczna labilność miar efektywności towarzyszy
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procesom zagrożenia ciągłości działania, zaś ich stabilizowanie się jest zazwyczaj
objawem sanacji i przywracania równowagi materialnej zewnętrznej i wewnętrznej1. Co ciekawe, pozornie korzystne wartości miar, np. rentowności sprzedaży
(ROS), mogą być symptomem zbliżającego się upadku.

1. Przypadki nietypowych wartości miar finansowych
obrazujących procesy zmian w sytuacji rynkowej
przedsiębiorstw sektora browarniczego
Poniżej zaprezentowano cztery case studies przedsiębiorstw sektora browarniczego, które w latach 2003-2011 wykazywały nietypowe wartości wybranych
miar efektywności ekonomicznej. Ich wyboru dokonano na podstawie materiału
składającego się ze sprawozdań finansowych podmiotów reprezentujących sektor
browarniczy w Polsce, który został pozyskany z bazy danych Inforlex2. Wybrane,
jednoznacznie nietypowe wartości różnych miar ekonomicznych, tj. rentowności sprzedaży ROS liczonej jako zysk netto do przychodów ze sprzedaży netto ×
100%, rotacji zapasów w dniach liczonej jako iloraz średniej wartości zapasów
w danym okresie (bazowym) do wartości przychodów ze sprzedaży, pomnożony
przez liczbę dni w okresie bazowym3, czy też wskaźnika zadłużenia liczonego
jako zobowiązania ogółem (długo- i krótkoterminowe) do kapitałów własnych,
były wskazaniem do poddania danego przedsiębiorstwa bardziej szczegółowemu
badaniu jego ogólnej sytuacji ekonomicznej. Skłoniły one ponadto do poszukiwania przyczyn wystąpienia nietypowych wartości miar oraz ukazania procesu sanacji, zmiany, zakończenia działalności, którym one towarzyszyły. Tabele zamieszczane w opisie każdego z czterech przypadków obrazują nie tylko odbiegające od
przyjętych norm wartości miar, ale i pewne zdarzenia w porządku chronologicznym, które objaśniają przyczyny pojawienia się takich wartości. Nie każde pole
tabeli zostało wypełnione, gdyż nie każdy rok przynosił zdarzenia pozostające
w relacji do badanego problemu. Tabele uwzględniają wyłącznie zdarzenia, które
można nazwać krytycznie ważnymi dla wyjaśnienia przyczyn wystąpienia nietypowych wartości różnych miar księgowych. Jeśli przyczyn było wiele, to specyfikowano w tabelach kilka wierszy, z których każdy opisuje zmiany kształtowania się określonej kategorii ekonomicznej, np. w pierwszym przypadku mamy do
czynienia z nakładaniem się takich przyczyn i ich bezpośrednich skutków, jak:
zmiany w zakresie pozostałych przychodów operacyjnych, zmiany w zakresie
A.K. Koźmiński, K. Obłój, Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989.
www.inforlex.pl.
3
Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE,
Warszawa 2004, s. 141, 193-196.
1
2
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kosztów finansowych, zmiany w zakresie krótkoterminowych aktywów finansowych, zmiany w zakresie przychodów finansowych.
W efekcie połączenia browarów w Okocimiu, Szczecinie (Bosman), Sierpcu
(Kasztelan) i Wrocławiu (Piast) w 2001 r. powstała kapitałowa grupa piwowarska
Carlsberg Okocim SA. Carlsberg przejął większość kapitału akcyjnego spółki, po
czym została ona w 2004 r. wycofana z GPW. Od 13 października 2004 r. spółka
nosi nazwę Carlsberg Polska SA.
Browar Piast we Wrocławiu już w 2004 r. po pracach modernizacyjnych przeprowadzonych w browarze Okocim przestał być producentem piwa. W portfelu
marek spółki pozostał jednak Piast. Produkcję tego piwa przejęły inne browary
grupy. Decyzję o zamknięciu browaru Piast we Wrocławiu można interpretować
jako optymalizację zarządzania majątkiem. Kiedy Okocim uzyskał zdolności
produkcyjne na poziomie 2,4 mln hektolitrów rocznie, produkcja we Wrocławiu
i utrzymywanie zdekapitalizowanego majątku produkcyjnego we Wrocławiu stały się nieracjonalne. Podobne tendencje wystąpiły w cukrownictwie. Kupowane
polskie cukrownie były mało atrakcyjne technicznie, zamykano je i przejmowano
limity produkcyjne, zaś produkcję przenoszono do bardziej nowoczesnych zakładów grupy (tabela 1).
Dramatyczne wahania ROS4 w latach 2006-2010 można wyjaśnić tym, że
w latach 2007 i 2009 pojawiły się duże wpływy ze sprzedaży niefinansowych
składników majątku spółki, co jest typową dywestycją towarzyszącą zamykaniu
działalności. W 2008 r. przychody te były małe, więc i ROS gwałtownie spadał.
Wysokie wartości ROS, np. ponad 2400% w 2007 r. są konsekwencją uzyskania
zysku ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, przy jednoczesnym spadku
wielkości sprzedaży produktów. W 2009 r. nastąpiło ciekawe zjawisko, tj. wyposażenie spółki w krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych. Można podejrzewać, że zamykana spółka bądź pożyczała środki finansowe
pozostałym spółkom grupy, bądź otrzymywała w zamian za gotówkę udziały w jej
majątku. Tak czy inaczej, była to podstawa do przekazania do innych spółek grupy zamienionego w środki pieniężne majątku spółki. Można z tego wnioskować,
że drastyczne zmiany ROS w okresie zamykania działalności nie były w żadnej
mierze skorelowane z koniunkturą rynkową, a pozorne nabycie przez spółkę aktywów finansowych, które zazwyczaj odczytywane jest jako rozwojowe, mogło
być podstawą transferu środków pieniężnych likwidowanego przedsiębiorstwa.
Browar Vifling Sp. z o.o. to niewielkie przedsiębiorstwo sektora piwowarskiego będące w likwidacji. Został złożony w 1994 r. na bazie przejętej linii produkcyjnej przedsiębiorstwa Stainecken. Przedsiębiorstwo powstało w Prochowicach na Dolnym Śląsku. W 1995 r. zaczęto produkcję piwa na bazie tradycyjnych
B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 2007, s. 92.
4
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Przychody finansowe
od jednostek powiązanych

Drastyczny spadek
poziomu kosztów
finansowych
Krótkoterminowe
aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
Pojawienie się krótkoterminowych aktywów finansowych
w jednostkach powiązanych (transfer gotówki?)
Pojawienie się przychodów finansowych
od jednostek powiązanych

10,563
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych

44 300

17 500
–0,742

313 800

2009

61 700

2010

Źr ód ło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy Inforlex.

Zmiany w zakresie
przychodów finansowych

Zmiany w zakresie
krótkoterminowych
aktywów finansowych

Przychody ze
sprzedaży produktów
Koszty sprzedanych
produktów
ROS
Zmiany w zakresie
pozostałych
przychodów
operacyjnych
Zmiany w zakresie
kosztów finansowych

Analizowane kategorie
ekonomiczne

–5,251
Drastyczny spadek
wartości pozostałych
przychodów operacyjnych

45 500

287 700

2008

Lata

24,624
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych

85 200

893 300

2007

2006

5,178

1 543 000

2 424 200

Tabela 1. Zmiany rentowności sprzedaży browaru Piast we Wrocławiu w latach 2006-2010 (po zaprzestaniu produkcji)
i objaśniające je zmiany w pozycjach: „pozostałe przychody operacyjne” oraz „przychody i koszty finansowe”
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49 691,800
55 926,160
–11,094
Zyski i straty
nadzwyczajne

2009
41 823,330
506 371,980
–87,479
Straty nadzwyczajne (koszty
likwidacji majątku?)

2008
1 313,500
1 342 750,350
876,996
Zyski nadzwyczajne (odszkodowania? sprzedaż zorganizowanej części majątku?)

2007

Ź ród ło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy Inforlex.

Analizowane
kategorie
ekonomiczne
Przychody
Koszty
ROS
Zyski i straty
nadzwyczajne
2 319 761,500
4 790 161,570
–1,247

2006

Lata
6 783 890,400
7 482 330,100
–0,163

2005

7 754 419,50
8 301 090,50
–0,13

2004

Tabela 2. Zmiany rentowności sprzedaży browaru Vilfing w Prochowicach w latach 2003-2009
i objaśniające je zmiany w pozycjach „zyski i straty nadzwyczajne”

8 095 835,900
7 650 370,700
0,009

2003
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czeskich receptur browarniczych. Vilfing jest przykładem niezależnego browaru,
niewchodzącego w skład większych grup kapitałowych (tabela 2).
W browarze Vilfing gwałtowne zmiany wskaźnika ROS wystąpiły w sytuacji,
gdy niepewna stała się przyszłość przedsiębiorstwa i zagrożona została ciągłość
jego funkcjonowania. Co ciekawe, w jeszcze większym stopniu niż w browarze
Piast wahał się wskaźnik rentowności sprzedaży (od przeszło 87 600% w 2007 r.
do niemal –9000% w 2008 r.). Zmiany te nie miały nic wspólnego z koniunkturą
na rynku ani ze sprawnością sprzedaży. W okresie trudności pojawiały się zyski
i straty nadzwyczajne, w wyniku których gwałtownie zmieniała się wartość ROS.
Owe straty nadzwyczajne mogły być związane z kosztami likwidacji majątku, zaś
zyski nadzwyczajne ze sprzedażą zorganizowanej części majątku bądź odszkodowaniami. Zmiany wysokości ROS wystąpiły także w sytuacji bliskiej zakończeniu działalności, przy wyraźnie już ograniczonych przychodach ze sprzedaży.
Po prywatyzacji w 1991 r. Elbląskich Zakładów Piwowarskich Browar Braniewski stał się składową australijskiej spółki Elbrewery. Produkowano w nim
popularne niegdyś piwo EB. Pod koniec lat 90. XX w. udziały w spółce zostały
sprzedane Grupie Żywiec SA. Spółka przeszła następnie w ręce Dr Witt SA oraz
prywatnego przedsiębiorcy z Elbląga – Andrzeja Konończuka. Wznowiono produkcję piwa pod marką Barkas oraz rozpoczęto modernizację zakładu w Braniewie. Nieudana ekspansja na rynki północno-wschodniej Polski i tereny obwodu
kaliningradzkiego przyniosła dalsze kłopoty, w wyniku czego produkcję wstrzymano w 2008 r.
Historia Browaru Braniewskiego to historia szybkiego upadku wartości kapitałów własnych przez generowanie corocznej straty od początku w 2005 r. Od
2010 r. po nieudanej transakcji z zainteresowaną zakupem spółką Van Pur nie
udało się znaleźć dla Browaru Braniewo inwestora.
Wśród wskaźników finansowych zwracają uwagę już od 2005 r. ogromne różnice wartości ROS, w 2005 r. będące efektem planowanej zmiany programu produkcyjnego i zmian właścicielskich. Strata netto za 2005 r. i minimalna wielkość
przychodów ze sprzedaży przyniosła nietypową wartość rentowności sprzedaży
na poziomie ponad –63 400%. Wraz ze wznowieniem produkcji sytuacja poprawiła się, lecz nie na tyle, by przedsiębiorstwo stało się zyskowne. W tym przypadku
ciągłe zmiany właścicielskie i zmiany planów rynkowych nie doprowadziły do
poprawy wyników ekonomicznych. W 2007 r., w okresie ekspansji na rynek Rosji
i Polski północno-wschodniej, wydatnie wzrosła sprzedaż, ale jeszcze bardziej
koszty. Uświadomiło to kadrze trudną sytuację, która w 2008 r. jeszcze się pogłębiła. Strategie rozwojowe okazały się nietrafione. W 2009 r. zaczął się spadek
wyników ekonomicznych.
W badanym okresie doszło też do niemożności poradzenia sobie z wielkością zapasów. Rok 2007 był najlepszy sprzedażowo, ale potem nastąpiła utrata
rynku. Sprzedaż była realizowana zawsze poniżej progu rentowności. W 2006 r.

1 157,360

4 850,240
zapasy>>
przychody

424 850,800
2 314 125,220
–4,667
3 652 388,980

101 402,640
769 737,440
–3,543
12 258 440,000

zapasy>>>
przychody

2009

2010

Ź ród ło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy Inforlex.

Analizowane
kategorie
2011
ekonomiczne
Przychody
60 000,000
Koszty
619 825,170
ROS
–11,726
Zapasy
2 737 115,600
Rotacja zapasów
5 883,290
w dniach
Relacja
zapasy>>>
między zapasami przychody
a przychodami
zapasy>
przychody

149,810

3 634 355,580
12 367 635,700
–2,426
3 667 068,680

2008

Lata

197,830

15 495 988,000
26 727 956,000
–0,721
12 619 017,000

2007

zapasy>>
przychody

259,110

10 558 427,000
14 763 958,000
–0,388
18 537 764,000

2006

Tabela 3. Zmiany rentowności sprzedaży oraz rotacji zapasów w dniach Browaru Braniewo w latach 2005-2011
jako efekt nieudanych zmian własnościowych i nieskutecznych strategii rynkowych

minimalna wielkość sprzedaży
(wielkość dla
30.08 do końca
roku)

105 402,230

1 300,000
821 203,350
–634,465
1 461 162,800

2005
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wskaźnik rotacji zapasów5 w dniach był bardzo zły – wynosił niemal 260 dni. Od
2008 r., kiedy wstrzymano produkcję, wskaźniki rotacji zapasów przyjęły absurdalne wartości i trudno je interpretować. Podobne wartości wystąpiły też w sytuacji zagrożenia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa. W ostatnim wierszu
tabeli 3 oznaczono sytuacje, w których wielkość zapasów przewyższyła przychody. Wyjątkiem jest jedynie rok 2007. W pozostałych latach zapasy przewyższyły
przychody nieznacznie, co zaznaczono jednym znakiem nierówności, znacznie
bądź bardzo znacznie (dwa, trzy znaki nierówności).
Stary Browar Sp. z o.o. w Gdańsku to historia odmienna od powyższych. Rok
2006 zwraca uwagę nietypowym, bardzo wysokim (z wartością ujemną) wskaźnikiem zadłużenia ogólnego (liczonym jako sumaryczne – długo- i krótkoterminowe zobowiązania odniesione do kapitałów własnych). Taka wartość była efektem
skumulowanych strat z lat poprzednich w stosunku do 2006 r., przez które osiągnięto ujemną wartość kapitałów własnych. Przy relatywnie wysokim zadłużeniu
wskaźnik wyniósł ponad –1474. Lata 2007 i 2008 to dalsze obniżanie się wartości
kapitałów własnych wskutek zadłużenia przedsiębiorstwa Zadłużanie to było jednak związane z racjonalnymi, jak się później okazało, planami rozwinięcia działalności hotelarskiej i minibrowaru (przesunięcie akcentu na bardziej rentowną
turystykę – zmiana strategii działania przez przemieszczenie się w strefę zysku
i nowy model biznesowy). Kiedy owa strategiczna zmiana modelu biznesowego zaczęła przynosić zyski w 2009 r., nastąpiło wprawdzie zwiększenie wartości
wskaźnika zadłużenia i dalsza zmiana wartości kapitałów własnych na niekorzyść
poprzez skumulowanie, lecz strata została wyraźnie ograniczona. Nowa strategia
przyniosła wydatną poprawę wszystkich wskaźników w latach 2010 i 2011. Została pokryta strata z lat ubiegłych, pojawiła się dodatnia wartość kapitału własnego, zaś zobowiązania ustabilizowały się. Bliską prawidłowej wartości przyjął
też wskaźnik zadłużenia ogólnego. Stary Browar jest przykładem małego przedsiębiorstwa, które z sukcesem dokonało reorientacji rynkowej, co przyniosło mu
stabilizację finansową. Inaczej niż w poprzednich przypadkach, stabilizacji sytuacji ekonomicznej towarzyszyło „wygładzanie się” wartości poszczególnych
wskaźników i ograniczenie ich zmienności.

Podsumowanie
W sektorze browarniczym funkcjonują zarówno duże podmioty wchodzące
w skład ponadnarodowych grup kapitałowych, jak i drobni, samodzielni gracze
o znaczeniu regionalnym, a nawet lokalnym. W każdej z tych grup występują
przypadki likwidacji i zamykania działalności, udanych bądź nieudanych restrukT. Dudycz, Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Indygo Zahir Media, Wrocław 2011, s. 86-87.
5

–10,22

19,24

–3,2

4 184 746,14
–1 308 697,30

2008

Dalszy wzrost
wartości zadłużenia i dalszy spadek
wartości kapitałów
własnych

Lata

Ograniczenie straty przez wyraźny
wzrost przychodów w stosunku
do kosztów

2 386 128,64
–233  225,47

2 014 469,8
104 637,72

Zysk księgowy
i ograniczenie
zadłużenia

2009

2010

Źró dło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy Inforlex.

Analizowane kategorie
ekonomiczne
i działania podjęte
2011
w procesie zmian
Zobowiązania ogółem
2 021 964,50
Kapitał własny
606 782,00
Wskaźnik zadłużenia
3,33
ogólnego
Zmiany podstawowych Dalsza sanacja
miar finansowych
i działania sanacyjne

Wzrost wartości
zobowiązań ponad
700% i równoczesny spadek
wartości kapitałów
własnych

–9,13

893 731,88
–97 848,55

2007

–1 474,93

126 000,58
–84,75

2006

Tabela 4. Zmiany wartości wskaźnika zadłużenia ogólnego i wartości kapitałów własnych towarzyszące procesowi reorientacji rynkowej
i zmiany modelu biznesowego przedsiębiorstwa Stary Browar w latach 2006-2011
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turyzacji oraz przeprowadzanych z sukcesem lub zakończonych fiaskiem zmian
strategii rynkowych. Zmiany te są na ogół dobrze ilustrowane wskaźnikami finansowymi, które zachęcają do przyjrzenia się genezie ich zastanawiających, nietypowych wartości. Zwykle okazuje się, że dramatyczne wahania różnych miar
efektywności ekonomicznej towarzyszą niekorzystnym procesom związanym
z nasileniem zjawisk kryzysowych bądź zamykaniem działalności. Z kolei skutecznym strategiom rynkowym i sanacji towarzyszy stabilizowanie się wyników.
Nietypowe i niezwykle zmienne wartości różnych miar finansowych to zazwyczaj sygnał burzliwych zmian w przedsiębiorstwie, zarówno tych wiodących do
poprawy standingu, jak i całkowitej destrukcji pozycji rynkowej. Mogą one być
podstawą interesujących case studies z zarządzania przedsiębiorstwem.
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Non-typical values of financial ratios illustrating the processes
of change in the brewing sector enterprises operating
on the Polish market – a case study
Summary. The article presents four case studies of brewery companies which display very
strange values in their ratios analysis (ROS, inventory turnover in days, CCC). That values are, in
the opinion of the authors, indicators of dramatic changes in the scope of market strategies, ownership or others. In some cases they are indicators of the termination of their activity. Stabilization of
values of economic efficiency ratios usually accompanies the improvement processes in corporation, and in turn their loosening accompanies the progression of the crisis.
Key words: financial ratios, non-typical values of ratios, change process, brewing sector

Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Nr 5(37)/2013

Anna Orzeł
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Outsourcing w transporcie drogowym
w ujęciu kosztów pracowniczych

Streszczenie. Monitorowanie przemian, funkcjonowanie i rozwój rynku usług transportowych
są niezwykle istotne ze względu na koszty. W procesie globalizacji logistyka nabiera jeszcze większego znaczenia, gdyż poza planowaniem i organizacją stawia na najważniejszą kwestię dla każdego
przedsiębiorstwa, a mianowicie optymalizację kosztów. W artykule zostały przeanalizowane dwie
koncepcje outsourcingu w transporcie drogowym na obszarze Polski. Rozważania są wstępem do
pogłębionej analizy rynków z perspektywy bieżących i przyszłych potrzeb gospodarki.
Słowa kluczowe: zarządzanie, wynagrodzenie, koszty pracy, przedsiębiorstwa transportowe

Wstęp
Rynek zmienia się średnio co 3-4 lata. Według obliczeń OECD Polska w latach 2011-2030 będzie rozwijała się w średnim tempie 2,6% PKB rocznie, a w latach 2030-2060 – 1% PKB1. Takie prognozy nie zachęcają do inwestycji, a raczej
zmuszają przedsiębiorstwa do pogłębionej analizy kosztów. Rynek usług transportowych jest bardzo czuły na wskaźniki gospodarcze ze względu na czynniki,
od których zależy zapotrzebowanie. Branża transportu drogowego została mocno
obciążona kosztami stałymi. Kluczowe jest więc przyjęcie odpowiedniej strategii
dla przedsiębiorstw obsługi transportowej i logistycznej. Taki stan jest spowoA. Koziński, Pomysł na przyszłość polskiej gospodarki: Jak skodę zamienić na jaguara?,
http://www.polskatimes.pl/artykul/729935,pomysl-na-przyszlosc-polskiej-gospodarki-jak-skodezmienic-w-jaguara,id,t.html [2.06.2013].
1
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dowany kryzysem gospodarczym, który pociąga za sobą wzrost kosztów w firmie. Przedsiębiorstwa koncentrują się na kluczowych działaniach i wyzbywają
pobocznych obszarów. O strategii przedsiębiorstwa decyduje struktura kosztów
i analiza opłacalności, na podstawie której można dokonać wyboru koncepcji zarządzania opartej na insourcingu lub outsourcingu, mającym na celu zwiększenie
efektywności przedsiębiorstwa. W którym kierunku powinny jednak pójść decyzje strategiczne przedsiębiorstw transportu drogowego? Niestety nie ma gotowej
recepty, by na podstawie analizy kosztów firmy wskazać właściwą strategię, gdyż
liczba czynników stymulujących i ograniczających skuteczność insourcingu lub
outsourcingu jest zmienna. Halina Brdulak, kierownik Zakładu Transportu Międzynarodowego i Logistyki w SGH w Warszawie, twierdzi, że najlepiej zarządzane przedsiębiorstwa zmieniają swoje podejście do logistyki co kilka lat, ponieważ
tego wymaga od nich zmieniający się rynek2. „Trendem dominującym nadal jest
outsourcing, jednak firmy nie mogą uciekać od myślenia w kategoriach insourcingu. [...]. Trzeba dobrze obserwować rynek i zmieniające się potrzeby konsumentów i elastycznie dostosowywać się do nich”3.
Celem prowadzonych rozważań jest wskazanie oraz analiza koncepcji outsourcingu i insourcingu, ukierunkowanych na wzrost konkurencyjności na rynku
transportowym.

1. Outsourcing w ujęciu kosztowym
Pojęcie outsourcing pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem wyrażenia
outsider-resource-using, które oznacza wykorzystanie zasobów zewnętrznych.
Polskimi odpowiednikami pojęcia outsourcing mogą być terminy „wydzielenie”
lub „wyodrębnienie”. Outsourcing polega na korzystaniu z dóbr i usług, które oferuje zewnętrzny wykonawca i które są przedmiotem transakcji rynkowej. Opiera
się na zasadzie, że każdy robi to, co potrafi najlepiej (efekt doświadczenia) i co
zrobi najtaniej (efekt skali)4.
Outsourcing jest ugruntowaną koncepcją w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami. Na przestrzeni 50 lat można prześledzić jego ewolucję od metody
wykorzystywanej do realizacji podstawowych zadań biznesowych do koncepcji
traktowanej jako metoda strategicznego kształtowania struktury przedsiębiorstwa.
Outsourcing to inaczej zlecanie części prac i obowiązków zewnętrznym podmiotom5. Jako koncepcja zarządzania jest jednym ze sposobów osiągania większej
A. Brzozowski, Ewolucja w transporcie, wnp.pl, portal gospodarczy [20.12.2012].
Ibidem.
4
Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki, red. R. Kozłowski, Wolters Kluwer Polska,
Kraków 2009, s. 53.
5
P. Majewski, Czas na e-biznes, Helion, Gliwice 2007, s. 86.
2
3
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efektywności organizacji. Bardzo dobrze wpisuje się w trendy wyznaczone procesami globalizacji i rozwojem technologii informacyjnych pozwalających na przekraczanie granic państw, przedsiębiorstw i sektorów6.
Szybki rozwój outsourcingu w transporcie w XXI w. wypracował podejście,
które polega na tym, że nie należy pytać, czy stosować outsourcing, ale jak najskuteczniej go zastosować. Trzeba bowiem mieć na uwadze to, że brak umiejętności w stosowaniu outsourcingu może prowadzić np. do utraty nadzoru nad
realizacją usług transportowych, a w konsekwencji do utraty klientów. Co więcej,
może wystąpić konflikt interesów przedsiębiorstwa i firmy transportowej w dążeniu firmy do osiągania wysokiej jakości usług, a zarazem zmniejszania kosztów
własnej działalności7.
W transporcie drogowym najczęściej podlegają outsourcingowi:
– usługi księgowe,
– usługi kadrowo-płacowe,
– usługi marketingowe,
– archiwizacja dokumentów,
– usługi związane z technologią informacyjną,
– usługi serwisowe,
– usługi spedycyjne,
– obsługa informatyczna,
– usługi windykacyjne,
– usługi porządkowe.
Na podstawie wyliczeń wykonanych w firmie transportowej Fargo International Sp. z o.o. można przeprowadzić analizę kosztów zatrudnienia specjalisty
w stosunku do kosztów zewnętrznych za usługę wykonywaną przez specjalistę.
Porównanie zostało dokonane na podstawie najczęściej oddawanych na zewnątrz
usług księgowych z firmą TaxCare, która według cenników prowadzi księgi handlowe dla spółek osobowych i spółek kapitałowych posiadających do 150 dokumentów miesięcznie w cenie 1399 zł netto.
Istotną funkcją outsourcingu kadrowo-płacowego jest możliwość wydzielenia i przekazania części zadań w ręce fachowców i wysokich rangą specjalistów,
na zatrudnienie których prawdopodobnie nie byłoby stać przedsiębiorstwa lub
których zatrudnienie byłoby mało racjonalne. Firma outsourcingowa jest najczęściej bardzo wąsko wyspecjalizowana. Zatrudnia specjalistów, często inwestując
w rozwijanie ich wiedzy, ponosząc koszty szkoleń, kursów czy nawet studiów podyplomowych, w celu dostarczenia jak najlepszych rozwiązań i zwiększenia konM. Dudziak, Outsourcing zakupów, czyli koniec funkcji zakupów, „Gospodarka Materiałowa
i Logistyka” 2005, nr 1, s. 2.
7
M. Ludwiński dla Wydawnictwa Naukowego PWN, Twoja-Firma.pl, portal małych i średnich
firm, http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/16798362,czy-oplaca-sie-outsourcing-rachunkowoscina-poziomie-duzej-firmy.html [12.10.2012].
6
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Tabela 1. Koszty zatrudnienia pracownika z uposażeniem 3500 zł netto miesięcznie
Przedmiot kosztów

Wynagrodzenie brutto pracownika
Koszty wynagrodzenia ponoszone przez pracodawcę
Świadczenie urlopowe lub urlop (26 dni)
Koszty chorobowe (7 dni w roku)
Czynsz
Koszty telefonów
Koszty sieci
Media
Wyposażenie miejsca pracy liczone na 3 lata
Komputer, akcesoria, programy
Licencje oprogramowania
Wsparcie IT (2 godziny miesięcznie)
Materiały biurowe
Świadczenia na rzecz pracowników (kawa, herbata, woda)
Dostęp do publikacji merytorycznych
Szkolenia
Koszty pracownicze (BHP, lekarz)
Razem

Miesięczny koszt
zatrudnienia specjalisty (w zł)
4928
1156
1094
1548
180
170
30
20
54
128
50
120
10
30
100
100
30
9748

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z firmy transportowej Fargo International Sp. z o.o.

Tabela 2. Koszty za obsługę usług księgowych prowadzonych w formie ksiąg handlowych
Liczba dokumentów
Koszty (w zł)

do 10
499

do 20
649

do 50
799

do 100
1099

do 125
1249

do 150
1399

Źródło: http://www.taxcare.pl/ksiegowosc/ksiegi-handlowe [1.04.2013].

kurencyjności własnej firmy. Warto podkreślić, że firma macierzysta nie korzysta
z wiedzy i doświadczenia tylko jednego specjalisty, ale ma dostęp do wszystkich
zasobów zgromadzonych przez usługodawcę8.
Można przyjąć, że zatrudniając księgową w małej firmie transportowej, która będzie prowadziła również kadry dla pracowników, miesięczny koszt pracy
dla pracodawcy wyniesie 9748 zł. Natomiast przy zamówieniu tej samej usługi
w firmie zewnętrznej jej koszt będzie wynosił jedynie 15% kosztu zatrudnienia
pracownika. Należy też wziąć pod uwagę dodatkowe elementy, takie jak kontrole
różnych urzędów, które destabilizują czynności firmy, zabierając czas i angażując
pracowników w czynności, które nie są podstawowym przedmiotem działalności
M. Hernecka, E. Kurz, Outsourcing kadr i płac: rozwiązanie na czas kryzysu, http://www.egospodarka.pl/84110,Outsourcing-kadr-i-plac-rozwiazanie-na-czas-kryzysu,1,20,2.html [2.01.2013].
8
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firmy. Przykładem mogą być kontrole przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Pracy, które główny nacisk kładą na dyscyplinę w zakresie śledzenia zmian
w prawie pracy oraz dbałości o prawa pracownicze. Ich celem jest zwiększanie
elastyczności struktury przedsiębiorstwa, tzn. zwiększanie szybkości, skuteczności i efektywności jego reakcji na zmiany otoczenia rynkowego9.
Do najważniejszych korzyści outsourcingu w transporcie należą:
– minimalizacja zatrudnienia, która oznacza zmniejszenie kosztów bieżących
działania przedsiębiorstwa,
– obsługa przez wysoko wykwalifikowany personel,
– otrzymywanie stałych (bez przerw na urlop, chorobę itp.), najwyższej jakości usług dzięki doświadczeniu i specjalizacji świadczących je firm10,
– dostęp do całej wiedzy zgromadzonej w firmie doradczej, do baz danych
oraz doświadczenia innych ekspertów,
– bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy,
– wysoka jakość usług,
– zwiększenie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych i informatycznych,
– utrzymanie pożądanego poziomu etatów, przy zapewnieniu wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników,
– zwiększenie wydajności pracowników własnej firmy przez oddelegowanie rutynowych i czasochłonnych zadań na zewnątrz,
– zmniejszenie wysokości kosztów inwestycji (zleceniodawca płaci za usługę, a nie musi inwestować w infrastrukturę, nie ma potrzeby natychmiastowego
i trwałego angażowania kapitału firmy w sferę obsługiwaną przez outsourcing),
– uwolnienie środków finansowych zamrożonych w działalności niemającej
podstawowego charakteru dla organizacji11,
– przeniesienie ryzyka starzenia się technologii na firmę outsourcingową,
– wsparcie informacyjne – doradca telefonicznie lub mailowo może odpowiedzieć na kluczowe pytania w bardzo krótkim czasie,
– możliwość przesunięcia zasobów przedsiębiorstwa na inne cele.
Decyzja o outsourcingu w dziedzinie transportu nie jest łatwa i wymaga
zbadania jego opłacalności, gdyż poza przedstawionymi zaletami jego wdrożenia
trzeba wziąć pod uwagę niepożądane sytuacje. Na początku jednak należy zidentyfikować w firmie obszary będące jej wyróżnikiem na rynku, decydujące o tym,
że klient wybiera usługi lub produkty tej właśnie firmy, a nie konkurenta. OutM. Trocki, Outsourcing jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 1999, nr 9, s. 181.
10
Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, red. W. Kowalczewski, J. Nazarko, Difin, Warszawa 2006, s. 43.
11
A. Kupczyk, Radykalne zmiany w firmie. Od reengineeringu do organizacji uczącej się,
Wyd. Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1998, s. 96-98.
9
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sourcingowi nie powinny podlegać kluczowe zadania, które wynikają z połączenia
wiedzy, specjalizacji i technologii, informacji i metod działania charakterystycznych dla danej firmy i w dużym stopniu decydujących o jej sukcesie na rynku.
Badając ryzyko związane z wykorzystaniem outsourcingu, trzeba też uwzględnić kwestię zachowania poufności informacji i danych. Decyzja o outsourcingu
powinna być połączona z analizą kosztów i oczekiwanych efektów. Analizie
finansowej (obecnych i przyszłych kosztów procesów będących przedmiotem outsourcingu) powinny towarzyszyć badania zależności między obecną efektywnością obszaru, który firma zamierza przekazać zewnętrznemu partnerowi, a jej pożądaną wielkością.
Koncerny decydujące się na outsourcing mogą liczyć na duże oszczędności –
ich koszty spadają o ok. 20-35%12. Firma redukuje m.in. wydatki na utrzymanie
infrastruktury biurowej i magazynowej, nie zajmuje się kwestią poszukiwania nowych pracowników, nie organizuje i nie opłaca szkoleń. Nie jest to jednak jedyna
zaleta. Coraz ważniejsze stają się inne czynniki, takie jak: dążenie do realizacji
usług na najwyższym poziomie, możliwość koncentracji na funkcjach biznesowych czy dostęp do specjalistycznej wiedzy – twierdzi Beno Dolžan, dyrektor
marketingu i sprzedaży w Polfie Łódź. Outsourcing może zatem przynosić wielu
firmom z branży transportu drogowego wymierne korzyści, lecz zawsze musi być
poprzedzony głęboką analizą uwzględniającą specyfikę funkcjonowania firmy.

2. Fazy outsourcingu
Każdy proces outsourcingu składa się z określonych faz. Podział na fazy pozwala na eliminację wydzieleń, które nie przyniosą oczekiwanych korzyści. Szansą na sukces wynikający z outsourcingu dla firm transportowych jest prawidłowe
wdrożenie metody oraz właściwe zarządzanie w okresie współpracy z outsourcerem. W tym celu warto określić fazy outsourcingu i przeprowadzić ich analizę
(tabela 3).
Przed podjęciem decyzji o outsourcingu należy odpowiedzieć na następujące
pytania:
1. Czy firma świadcząca usługi jest w stanie realizować je na takim poziomie,
do jakiego przyzwyczajeni są pracownicy? Czy wszystkie zadania będą wykonywane właściwie, a komunikacja z pracownikami będzie zadowalająca?
2. Czy usługodawca poświęci czas, by poznać system pracy, procedur i w ten
sposób poprawić jakość obsługi? (niezwykle trudno bowiem określić cenę jakości
obsługi i dobrej woli usługodawcy).
3. Czy usługodawca wykorzystuje technologię, jakiej wymaga przedsiębiorstwo?
12

http://www.freightlink.pl/ferry-ports.php [1.04.2013].
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Tabela 3. Fazy outsourcingu
Faza koncepcyjna
Określenie celów
outsourcingu

Zgodnie z systemowym i celowościowym podejściem w zarządzaniu
firmy wyznaczają podstawowe cele outsourcingu: strategiczne, operacyjne, rynkowe, ekonomiczne i finansowe, organizacyjne, motywacyjne, techniczno-technologiczne, prawne, dostosowane do specyfiki
Analiza kosztów
Analiza hierarchii i struktury wyznaczonych celów pod względem
i korzyści z wdrożenia
zbieżności z celami strategicznymi, taktycznymi i operacyjnymi firmetody outsourcingu
my. Ważna jest też identyfikacja i ocena kosztów oraz zagrożeń wewnętrznych związanych z wydzieleniem w ramach outsourcingu
Analiza szans i ryzyka
Analiza uwarunkowań zewnętrznych wydzielenia, związanych z ocezwiązanych z wdrożeniem ną szans i zewnętrznych zagrożeń. W analizach bierze się pod uwaoutsourcingu
gę takie aspekty, jak istnienie rynku usług outsourcingowych oraz
wpływ wydzielenia na relacje z interesariuszami
Faza realizacji
Stworzenie
harmonogramu wdrożenia
Poinformowanie
pracowników
o planowanym wdrożeniu
metody outsourcingu
Typowanie potencjalnych
partnerów outsourcingowych (firm usługowych)
Opracowanie zapytań
ofertowych i wybór firm,
do których zostaną one
przesłane
Negocjowanie
warunków umowy
Wybór firmy usługowej

Opracowanie
harmonogramu
rozpoczęcia współpracy

Ma charakter porządkujący i sprowadza się do przygotowania taktycznego harmonogramu wdrożenia
Jego celem jest ograniczenie obaw wśród załogi i zmniejszenie ewentualnego oporu wobec zmian. W przypadku mikroprzedsiębiorstw
etap ten dotyczy tylko tych podmiotów, które zatrudniają pracowników
Wybór potencjalnych firm usługowych spośród istniejących na rynku
usług obsługi zewnętrznej w określonym obszarze, dokonywany na
podstawie różnorodnych źródeł informacji (formalnych i nieformalnych)
Opracowanie zapytań do uszczegółowionej listy potencjalnych partnerów i analiza szczegółów dotyczących przyszłej współpracy w ramach outsourcingu
Określenie szczegółów przyszłej współpracy
Ostateczny wybór partnera i podpisanie umowy outsourcingowej.
W przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw jest to samodzielna decyzja właścicieli lub kierownictwa i nie wymaga przeprowadzenia postępowania w ramach procedur przetargowych
Ustalenie ostatecznego harmonogramu współpracy, uwzględniającego m.in. terminy i zasady transferu zasobów fizycznych i informacji
pomiędzy partnerami
Faza operacyjna

Realizacja
pierwszych zleceń

Zaawansowana
współpraca

Rozpoczęcie operacyjnej współpracy i realizacja pierwszych zleceń.
Ponieważ mogą wystąpić pewne niedociągnięcia organizacyjne, etap
ten wyodrębniono z fazy operacyjnej. Przewiduje się, że może on
trwać ok. 3 miesięcy lub 3 cykli organizacyjnych w przypadku usług
o charakterze ciągłym
Prowadzona jest współpraca w ramach outsourcingu, a wszelkie nieprawidłowości na bieżąco wyjaśniane przez obie strony kontraktu
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Kontrola wykorzystania
outsourcingu i wprowadzanie ewentualnych
modyfikacji

cd. tabeli 3
Punktem wyjścia tego etapu stają się założenia wyznaczone w fazie
koncepcyjnej, dotyczące celów, korzyści oraz zagrożeń związanych
z wdrożeniem opisywanej metody zarządzania

Źródło: opracowanie na podstawie: M. Matejun, Proces outsourcingu w praktyce gospodarczej małych
i średnich przedsiębiorstw, w: Dylematy organizacji gospodarczych. Teoria i praktyka początku XXI wieku, red.
W. Matwiejczuk, Difin, Warszawa 2011, s. 121-139.

4. Czy usługodawca będzie skrupulatnie przestrzegał przepisów oraz sporządzał i przekazywał niezbędne sprawozdania właściwym organom administracyjnym?
5. Czy firma świadcząca usługi dysponuje odpowiednimi systemami komunikacji głosowej z pracownikami usługobiorcy?13
Duże znaczenie dla powodzenia outsourcingu ma właściwie przeprowadzona analiza uwarunkowań strategicznych oraz precyzyjne określenie wszystkich
działań, które należy podjąć. Należy rozważyć zarówno korzyści, jak i zagrożenia
oraz określić czas przeznaczony na jego realizację. Tego typu zmiany z reguły
odbywają się, a przynajmniej powinny odbywać się etapami. Każdy z nich musi
być dokładnie zaplanowany, dobrze wdrożony i skutecznie zarządzany oraz monitorowany14.

Podsumowanie
Wykorzystanie outsourcingu pozwala przedsiębiorstwu skoncentrować się na
swej zasadniczej działalności i poświęcić uwagę zaspokajaniu potrzeb klienta,
by zdobyć przewagę konkurencyjną i osiągnąć zyski. Przy podejmowaniu decyzji o wydzieleniu części zadań i przekazaniu ich do obsługi innym podmiotom
poziom kosztów stanowi jeden z istotniejszych elementów, zwłaszcza w gospodarce dotkniętej kryzysem. Dlatego analiza konkurencji i zastosowanie tańszych
form zarządzania przedsiębiorstwem daje szansę wzmocnienia pozycji wśród
konkurencji. Outsourcing stanowi więc strategiczne narzędzie biznesowe, które
pomaga zarządzać przedsiębiorstwem i umożliwia mu szybszy wzrost. Nie jest
łatwo posiąść specjalistyczną wiedzę na temat wciąż rozwijających się technologii, a jeszcze trudniej być na bieżąco. Znacznie lepiej i rozsądniej jest zwrócić
się do specjalistów z firmy zewnętrznej mogących zapewnić stały poziom usług,
niż inwestować w pracowników, którzy po zdobyciu specjalistycznej wiedzy najprawdopodobniej odejdą, by z korzyścią dla siebie sprzedawać ją na otwartym
rynku.
13
14

M.F. Cook, Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 38.
M. Kłos, Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 65.
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Outsourcing doskonale wpisuje się w trendy wyznaczone procesami globalizacji i rozwojem technologii informacyjnych. Koncepcja ta wskazuje bowiem
na dążenie do specjalizacji w każdej dziedzinie, mające na celu optymalizację
kosztów przedsiębiorstwa. Rynek usług outsourcingowych jest coraz dojrzalszy,
przez co może być traktowany jako efektywne narzędzie do zarządzania przedsiębiorstwem. Jak bowiem mawiał Henry Ford: „Jeśli jest coś, czego nie potrafimy
zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej”.
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Outsourcing in Road Transport
from a Staff Costs Perspective
Summary. Monitoring of changes, functioning and development of transport services are very
important for the costs. In the globalisation process logistics becomes more and more significant as,
apart from planning and organization, it prioritizes the most important thing for any enterprise – the
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optimalisation of costs. The article analyses two concepts of outsourcing in road transport in Poland.
The discussion is an introduction to a thorough analysis of markets from the perspective of current
and future economic.
Key words: management, remuneration, labour costs, transport enterprises
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Programy lojalnościowe i partnerskie
przedsiębiorstw lotniczych

Streszczenie. W artykule przedstawiono programy lojalnościowe i partnerskie stosowane przez
przedsiębiorstwa lotnicze obsługujące ruch pasażerski. Omówiono ich rodzaje, cele i zadania oraz
ukazano ich adresatów i rolę, jaką odgrywają w marketingu relacji. Podjęto również próbę odpowiedzi na pytania o przyszłość programów lojalnościowych na bardzo konkurencyjnym rynku lotniczym, zwłaszcza w warunkach konkurencji z przewoźnikami niskokosztowymi i ciągłego dążenia
do redukcji kosztów działalności, oraz czy zmęczenie tą formą promocji obserwowane w innych
branżach jest również zauważalne wśród klientów linii lotniczych.
Słowa kluczowe: lotniczy transport pasażerski, marketing relacji, programy lojalnościowe, turystyka biznesowa, podróże służbowe

Wstęp
W warunkach kryzysu i spowolnienia gospodarczego, wpływającego na spadek ruchu lotniczego w wielu regionach świata, oraz rosnącej konkurencji na
rynku, zwłaszcza ze strony przewoźników niskokosztowych, wielu menedżerów
przedsiębiorstw lotniczych zastanawia się nie tylko, w jaki sposób zabiegać o nowych, ale przede wszystkim jak utrzymać dotychczasowych najlepszych klientów. Przez wiele lat jednym z ważniejszych narzędzi promocji sprzedaży i marketingu relacji były programy lojalnościowe, które po raz pierwszy i na wielką
skalę zostały wprowadzone właśnie przez przedsiębiorstwa lotnicze, a następnie
przez inne przedsiębiorstwa z szeroko rozumianej branży turystycznej, w dalszej
kolejności przejęte przez inne branże związane ze sprzedażą dóbr i usług. Pro-
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gramy lojalnościowe w bardzo krótkim czasie zyskały popularność. Szacuje się,
że obecnie ok. 80% dorosłych klientów bierze lub brało udział w co najmniej
jednym programie lojalnościowym1. Jednak na wielu rynkach dostrzega się wśród
klientów zmęczenie tą formą promocji i coraz częściej podkreśla się, że programy
lojalnościowe znalazły się w fazie dojrzałości swojego cyklu życia2. Nasuwa się
więc pytanie: Czy dotyczy to wszystkich dziedzin, a zatem również branży lotniczych przewozów pasażerskich, gdzie programy lojalnościowe są szczególnie
popularne?
Zadaniem niniejszego artykułu, o charakterze głównie przeglądowym, jest
przedstawienie programów lojalnościowych, które są aktualnie proponowane
przez przedsiębiorstwa lotnicze, oraz odpowiedź na pytania, do kogo są adresowane, jaką pełnią funkcję i jak mogą wpływać na relacje z klientem oraz jaka
może być ich przyszłość w czasie, gdy większość przedsiębiorstw lotniczych poszukuje kolejnych możliwości redukcji kosztów działalności na coraz bardziej
konkurencyjnym rynku.

1. Pierwsze programy lojalnościowe w branży lotniczej
Obecnie programy lojalnościowe są stosowane niemal we wszystkich branżach i dziś mało kto już pamięta, że pierwsze takie programy zostały wprowadzone przez linie lotnicze, a za najstarszy z nich uznaje się program AAdventure,
wprowadzony przez linie lotnicze American Airlines w 1981 r. Program ten powstał w czasie bardzo silnej konkurencji pomiędzy przewoźnikami lotniczymi
na wewnętrznym rynku Stanów Zjednoczonych. Konkurencja ta nasiliła się po
przeprowadzeniu deregulacji amerykańskiego rynku lotniczych przewozów pasażerskich3. Na zderegulowanym rynku niska cena biletów lotniczych przestała
być wystarczającym narzędziem walki o pozyskanie, a zwłaszcza o utrzymanie
klienta, dlatego firmy lotnicze zaczęły poszukiwać innych rozwiązań. Cel programu linii American Airlines był prosty – nagradzanie pasażerów za wybór tej, a nie
innej linii lotniczej i promowanie lojalności klienta. Linie te zaczęły wprowadzanie programu od wykorzystania własnej bazy klientów, rejestrując i oferując
„zarabianie na nowe mile poprzez przeleciane mile”4. W ten sposób osoby, które
dużo podróżowały i wybierały linie American Airlines, mogły uzbierać mile na
darmowy przelot. Wprowadzony program okazał się wielkim sukcesem. Po pewR. Doganis, The Airline Business, Routledge, London – New York 2006.
P. Kwiatek, Zmiany postaw klientów wobec programów lojalnościowych, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego” (Problemy zarządzania, finansów i marketingu) 2010, nr 15, s. 67-75.
3
E. Pijet-Migoń, Deregulacja transportu lotniczego na rynku amerykańskim i jej konsekwencje, „Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu” 2009, nr 14, s. 91-105.
4
M. Stone, R. Mathison, D. Spier, Frequent flyer programmes: Where East meets West – the
Cathay Pacific case study, „Journal of Vacational Marketing” 1997, t. 3, nr 2, s. 132-149.
1
2
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nym czasie został on rozszerzony o możliwość zbierania dodatkowych punktów
za korzystanie z usług firm partnerskich – wypożyczalni samochodów Hertz i sieci hotelowej Hyatt.
Pomysł American Airlines został szybko skopiowany przez konkurencyjne
linie United Airlines, które dodatkowo za samo przystąpienie do programu, nazwanego Mileage Plus, oferowały nagrodę w wysokości 5000 mil. W ciągu kilku
lat prawie wszystkie linie amerykańskie wprowadziły programy dla osób często
podróżujących, zwane Frequent Flyer Programmes5.
Pierwszym europejskim przedsiębiorstwem lotniczym, które wprowadziło program lojalnościowy, było British Airways. Program pod nazwą Executive
Club został wdrożony w 1991 r. W kolejnych latach inne europejskie linie lotnicze
uruchomiły programy lojalnościowe: holenderskie linie KLM – program Flying
Dutchman, niemiecka Lufthansa – Miles and More, a skandynawskie linie lotnicze SAS – EuroBonus.
Również Polskie Linie Lotnicze LOT w 1991 r. wprowadziły własny program
lojalnościowy pod nazwą LOT Voyager. Musiały jednak go zawiesić w 1999 r.
po przystąpieniu do aliansu Qualiflyer. Alians ten, którego założycielami były
linie Swissair i Sabena, oferował program o tej samej nazwie co nazwa sojuszu. Programem zarządzała spółka Qualiflyer Loyalty Ltd. z siedzibą w Zurichu.
W spółce posiadała udziały każda linia członkowska aliansu. Po rozpadzie aliansu
Qualiflyer i związaniu się Polskich Linii Lotniczych LOT z aliansem Star polski
przewoźnik ponownie zmienił swój program lojalnościowy i zaczął oferować program Miles and More, czyli ten sam co lider sojuszu – Lufthansa.

2. Zasady przygotowania i obsługi
programów lojalnościowych w transporcie lotniczym
Program lojalnościowy, jako narzędzie utrzymywania pozytywnych relacji
z wybranymi, najważniejszymi dla firmy klientami, powinien być z założenia
przedsięwzięciem długofalowym, interaktywnym i zakładającym wielokrotny
kontakt z klientem.
Programy lojalnościowe były wprowadzane przez linie lotnicze w momentach, gdy w większości przypadków rynek, na którym działała firma, był nasycony i dojrzały, a konkurencja bardzo silna. Produkty konkurentów (w przypadku
linii lotniczych głównie serwis na pokładzie i jakość obsługi) niewiele różniły się
od siebie. Dobrze przygotowany i sprawnie funkcjonujący program lojalnościowy
miał wzmocnić efekty marketingu relacji i w rezultacie doprowadzić do zmniej-

5

S. Shaw, Airline Marketing and Management, Ashgate, Aldershot 2007.
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szenia wrażliwości cenowej uczestników programu6. Tym samym miał zwiększyć
częstotliwość korzystania z oferty przedsiębiorstwa, a nie konkurencji, zmniejszyć koszty obsługi stałych klientów (klient związany z firmą jest z reguły dobrze
poinformowany o ofercie przedsiębiorstwa) oraz skłonności do zmiany dostawcy
usługi7.
Budowa każdego programu lojalnościowego powinna być poprzedzona ustaleniem celów programu, zdefiniowaniem jego odbiorców oraz wyborem zestawu
korzyści dla jego uczestników. Kolejny etap budowy programu powinien obejmować określenie sposobów i narzędzi komunikacji z odbiorcami oraz zasad finansowania programu. Dalsze działania muszą być skoncentrowane na strategiach
wdrażania programu i jego obsługi. Kolejne etapy to analiza funkcjonowania programu, badanie jego efektywności i ewentualne wprowadzanie zmian, mających
na celu poprawę jego działania (rysunek 1).
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Rysunek 1. Etapy budowy programu lojalnościowego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Rudawska, Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005;
P. Kwiatek, Programy lojalnościowe. Budowa i funkcjonowanie, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.

Programy lojalnościowe wiążą się z dużymi wydatkami dla przedsiębiorstw,
które je wprowadziły. Na sfinansowanie nagród i materiałów promocyjnych firmy przeznaczają od 0,5% do 2% przychodów netto8. Kosztowne jest również
R. Klophaus, Frequent flyer programs for European low-cost airlines: Prospects, risks and
implementation guidelines, „Journal of Air Transport Management” 2005, nr 11, s. 348-353; M. Cichosz, Lojalność klienta a logistyka firm usługowych, Wyd. SGH, Warszawa 2010.
7
P. Kwiatek, Programy lojalnościowe. Budowa i funkcjonowanie, Wolters Kluwer Polska,
Kraków 2007.
8
Ibidem.
6
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sprawne zarządzanie programem lojalnościowym. Dobre oszacowanie kosztów
programu jest jednym z warunków jego sukcesu. Najczęściej 70% kosztów stanowią nagrody, 5-15% to koszty zarządzania, a 15-20% – koszty promocji9. Mimo
wysokich kosztów bardzo wiele firm z szeroko rozumianej branży turystycznej,
związanej z obsługą podróży, zdecydowało się na wprowadzenie programów lojalnościowych. Dotyczy to zwłaszcza firm o charakterze globalnym, a do takich
należą linie lotnicze, międzynarodowe sieci hotelowe i wypożyczalnie samochodów. W przypadku tych firm programy lojalnościowe stały się elementem oferowanego produktu10.

3. Rodzaje programów lojalnościowych
oferowanych przez przedsiębiorstwa lotnicze
3.1. Programy lojalnościowe przewoźników tradycyjnych
adresowane do klientów indywidualnych
(Frequent Flyer Programmes – FFP)
Programy lojalnościowe wprowadzone przez branżę lotniczą zostały przejęte przez inne sektory gospodarki turystycznej (hotele, wypożyczalnie samochodów, transport autokarowy, biura podróży), ale w żadnym innym sektorze nie są
tak popularne i rozbudowane. Według raportu IATA (International Air Transport
Association)11 w 2012 r. 130 linii lotniczych oferowało programy lojalnościowe,
w których uczestniczyło ok. 150 mln osób. Szacuje się, że ok. 90% pasażerów
często podróżujących w celach służbowych uczestniczy w programach lojalnościowych linii lotniczych, a na rynku amerykańskim – w kilku programach równocześnie.
W ostatnich latach, wraz z rozbudową i zwiększającą się rolą globalnych lotniczych aliansów strategicznych, coraz bardziej popularne stają się wspólne programy lojalnościowe kilku linii czy nawet wspólne programy dla całego aliansu.
Tak jest w przypadku największego obecnie aliansu lotniczego – Star. Program
Miles and More wprowadzony przez Lufthansę jest obecnie wspólnym programem 9 przewoźników europejskich będących członkami aliansu. Oprócz Lufthansy w pełni zintegrowanymi członkami programu są linie: Austrian Airlines,
Air Dolomiti, PLL LOT, Swiss, Adria, Croatia Airlines, Luxair oraz Brussels Airlines. Wszystkie wymienione linie zrezygnowały z własnych programów, a doE. Marciszewska, Programy lojalnościowe w procesach globalizacji usług lotniczych, „Przegląd Komunikacyjny” 2003, nr 2, s. 18-20.
10
S. Horner, J. Swarbrooke, International Cases in Tourism Management, Elsevier, Oxford
2004; P. Hanlon, Global airlines. Competition in a transnational industry, Elsevier, Oxford 2007.
11
Special Report. The Price of Loyalty, www.iata.org [17.04.2013].
9
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datkowo 22 członków aliansu współpracuje z programem Miles and More, ale
nadal prowadzi własne programy lojalnościowe.
Oprócz darmowych biletów i innych nagród (np. darmowego wynajmu samochodu, pobytu w hotelu czy nagród rzeczowych wybieranych z katalogu)
członkom programu, którzy osiągnęli wyższe statusy, oferowane są dodatkowe
przywileje, takie jak: darmowe korzystanie z poczekalni business lounge nawet
w czasie podróży w klasie ekonomicznej, korzystanie ze specjalnego stanowiska
odpraw, specjalna infolinia w celu dokonywania rezerwacji lub zmian, priorytet
w potwierdzaniu listy oczekujących oraz zwiększone limity wagi bagażu przewożonego bezpłatnie. Posiadacze kart o najwyższym statusie (Hon Circle) mogą
liczyć na specjalny indywidualny serwis, w tym transfery limuzynami na płytach
lotniskowych.
Od czerwca 2005 r. wspólny program lojalnościowy pod nazwą Flying Blue
oferują po połączeniu linie Air France i KLM oraz linie ściśle z nimi powiązane:
Kenya Airways, Air Europa i Tarom. W programie biorą również udział pozostali członkowie aliansu Sky Team: Aeroflot, Aero Mexico, Czech Airlines, China
Southern, Delta i Korean Air, ale te linie równocześnie nadal prowadzą swoje
programy lojalnościowe pod dawnymi nazwami.
Trzeci z globalnych aliansów – Oneworld nie oferuje jednego wspólnego programu lojalnościowego. Wszystkie linie członkowskie pozostały przy swoich programach – AAdvantage (American Airlines), Executive Club (British Airways),
Marco Polo (Cathay Pacific Airways), Finnair Plus (Finnair), JAL Mileage Bank
(japońskie linie JAL), Jordanian Royal Plus (Royal Jordanian Airlines), Lanpass
(chilijskie linie Lan Airlines), Enrich (Malaysia Airlines), Qantas Frequent Flyer (australijskie linie Qantas), S7 Airlines Priority (rosyjskie linie S7 Airlines).
Wszystkie te programy tworzą jednak sieć i oferują wspólne korzyści określane
jako Oneworld Bonus, których zakres zależy od zdobytego statusu osoby często
podróżującej – status Ruby, Sapphire i najwyższy, a zarazem najbardziej elitarny
Emerald.

3.2. Programy lojalnościowe przewoźników niskokosztowych
Linie niskokosztowe, zgodnie ze swoją strategią działania, opartą głównie na
minimalizacji kosztów działalności, z reguły nie oferują programów lojalnościowych. Zarząd największego europejskiego przewoźnika niskokosztowego Ryanair podkreśla, że głównym narzędziem marketingowym przedsiębiorstwa jest
cena i wszystkie jego działania skoncentrowane są na strategii niskich cen, przy
rezygnacji z wszelkich wygód i „fanaberii”, do których zalicza się również programy lojalnościowe12.
12

R. Doganis, op. cit.
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Do innych czynników, które spowodowały, że linie niskokosztowe zwykle nie
oferują programów lojalnościowych, należy to, że rynek przewozów niskokosztowych w większości państw nadal jest w fazie rozwoju, podczas gdy programy
lojalnościowe dotyczą głównie rynków w fazie dojrzałości. Poza tym większość
przewoźników niskokosztowych, zwłaszcza europejskich, to przedsiębiorstwa
stosunkowo małe, które przewożą rocznie mniej niż 2 mln pasażerów i których
sieci połączeń nie są zbyt rozbudowane13, dlatego prowadzenie przez nie programów lojalnościowych byłoby zbyt kosztowne i prawdopodobnie nieopłacalne.
Jednak największy i jeden z najstarszych przewoźników niskokosztowych na
świecie – Southwest Airlines wprowadził program dla często podróżujących pod
nazwą Rapid Rewards. Początkowo program ten był oparty na bardzo prostym
schemacie – klienci otrzymywali 1 punkt za podróż w jedną stronę. Aby otrzymać darmowy bilet, trzeba było zgromadzić 16 punktów w ciągu 24 miesięcy.
Dodatkowo można było otrzymać pół punktu za wynajem samochodu lub pobyt
w hotelu partnerskich sieci, niezależnie od tego, czy rezerwacje były powiązane
z podróżą lotniczą, czy nie14. Pomimo tego, że program Rapid Rewards był bardzo
prosty, spotkał się z wielką aprobatą klientów, co wyrażało się m.in. tym, że zdobył kilkakrotnie pierwsze miejsce w rankingu Freddie Awards jako najlepszy program dla często podróżujących na rynku amerykańskim. Z czasem program ten
okazał się jednak zbyt kosztowny dla linii lotniczej, zwłaszcza w okresie kryzysu
gospodarczego, gdy linie lotnicze zaczęły poszukiwać oszczędności. Od 1 marca
2011 r. zaczął obowiązywać nowy regulamin programu, zgodnie z którym liczba zdobywanych przez pasażerów punktów jest uzależniona od ceny biletu lotniczego.
Wśród nielicznych europejskich linii niskokosztowych, które oferowały programy lojalnościowe, były też niemieckie linie Air Berlin15. Linie te miały program lojalnościowy Top Bonus, który niewiele różnił się od programów lojalnościowych tradycyjnych przewoźników w zakresie korzyści płynących ze zdobycia
statusu osoby często podróżującej (status Silver, Gold, Platinum). Prostsze natomiast były zasady zdobywania mil. Po zmianie strategii działania i związaniu się
z aliansem Oneworld przewoźnik ten nadal prowadzi program lojalnościowy Top
Bonus.
Drugim europejskim tanim przewoźnikiem, który w 2006 r. wdrożył program
lojalnościowy, był Germanwings. Uruchomiony program został nazwany Boomerang Club. Zakłada on, że pieniądze wydawane przez pasażerów korzystających
z podróży Germanwings wracają do nich w postaci zarobionych punktów – mil,
zwanych bumerangami. Za lot w jedną stronę, niezależnie od długości, klient
R. Klophaus, op. cit.
A. Knorr, Southwest Airlines: The Low Cost Pioneer at 35, w: Handbook of Low Cost Airlines, red. S. Groβ, A. Schröder, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2007, s. 77-110.
15
Od 2012 r. linie Air Berlin zmieniły model działania i przystąpiły do aliansu Oneworld.
13
14
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otrzymuje 1500 bumerangów. Za 24 000 bumerangów, czyli 16 lotów w jedną
stronę i 8 w obie strony przysługuje darmowy bilet. Zbierane punkty (bumerangi)
zachowują ważność przez 2 lata. Od stycznia 2009 r. po zacieśnieniu współpracy
z grupą Lufthansa16 na niemieckim rynku połączeń krajowych oprócz programu
Boomerang Germanwings uczestniczy w programie Miles and More. Oznacza
to, że pasażerowie, korzystając z połączeń Germanwings, mogą zbierać również
punkty w największym programie aliansu Star.
Kolejnym programem lojalnościowym wprowadzonym przez europejskie linie niskokosztowe jest program linii Norwegian, nazwany Norwegian Rewards.
Daje on podróżnym możliwość zbierania punktów (Cash Points) w wysokości
10% od elastycznych taryf Full Flex oraz 2% od wszystkich taryf promocyjnych.
Jeden Cash Point jest równoważny jednej koronie norweskiej. Punkty można gromadzić od pierwszej podróży i używać ich do płacenia za kolejne bilety lub rezerwację konkretnego miejsca w samolocie. Nie ma konieczności zebrania minimalnej liczby punktów przed pierwszą tego typu transakcją. Program Norwegian
Rewards pozwala na gromadzenie punktów na połączeniach międzynarodowych.
Ze względu na norweskie przepisy mające na celu ochronę konkurencji punktów
nie można zbierać za przeloty wewnątrz Norwegii.
Wszystkie wyżej omówione linie niskokosztowe zabiegają także o pasażerów
podróżujących w celach biznesowych i ich model działania często bywa nazywany modelem hybrydowym, ponieważ łączy elementy modelu linii niskokosztowych z elementami modelu linii tradycyjnych. Jak pokazują badania17, aż 30%
pasażerów tych linii to osoby podróżujące służbowo, dla których duże znaczenie ma to, że linie te obsługują nie tylko satelitarne, oddalone od głównej aglomeracji lotniska, ale również lotniska główne i oferują loty ze stosunkową dużą
częstotliwością. To głównie z myślą o pasażerach podróżujących w celach biznesowych zostały wprowadzone programy lojalnościowe przez niektóre linie niskokosztowe.

3.3. Programy lojalnościowe adresowane do firm
W wielu krajach co pewien czas ożywa społeczna dyskusja na temat, czy osoby podróżujące w celach służbowych, kiedy podróż opłacana jest przez pracodawcę, powinny korzystać z programów lojalnościowych i czerpać z tego dodatkowe
korzyści oraz wykorzystywać darmowe bilety do celów prywatnych. Szczególnie
dyskusje te dotyczyły pracowników instytucji budżetowych, w tym administracji
państwowej. Podobna dyskusja miała również miejsce w Polsce. Aby ograniczyć
Od stycznia 2009 r. właścicielem całości udziałów w Germanwings jest Lufthansa.
K. Mason, Marketing low-cost airline services to business travelers, „Journal of Air Transport Management” 2001, nr 7, s. 103-109; R. Doganis, op. cit.
16
17
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te wątpliwości, a równocześnie utrzymać swoich najlepszych klientów korporacyjnych, linie lotnicze zaczęły wprowadzać programy lojalnościowe dla firm.
Przykładem takich programów są: program British Airways (On Business),
KLM (Blue Biz, realizowany we współpracy z Air France i Kenya Airways), Lufthansy (Partner Plus Benefit, we współpracy z liniami Austrian Airlines, Swiss,
Singapore Airlines i Brussels Airlines) czy programy znacznie mniejszych przedsiębiorstw lotniczych, jak Finnair Corporate Programme, LOT dla Firm i program
czeskich linii OK Plus Corporate.
Wszystkie programy adresowane do firm oparte są na tej samej zasadzie co
programy dla klientów indywidualnych, ale punkty są zbierane na konto całej
firmy i mogą być zamienione na darmowy bilet dla dowolnego pracownika firmy.
Uczestnictwo w programach korporacyjnych nie przekreśla równoczesnej możliwości zbierania punktów w programach indywidualnych. Dodatkową korzyścią
wynikającą z uczestnictwa w programach dla firm jest możliwość kontroli wydatków na podróże daną linią lotniczą i ewentualnego negocjowania specjalnych
stawek korporacyjnych na najbardziej przez firmę uczęszczanych trasach.

3.4. Programy lojalnościowe
dla agentów linii lotniczych i sprzedawców
Linie lotnicze oferują również programy lojalnościowe dla swoich agentów
i sprzedawców, głównie dla pracowników biur podróży i agencji turystycznych,
specjalizujących się w obsłudze podróży służbowych, będących agentami IATA
lub Non-IATA, ale korzystających z globalnych systemów dystrybucji (GDS).
Uczestniczący w nich sprzedawcy otrzymują specjalny kod PIN, który wprowadzają do każdej zrobionej rezerwacji na danego przewoźnika, będącego właścicielem programu. Po zrealizowaniu rezerwacji (wystawieniu biletu i odbyciu podróży przez pasażera) punkty są automatycznie naliczane na koncie pracownika
biura podróży. Zgromadzone punkty, podobnie jak w przypadku programów Frequent flyer, można wymienić na darmowe bilety, pobyty w hotelach lub nagrody
rzeczowe.
W Polsce od kilku lat do najbardziej popularnych programów adresowanych
do pracowników biur podróży należą: Kolekcjoner, oferowany przez PLL LOT,
Lufthansa Experts, Speedbird Club przygotowany przez British Airways i AgentConnect.bizz – wspólny program linii aliansu Sky Team – Air France, KLM, Delta
i Alitalia. Trzy ostatnie programy mają specjalne strony internetowe adresowane
do uczestników, z których można dowiedzieć się nie tylko o szczegółach oferty,
poznać najnowsze produkty linii lotniczych, nowe trasy, oferty taryfowe i zmiany
w przepisach, ale również uzyskać informacje i wskazówki podnoszące kwalifikacje kasjera biletów lotniczych. Strony te mają wyraźnie edukacyjny charakter
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i są elementem marketingu relacyjnego pomiędzy dostawcą usług – liniami lotniczymi a sprzedawcą – pracownikiem biur podróży.

3.5. Programy partnerskie dla branży spotkań
Linie lotnicze należące do grupy beneficjentów rozwoju turystyki biznesowej
są zainteresowane tym, by w miejscach, do których oferują połączenia, odbywało się jak najwięcej międzynarodowych spotkań. Według raportu ICCA (International Congress and Convention Association)18, w 2011 r. Polska zajmowała
21. miejsce na świecie pod względem organizacji dużych spotkań i wydarzeń
o charakterze międzynarodowym. Ze względu na rozwój turystyki biznesowej
w Polsce Polskie Linie Lotnicze LOT wprowadziły w styczniu 2010 r. do swojej
oferty programy przeznaczone do obsługi spotkań biznesowych – LOT Meetings
oraz LOT Convention19.
Program LOT Meetings przeznaczony jest do obsługi spotkań, w których bierze udział co najmniej 15 uczestników z zagranicy, a organizator dokonuje zakupu biletów w wytypowanym biurze podróży. W ramach programu przewoźnik
oferuje specjalne zniżki lub nawet specjalne stawki dla gości przybywających
z zagranicy. Program LOT Convention jest zaś adresowany do organizatorów
dużych, liczących co najmniej 100 uczestników z zagranicy, międzynarodowych
konferencji i kongresów. W ramach współpracy z organizatorem spotkania korzystającym z programu jako ekwiwalent przyznanej przez LOT zniżki lub stawki
specjalnej ustala się określone działania marketingowe na rzecz promocji marki
przewoźnika. Może to być np. umieszczanie marki LOT na materiałach organizatora, ekspozycja materiałów reklamowych w czasie spotkania oraz umożliwienie
dystrybucji materiałów promocyjnych w miejscu, gdzie zostało zorganizowana
konferencja lub inne wydarzenie.
Do organizatorów większych spotkań adresowane są programy oferowane
przez cały alians, dające znacznie większy wybór połączeń z większością państw
świata. Są to programy Star Alliance Meeting Plus oraz Star Alliance Convention. Program Star Alliance Meeting Plus jest przeznaczony do obsługi spotkań,
w których uczestniczy minimum 50 osób z co najmniej trzech krajów, nie licząc
kraju, w którym organizowane jest spotkanie. Aby doszło do podpisania umowy
z organizatorem spotkania, muszą wyrazić zgodę co najmniej trzy linie będące
członkami sojuszu. Jedna z nich zostaje linią wiodącą (Lead Carrier) i jest to linia
zarejestrowana w kraju, w którym odbywa się spotkanie lub ma największy udział
w przewozach gości na to spotkanie. Linia wiodąca podpisuje umowę z klientem
18
ICCA (International Congress and Convention Association) Statistic Report, www.iccaworld.com [14.03.2013].
19
Programy dedykowane spotkaniom biznesowym już w PLL LOT, wewnętrzne czasopismo
PLL LOT „Żurawie” 2010, nr 1 (653).
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i jest odpowiedzialna za kontakty z nim. Program Star Alliance Convention Plus
dotyczy z kolei bardzo dużych spotkań, w których bierze udział co najmniej 500
uczestników z zagranicy.
Wszystkie omówione programy przeznaczone do obsługi spotkań biznesowych dotyczą obsługi podróży indywidualnych, a nie grupowych.

4. Znaczenie programów lojalnościowych
dla przedsiębiorstw lotniczych
Podstawowym celem każdego programu lojalnościowego jest przywiązanie
klienta do firmy i zachęcenie go, aby korzystał z usług danego przedsiębiorstwa,
a nie konkurencji. Lojalność klienta zawsze jest dla firmy opłacalna. Koszt pozyskania nowego odbiorcy usług często wielokrotnie przewyższa koszty utrzymania
dotychczasowego odbiorcy, a zgodnie z zasadą Pareto 20% najlepszych klientów
firmy może generować nawet do 80% dochodów. Dlatego o najlepszych klientów
firma powinna dbać w sposób szczególny.
Obecnie nagrody rzeczowe bądź nagrody w postaci darmowego przelotu,
zwłaszcza jeśli on jest obwarowany wieloma restrykcjami (dotyczącymi terminów realizacji, koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat, np. opłat lotniskowych i serwisowych), przestają pełnić rolę magnesu, zachęty do lojalności czy
zwiększenia częstotliwości zakupów. Może o tym świadczyć fakt, że wiele nagród nie jest realizowanych. W przypadku oferty wielu linii lotniczych można
nawet przeznaczyć zebrane punkty (mile) na cele charytatywne.
Dla osób często podróżujących, zwłaszcza w celach biznesowych, ważne
są dodatkowe przywileje i szczególny sposób traktowania w przypadku posiadania karty o statusie srebrnym czy złotym. Osoby często podróżujące, a przede
wszystkim te, dla których podróżowanie jest stałym elementem pracy zawodowej,
doceniają możliwość korzystania na lotniskach ze specjalnych poczekalni, gdzie
w komfortowych warunkach można wypocząć lub wykorzystać czas oczekiwania na pracę, a także możliwość korzystania ze specjalnego stanowiska odpraw
i kontroli bezpieczeństwa. Osoby te cenią również priorytetowe traktowanie przez
personel lotniska, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, gdy dochodzi do tworzenia
się kolejek w centrum obsługi klienta, w przypadku anulowania rejsu, dużego
opóźnienia lub utraty dalszego połączenia20.
Programy lojalnościowe umożliwiają liniom lotniczym tworzenie nowych
kanałów komunikacji z klientem. Dawniej przedsiębiorstwa lotnicze wykorzystywały pocztę do rozsyłania informacji o zgromadzonych przez pasażera punktach,
informując przy okazji o nowych trasach, dodatkowych połączeniach czy proR. Whyte, Loyalty marketing and frequent flyer programmes: Attitudes and attributes of corporate travellers, „Journal of Vacational Marketing” 2002, t. 9, nr 1, s. 17-34.
20
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mocjach cenowych. Dzisiaj ich funkcję przejęły listy elektroniczne (newsletters)
i specjalne strony internetowe dostępne tylko dla uczestników programów po zalogowaniu. Dlatego też programy lojalnościowe mogą być wykorzystywane jako
dodatkowy kanał komunikacji z najlepszymi klientami i wspierać inne działania
marketingowe firmy. Dodatkowo w przypadku programów partnerskich, adresowanych do agentów i sprzedawców usług lotniczych, kanał ten jest wykorzystywany nie tylko jako kanał informacyjny, ale również edukacyjny.
Dzięki programom lojalnościowym linie lotnicze zdobywają informacje o swoich najlepszych klientach: skąd pochodzą, z jakiego serwisu najczęściej korzystają (z klasy biznes czy ekonomicznej) i na jakich trasach najczęściej podróżują.
Analiza danych dostarczanych przez programy lojalnościowe może mieć bowiem
duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji strategicznych przez przedsiębiorstwa lotnicze.

Podsumowanie.
Perspektywy rozwoju programów lojalnościowych
W ciągu ponad 30 lat od powstania pierwszych programów lojalnościowych
oferowanych przez linie lotnicze na rynku amerykańskim i około 20 lat na rynku
europejskim ich forma znacząco ewoluowała. Aktualnie programy lojalnościowe
adresowane są nie tylko do klientów indywidualnych, ale również do firm, pionu
sprzedaży – agentów lotniczych i biur podróży oraz do przedsiębiorstw zajmujących się organizacją międzynarodowych spotkań, generujących dużą liczbę podróży służbowych.
Program lojalnościowy jest narzędziem, które powinno być osadzone w strategii przedsiębiorstwa oraz stanowić integralny element jego strategii marketingowej21. Dlatego też linie niskokosztowe nastawione na strategię niskich cen zrezygnowały z prowadzenia programów lojalnościowych. Stosują je jedynie linie
hybrydowe, które chcą dodatkowo pozyskać pasażerów podróżujących w celach
biznesowych.
Znacząco zmieniły się też oczekiwania klientów względem przedsiębiorstw
lotniczych. Osoby często podróżujące daną linią lotniczą oczekują docenienia ich
lojalności i to nie poprzez upominek, ale szczególne traktowanie. Zarówno przedsiębiorstwa lotnicze, jak i klienci są świadomi, że lojalności nie można kupić.
Program lojalnościowy nie wytwarza lojalności, może ją jedynie wzmocnić i poprawić relacje. Dlatego tak istotna jest relacyjna funkcja programów lojalnościowych. Programy te umożliwiają bowiem rozpoznanie najważniejszych klientów
I. Michalska-Dudek, Szanse i trudności w budowaniu lojalności polskich konsumentów za
pomocą programów lojalnościowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” (Problemy
zarządzania, finansów i marketingu) 2010, nr 15, s. 55-66.
21
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i dają możliwość szczególnego traktowania tej grupy. Osoba lub firma często korzystająca z usług danej linii lotniczej oczekuje coraz częściej przede wszystkim
korzyści relacyjnych.
Dużego znaczenia nabrała też możliwość wykorzystania programów lojalnościowych jako kanału komunikacji z najważniejszymi klientami i partnerami. Obserwuje się przy tym wzrost liczby programów multipartnerskich.
Programy lojalnościowe stały się częścią produktu tradycyjnych linii lotniczych, a równocześnie wyraźną cechą odróżniającą ich ofertę od linii niskokosztowych. Wraz ze wzrostem popularności transportu lotniczego, głównie za
sprawą zwiększenia jego dostępności cenowej22, do której przyczyniła się deregulacja rynku i rozwój połączeń oferowanych przez przewoźników niskokosztowych, transport lotniczy zatracił swój elitarny charakter. Drogą lotniczą zaczęły
podróżować osoby, które dawniej ze względu na cenę nie korzystały z tej formy
transportu.
Wzrost liczby pasażerów przyczynił się do większego zatłoczenia na lotniskach i tym samym wydłużenia czasu oczekiwania np. na kontrolę bezpieczeństwa. Przywileje wynikające z posiadania wyższego statusu karty Frequent Flyer
wpływają na zwiększenie komfortu podróżowania, co doceniane jest zwłaszcza
przez osoby podróżujące służbowo. Można zatem przypuszczać, że w najbliższej
przyszłości tradycyjne linie lotnicze, zabiegające głównie o tę grupę klientów,
mimo wysokich kosztów prowadzenia programów lojalnościowych nie zrezygnują z tego narzędzia marketingowego.
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Loyalty and partnership programmes in civil aviation
Summary. The subject of the paper are loyalty and partnership programmes used by commercial aviation companies serving passenger transport. First, their types, aims and objectives are
discussed, followed by a presentation of customer target groups and the role they play in relationship
marketing. The issue of the future of loyalty programmes on the highly competitive aviation market
is addressed, particularly in the light of strong competition with low-cost carriers. Another important
issue is whether the growing weariness of this kind of promotional activities is also experienced by
airline passengers.
Key words: air transportation, relationship marketing, loyalty programmes, business travel
and tourism
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Innowacyjne metody pozyskiwania
surowców budowlanych z odpadów

Streszczenie. Celem artykułu jest rozpoznanie podstaw teoretycznych, przesłanek i przejawów
innowacji w zakresie logistyki powtórnego zagospodarowania w wymiarze poznawczym i empirycznym, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa. W związku z tym przedstawiono istotę
i uwarunkowania innowacji logistyki powtórnego zagospodarowania, a następnie opisano proces
innowacyjny oraz podano przykłady innowacji (oryginalnych, popytowych, sprzężonych, produktowych) logistyki utylizacji w budownictwie.
Słowa kluczowe: innowacja, logistyka utylizacji, budownictwo

Wstęp
Innowacje1 stanowią podstawowy warunek przetrwania oraz rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, przesądzając o ich „witalności”. Są podstawowym
środkiem uzyskania i utrwalenia przewagi konkurencyjnej, która jest gwarancją
stabilnej pozycji na rynku. Pełnią rolę jednego z ważniejszych instrumentów walki konkurencyjnej, tj. działań ofensywnych, polegających na „wdzieraniu się” na
rynek, oraz działań defensywnych, chroniących funkcjonujące przedsiębiorstwo
przed zagrożeniami ze strony konkurentów.
G. Osbert-Pociecha, Twórcza destrukcja jako uwarunkowanie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, red. J. Skalik,
Wyd. AE, Wrocław 2004, s. 273.
1
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Gospodarka rynkowa dzięki mechanizmowi konkurencji staje się coraz bardziej innowacyjna. Przez wprowadzanie innowacji przedsiębiorstwo może: polepszać i unowocześniać procesy wytwórcze, podnosić wydajność i jakość pracy,
lepiej przystosowywać się do wymogów otoczenia i odpowiednio kształtować
konkurencyjność swoich produktów, likwidować bariery oraz poprawiać sprawność i efektywność alokacji swoich zasobów, usprawniać organizację i metody
pracy, poprawiać warunki bezpieczeństwa pracy i substytuować pracę żywą lepszą organizacją pracy2.
O ile kilkanaście lat temu działania innowacyjne były raczej przedmiotem
wyboru firm, które aspirowały do pozycji liderów, o tyle dziś nasilająca się konkurencja związana z globalizacją rynku i narastającą turbulencją otoczenia nie
pozostawia wyboru, lecz tworzy przymus bycia innowacyjnym.
Firmy odnoszące obecnie sukcesy cechuje:
– świadomość, że innowacyjność jest cechą najściślej związaną z sukcesem,
– poczucie, że dzięki innowacyjności rozwijają się szybciej lub osiągają
większe sukcesy niż organizacje, które nie są innowacyjne,
– przekonanie, że dzięki innowacyjności zwiększają udział w rynku oraz rentowność3.
Przymus innowacji4 jest zatem nieuchronny, zaś wybór może dotyczyć jedynie momentu jej wprowadzenia, sposobu urzeczywistnienia procesu innowacyjnego czy przedmiotu innowacji.
Obecnie istnieje szczególna potrzeba wdrażania innowacji w sferze logistyki
utylizacji. Dlatego celem artykułu uczyniono rozpoznanie podstaw teoretycznych,
przesłanek i przejawów innowacji w zakresie logistyki powtórnego zagospodarowania w wymiarze poznawczym i empirycznym, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa. Artykuł stanowi kontynuację własnych prac badawczych
w zakresie innowacji5.

J. Penc, Strategie rozwoju innowacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiosrtwa” 1997,
nr 9, s. 7, za: G. Osbert-Pociecha, Twórcza destrukcja..., s. 273.
3
Statistics Canada, Labour Firce Survey, Ottawa 2006, za: J. Tidd, J. Bessant, Zarządzanie
innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 2011, s. 26.
4
G. Osbert-Pociecha, Twórcza destrukcja..., s. 275.
5
Por. K. Puszko-Machowczyk, Zapotrzebowanie na innowacyjność jako element konkurencyjności, w: Innowacje i jakość jako czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa. Materiały konferencyjne, red. A. Strychalska-Radzewicz, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn
2007; eadem, Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw budowlanych, w: Innowacyjność
przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, red. M. Cisek, B. Domańska-Szaruga, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007; eadem, Kształtowanie elastyczności obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstw
budowlanych, Wyd. AE, Wrocław 2006.
2
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1. Uwarunkowania i istota innowacji w logistyce utylizacji
Słowo „innowacja”6 wywodzi się z łacińskiego innovatio i oznacza tworzenie
czegoś nowego. Przegląd wybranych definicji tego pojęcia przedstawia tabela 1.
Na podstawie zebranych informacji można stwierdzić, że innowacja jest rozumiana niejednolicie, ale w większości definicji uwypuklana jest konieczność
doprowadzenia do końca wynalazku i praktycznego zastosowania nowej wiedzy,
nie zaś sam fakt wynalezienia czegoś7. Innowacja jest także utożsamiana ze zmianą, której wyróżnikiem jest atrybut nowości8.
Tabela 1. Zdefiniowanie pojęcia „innowacja”
Autor
J. Tidd
J. Bessant
Ch. Freeman

Definicja
Innowacja – proces, w wyniku którego dostrzeżona okazja staje się nowym
pomysłem, ten zaś następnie znajduje powszechne praktyczne zastosowanie
Innowacja w przemyśle to zespół działań technicznych z zakresu projektowania, wytwórczości, zarządzania i rynkowych, stosowanych w sprzedaży
nowego (lub ulepszonego) towaru, lub też pierwsze komercyjne wykorzystanie nowej (lub ulepszonej) technologii albo sprzętu
R. Rothwell
Innowacją nie możemy nazwać wyłącznie komercyjnego sukcesu jakiegoś
P. Gardiner
dużego radykalnego postępu przy danym stanie rozwoju technicznego, ale
również zastosowanie z pożytkiem zmian nawet na małą skalę w technicznym know-how (krok naprzód lub postępująca czy krocząca innowacyjność)
P. Drucker
Innowacja to specyficzne narzędzie przedsiębiorcy, za pomocą którego wykorzystuje on zachodzącą zmianę jako okazję na inny biznes lub usługę
P. Drucker
Innowacja – każde celowe działanie prowadzące do zmiany dotychczasowego stanu obiektów i/lub relacji między nimi
G. Osbert-Pociecha Innowacja – pewien rodzaj zmiany charakteryzującej się nowością (unikatowością, oryginalnością) i mogącej mieć charakter absolutny bądź względny
Źródł o: opracowanie własne na podstawie: J. Tidd, J. Bessant, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian
technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 34-35; Ch. Freeman, The Economics of industrial Innovation, Printer, London 1982, za: J. Tidd, J. Bessant, op. cit., s. 40;
R. Rothwell, P. Gardiner, Invention, Innovation, Re-innovation and the Role of the User, „Technovation” 1985,
nr 3, s. 168, za: J. Tidd, J. Bessant, op. cit., s. 40; P. Drucker, Innovation and Entrepreneurship, Harper & Row,
New York 1985, za: J. Tidd, J. Bessant, op. cit., s. 40; idem, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady,
PWE, Warszawa 1992, s. 42, za: G. Osbert-Pociecha, Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wyd. UE, Wrocław 2011, s. 30, s. 30.

W literaturze przedmiotu oprócz terminu „innowacja” wymieniane jest pojęcie „innowacyjność” (tabela 2).
J. Tidd, J. Bessant, op. cit., s. 40.
Ibidem, s. 41.
8
G. Osbert-Pociecha, Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wyd.
UE, Wrocław 2011, s. 30.
6
7
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Tabela 2. Zdefiniowanie pojęcia „innowacyjność”

Autor
Definicja
Zespół wd. Innowacyjno- Innowacyjność jest stosowaniem z sukcesem nowych pomysłów
ści Ministerstwa Handlu
w praktyce
i Przemysłu Wlk. Brytanii
M. Porter
Firmy zyskują przewagę konkurencyjną za pomocą innowacyjności.
Innowacyjność w ich podejściu rozumiana jest szeroko, w tym zarówno jako nowe technologie, jak i nowe sposoby robienia czegoś
R. Branson
Innowacyjna firma to taka, która żyje i oddycha „poza inkubatorem”.
To nie tylko dobry pomysł, ale również jego kombinacja ze zmotywowanymi pracownikami oraz instynktownym wyczuciem, czego może
potrzebować klient
G. Osbert-Pociecha
Innowacyjność – nieustająca gotowość do wprowadzania zmian,
związana zarówno ze zdolnością do innowacji, jak i ze skłonnością
do innowacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Tidd, J. Bessant, op. cit., s. 34-35; M. Porter, The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, London 1990, za: J. Tidd, J. Bessant, op. cit., s. 40; R. Branson, Wykład
w Ministerstwie Handlu i Przemysłu, wygłoszony w 1998 r., za: J. Tidd, J. Bessant, op. cit., s. 40; G. Osbert-Pociecha, Twórcza destrukcja..., s. 275.

Ojcem chrzestnym badań nad innowacyjnością był Joseph Schumpeter9. Jego
motto było klarowne: przedsiębiorcy będą dążyć do innowacyjności technologicznej, poszukiwania nowych wyrobów i usług lub technologii produkcyjnych
w celu zdobycia przewagi strategicznej. Korzyści strategiczne wynikające z innowacyjności przedstawia tabela 3.
Innowacyjność10 stała się szczególnym zasobem przedsiębiorstwa, który
umożliwia przedsiębiorcze działanie na rzecz efektywnej alokacji posiadanych,
możliwych do pozyskania zasobów rzeczowych, finansowych, organizacyjnych
i informacyjnych oraz stworzenia odpowiedniej konfiguracji przewag konkurencyjnych. Innowacyjność stała się wymogiem i zarazem atrybutem współczesnego przedsiębiorstwa. Jak zauważa Stefan Kwiatkowski11, „samozadowolenie jest
największym zagrożeniem ustabilizowanych i dobrze prosperujących przedsiębiorstw”. Aby tego uniknąć, firmy muszą wciąż wprowadzać innowacje.
Owe innowacje mogą być różnie klasyfikowane, w zależności od tego, jakie
przyjmie się kryterium (tabela 4). Urzeczywistnianie wymienionych innowacji
następuje poprzez proces innowacyjny12, rozumiany jako zbiór działań składająSchumpeter J., Capitalism, Socialism and Democracy, Harper & Row, New York 1950.
G. Osbert-Pociecha, Zdolność do zmian..., s. 275.
11
S. Kwiatkowski, Procesy innowacyjne, „Przegląd Organizacji” 1988, nr 6, s. 20, za: G. Osbert-Pociecha, Twórcza destrukcja..., s. 274.
12
A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa – Łódź 2001,
s. 35.
9

10
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Tabela 3. Korzyści strategiczne z innowacyjności
Mechanizm
Nowość w ofercie
towarów lub usług

Korzyść strategiczna
Przykłady
Zaoferowanie czegoś, czego nikt in- Ci, którzy przedstawili światu jako
ny nie potrafi
pierwsi: walkmana, telefon komórkowy, pióro wieczne, aparat fotograficzny, zmywarkę do naczyń, bank na
telefon, sklep internetowy
Nowość w procesie Zaoferowanie czegoś w sposób nie- Technologia produkcji szkła float Pilprodukcyjnym
osiągalny dla innych – szybciej, ta- kingtona, besemerowski wytop stali,
niej, w bardziej zindywidualizowa- bankowość internetowa, książki udonej formie
stępniane odpłatnie w sieci
Złożoność
Oferowanie czegoś, co dla innych jest Rolls-Royce i ich silniki odrzutowe:
zbyt trudne do opanowania
niewielu konkurentów potrafi opanować skomplikowany mechanizm
i odpowiedni poziom jakości wytopu
metali
Ochrona prawna
Zaoferowanie czegoś, czego inni nie Popularne leki, takie jak zantac, prowłasności
będą umieli zrobić bez wykupienia zac, viagra
intelektualnej
licencji lub innych opłat
Rozszerzenie
Przesunięcie środka ciężkości konku- Japoński przemysł samochodowy,
rencyjności, np. z ceny wyrobu na który systematycznie przesuwał akwachlarza
elementów
cenę i jakość lub cenę, jakość i asor- centy z ceny na jakość, na elastyczkonkurencyjności
tyment
ność i asortyment, na skrócenie czasu między premierami nowych modeli, nie zaniedbując ani jednej cechy
kosztem innej
Wstrzelenie się
Przewaga tego, który pierwszy wy- Amazon, Yahoo: inni poszli w ich ślaw czas
kona ruch – pierwszy zazwyczaj zdo- dy, ale oni trzymają się mocno jak
bywa dużą rzeszę klientów na nowe pionierzy
towary
Palm Pilot i inne palmtopy, które
Korzyść pierwszego naśladowcy – mają duży i rosnący udział w rynku.
czasami bycie pierwszym wiąże się Pechowy Newton Apple, który pojaz przezwyciężaniem wielu pionier- wił się 5 lat wcześniej, był de facto
skich trudności, lepiej więc obserwo- ich zwiastunem, jeśli chodzi o pować konkurenta i jego błędy po to, by mysł i projekt, ale problemy z oprowyjść z podobnym wyrobem
gramowaniem i pismem odręcznym
były powodem fiaska
Oparcie się na
Oferowanie czegoś, co stanie się ba- Architektura walkmana: minidysk,
szerokiej platformie zą, do której będzie można dobudo- CD, DVD, MP3
wywać warianty lub nowe generacje Boeing 737: ponad 40 lat, a oryginalny projekt wciąż poddawany jest adaptacjom i konfiguracjom, tak by odpowiadał potrzebom różnych użytkowników; samolot o jednej z większych
w świecie liczbie sprzedanych egzemplarzy
Intel i AMD z ich wielością odmian
rodzin mikroprocesorów
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cd. tabeli 3

Mechanizm
Zmiana reguł gry

Korzyść strategiczna
Zaoferowanie czegoś, co jest zupełną
nowością lub nowego procesu technologicznego, tzn. nowego sposobu
wytwarzania, co uczyni poprzednie
zbytecznymi
Nowa konfiguracja Nowe spojrzenie na to, jak elementy
części procesu
systemu współdziałają, np. budowa
efektywniejszych sieci, outsourcing
czy skoordynowanie firmy wirtualnej
Elastyczne przecho- Różne kombinacje elementów będących do dyspozycji pod kątem kondzenie pomiędzy
różnymi obszarami kretnych rynków lub zastosowań
zastosowań
Inne
Innowacyjność oznacza wymyślanie
nowych sposobów na wytwarzanie
i takich dla osiągnięcia strategicznych korzyści, będą więc pojawiać
się nowe sposoby na zdobycie i utrzymanie korzyści

Przykłady
Maszyny do pisania wobec komputerowych edytorów tekstu, lód wobec
lodówek, lampy gazowe lub na olej
wobec żarówek
Zara, Benetton w produkcji odzieży,
Dell w komputerach, Toyota w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Poliwęglanowe kółka przeniesione
z walizek na kółka do zabawek – miniskuterów dziecięcych
Napster: firma zaczęła od napisania
oprogramowania do umożliwiania fanom muzyki wymiany piosenek za
pomocą P2P w Internecie. Sam Napster wypadł w wyniku procesu sądowego z rynku, ale naśladowcy zbudowali wielki przemysł oparty na pobieraniu i udostępnianiu sobie muzyki.
Doświadczenia zebrane przez jedną
z tych firm (Kazaa) posłużyły do zbudowania platformy popularnej masowej telefonii internetowej, a firma,
która powstała z wykorzystania tego
know-how (Skype) została ostatecznie kupiona przez Ebay za 2,6 mld
USD

Źródło: J. Tidd, J. Bessant, op. cit., s. 34-35.

cych się na powstanie oraz pierwsze wprowadzenie do praktyki nowych rozwiązań (technicznych, technologicznych i organizacyjnych). Przykładową charakterystykę procesu innowacyjnego przedstawia tabela 513.
W literaturze przedmiotu akcentowana jest obecnie potrzeba wprowadzania
innowacji w zakresie logistyki utylizacji14. Ważną kwestią jest zagospodarowyCharakterystyka procesów innowacyjnych według różnych autorów: ibidem, s. 35-46.
Logistyka utylizacji jest tu traktowana jako jeden z podsystemów zarządzania logistycznego,
obejmujący strumień zwrotów niewłaściwych dostaw oraz przepływ takich dóbr, jak: opakowania
zwrotne, surowce wtórne i odpady. Elementami różniącymi ten podsystem od pozostałych obszarów
systemu logistycznego są stanowiące go obiekty, jak również kierunek ich przepływu (przeciwny).
Obiektami podsystemu utylizacji są „pozostałości”, stanowiące rezultat procesów produkcji, dystrybucji i konsumpcji. Por. J. Witkowski, Strategie logistyczne przedsiębiorstw przemysłowych, Wyd.
13
14
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Tabela 4. Klasyfikacja innowacji
Kryterium
Oryginalność zmian

Rodzaje innowacji i ich charakterystyka
– innowacje kreatywne (twórcze, oryginalne, pionierskie), które zostały
po raz pierwszy zastosowane w danej gospodarce, odgrywają decydującą rolę w jej rozwoju
– innowacje imitujące (odtwórcze, naśladowcze) – polegają na odtwarzaniu oryginalnych zmian, które w danym czasie i miejscu przynoszą
określone efekty
Sprzężenie osobowe
– innowacje sprzężone – zmiany są wynikiem wspólnego wysiłku okrei instytucjonalne
ślonej liczby osób i instytucji; stanowią podstawową formę działalności innowacyjnej we współczesnej gospodarce
– innowacje niesprzężone – zmiany dokonywane są przez jednego
twórcę w układzie względnie odosobnionym; przejawiają się w działalności racjonalizatorskiej; przedsięwzięcia innowacyjne wymagają
z reguły zasobu środków i wiedzy przekraczającej możliwości jednego człowieka
Mechanizm pobudzania – innowacje podażowe – są następstwem odkryć, wynalazków i pomydo innowacji
słów stymulowanych przez rozwój nauki i techniki
– innowacje popytowe – są stymulowane przez potrzeby ujawniające
się na rynku lub poza nim (dotyczy to takich obszarów, jak zdrowie
czy ochrona środowiska)
Przedmiot innowacji
– innowacje produktowe – polegają na wytworzeniu nowego produktu
oraz związane z nią
lub doskonaleniu już wytworzonych; dają możliwości podwyższania
rodzaje efektów
dochodów głównie dzięki uwzględnieniu w cenach rent nowości
– innowacje procesowe – dotyczą procesu wytwórczego i obejmują zarówno zmiany w zakresie sposobów wytwarzania (technologii), jak
i środków pracy tj. maszyn, urządzeń czy wyposażenia; prowadzą
do obniżki kosztów, zmniejszenia okresów zaangażowania zasobów,
zwiększenia bezpieczeństwa pracy
Źródł o: opracowanie własne na podstawie: J. Lichtarski, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. AE,
Wrocław 1999, s. 172.

wanie materiałów i odpadów produkcyjnych, które nie podlegają biodegradacji15.
Przy rosnącej skali produkcji próby ich recyklingu są szczególnie istotne. Biodegradacji nie podlega m.in. ceramika sanitarna16 i sanitarno-techniczna. Do podstawowych wyrobów tej grupy zalicza się: umywalki, słupki do umywalek, muszle
AE, Wrocław 1995, s. 20, za: A. Baraniecka, B. Rodawski, A. Skowrońska, Logistyka – ćwiczenia,
Wyd. AE, Wrocław 2005, s. 170.
15
A. Halicka, B. Zegarło, Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonu, „Przegląd
Budowlany” 2011, nr 7-8, s. 50.
16
Termin „ceramika” pochodzi od greckiego keramos – glina. Określa się nim wszystkie wyroby, które powstają z gliny. Surowcami do ich produkcji są gliny pospolite – o zabarwieniu od
brązowego do żółtego, stosowane do produkcji wyrobów budowlanych, takich jak: cegły, pustaki
ścienne, stropowe, kształtki kominowe, dachówki, oraz gliny szlachetne białe (np. kaolin) służące
do produkcji wyrobów porcelanowych lub porcelanopodobnych, z których wytwarza się m.in. ceramikę sanitarną. Ceramikę sanitarną zaczęto wytwarzać w końcu XVIII w. w Anglii. Materiałem

184

Katarzyna Puszko
Tabela 5. Charakterystyka procesu innowacyjnego

Fazy procesu
Badania teoretyczne
lub podstawowe
Inkubacja idei naukowej

Ekonomizacja rezultatów
nauki
Dyfuzja
(rozpowszechnianie)
nowego procesu/produktu

Charakterystyka
Wysoka niepewność celów, metod i środków prowadzenia prac,
związana z jeszcze stosunkowo niewielkimi nakładami finansowymi
i niewielką ekonomicznością podejmowanych działań
Rozpoczyna się, gdy zostaje wyjaśniony problem technicznej możliwości wykonania pewnego produktu czy procesu opartego na danej
idei naukowej. Koniec tego okresu wyznacza pojawienie się możliwości osiągnięcia efektu ekonomicznego z racji realizacji innowacji.
Przez etap inkubacji przechodzą wszystkie odkrycia naukowe, choć
jego długość może być bardzo różna
Rozpoczyna się, gdy pojawia się możliwość uzyskania efektu ekonomicznego (koniec fazy inkubacji), a kończy z pierwszym wdrożeniem nowego produktu czy procesu
Początek tego okresu wyznaczony jest datą inicjalnej innowacji, zaś
jego koniec jest na ogół trudny do określenia, gdyż po dyfuzji w skali kraju często zaczyna się etap międzynarodowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J.A. Allen, Scientific Innovation and Industrial Prosperity, Elsevier, Oxford 1967, s. 12-13, za: A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
– Łódź 2001, s. 41.

klozetowe i zbiorniki do muszli. Pozostałe wyroby, stanowiące 10-15% produkcji, to medyczne instalacje sanitarne, muszle laboratoryjne, pisuary, bidety, zbiorniki, wanny oraz wbudowane detale, takie jak: haki do wieszaków, mydelnice,
wsporniki do półek. Odpady ceramiki sanitarnej powstają przez zużycie wyrobów
sanitarnych, ale również sam proces produkcyjny jest odpadotwórczy (tabela 6).
Na skutek trudności produkcji oraz rygorystycznych wymogów kontroli jakości
duża część wyrobów zostaje zakwalifikowana jako odpad poprodukcyjny. Najczęściej spotykanymi wadami dyskwalifikującymi wyrób są: pęknięcia, szczerby
i uszkodzenia szkliwa17.
Budownictwo, które samo generuje ogromne ilości odpadów18, stwarza też
możliwości ich ponownego zagospodarowania.

2. Przejawy innowacji logistyki utylizacji w budownictwie
Rozwój rynku budowlanego powoduje wzrost zapotrzebowania na beton.
Beton może być produkowany z odpadów ceramiki sanitarnej (innowacja prodo jej produkcji był aż do połowy XX w. fajans. Obecnie fajans zastąpiono porcelaną i półporcelaną
oraz materiałem zwanym vitreous-china. Ibidem.
17
Ibidem.
18
Odpady są efektem licznych wyburzeń oraz rozbiórek nieużytkowanych obiektów w celu
udostępnienia przestrzeni pod nowe inwestycje budowlane. M. Swirydziuk, Recycling odpadów
budowlanych, „Inżynier Budownictwa” 2011, nr 12, s. 79.

Innowacyjne metody pozyskiwania surowców budowlanych z odpadów

185

Tabela 6. Charakterystyka procesu produkcyjnego wyrobów ceramiki sanitarnej
Operacje
Przygotowanie masy
lejnej
Formowanie wyrobów

Przygotowanie
do szkliwienia
Szkliwienie
Wypalanie

Charakterystyka
Masa lejna powstaje przez zmielenie na sucho lub mokro materiału
skalnego w młynie kulowym
Masę lejną po odpowietrzeniu podaje się za pomocą pomp do stanowisk, na których następuje formowanie wyrobów. Kolejność prac przy
formowaniu jest następująca:
– składanie form i napełnianie ich masą lejną
– tworzenie czerepu (finalnego materiału ceramicznego bez szkliwa)
podczas przebywania wyrobu w warunkach naturalnych przez ok.
2,5 godziny
– utwardzenie czerepu w komorze utwardzania strumieniami nagrzanego powietrza – temperatura wewnątrz komory zmienia się od 25-30o C w części początkowej do 40-50o C w części końcowej
– rozformowanie wyrobu i jego wstępne wykończenie (np. ścinanie
szwów po odlewaniu, przebijanie otworów montażowych)
– I etap podsuszania w komorze podsuszania przez 4 godziny w temperaturze ok. 35o C
– dalsze wykańczanie wyrobu polegające np. na usunięciu zadziorów
– II etap podsuszania w temperaturze ok. 45o C trwający 8 godzin
Obejmuje: kontrolę nasiąkliwości wysuszonego czerepu (maks. 2%),
parafinowanie miejsc niewymagających szkliwienia, smarowanie naftą miejsc, w których mogą pojawić się pęknięcia, i ostateczne czyszczenie krawędzi sprężonym powietrzem
Zanurzanie uformowanego czerepu w masie szkliwa lub natryskiwanie za pomocą dysz w kabinie szkliwienia
Dokonuje się w piecach tunelowych w sposób szybkościowy, tj. etapami następuje ogrzewanie do temperatury 1290o C, nagrzew izotermiczny, a następnie studzenie

Źródł o: opracowanie własne na podstawie: A.J. Awgustinik, Ceramika, Arkady, Warszawa 1980, za: A. Halicka, B. Zegarło, op. cit., s. 50.

duktowa)19. Jest to innowacja sprzężona powstała w laboratoriach Wydziału
Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej oraz Collegium Mazovia
– Innowacyjnej Szkoły Wyższej. Stanowi też innowację kreatywną i popytową.
Znane są bowiem próby stosowania ceramiki jako kruszywa do betonu, ale dotyczą one głównie ceramiki budowlanej (cegła, dochówki). W nielicznych przypadkach próbowano stosować również stłuczkę ceramiki sanitarnej, ale traktowano ją
dotąd jedynie jako zamiennik części kruszywa (do 10%)20.
Ibidem.
I. Guerra, I. Vivar, B. Liamas, A. Juan, J. Moran, Eco-efficient concretes: The effect of using
recycled ceramic material from sanitary installations on the mechanical proprieties of concrete,
„Waste Management” 2009, nr 29, s. 643-646; M. Martinez, G. Romero, J.M. Morán del Pozo,
A.J. Valdés, Use od ceramics wastes in structural concretes. Materials 1st Spanish National Confer19
20
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Proces innowacyjny obejmował następujące operacje/działania21:
1) Badanie kruszywa pochodzącego z ceramiki sanitarnej – kruszywo użyte
do badań własnych zostało przygotowane na bazie poprodukcyjnych odpadów
ceramiki sanitarnej22. Odpady zostały odebrane z zakładu produkcyjnego, przetransportowane i składowane na pryzmach w formie stłuczki (o wymiarach ok.
400 × 400 mm). Do przygotowania kruszywa zastosowano kruszarki szczękowe,
pozwalające na wyodrębnienie dwóch frakcji: drobnej i grubej. Kruszywo grubsze, które pozostawało na sicie, trafiało powtórnie do kruszarki.
Następnie przygotowano stanowisko badań, tzn. do wyznaczenia gęstości
i nasiąkliwości kruszywa – stanowisko badawcze wyposażone zostało w: piknometr, wagę, suszarkę laboratoryjną, termometr, pompę próżniową i sito badawcze,
natomiast stanowisko badań do wyznaczenia gęstości objętościowej i nasiąkliwości kruszywa – w suszarkę laboratoryjną, wagę, łaźnię wodną, sita laboratoryjne,
tace do suszenia, ściereczki chroniące wilgoć, stoper, formę z ubijakiem oraz suszarkę.
W celu wyznaczenia gęstości właściwej zastosowano metodę normową według PN-EN 1097-723. Gęstość objętościową oraz nasiąkliwość kruszywa zbadano także metodą normową według PN-EN 1097-624. Wykonano 9 pomiarów.
Uzyskano średnią gęstość właściwą 2640,30 kg/m3, a współczynnik zmienności
wynosił 3%, średnią gęstość objętościową kruszywa 2362, 76 kg/m3 przy współczynniku zmienności 1,6%, średnią nasiąkliwość 1,53% przy współczynniku
zmienności 6,8%.
Kolejne badania dotyczyły przyczepności zaczynu do kruszywa (stłuczki sanitarnej) i obejmowały:
– pobranie fragmentów stłuczki z uszkodzonej umywalki przy użyciu szlifierki kątowej z tarczą diamentową (ze względu na wysoką twardość materiału)
– pobrano cztery fragmenty stłuczki, z czego dwa użyto do zbadania przyczepności zaczynu do szkliwa, a pozostałe dwa do badania przyczepności zaczynu do
czerepu. Przygotowanie powierzchni płytki do badania przyczepności zaczynu do
czerepu wymagało zdjęcia warstwy szkliwa za pomocą szlifierki kątowej z tarczą
diamentową;
– aby nie dopuścić do zniszczenia w strefie styku, na drugiej powierzchni
fragmentu ceramiki wykonano warstwę sczepną, używając do tego celu środków
ence on advances in Material recycling and eco-energy Madrid, 12-13 November 2009, za: A. Halicka, B. Zegarło, op. cit., s. 50.
21
Ibidem, s. 51.
22
Ibidem.
23
PN-EN 1097-7 – Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7: Oznaczenie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna. Ibidem.
24
PN-EN 1097-6 – Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości. Ibidem.
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czepnych. Powierzchnię tę wcześniej uszorstniono, formując w niej ręcznie nierówności, aby zapewnić lepszą przyczepność warstwy sczepnej;
– zaformowanie próbek do badań jako beleczek (40 × 40 × 160 mm) z zaczynu
cementowego, do przygotowania którego użyto 1200 g cementu i 360 ml wody;
– umieszczenie w środku rozpiętości beleczki płaskiego fragmentu stłuczki
– fragment umieszczono tak, by powierzchnia styku między zaczynem a stłuczką wypadła dokładnie w środku długości próbki, gdzie oczekiwano zniszczenia
próbki;
– próbki uległy zniszczeniu w środku rozpiętości przez zerwanie przyczepności między zaczynem a fragmentem ceramiki sanitarnej25.
Tabela 7. Zestawienie wyników badania przyczepności zaczynu do kruszywa
Wymiary
(mm)

Nr

1.
40 × 40 × 160
2.
40 × 40 × 160
Wartość średnia
3.
40 × 40 × 160
4.
40 × 40 × 160
Wartość średnia

Powierzchnia
Obciążenie
(mm2)
niszczące (kN)
Badanie przyczepności czerepu do zaczynu
426,7
0,639
426,7
0,642
Badanie przyczepności szkliwa do zaczynu
426,7
0,645
426,7
0,636

Naprężenia
przyczepności (MPa)
1,50
1,50
1,50
1,51
1,49
1,50

Źródł o: A. Halicka, B. Zegarło, op. cit., s. 52.

Z danych zawartych w tabeli wynika, że przyczepność na rozciąganie przy
zginaniu zarówno dla fragmentów czerepu, jak i dla szkliwa wyniosła ok. 1,5 MPa.
Po zakończeniu badania przyczepności zaczynu do kruszywa porównano cechy kruszywa z ceramiki sanitarnej z cechami kruszyw używanych tradycyjnie do
betonów26 (tabela 8). Na tej podstawie można stwierdzić, że właściwości kruszywa z ceramiki sanitarnej nie odbiegają od cech kruszyw stosowanych tradycyjnie
do betonów i mogą być użyte jako takie kruszywo.
2) Badanie betonu sporządzonego przy użyciu kruszywa z ceramiki sanitarnej27 – badania wykonano, używając dwóch rodzajów cementu: portlandzkiego
i glinowego. Dla porównania wykonano też badania betonu na kruszywie żwirowym, również z użyciem dwóch rodzajów cementu. Skład betonu na kruszywie
ceramicznym projektowano metodą obliczeniowo-doświadczalną, wariantując
wskaźnik w/c (woda/cement) i ilość zaczynu tak, aby uzyskać jednorodny, niepo25
26
27

Ibidem, s. 53.
Ibidem, s. 54.
Ibidem.

0,2-0,7
do 3,0
0,1-0,6
dobra

0,2-0,5
do 1,0
0,1-0,3
dostateczna

0,1-0,3
do 5,0
0,3-0,7
dobra

2,8-2,9
2,6-2,8
180-250
9-18
70-90
7-9

Diabaz

0,1-0,4
do 3,0
0,1-0,2
b. dobra

2,6-3,2
2,5-3,1
250-400
10-20
56-99
8-12

Bazalt
2,6-2,9
2,5-2,8
80-180
4-10
21-53
1-8

Wapień
zbity
2,4-2,8
2,2-2,6
60-180
4-10
18-48
3-12

Dolomit

0,2-0,5
0,3-1,5
0,3-2,0
do 5,0
do 3,0
do 4,0
0,3-1,5
0,2-2,0
0,3-1,4
dostateczna do 800o C do 800o C

2,6-2,7
2,4-2,6
120-200
7-11
40-43
12-18

Piaskowiec
kwarcytowy

Źr ód ło: Z. Jamroży, Beton i jego technologie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, za: A. Halicka, B. Zegarło, op. cit., s. 52.

2,6-2,5
2,3-2,4
160-300
8-16
36-68
7-9

2,3-2,8
2,1-2,7
160-240
7-14
13-61
5-9

Gęstość (kg/dm3)
Gęstość objętościowa (kg/dm3)
Wytrzymałość na ściskanie (MPa)
Wytrzymałość na rozłupanie (MPa)
Moduł sprężystości (GPa)
Współczynnik rozszerzalności
cieplnej (α × 10-6)
Nasiąkliwość (%)
Porowatość (%)
Ścieralność (cm)
Odporność na wysokie temperatury

Porfir

Granit

Właściwość

Tabela 8. Porównanie cech kruszywa z ceramiki sanitarnej z cechami skał, z których otrzymuje się
powszechnie stosowane kruszywa budowlane

b. dobra

0,75-5,0

40-70
6-7

400-600

1,53

2,64
2,36

Ceramika sanitarna
literatura badania
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rowaty beton. Przyjęto takie same składy wszystkich badanych betonów, niezależnie od rodzaju cementu i użytego kruszywa.
Następnie wykonano badania wytrzymałości na ściskanie betonu. Próbki do
badań przygotowano w formie beleczek (40 × 40 × 160 mm)28. Po jednej dobie od
zaformowania i zagęszczenia rozformowano je i przez 30 dni poddawano pielęgnacji wilgotnościowej w temperaturze 15o C, a po kolejnych 7 dniach poddano
badaniom. Badania wytrzymałościowe przeprowadzono przy użyciu prasy hydraulicznej (tabela 9).
Wyniki badań wytrzymałościowych wykazały, że beton na kruszywie ceramicznym nie ustępuje wytrzymałością betonowi na kruszywie żwirowym. Beton z kruszywem ceramicznym, zarówno na bazie cementu portlandzkiego, jak
i glinowego, miał nawet wyższe wytrzymałości na ściskanie (o ok. 10 p.p.) i na
rozciąganie w porównaniu z betonem sporządzonym przy użyciu kruszywa żwirowego. Wyniki są też bardziej jednorodne, na co wskazują mniejsze współczynniki zmienności niż w betonie żwirowym.
Tabela 9. Wyniki badań wytrzymałości betonu na ściskanie
Rodzaj betonu
Beton na cemencie portlandzkim
– z kruszywem żwirowym
wytrzymałość na ściskanie
wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
– z kruszywem ceramicznym
wytrzymałość na ściskanie
wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
Beton na cemencie glinowym
– z kruszywem żwirowym
wytrzymałość na ściskanie
wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
– z kruszywem ceramicznym
wytrzymałość na ściskanie
wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu

Liczba
próbek

Wytrzymałość
średnia (MPa)

Wskaźnik
zmienności (w %)

3
3

42,8
6,35

8,36
9,64

3
3

46,95
6,52

2,44
6,35

6
3

80,4
7,2

5,31
10,05

6
3

90,54
9,56

2,41
4,99

Źródł o: A. Halicka, B. Zegarło, op. cit., s. 55.

Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić przydatność kruszywa wytworzonego z odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa do betonu29. Odpowiednio
skomponowany beton na bazie takiego kruszywa ma wyższe parametry wytrzymałościowe niż beton na kruszywie żwirowym.
28
29

Ibidem, s. 54-55.
Ibidem, s. 55.
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Przedstawiony proces innowacji koresponduje z fazą inkubacji idei naukowej.
Planowane są dalsze badania pozwalające na potwierdzenie możliwości stosowanie betonów wykonywanych przy użyciu kruszywa ceramicznego jako betonów specjalnych, wykorzystujących dodatkowe korzystne cechy tego kruszywa,
zwłaszcza odpornych na działanie wysokich temperatur oraz trudnościeralnych.
Być może w przyszłości nastąpi także ekonomizacja rezultatów nauki i faza dyfuzji produktu30.

Podsumowanie
Innowacje są głównym motorem funkcjonowania i rozwoju współczesnych
przedsiębiorstw. Powinny być one wprowadzane w zakresie logistyki utylizacji.
W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne innowacji oraz opisano przesłanki i przejawy innowacji (oryginalnych, popytowych, produktowych, sprzężonych) w zakresie logistyki powtórnego zagospodarowania w budownictwie. Dalsze badania w omawianym obszarze mogłyby zmierzać w kierunku pogłębionej
identyfikacji przesłanek i przejawów innowacji w zakresie logistyki powtórnego
zagospodarowania czy budowania modeli procesu innowacji logistyki utylizacji.
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Innovative methods of constructions recycled materials
Summary. The main goal of this paper is a recognition of theoretical bases, premises and
indications of innovation in the re-use logistics in the cognitive and empirical range, with special
regard to building. In the paper the essence and conditioning of innovation in the re-use logistics
is presented. Then innovative process and examples of innovation (original, demand, product) in
utilization logistics in the building trade are described.
Key words: innovation, utilization logistics, building trade
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Istota i znaczenie oficjalnych aktywów rezerwowych
w gospodarkach rozwijających się

Streszczenie. Oficjalne aktywa rezerwowe to waluty międzynarodowe będące w gestii władzy monetarnej kraju, a ich posiadanie i/lub swobodny dostęp do nich warunkują funkcjonowanie
i rozwój gospodarczy w dzisiejszym świecie. Rezerwy walutowe odgrywają więc szczególną rolę
w gospodarkach rozwijających się, uzależnionych od zagranicznego kapitału inwestycyjnego, od
importu, a często na dodatek mocno zadłużonych za granicą. Akumulacja rezerw dewizowych tworzy w ich przypadku swego rodzaju tarczę ochronną przed zjawiskami kryzysowymi i stanowi o ich
wypłacalności w skali międzynarodowej, a więc o stabilności zewnętrznej całej gospodarki.
Słowa kluczowe: oficjalne aktywa rezerwowe, wypłacalność zewnętrzna, stabilność i wiarygodność gospodarcza, gospodarki rozwijające się, kryzys walutowy, waluty międzynarodowe, złoto, SDR

Wstęp
Znaczenie rezerw dewizowych zyskało nowy wymiar w obliczu kryzysu finansowego lat 2008-2009. I choć powszechnie wiadomo, że stanowią one o wiarygodności, a więc i stabilności gospodarek rozwijających się, to w ostatnich latach przywiązywano do nich mniejszą wagę. Był to efekt postępującej globalizacji
i dynamicznego rozwoju międzynarodowego rynku finansowego, co sprzyjało namnażaniu się kapitału finansowego. To właśnie on, coraz agresywniej konkurując
o możliwości inwestycyjne, windował akceptowalny poziom ryzyka inwestycyjnego, zwalniając tym samym gospodarki z konieczności intensywnego zabiegania
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o napływ kapitału zagranicznego, co ograniczyło działania stabilizujące i uśpiło
czujność zarówno państw, jak i samych inwestorów.
Zewnętrzne bankructwo Islandii jesienią 2008 r. obnażyło lekkomyślność
świata międzynarodowych finansów w ocenie zewnętrznej wypłacalności jednej
z gospodarek o najwyższym poziomie dochodów na mieszkańca na świecie. Tym
samym okazało się, że kontrola bezpiecznego poziomu rezerw dewizowych jest
dziś konieczna w każdym kraju, także bogatym i stabilnym.
Celem opracowania jest zgłębienie roli oficjalnych aktywów rezerwowych
w krajach rozwijających się, dokonane na podstawie obserwacji zjawisk gospodarczych i przeprowadzonej na ich bazie analizy przyczynowo-skutkowej.

1. Istota aktywów rezerwowych
Napływ walut obcych do kraju, pochodzących w głównej mierze z wpływów z eksportu oraz z zagranicznych inwestycji, powoduje wzrost ilości walut obcych w krajowym systemie bankowym. Banki wymieniają nadmiar walut
obcych w banku centralnym na złotówki (na walutę krajową) – bank centralny
pełni bowiem rolę banku wszystkich banków, gromadząc w ten sposób zasoby
walut obcych, które stanowią jednocześnie ekwiwalent wprowadzonych do obiegu złotówek. Z czysto praktycznego i ekonomicznego powodu nie są one jednak
przechowywane na rachunkach czy w kasach banku centralnego, ale bezpiecznie
inwestowane. Z tego względu określa się je szerszym pojęciem aktywów rezerwowych kraju.
Zgodnie z obowiązującą także w Polsce (z racji członkostwa) definicją Międzynarodowego Funduszu Walutowego aktywa rezerwowe to łatwo rozporządzalne, płynne aktywa zagraniczne, znajdujące się w posiadaniu banku centralnego
i kontrolowane przez niego1. MFW zalicza do nich:
a) rezerwy dewizowe (walutowe):
– papiery wartościowe,
– lokaty,
– gotówkę,
b) SDR,
c) pozycję rezerwową w MFW,
d) złoto,
e) inne aktywa rezerwowe (np. finansowe instrumenty pochodne i inne instrumenty o wysokim stopniu płynności)2.
1
Balance of Payments and International Investment Position Manual, Sixth Edition (BPM6),
International Monetary Fund, Washington 2009, § 6.64.
2
Plan działalności Narodowego Banku Polskiego na lata 2013-2015, Narodowy Bank Polski,
Warszawa 2012, s. 7.
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2. Znaczenie aktywów rezerwowych kraju
Oficjalne aktywa rezerwowe kraju stanowią niezwykle ważny element bezpieczeństwa finansowego gospodarek, ponieważ:
– warunkują zapewnienie ciągłości importu (np. surowców, bez których nie
da się dziś funkcjonować),
– dają siłę nabywczą na zagranicznych rynkach, umożliwiając ekspansję gospodarczą na zagraniczne rynki,
– pozwalają na spłatę i obsługę zagranicznych zobowiązań,
– wpływają na zdolność kredytową krajowych podmiotów gospodarczych
w oczach zagranicznych inwestorów, czyli na poziom kosztu kapitału i łatwość
zaciągania zagranicznych zobowiązań,
– stanowią zabezpieczenie kapitału zagranicznego ulokowanego w kraju,
zwłaszcza bardziej ruchliwego kapitału portfelowego,
– warunkują dalszy napływ kapitału zagranicznego, a więc determinują możliwości rozwojowe gospodarki krajowej w kolejnych okresach,
– zmniejszają ryzyko ataków spekulacyjnych na walutę danego kraju, przez
co wpływają na stabilność jego waluty, a tym samym całej gospodarki,
– umożliwiają prowadzenie interwencji kursowych – pozwalają doraźnie osłabić lub umocnić własną walutę bądź w dłuższym okresie czasu ją stabilizować,
– mogą być wykorzystane w celu wsparcia stabilności rynku finansowego
czy krajowego sektora bankowego3,
– stanowią zabezpieczenie wyemitowanych pod nie złotówek – jako ich ekwiwalent.
Aktywa rezerwowe stanowią więc zabezpieczenie finansowe kraju przed zjawiskami kryzysowymi, decydują o jego wypłacalności w skali międzynarodowej,
a więc o stabilności zewnętrznej całej gospodarki.

3. Zmiany poziomu rezerw dewizowych
Przyrost rezerw dewizowych powoduje poprawę wiarygodności gospodarki
poprzez wzrost jej wypłacalności zewnętrznej i większe zabezpieczenie przed
zjawiskami kryzysowymi. Należy jednak pamiętać, że dodatnie saldo w przepływach dewizowych, gdy więcej walut obcych napływa do kraju, niż z niego wypływa, powodując wzrost ilości dewiz w kraju, oznacza wzrost ilości pieniądza
w gospodarce, z konsekwencjami w postaci większej presji inflacyjnej i konieczności prowadzenia bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej, co musi skutkować
3

Ibidem.
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wolniejszym tempem rozwoju gospodarczego, a przez to wyższym poziomem
bezrobocia i niższym poziomem zamożności.
Spadek ilości rezerw walutowych oznacza z kolei obniżenie wiarygodności
gospodarki, co działa odstraszająco przynajmniej na część potencjalnych nowych
inwestorów oraz tych już obecnych, w skrajnym przypadku prowadząc do ucieczki kapitału portfelowego z kraju. Brak dopływu kolejnych kapitałów do gospodarki i/lub ucieczka kapitału już zainwestowanego będzie skutkować wzrostem
kosztu kapitału w kraju, a w konsekwencji zmniejszeniem inwestycji i wzrostu
gospodarczego. Masowe wyrzucanie pieniądza krajowego na rynek i uszczuplanie
zasobów walut obcych w gospodarce musi też powodować skokową deprecjację
waluty krajowej i silną presję inflacyjną. W sytuacji zagrożenia wypłacalnością,
przy jednoczesnym wysokim poziomie ulokowanego ruchliwego kapitału w kraju, panika może doprowadzić do obniżenia poziomu dewiz w kraju do zera, czyli
do jego zewnętrznej niewypłacalności – bankructwa gospodarki (a wcześniej do
załamania się kursu walutowego). I nie jest to tylko teoria – fala kryzysów walutowych przetoczyła się np. w 1997 r. przez dalekowschodnią Azję (Tajlandia,
Malezja, Filipiny, Indonezja, Korea Płd.), rok później bankructwo ogłosiła Rosja,
w 2001 r. Argentyna, a jesienią 2008 r. niewypłacalna zewnętrznie okazała się
Islandia – kraj, który wcześniej należał do państw o najwyższym poziomie dochodów na mieszkańca. A to zaledwie kilka świeższych i głośniejszych przykładów.
Polska zewnętrzną niewypłacalność ogłosiła pod koniec lat 80. XX w.

4. Zagrożenia związane z wysokim poziomem
aktywów rezerwowych
W gospodarce zawsze jest druga strona medalu. Zbyt niskie rezerwy dewizowe oznaczają złą sytuację, ale zbyt wysokie też powodują problemy. Do zagrożeń
związanych z wysokim (lub dodatkowo rosnącym) poziomem aktywów rezerwowych należy zaliczyć:
– koszt utraconych korzyści – niską dochodowość wielomiliardowych aktywów jako efekt wysokiego stopnia bezpieczeństwa i płynnego charakteru inwestycji rezerw,
– presję inflacyjną w sytuacji dalszego wzrostu poziomu rezerw, co wymusza
albo utrzymywanie wyższych niż można stóp procentowych w gospodarce (ograniczając jej możliwości rozwojowe), albo przeprowadzenie kosztownych operacji
sterylizacji rynku,
– ograniczenie efektywności mechanizmu transmisyjnego, a więc skuteczności polityki pieniężnej,
– ryzyko kursowe – ryzyko spadku wartości aktywów rezerwowych w sytuacji niekorzystnych dla kraju zmian relacji kursowych pomiędzy walutami rezer-
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wowymi (lub radykalnego spadku cen złota w przypadku krajów o ich wysokim
poziomie),
– ryzyko uzależnienia gospodarczego od polityki i koniunktury w krajach posiadających waluty międzynarodowe,
– inercję przyzwyczajeń – ryzyko utraty wiarygodności gospodarki (z wieloma konsekwencjami) w sytuacji podjęcia decyzji o świadomym obniżeniu
wysokości aktywów rezerwowych w kraju lub o istotnym ograniczeniu tempa
akumulacji dalszych rezerw – w wyniku przyzwyczajenia się rynków międzynarodowych do status quo,
– pokusę polityczną – ryzyko wykorzystania części rezerw walutowych do
ekspansji fiskalnej w kraju, co spowodowałoby spadek wiarygodności gospodarki
i presję inflacyjną,
– w skali globalnej rosnącą nierównowagę w zakresie alokacji aktywów rezerwowych, która może doprowadzić do kolejnego kryzysu finansowego.

5. Aktywa rezerwowe a rezerwy dewizowe
Rezerwy dewizowe obejmują głównie papiery wartościowe, a także lokaty i gotówkę. Jest to ta część oficjalnych aktywów rezerwowych, która stanowi
przedmiot aktywnej polityki inwestycyjnej. W Polsce polityka ta jest obecnie realizowana przez NBP na podstawie przyjętej w październiku 2007 r. przez zarząd
NBP Długoterminowej strategii zarządzania rezerwami dewizowymi4, która jeszcze w 2013 r. ma być zoptymalizowana w wyniku działań zaplanowanych na najbliższe lata, zdefiniowanych w Planie działalności Narodowego Banku Polskiego
na lata 2013-20155. To właśnie w odniesieniu do rezerw dewizowych podejmuje
się m.in. decyzje co do ich struktury walutowej, typów instrumentów, terminowości czy kontrahentów, przy założonym akceptowalnym poziomie ryzyka.
Pozostałe składowe oficjalnych aktywów rezerwowych, czyli złoto, SDR
i transza rezerwowa w MFW, stanowią raczej ich trwałe elementy.

Złoto
Historyczne uwarunkowania tłumaczą przywiązanie do złota, które w swych
aktywach rezerwowych posiada większość krajów na świecie (tabela 1). Ograniczona ilość tego kruszcu nadaje mu wysoką wartość, a jednocześnie uniemożliwia
bardziej aktywne operacje złotem.
Długoterminowa strategia zarządzania rezerwami dewizowymi, Narodowy Bank Polski,
Warszawa, październik 2007.
5
Plan działalności..., s. 21-24.
4
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Tabela 1. Najwięksi publiczni posiadacze zasobów złota
(stan na koniec grudnia lub listopada 2012 r.)
Kraj
USA
Niemcy
MFW
Włochy
Francja
Chiny
Szwajcaria
Rosja
Japonia
Holandia
Indie
EBC
Tajwan
Portugalia
Wenezuela
Turcja
Arabia Saudyjska
Wielka Brytania
Liban
Hiszpania
Austria
Belgia
Filipiny
Algieria
Tajlandia
Singapur
Szwecja
RPA
Meksyk
Libia
BIS
Kazachstan
Grecja
Rumunia
Polska
Suma

Ilość
(w tonach)
8 133,5
3 391,3
2 814,0
2 451,8
2 435,4
1 054,1
1 040,1
957,8
765,2
612,5
557,7
502,1
423,6
382,5
365,8
359,6
322,9
310,3
286,8
281,6
280,0
227,5
192,7
173,6
152,4
127,4
125,7
125,1
124,5
116,6
116,0
115,3
111,9
103,7
102,9
31 597,6

Procent
25,7
10,7
8,9
7,8
7,7
3,3
3,3
3,0
2,4
1,9
1,8
1,6
1,3
1,2
1,2
1,1
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,7
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
100,0

Źródło: World Official Gold Holdings. International Financial Statistics, World Gold Council, luty 2013,
https://www.gold.org/government_affairs/gold_reserves/ [11.03.2013].
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Największe na świecie zasoby złota mają USA. System Rezerwy Federalnej posiada 8,1 tys. ton złota, które przy obecnych bardzo wysokich cenach tego
kruszcu (wykres 1) są warte ok. 400 mld USD. Duże ilości złota posiadają też banki centralne Niemiec (3,4 tys. ton) oraz Włoch i Francji (ok 2,4 tys. ton). W gronie
największych posiadaczy złota są także banki centralne Chin, Szwajcarii, Rosji,
Japonii czy Holandii (tabela 1). Narodowy Bank Polski posiada w swych aktywach rezerwowych 102,9 tony złota (warte obecnie prawie 5,3 mld USD).
Wykres 1. Cena złota na rynku spot w ciągu minionych 20 lat (w USD za uncję)
najwy¿sza cena 1889,70; najni¿sza cena 252,80 1249,40 381,50%
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1800

cena złota w USD

1600
1400
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0
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1997

2000

2003

2006

2009

2011

cena na zamkniêciu 1576,90

Źródł o: Spot Gold Price, 20 Year Gold Price in USD/oz, GoldPrice.org, 12.03.2013, http://www.goldprice.org/spot-gold.html [12.03.2013].

Trzecim co do wielkości posiadaczem złota na świecie jest Międzynarodowy
Fundusz Walutowy. Mimo sprzedaży ok. 400 ton złota w ciągu minionych 3 lat6,
w jego zasobach znajduje się wciąż ponad 2,8 tys. ton tego kruszcu. Wśród największych publicznych posiadaczy złota znajduje się także Europejski Bank Centralny, czyli bank strefy euro, obejmującej obecnie 17 krajów UE. Jego zasoby to
jednak „tylko” 502,1 tony.
Obecnie cena złota jest bardzo wysoka, ponieważ została wywindowana przez
kryzys i zapewne nie utrzyma się na takim poziomie przez dłuższy czas. Dlatego
już wcześniej najwięksi posiadacze zasobów złota zaczęli zabiegać o podtrzyma6

Gold in the IMF, Factsheet, International Monetary Fund, Washington, sierpień 2012, s. 3.
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nie wartości tego kruszcu i stabilizację jego cen. Od 1999 r. największe banki centralne na świecie (głównie strefy euro) zawierają raz na 5 lat nieformalne porozumienie o ograniczeniu rocznej ilości sprzedaży złota, by zapobiec spadkowi jego
wartości (Central Bank Gold Agreement). Pierwsze porozumienie obowiązujące
w latach 2000-2004 oraz obecne na lata 2010-2014 nałożyły roczny limit sprzedaży na poziomie 400 ton rocznie, w drugim porozumieniu w latach 2005-2009
obowiązywał wyższy limit wynoszący 500 ton rocznie7.
Specjalne Prawa Ciągnienia (Special Drawing Rights – SDR) i pozycja rezerwowa w MFW to wymierne korzyści z członkostwa w Międzynarodowym
Funduszu Walutowym. Są to bezwarunkowe instrumenty, dające natychmiastowy
dostęp do walut międzynarodowych w kwotach równych odpowiednio ilości posiadanych SDR i wysokości posiadanej transzy rezerwowej. Dlatego są one traktowane jako aktywa rezerwowe o wysokim stopniu zbywalności i z taką myślą
zostały stworzone – by poprawić zewnętrzną płynność gospodarek. Oba instrumenty przydzielane są przez MFW adekwatnie do opłaconego udziału w kapitale
zakładowym.

Special Drawing Rights – SDR
SDR można trzymać i wliczać do aktywów rezerwowych, sprzedać innemu
krajowi bądź wymienić na inne waluty. Wymiana ta jest nazywana ciągnieniem
SDR, czyli czasową zamianą SDR na waluty międzynarodowe, niejako pod ich
zastaw. Krajowi, który użyczył walut obcych w zamian za SDR, dopisuje się dodatkową porcję SDR w jego aktywach rezerwowych, podczas gdy pożyczkobiorcy – pomniejsza się. Po umówionym czasie, gdy nastąpi zwrot walut obcych, ich
ekwiwalent w SDR znów zostanie dopisany do aktywów rezerwowych pożyczkobiorcy (a odjęty pożyczkodawcy). Ciągnienie SDR jest więc formą pożyczki,
od której naliczane są odsetki (the SDR interest rate). Oprocentowanie to jest
wyznaczane raz w tygodniu jako średnia ważona trzymiesięcznych stóp procentowych pożyczek rynku pieniężnego w czterech walutach tworzących koszyk SDR:
USD, JPY, EUR i GBP8. Odsetki płacone są przez kraj-pożyczkobiorcę od niedoboru SDR w stosunku do pierwotnej kwoty alokacji SDR. Kraj-pożyczkodawca
otrzymuje z kolei odsetki za użyczenie walut obcych – od nadwyżki posiadanych

The first Central Bank Gold Agreement (CBGA1), przyjęty 26.09.1999, obowiązujący od
27.09.1999; The second Central Bank Gold Agreement (CBGA2), przyjęty 8.03.2004, obowiązujący
od 27.09.2004; The third Central Bank Gold Agreement (CBGA3), przyjęty 7.08.2009, obowiązujący
od 27.09.2009.
8
SDR Interest Rate Calculation, International Monetary Fund, 11.03.2013, http://www.imf.
org/external/np/fin/data/sdr_ir.aspx [11.03.2013].
7
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Wykres 2. Wysokość stopy procentowej, według której naliczane są odsetki od nadwyżek
i niedoborów SDR w latach 2012-2013
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Stopa procentowa wyznaczana jest w każdy poniedziałek i jest stała przez cały tydzień.
Źródł o: SDR Interest Rate Calculation. SDR interest rate history, International Monetary Fund, 11.03.
2013, http://www.imf.org/external/np/fin/data/sdr_ir.aspx [11.03.2013].

SDR (ponad pierwotną kwotę ich alokacji)9. Odsetki te rozliczane są kwartalnie.
Od kilku lat poziom oprocentowania SDR jest bardzo niski z uwagi na obecny
kryzys (wykres 2) i wynosi tylko 0,09% (marzec 2013 r.). Wcześniej kształtował
się na istotnie wyższym poziomie – w latach 2006-2007 ok. 3%, a nawet ponad
4% w skali roku.
Ciągnienie SDR jest możliwe w wyniku samodzielnego porozumienia kraju-pożyczkobiorcy i kraju-pożyczkodawcy, ale także odgórnego wskazania przez
MFW kraju z dobrą sytuacją płatniczą, który ma użyczyć walut obcych potrzebującej gospodarce. Taki mechanizm wskazania przez MFW ma być gwarancją
płynności SDR, by mogły być one traktowane jako płynne aktywa i stanowić
składnik oficjalnych aktywów rezerwowych. Ponadto SDR mogą być wykorzystywane w transakcjach z MFW i innymi instytucjami uprawnionymi do posługiwania się SDR, np. do zapłaty odsetek, zwrotu pożyczki czy opłacenia w przyszłości podwyżki wkładu w postaci kwoty udziałowej10.
Articles of Agreement of the International Monetary Fund, art. XXIV, International Monetary Fund, przyjęty przez United Nations Monetary and Financial Conference, Bretton Woods,
New Hampshire, 22.07.1944, obowiązujący od 27.12.1945.
10
Questions and Answers, Special Drawing Right (SDR) Allocations, International Monetary
Fund, 11.02.2010.
9
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Transza rezerwowa w MFW
Każdy kraj członkowski wnosi do MFW swój wkład. Jego wysokość jest uzależniona m.in. od wielkości PKB kraju, wysokości aktywów rezerwowych i sytuacji w bilansie płatniczym (poziomu przepływów międzynarodowych). Wielkość
kwoty udziałowej determinuje dalej wysokość potencjalnego wsparcia ze strony
MFW. Kwota udziałowa wpłacana jest obecnie w 25% w walutach międzynarodowych i/lub SDR, a pozostała część w walucie narodowej. Całość kwoty jest
wyrażona w SDR. Ekwiwalentem wpłaconych do MFW dewiz jest należność ze
strony MFW, odpowiadająca ilości wpłaconych do MFW walut obcych. Należność ta ma charakter bezwarunkowy i jest wymagalna na żądanie w razie problemów w bilansie płatniczym kraju, dlatego cechuje się wysokim stopniem płynności i jest powszechnie wliczana do aktywów rezerwowych krajów. Jest to tzw.
transza rezerwowa w MFW (pozycja rezerwowa). Jej wartość w przypadku Polski
wynosiła na koniec lutego 2013 r. prawie 1,4 mld USD (tabela 2).
Tabela 2. Struktura aktywów rezerwowych w Polsce
(stan na koniec lutego 2013 r.)
Aktywa rezerwowe
Złoto monetarne
SDR
Transza rezerwowa w MFW
Foreign exchange
Inne należności w walutach wymienialnych
Suma

Wysokość (w mln USD)
5 264,5
1 593,7
1 357,1
95 157,1
3 718,8
107 091,2

Źródło: Statystyka bilansu płatniczego. Oficjalne aktywa rezerwowe. Stan oficjalnych aktywów rezerwowych, Narodowy Bank Polski, http://nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/aktywa_rezerwowe.html [11.03.2013].

Do 1 kwietnia 1978 r. 1/4 kwoty, zamiast w SDR i/lub w walutach międzynarodowych, wpłacano w złocie (stąd też określenie „złota transza”)11. Obecna
wielkość transzy rezerwowej nie stanowi już pierwotnych 25% kwoty udziałowej
wskutek rozliczeń w ramach MFW. Transza rezerwowa kraju wzrasta bowiem,
gdy MFW pożycza jego walutę innemu państwu, i analogicznie maleje, gdy inne
państwo spłaca zobowiązanie w tej walucie. Ponadto transza rezerwowa (poza
niewielką jej częścią) jest oprocentowana (według stopy – renumeration rate).
Jej wysokość jest obecnie równa stopie oprocentowania nadwyżki i niedoborów
SDR i wynosi 0,09% (por. jej poziom w latach 2012-2013 na wykresie 1). MFW
wypłaca odsetki z tego tytułu raz na kwartał. Zgodnie z II poprawką do Statutu
Second Amendment of Articles of Agreement, International Monetary Fund, przyjęty 31.05.
1968; obowiązujący od 1.04.1978.
11
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MFW wartość odpowiadająca 1/4 kwoty udziałowej z dnia 1 kwietnia 1978 r.
pozostaje nieoprocentowana. Jest to pozostałość po złotej transzy, która nigdy nie
była oprocentowana. Nieoprocentowana część transzy rezerwowej to stała nominalna kwota, której udział w całościowej kwocie udziałowej wraz ze znacznym
ich wzrostem od lat 70. XX w. jest dziś znacznie mniejszy niż pierwotne 25%
i sukcesywnie się obniża12. Na koniec kwietnia 2008 r. nieoprocentowana część
transzy rezerwowej wynosiła średnio jedynie 3,7% kwoty udziałowej13.
W razie konieczności kraj może być zmuszony do zwiększenia transzy rezerwowej (nawet do 100% kwoty udziałowej), czyli do wpłaty większej ilości walut
międzynarodowych.

Zakończenie
Rezerwy walutowe odgrywają ważną rolę w dzisiejszym zglobalizowanym
świecie o ogromnych powiązaniach finansowych, liczonych w setkach bilionów
wirtualnych dolarów – wirtualnych, gdyż będących w głównej mierze wytworem
transakcji pochodnych. Nie dziwi więc to, że nawet najbogatsze gospodarki świata
starają się zabezpieczać na wypadek kryzysów, utrzymując ogromne zasoby złota.
Niejednokrotnie bowiem w swej historii okres znacznego spadku zaufania (słabości) przeżywał dolar amerykański, młoda strefa euro przechodzi swój wprawdzie pierwszy, ale na pewno nie ostatni kryzys (o ile przetrwa obecny), a Japonia
i Wielka Brytania dla ratowania swych gospodarek nadrukowały ostatnio setki
miliardów dolarów pieniędzy bez pokrycia (równowartość tych kwot w swoich
walutach). Nie udało się to nawet Szwajcarii, uchodzącej dotąd za wzór wiarygodnej polityki pieniężnej – ogromny wzrost zainteresowania frankiem przy okazji obecnego kryzysu spowodował wprawdzie problem wyjątkowo silnej presji
aprecjacyjnej i dynamicznego wzrostu rezerw dewizowych Szwajcarii, w efekcie
jednak przełożył się także na drukowanie setek miliardów pieniędzy bez pokrycia. Zatem nawet najsilniejsze gospodarki starają się zabezpieczyć w dzisiejszym
świecie skazanym na coraz częstsze bańki spekulacyjne
Mimo to gospodarki rozwijające się postrzegają problem aktywów rezerwowych znacznie poważniej – jako być albo nie być w walce o dostęp do zagranicznych rynków, a przede wszystkim do zagranicznego kapitału, bez którego nie ma
dziś szans na nadgonienie zaległości, finansowanie rosnących długów (także zagranicznych), ekspansję gospodarczą czy walkę z bezrobociem. Nie dziwi więc,
że wszystkie kraje starają się coraz aktywniej i efektywniej zarządzać swoimi ak12
Financial Organization and Operations of the IMF, Pamphlet Series No. 45, Sixth Edition,
International Monetary Fund, Washington 2001, s. 64-65, 19.
13
Annual Report of the Executive Board for the Financial Year Ended April 30, 2008, Appendix
VI: Financial Statements, International Monetary Fund, Washington 2008, s. 9.
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tywami rezerwowymi, by spełniały one swą zabezpieczającą i stabilizującą funkcję, oczekując jednocześnie, by przynosiły odpowiednie zyski – na miarę rosnących potrzeb finansowych wszystkich gospodarek na świecie. Wraz z rozwojem
rynków finansowych i ewolucji świata gospodarczego podniósł się dziś poziom
akceptowalnego ryzyka, co przy niezwykle bogatym zakresie przede wszystkim
pochodnych instrumentów finansowych daje ogromne możliwości osiągania wyższej dochodowości z inwestowania rezerw przy nadal relatywnie wysokim poziomie ich bezpieczeństwa. A jest o co walczyć – aktywa rezerwowe na świecie na
koniec 2011 r. wynosiły prawie 11,9 bln USD14. Zatem dodatkowy punkt procentowy dochodowości to aż 120 mld USD rocznie więcej w publicznych kasach.
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The role of official international reserve assets
in developing economies
Summary. The official reserve assets are international currencies held by monetary authorities. Having them or having an easy access to them is a condition of economic growth nowadays.
International reserves play a particular role in developing countries, which are highly dependent on
international capital flows, on imported goods and have frequently a large amount of foreign debt.
The accumulation of foreign exchange reserves may generate a self-insurance mechanism in case of
crisis; it also establishes external solvency of the economy and its external stability.
Key words: official reserve assets, external solvency of the economy, stability and credibility,
developing countries, currency crisis, international currencies, gold, SDR
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Odpowiedzialność społeczna sektora publicznego
w procesie zamówień publicznych

Streszczenie. W artykule przedstawiono krótki przegląd problemów związanych ze społeczną
odpowiedzialnością przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility – CSR), które mają znaczenie
dla zrozumienia i wyjaśnienia społecznej odpowiedzialności organizacji publicznych dokonujących
zamówień publicznych. Następnie przybliżono istotę, zasady i uczestników zamówień publicznych,
a na podstawie analizy unijnego dokumentu ukazano korzyści i sposoby realizacji odpowiedzialności społecznej sektora publicznego w procesie zamówień publicznych.
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, zamówienia publiczne, społeczna odpowiedzialność zamówień publicznych

Wstęp
Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest już w Polsce stosunkowo dobrze znana, ale ciągle wywołuje dyskusje, czy to w publikacjach, czy na konferencjach naukowych. Najczęściej dotyczą one odpowiedzialności społecznej
przedsiębiorstw, natomiast pomijają w zasadzie sektor publiczny1. Należy dodać,
1
D. Teneta-Skwiercz, Rola administracji rządowej w zakresie rozwoju CSR w Polsce, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, red. Z. Pisz,
M. Rojek-Nowosielska, Wyd. UE, Wrocław 2009, s. 106; S. Kamiński, Odpowiedzialność społeczna administracji publicznej na przykładzie służb statystyki publicznej, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu..., s. 83; idem, Odpowiedzialność społeczna sektora publicznego w społeczeństwie
informacyjnym, w: Społeczna odpowiedzialność organizacji. Perspektywa badawcza i wyzwania
praktyczne, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Wyd. UE, Wrocław 2010, s. 87; J. Reichel, Spo-
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że dokonywane przez ten sektor zamówienia publiczne, w których również powinien występować aspekt odpowiedzialności społecznej, jest najczęściej pomijany
w tych dyskusjach. Zasługuje on jednak na uwagę, zwłaszcza że wiele krajów
europejskich ma w tym zakresie już pewne doświadczenia. Trzeba też nadmienić,
że w 2011 r. służby Komisji Europejskiej opublikowały odnoszący się do tych
problemów dokument roboczy pt. Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik
dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych, z którym warto się bliżej zapoznać2.
Głównym celem niniejszego artykułu jest identyfikacja, przede wszystkim na
podstawie owego dokumentu, istoty, zasad, korzyści i sposobów realizacji odpowiedzialności społecznej sektora publicznego w procesie zamówień publicznych.
Wcześniej jednak warto przyjrzeć się społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i sprawdzić, czy i w jaki sposób może ona opisywać i przybliżać zachowania sektora publicznego w tym zakresie.

1. Istota odpowiedzialności społecznej
Idea odpowiedzialności społecznej podlegała i podlega ciągłej ewolucji. Można jednak ogólnie przyjąć, że jest to dążenie organizacji do realizacji własnych
celów z uwzględnieniem dobra pracowników, klientów, społeczności lokalnych
itd.3 Konkretyzując istotę CSR, warto przytoczyć kilka definicji.
Według Komisji Europejskiej, która zawarła swój pogląd na ten temat w Zielonej Księdze, jest to „dobrowolna strategia organizacji, uwzględniająca interesy
społeczne, ochronę środowiska, a także relacje między interesariuszami, która
przyczynia się do wzrostu ich konkurencyjności oraz sprzyja wzrostowi społeczno-gospodarczemu na poziomie europejskim i globalnym”4. Warto zwrócić
uwagę, że definicja ta zawiera trzy elementy składowe: dobrowolność działań,
konieczność interakcji z interesariuszami oraz ścisły związek ze strategią organizacji. W 2011 r. Komisja zmodyfikowała jednak swój pogląd na tę kwestię,
proponując definicję CSR jako „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ
na społeczeństwo”5.
łeczna odpowiedzialność organizacji z różnych sektorów, w: Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Wyd.
UE, Wrocław 2011, s. 104-105
2
Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych
w zamówieniach publicznych, Komisja Europejska, Urząd Zamówień Publicznych, Portal BIP-BZP,
Przydatne dokumenty, KE (1), pdf [21.02.2012].
3
S. Borkowska, CSR – wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi. Podejście unijne, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2005, nr 6, s. 9.
4
Ibidem, s. 12.
5
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca
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W wielu definicjach, zwłaszcza z lat 50. i 60. XX w., mocno akcentuje się
relację między przedsiębiorstwem a społeczeństwem. Podobnie jest z sektorem
publicznym.
Howard R. Bowen postrzega odpowiedzialność społeczną jako obowiązek
przedsiębiorcy stosowania takiej polityki i podejmowania takich decyzji, które są
korzystne dla społeczeństwa.
Według Williama C. Fredericka społeczeństwo ma wobec przedsiębiorstwa
swego rodzaju oczekiwania. Biznesmen, aby spełnić oczekiwania społeczeństwa,
powinien przewidzieć działania systemu gospodarczego.
Joseph W. McGuire twierdzi, że przedsiębiorstwo ma nie tylko ekonomiczne
i prawne obowiązki, ale również wiele innych zobowiązań wobec społeczeństwa
wykraczających poza przypisy prawa bądź reguły gospodarki rynkowej, np. zainteresowanie opieką społeczną czy edukacją6.
Lata 70. XX w. przyniosły nowe, bardziej szczegółowe definicje CSR. Wcześniej bowiem tych, którzy wchodzili w relacje z przedsiębiorstwem, określano
jako „społeczeństwo”, czyli mało precyzyjnie. Powstał więc problem, kim są ci,
wobec których przedsiębiorstwo ma zobowiązania.
Harold Johnson zwrócił uwagę, że przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie powinno równoważyć różnorakie interesy ludzkie. Znaczące miejsce zajmują
tu: pracownicy, dostawcy, sprzedawcy, społeczność lokalna i państwo7.
Bardzo ważnym dokumentem dla zdefiniowania, czym jest CSR i do kogo
powinna być kierowana, był Manifest z Davos: „Kierownictwo powinno służyć
zarówno klientom, współpracownikom, kapitałodawcom, jak i całemu społeczeństwu, a także równoważyć odmienne interesy wymienionych grup. [...] Wobec
klientów zadowolić ich potrzeby w możliwie najlepszy sposób; wobec współpracowników dbać o zapewnienie miejsc pracy i przyczyniać się do humanizacji pracy; wobec kapitałodawców zapewniać dywidendy; wobec społeczeństwa
wykorzystać wiedzę i środki, jakie mu są powierzone dla dobra społeczeństwa
i zapewniać przyszłym generacjom warte życia środowisko”8.
Można więc powiedzieć, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa to
przede wszystkim jego świadome oddziaływanie na strategiczne grupy interesariuszy, zmierzające do zaspokojenia ich potrzeb i oczekiwań.
Przytoczone definicje nie dotykają jednak w ogóle kwestii odpowiedzialności
społecznej innych podmiotów m.in. dwóch sektorów nierynkowych – publicznego i społecznego (pozarządowego). Fakt, że ze swojej natury, jak podkreśla
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Bruksela, 25.10.2011, KOM (2011) 681 wersja ostateczna, s. 7.
6
M. Rojek-Nowosielska, Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wyd.
AE, Wrocław 2006, s. 37-38.
7
Ibidem, s. 38.
8
Ibidem, s. 39.
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Stanisław Kamiński, działają one na rzecz dobra publicznego i nie stawiają przed
sobą celu, jakim jest zysk, nie powoduje, że rodzaj i zakres odpowiedzialności
społecznej jest ściśle określony i nie budzi żadnych wątpliwości9.
Przenosząc treść powyższych definicji na płaszczyznę relacji sektor publiczny
– społeczeństwo – społeczność lokalna – różnorakie grupy ludzkie (np. pracownicy, dostawcy, usługodawcy, klienci), trzeba podkreślić, że sektor publiczny ma
obowiązek podejmowania takich decyzji, które są korzystne dla człowieka. Mają
one dotyczyć nie tylko kwestii ekonomicznych, ale także innych sfer, np. edukacji, ochrony zdrowia, niepełnosprawności, bezrobocia, ochrony środowiska naturalnego.

2. Wewnętrzny i zewnętrzny wymiar
odpowiedzialności społecznej
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa ma dwa wymiary: wewnętrzny
i zewnętrzny, które w podobny sposób występują również w sektorze publicznym.

2.1. Wewnętrzny wymiar odpowiedzialności społecznej
Do obszarów odpowiedzialności społecznej wobec pracowników należą:
1) obszar ekonomiczny – pracownicy to jeden z najcenniejszych zasobów organizacji, dlatego odpowiedzialność społeczna w tym obszarze nabiera we współczesnym świecie szczególnego znaczenia. Bez wątpienia do najważniejszych
spraw należy zaliczyć potrzeby materialne, w tym przede wszystkim w y n a g r odzenia. Zadaniem menedżerów, którzy chcą postępować odpowiedzialnie, jest
takie wyznaczanie wynagrodzenia, by było ono sprawiedliwe i adekwatne do wykonywanej pracy. Istnieje wiele metod i sposobów wynagradzania. Sprawiedliwe wynagradzanie jest związane z prawami pracowniczymi, które bezpośrednio
wynikają z praw człowieka, zawartych m.in. w Europejskiej Karcie Społecznej,
w Zasadach prowadzenia działalności z Caux, w Globalnych Zasadach Sullivana
czy Kodeksie pracy;
2) obszar zarządzania – współczesne zarządzanie coraz bardziej odbiega od
zarządzania taylorowskiego, które było nakierowane przede wszystkim na zysk
oraz charakteryzowało się przedmiotowym traktowaniem człowieka. Obecnie coraz częściej bierze się pod uwagę ochronę naturalnego środowiska czy sprawiedliwość społeczną. Nie dąży się za wszelką cenę do celu ekonomicznego, docenia
się kulturę organizacji. W organizacjach unika się raczej kierowania pracownikami opartego na przymusie wykonania, a poszukuje się skutecznych sposobów
9

S. Kamiński, op. cit., s. 83.
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motywowania. Jedną z głównych przyczyn „uetycznienia” zarządzania jest silna
konkurencja, która wymusiła nowe podejście do relacji pracodawca – pracownik. Relacja ta, nazywana w literaturze przedmiotu kontraktem społecznym, dużą
wagę przywiązuje do zapewnienia satysfakcji z pracy. Od pracowników natomiast
oczekuje się pozytywnej postawy, uczciwości oraz dużego zaangażowania w wykonywanie zadań. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest jednym z najważniejszych
czynników, od którego zależy sukces firmy. Jest wiele modeli zarządzania, które
można uznać za etyczne, możliwe do przyjęcia przez organizacje odpowiedzialne społecznie, takie jak: zarządzanie przez wartości czy harwardzki model zarządzania;
3) obszar socjalny – obejmuje m.in. o d p o w i e d n i e w a r u n k i p r a c y, które
szanują zdrowie pracownika i jego godność. Ważne jest też przestrzeganie norm
postępowania w sferze zatrudnienia i warunków pracy. Organizacje powinny
kłaść nacisk na utrzymanie bezpiec z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y swoich pracowników, jak również mieć wiedzę na temat specyfiki danej branży oraz zagrożeń z nią związanych. Ich obowiązkiem jest podejmowanie odpowiednich
kroków w celu zapobiegania wypadkom i szkodom na zdrowiu. W organizacji
powinny być regularnie przeprowadzane szkolenia BHP. Ważna dla organizacji
przestrzegających zasad CSR jest jak o ś ć p r a c y. Pracownicy powinni mieć też
możliwość godzenia kariery zawodowej z życiem osobistym. Należy ich traktować jako wartościowych partnerów w biznesie, a także zapewnić im bezpieczne
i przyjazne środowisko pracy. W organizacji odpowiedzialnej społecznie pracownicy mają prawo do z rz esza nia s i ę i n eg o cj acj i zb i o ro wy ch. Trzeba też
konsultować ważne sprawy dla pracodawców i pracowników. Organizacje powinny ułatwiać dostęp i organizować sz k o l e n i a z a w o d o w e, ale też o szerszym
charakterze. W organizacjach powinno panować r ó w n o u p r a w n i e n i e pracowników bez względu na kolor skóry, płeć, religię, poglądy polityczne, pochodzenie
narodowe czy społeczne. W organizacjach należy zatrudniać n i e p e ł n o s p r a w nych i wykazywać dbałość o nich, podobnie jak o bezrobotnych, starając się
pomagać w rozwiązywaniu ich problemów10.
Można domniemywać, że wskazane obszary odpowiedzialności społecznej
wobec pracowników przedsiębiorstw będą się pokrywały z odpowiedzialnością
wobec pracowników organizacji zamawiających, a także pracowników organizacji realizujących zamówienia publiczne.
Szerzej: M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd.
Naukowe PWN, Warszawa 2004; Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes, red. B. Rok, Forum
Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001; M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007; B. Pogonowska, Elementy etyki gospodarki
rynkowej, PWE, Warszawa 2000; W. Klimaszewska, Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo pracy, „Bezpieczeństwo Pracy” 2005, nr 12.
10
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2.2. Zewnętrzny wymiar odpowiedzialności społecznej
Do obszarów zewnętrznej odpowiedzialności społecznej należą:
1) odpowiedzialność wobec klientów – nabywcy są najważniejszym elementem otoczenia bezpośredniego organizacji. Klientem jest każdy, kto zapłaci za
zakup wyrobu lub usługi firmy11. Korzystne dla firm jest utrzymywanie dobrych
relacji z klientami, którzy są obecnie bardzo wymagający. Oczekują oni coraz
bardziej zindywidualizowanych usług, domagają się pełnej informacji o produktach, które kupują, żądają od producenta wzięcia odpowiedzialności również po
sprzedaży12. W tej sytuacji menedżerowie starają się dokładnie poznać preferencje swoich klientów. Znając ich potrzeby, mogą: zaproponować produkty, na
które będzie popyt; przekroczyć oczekiwania klientów, czego skutkiem będzie
ich satysfakcja i lojalność wobec firmy; zaoszczędzić, nie tracąc pieniędzy na
nieprzemyślany zakup; zapewnić lepsze wsparcie, obsługę i serwisowanie13. Odpowiedzialność społeczna wobec klientów to przede wszystkim traktowanie ich
jako partnerów, których się nie lekceważy, i budowanie tym samym lojalnej grupy
stałych klientów organizacji;
2) odpowiedzialność wobec konkurentów – konkurenci to organizacje rywalizujące między sobą o różnego rodzaju zasoby14. Konkurencja gospodarcza polega
natomiast na rywalizacji wolnych uczestników rynku o możliwość zakupu lub
sprzedaży dóbr, które są dobrami rzadkimi i stanowią przedmiot obrotu15. Należy podkreślić, że konkurencja jest jednym z ważniejszych czynników rozwoju
gospodarczego, dlatego ważne jest przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji.
Organizacje, którym bliska jest CSR, powinny przestrzegać pięciu zasad, które
sformułował L.S. Pain:
– zasada niezależnej inicjatywy – firmy powinny skupiać się na zaspokajaniu
potrzeb klienta, a nie na walce między sobą,
– zasada działań konstruktywnych – firma ma obowiązek działania w najlepszy z możliwych sposobów,
– zasada formalnej równości – szanse w konkurencji ekonomicznej powinny
być takie same dla wszystkich przedmiotów,
– zasada poszanowania podmiotów zewnętrznych – moralne są tylko takie
działania konkurencyjne, które nie naruszają godności klientów i konsumentów
oraz ich podstawowych praw,
J. Penc, Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 46.
U. Gołaszewska-Kaczan, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec niepewności
w działalności firmy, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2005, nr 10, s. 37.
13
A Stachowicz-Stanusch, M. Stanusch, CRM. Przewodnik dla wdrażających, Placet, Warszawa 2007, s. 18.
14
J. Penc, op. cit., s. 47.
15
B. Pogonowska, op. cit., s. 118.
11

12
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– zasada poszanowania reguł – działania podmiotów powinny być zgodne
z panującymi normami moralnymi oraz obowiązującym prawem16;
3) odpowiedzialność wobec społeczności lokalnej – żadna organizacja nie
może istnieć w oderwaniu od społeczności, w której funkcjonuje. Organizacje powinny troszczyć się nie tylko o bezpośrednich interesariuszy, ale także o tych, na
których mają pośredni wpływ. Reagowanie na oczekiwania wyrażone przez społeczność lokalną, a także propagowanie własnych rozwiązań, które będą zaspokajać potrzeby tej społeczności, może być korzystne dla obu stron17. CSR obejmuje
różne formy działania wobec społeczności lokalnej o charakterze sponsorskim,
filantropijnym, mających na celu poprawę poziomu zdrowia, bezpieczeństwa,
edukacji, rozwoju kultury czy wzrost poziomu życia. Działania te można ująć
w trzy grupy: przedsięwzięcia komercyjne w środowisku społecznym, inwestycje
na rzecz wspólnoty lokalnej oraz działalność charytatywną18;
4) odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego – organizacja odpowiedzialna społecznie oprócz zobowiązań wobec różnych interesariuszy powinna
w swoich działaniach brać też pod uwagę ochronę środowiska. Środowisko naturalne spełnia bowiem wobec człowieka wiele ważnych funkcji, m.in.: tworzenie
infrastruktury biologicznej i ekologiczno-technicznej, funkcje zasobotwórcze,
funkcje bezpośrednio produkcyjne, funkcje kulturotwórcze i cywilizacyjne19.
Niezdolność środowiska naturalnego do pełnienia tych funkcji wskutek degradacji może stanowić poważną barierę rozwoju, a także obniżyć poziom zaspokojenia potrzeb społecznych. Dlatego wielu ekonomistów, działaczy gospodarczych, przedsiębiorców i polityków opowiada się za ideą zrównoważonego
rozwoju. Jednym z dokumentów poświęconych tej kwestii jest Karta Biznesu na
rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Jest ona rezultatem prac Rady Biznesu na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju (obejmującej kadrę zarządzającą 48 największymi
korporacjami światowymi). Zawiera ona zasady dotyczące tworzenia systemów
zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach. Zgodnie z nimi organizacje
powinny:
– uznać ochronę środowiska i zrównoważony rozwój za jeden z priorytetów
firmy,
– uwzględniać problemy środowiskowe na wszystkich szczeblach zarządzania,
– wdrażać programy i podejmować działania na rzecz ochrony środowiska,
– zapewnić takie kształcenie pracowników, które pozwoli efektywnie wypełniać przez nich obowiązki w zakresie ochrony środowiska,
– dla każdej planowanej nowej działalności sporządzać wstępną ocenę oddziaływania na środowisko,
16
17
18
19

Ibidem, s. 155.
Ibidem, s. 38.
M. Rojek-Nowosielska, op. cit., s. 53.
J. Penc, op. cit., s. 265.
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– wytwarzać produkty jak najmniej uciążliwe dla środowiska,
– informować społeczność lokalną, klientów o bezpiecznym użytkowaniu
produktów,
– brać pod uwagę efektywne wykorzystanie energii,
– prowadzić i wspierać badania wpływu na środowisko produktów, surowców, zanieczyszczeń związanych z działalnością firmy,
– modernizować procesy produkcyjne w celu zapobiegania nieodwracalnej
degradacji środowiska,
– domagać się stosowania takich samych zasad od swoich interesariuszy,
– opracować plan działań w przypadku pojawienia się nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska,
– przyczyniać się do transferu przyjaznych środowisku technologii,
– brać udział w tworzeniu proekologicznej polityki społecznej i gospodarczej,
– być otwartym na dialog ze społeczeństwem na temat potencjalnych zagrożeń dla środowiska,
– przestrzegać wszelkich norm ochrony środowiska20.
Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że zewnętrzna odpowiedzialność przedsiębiorstwa będzie zbliżona do odpowiedzialności zewnętrznej
organizacji publicznej zamawiającej i organizacji realizującej zamówienie.

3. Zamówienia publiczne –
istota, zasady, uczestnicy
Zamówienia publiczne są ważnym elementem rzeczywistości gospodarczej
i społecznej, bowiem ok. 17% PKB w UE pochodzi z zamówień publicznych.
Mogą więc one mieć duży wpływ na różne sfery życia, np. na politykę społeczną21.
Definicję zamówienia publicznego zawiera art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP)22. Zawarta umowa musi być odpłatna, a podmiotami podpisującymi ją są zamawiający i wykonawca, zaś jej przedmiotem muszą
być usługi, dostawy lub roboty budowlane.
W rozdziale II PZP zostały sformułowane zasady zamówień publicznych.
Mają one duży wpływ na ocenę zachowań uczestników postępowania, a także
zapewniają im ochronę prawną. Środki publiczne powinny być zaś wydawane
zgodnie z przepisami prawa. Do zasad tych należą:
– zasada uczciwej konkurencji,
B. Rok, op. cit., s. 163.
Kwestie społeczne w zakupach..., op. cit.
22
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2010 r., nr 113,
poz. 759 z późn. zm.
20
21
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– zasada równego traktowania wykonawców,
– zasada bezstronności i obiektywizmu,
– zasada udzielania zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu, zgodnie
z przepisami PZP,
– zasada jawności,
– zasada pisemności i używania języka polskiego,
– zasada przetargu nieograniczonego i ograniczonego.
Należy zwrócić uwagę, że z PZP nie wynika wprost społeczna odpowiedzialność sektora publicznego w procesie zamówień publicznych.
W procesie zamówień publicznych ważną rolę odgrywają ich uczestnicy –
wykonawca i zamawiający, w tym ich sytuacja prawna i pozycja. Zgodnie z art. 2
pkt 11 PZP wykonawcą jest osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która stara się o udzielenie zamówienia publicznego oraz złożyła ofertę lub zawarła umowę dotyczącą zamówienia publicznego. Definicja zamawiającego zawarta jest w art. 2 pkt 12 PZP. Jest nim osoba
fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale obowiązana do stosowania ustawy. Jest to więc szeroki krąg wykonawców
i zamawiających.
Art. 3 PZP wskazuje na konkretne podmioty mające obowiązek przestrzegania ustawy. Jest kilka kategorii tych podmiotów. Jedną z nich, ale najbardziej
znaczącą, są jednostki sektora finansów publicznych.
Katalog jednostek sektora finansów publicznych zawarty jest w ustawie o finansach publicznych (dalej: UFP)23. Są nimi organy władzy publicznej, w tym
organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz
sądy i trybunały. Należą do nich również jednostki samorządu terytorialnego,
tj. gminy, powiaty i województwa.
Art. 9 pkt 3 UFP wymienia jednostki budżetowe. Są one zawsze jednostkami
samorządu terytorialnego lub skarbu państwa. Tworzone są do realizacji różnorakich zadań. Art. 12 tejże ustawy stanowi, że tworzenie, łączenie oraz likwidacja
podmiotów leży w gestii ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów lub innych organów wskazanych w odrębnych ustawach, a także organów
stanowiących jednostki samorządu terytorialnego (gminne, powiatowe bądź wojewódzkie jednostki budżetowe). Cechą charakterystyczną jednostek budżetowych jest to, że wszystkie wydatki są pokrywane z budżetu, natomiast dochody
są odprowadzane do jednostki samorządu terytorialnego lub budżetu państwa. Do
jednostek budżetowych samorządu terytorialnego zalicza się np. miejskie ośrodki
pomocy społecznej oraz gminne ośrodki sportu i rekreacji.
23

zm.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn.
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4. Odpowiedzialność społeczna w zamówieniach publicznych
w świetle dokumentu unijnego24
Celem dokumentu pt. Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący
uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych jest „(a) podniesienie poziomu świadomości instytucji zamawiających w kwestii potencjalnych
korzyści wynikających z SOZP [społeczna odpowiedzialność zamówień publicznych – J.M.S] oraz (b) praktyczne wyjaśnienie możliwości, jakie istniejące ramy
prawne UE oferują organom administracji publicznej w zakresie uwzględniania
kwestii społecznych w ich zamówieniach publicznych, co pozwoli tym organom
zwracać uwagę nie tylko na cenę, ale także na jak najlepszy wskaźnik wartości
do ceny”25.

4.1. Istota społecznie odpowiedzialnych
zamówień publicznych26
Autorzy dokumentu definiują pojęcie „społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne” (SOZP). Podkreślają przy tym, że bierze się w nich pod uwagę
przynajmniej jedną z wymienionych kwestii społecznych: możliwości zatrudnienia, godną pracę, zgodność z prawami społecznymi i z prawem pracy, integrację
społeczną (w tym osób niepełnosprawnych), równość szans, dostępność, projektowanie dla wszystkich, uwzględnianie kryteriów zrównoważonego rozwoju,
w tym problemu etycznego handlu27. Dokument uszczegóławia dalej konkretne
kwestie społeczne w zamówieniach publicznych:
1) promowanie możliwości zatr u d n i e n i a, np. zatrudnienia młodzieży,
równości płci, osób długoterminowo bezrobotnych i w starszym wieku, osób
z grup będących w niekorzystnej sytuacji (pracowników migrujących, z mniejszości etnicznych i wyznaniowych, słabo wykształconych itd.), osób niepełnosprawnych;
2) promowanie godnej pracy, np. zgodność z podstawowymi standardami
zatrudnienia, godna praca, bezpieczeństwo i higiena pracy, dialog społeczny, dostęp do szkoleń, równość płci i niedyskryminacja, dostęp do podstawowej ochrony socjalnej;
Kwestie społeczne w zakupach...
Ibidem, s. 5.
26
Więcej na temat zasad CSR, które dobrze komponują z zasadami SOZP, można znaleźć
w dwóch dokumentach o zasięgu ponadeuropejskim: Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przyjęte podczas obrad Okrągłego Stołu z Caux, opublikowane w 1994 r. (przekład B. Rok),
www.cauxroundtable.org/view [23.02.2013]; Global Compact. Przewodnik, www.globalcompact.
org.pl [23.02.2013].
27
Kwestie społeczne w zakupach...
24
25
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3) promowanie zgodności z pra wam i s p o ł eczn y m i i p rawem d o p racy, np. przestrzeganie przepisów krajowych i układów zbiorowych zgodnych
z prawem UE, przestrzeganie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn,
w tym zasady równego wynagrodzenia za pracę o równej wartości, jak również
promowanie równości płci, przestrzeganie przepisów BHP, zwalczanie dyskryminacji innego rodzaju (z powodu wieku, niepełnosprawności, pochodzenia rasowego, wyznania i przekonania, orientacji seksualnej) oraz stwarzanie równych szans;
4) wspieranie „włączenia spo ł e c z n e g o” oraz promowanie organizacji
zajmujących się ekonomią społeczną, np. równe szanse w ubieganiu się o zamówienia publiczne dla organizacji (spółdzielni, przedsiębiorstw społecznych,
organizacji non-profit) będących własnością osób z mniejszości etnicznych, bądź
zatrudniających ludzi z tych grup, promowanie wspierających zatrudnienie osób
niepełnosprawnych;
5) promowanie dostępnośc i i p ro j ek t o wan i a d l a ws zy s t k i ch, np. konieczne zapisy w projektach technicznych, aby zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp m.in. do usług publicznych, informacji publicznej oraz produktów
i usług ICT. Najważniejszym problemem jest kupowanie towarów i usług dostępnych dla wszystkich;
6) uwzględnianie kwestii etyczn e g o h a n d l u, np. w specyfikacjach przetargowych i warunkach umów;
7) staranie się, by osiągnąć większe poparcie dla idei społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez nakłanianie firm, by z własnej woli, wyprzedzając
obowiązujące przepisy, wprowadzały w swej bieżącej działalności cele społeczne
i dotyczące ochrony środowiska, np. współpraca z firmami w celu zdobywania
poparcia dla idei CSR;
8) ochrona przed łamaniem pra w czł o wi ek a i zachęcanie do ich przestrzegania;
9) promowanie małyc h i śred n i ch p rzed s i ęb i o rs t w w tym zakresie,
w jakim są one powiązane z wymienionymi wyżej problemami, np. decyzje zapewniające MSP szerszy dostęp do zamówień publicznych przez obniżanie kosztów związanych w przetargach na SOZP28.

4.2. Ewentualne korzyści płynące z SOZP
w zamówieniach publicznych
SOZP mogą oddziaływać na:
– wzrost zgodności z krajowymi i międzynarodowymi zobowiązaniami do
realizacji zadań w zakresie rozwoju społecznego, a także ukazywać, jak kwestie
społeczne i ekonomiczne mogą się wzajemnie wzmacniać;
28

Ibidem, s. 7-9.
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– rozwój rynku produktów korzystnych społecznie poprzez rozszerzanie istniejących lub tworzenie nowych rynków na towary i usługi, np. poprzez zakup
technologii informatycznych dla osób niepełnosprawnych;
– poprawę przestrzegania wartości i lepsze zaspokajanie potrzeb społeczności, której służy, często zróżnicowanej, np. osobom niepełnosprawnym czy o różnym pochodzeniu etnicznym;
– integrowanie się na rynku różnych grup społecznych (np. niepełnosprawni,
małe firmy, kobiety, mniejszości), co pozwoli im na udział w najważniejszych
działaniach rynkowych;
– promowanie „włączania społecznego”29.
W analizowanym dokumencie podkreśla się, że jedną z najważniejszych korzyści płynących z SOZP jest to, iż organy administracji publicznej mogą ją wykorzystywać do propagowania europejskiego modelu społecznego, to znaczy wizji
społeczeństwa łączącego zrównoważony wzrost gospodarczy z lepszymi warunkami życia i pracy. Stopniowo buduje się bowiem standardy społeczne, takie jak:
wysoka jakość miejsc pracy, równe szanse, niedyskryminacja, ochrona socjalna
dla wszystkich, włączenie społeczne, dialog społeczny, wysokiej jakości stosunki
pracy, zaangażowanie ludzi w podejmowanie decyzji, które ich dotyczą30.

4.3. Kwestie społeczne
w wybranych sferach zamówień publicznych
W odniesieniu do świadczenia usług socjalnych podkreśla się znaczenie niestandardowych kryteriów kwalifikacyjnych. Natomiast w odniesieniu do małych
i średnich przedsiębiorstw bierze się pod uwagę przede wszystkim problem potencjalnych obciążeń, jakie wiążą się z przyjęciem przez nie SOZP. Instytucje zamawiające muszą być tego świadome, że niektóre MSP będą sobie radziły z nimi
lepiej, a inne gorzej ze względu na swój potencjał31.

4.4. Strategia uwzględniania kwestii społecznych w zakupach
Organy sektora publicznego, aby realizować cele społeczne dzięki SOZP, muszą opracować strategię jej wdrażania, kładąc nacisk przede wszystkim na swe
specyficzne cele. W omawianym dokumencie wskazuje się na przywództwo w ramach wszystkich struktur zarządzania, jako jeden z najważniejszych czynników
mających wpływ na sukces każdej strategii SOZP. Podkreśla się również potrzebę
mierzenia ryzyka i nadawania priorytetów poszczególnym kategoriom wydat29
30
31

Ibidem, s. 9-10.
Ibidem, s. 10.
Ibidem, s. 13-14.
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ków urzędów i instytucji, aby zapewnić lepsze efekty społeczne. Można więc powiedzieć, że praktyczne wdrożenie SOZP wymaga planowania strategicznego,
tj. określenia priorytetów podczas wybierania zamówień szczególnie nadających
się na SOZP. W celu zwiększania wiedzy na temat SOZP w dokumencie zaleca się
organizowanie warsztatów, seminariów, konferencji itp. Wdrażając zaś strategię,
warto powołać specjalny zespół ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych i opracować plan działania. Natomiast mierząc efektywność wdrażania
strategii SOZP, trzeba wprowadzić wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy kontroli, które powinny oceniać efekty i porównywać je z wcześniej nakreślonymi
celami32.
Analizując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i przyjęcie
SOZP, należy zwrócić uwagę, że istnieją co najmniej cztery podejścia. Pierwsze,
gdy nabywca decyduje się uwzględniać kryteria społeczne w samym przedmiocie zamówienia i specyfikacjach technicznych, jakie muszą być spełnione przez
wybranych wykonawców, aby były uwzględnione kryteria społeczne. W drugim
oferentom zabrania się, pod pewnymi warunkami, ubiegania się o zamówienia
rządowe, jeśli zostali wcześniej uznani za winnych niewłaściwego postępowania
co do określonych standardów zachowań społecznych. Trzecie podejście sprowadza się do tego, że przekonuje się oferentów do przestrzegania pewnych standardów społecznych oraz zakłada, że podczas udzielania zamówienia publicznego
uwzględni się osiągnięcia oferentów w tym zakresie. Czwarte podejście dotyczy
przede wszystkim etapu po udzieleniu zamówienia publicznego i wymaga od wybranego oferenta, by spełnił ustalone warunki podczas jego realizacji33.

4.5. Określenie faktycznych potrzeb
i planowanie zamówień publicznych
W omawianym dokumencie akcentuje się, że należy:
– określić faktyczne potrzeby instytucji zamawiającej,
– określić przedmiot zamówienia – produkt, usługę lub roboty budowlane,
spełniające standardy społeczne,
– poprawić dostęp do możliwości udziału w realizacji zamówień publicznych
niektórych oferentów (tego typu ograniczenia mogą mieć niektóre MSP),
– wykorzystywać prawo do zastrzegania udziału w procedurach zamówień
publicznych zakładów pracy chronionej, ponieważ tego typu organizacje znacznie przyczyniają się do integracji lub reintegracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy34.
32
33
34

Ibidem, s. 15-19.
Ibidem, s. 20-22.
Ibidem, s. 23-28.
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4.6. Charakterystyka zamówienia publicznego
W części IV omawianego dokumentu pt. „Zamówienie” określone są wymogi
co do zamówień publicznych. Dotyczą one różnych aspektów, m.in. formułowania w nich specyfikacji technicznych. Pełnią one trzy funkcje: dzięki nim firmy
mogą zdecydować, czy są zainteresowane ofertą, stanowią podstawę oceny ofert,
a także odrzucenia ofert niespełniających wymogów. W dokumencie podkreśla
się, że specyfikacje techniczne nie mogą ograniczać konkurencji, dlatego powinny być przejrzyste i nie mogą dyskryminować ewentualnych wykonawców spoza
państwa członkowskiego, w którym działa instytucja zamawiająca35.
Instytucja zamawiająca może wybrać też podejście oparte na specyfikacjach
dotyczących osiągów funkcjonalnych. Pozwala jej to na większą kreatywność
rynkową oraz zachęca niektórych oferentów do opracowywania nowatorskich
rozwiązań technicznych36.
Trzeba podkreślić, że nabywcy, którzy dopuszczają różne warianty ze strony
oferentów, mogą porównywać oferty neutralne, standardowe z wariantami odpowiedzialnymi społecznie i oceniać propozycje pod kątem dodatkowych korzyści
w osiąganiu standardów społecznych oraz przystępności cenowej37.
Instytucja zamawiająca może chcieć kupić np. towary, które przyczyniają się
do zrównoważonego rozwoju („etyczne towary handlowe”). W tej sytuacji może
uwzględniać w specyfikacjach przetargowych pewne aspekty. Nie może jednak
wymagać, aby produkty miały odpowiednią etykietę czy certyfikat potwierdzający etyczność handlu, ponieważ ograniczałoby to dostęp do zamówień publicznych tym towarom, które nie mają certyfikatu, ale spełniają standardy zrównoważonego handlu38.
Ważne pod względem skutków społecznych może być to, z czego i jak jest
wykonany produkt. Należy to wówczas uwzględnić w specyfikacji technicznej,
np. w zamówieniu na usługi gastronomiczne dla szpitala – w celu poprawienia
samopoczucia pacjentów, instytucja zamawiająca może zażądać w specyfikacjach
technicznych, żeby posiłki były przygotowywane tak, by spełniały wymagania
dietetyczne i medyczne określonych pacjentów39.
W specyfikacjach technicznych należy uwzględnić kwestię dostępności robót,
produktów lub usług, które są przedmiotem zamówienia. O ile to możliwe, trzeba
wziąć pod uwagę kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania dla wszystkich40.
35
36
37
38
39
40

Ibidem, s. 29.
Ibidem, s. 30.
Ibidem, s. 31.
Ibidem, s. 31-33.
Ibidem, s. 33.
Ibidem.
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Oceniając jakość złożonych ofert, zamawiająca instytucja, aby wybrać najkorzystniejszą ofertę, sięga po opublikowane wcześniej kryteria udzielania zamówień. Społeczne kryteria może stosować przy założeniu, że:
– są one powiązane z przedmiotem zamówienia,
– nie dają nieograniczonej swobody wyboru instytucji zamawiającej,
– są wyraźnie zasygnalizowane w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentacji
przetargowej,
– odpowiadają podstawowym zasadom prawa UE,
– pomagają w zidentyfikowaniu przez instytucję zamawiającą oferty zapewniającej najlepszy wskaźnik wartości do ceny.
Ponadto trzeba rozważyć, czy oferta nie jest zbyt niska, ponieważ oferent nie
dotrzymuje standardów społecznych41.
W analizowanym dokumencie podkreśla się, że zamówienia publiczne muszą
być zawsze realizowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zasadami, w tym
z przepisami dotyczącymi kwestii społecznych i ochrony zdrowia. Jeśli instytucja
zamawiająca chce, aby wykonawca osiągnął dodatkowe cele społeczne, może sięgnąć po klauzule dotyczące wykonania zamówienia. Klauzule określają, jak należy wykonać zamówienie, a także uwzględniać kwestie społeczne, pod warunkiem
że: a) są one powiązane z wykonaniem zamówienia, b) zostały opublikowane
w ogłoszeniu o zamówieniu, c) odpowiadają prawu unijnemu.
Kwestiami społecznymi, które można uwzględnić w klauzulach, mogą być:
obowiązek zatrudnienia osób bezrobotnych, przygotowanie odpowiednich programów szkoleniowych, obowiązek wdrożenia równości płci, równości rasowej,
równego dostępu do pracy osobom niepełnosprawnym, przestrzeganie podstawowych praw człowieka itp.42

Podsumowanie
Przegląd i analiza literatury poświęconej społecznej odpowiedzialności dowodzi, że dotyczy ona przede wszystkim przedsiębiorstw, bardzo rzadko zaś sektora publicznego, zwłaszcza w kontekście zamówień publicznych. Należy jednak
zwrócić uwagę, że problemy dotyczące społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw są bardzo zbliżone do problemów organizacji sektora publicznego i mogą
je w pewnej mierze opisywać i przybliżać.
Nie ulega wątpliwości, że w zamówieniach publicznych winny być uwzględniane aspekty społeczne. Decydenci działający w sektorze publicznym powinni
mieć tego świadomość i posiadać na ten temat wiedzę. Przedstawiony w artykule dokument unijny może pełnić taką rolę. Pokazuje bowiem istotę społecznie
41
42

Ibidem, s. 42.
Ibidem, s. 43-45.
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odpowiedzialnych zamówień publicznych, korzyści płynące z SOZP, strategię
uwzględniania kwestii społecznych w zakupach, charakteryzuje wymogi stawiane zamówieniom publicznym zgodnie z zasadą odpowiedzialności społecznej.
Jednym słowem jest dobrym kompendium wiedzy na ten temat.
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Corporate Social Responsibility of public procurements
in the public sector
Summary. The article reviews the problems linked with CSR (Corporate Social Responsibility). These problems are important for understanding and explaining social responsibility of procuring entities. Moreover, the article also concerns the essence, rules and participants of public
procurements. On the basis of EU documents the advantages and the ways of realization of social
responsibility in the public sector in public procurements are shown.
Key words: Corporate Social Responsibility (CSR), public procurements, social responsibility
in public procurements
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Problemy eksploatacji komunikacyjnych
budowli ziemnych w szczególnych warunkach
w aspekcie budowania nowoczesnego systemu
transportowo-logistycznego
Streszczenie. W artykule omówiono wybrane przypadki konstruowania podłoża gruntowego
toru kolejowego, wymagające szczególnych rozwiązań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu.
Należą do nich: tor na podłożu słabonośnym, tor na terenach szkód górniczych, tor na terenach zalewowych oraz w sytuacji powodzi, tor zlokalizowany w nasypie ze skarpami zagrożonymi utratą
stateczności. Podano również rozwiązania techniczne dla niektórych przypadków problemowych.
Słowa kluczowe: tor kolejowy, podłoże gruntowe, szczególne odcinki toru

Wprowadzenie
Powszechnie znane są problemy Polskich Linii Kolejowych (PLK SA) związane z utrzymaniem oferty przewozowej na poziomie europejskim. Wobec wzrastającego zapotrzebowania na nowoczesność kolei aktualną podstawą jakości
oferty jest bezpieczeństwo ruchu i prędkość jazdy ≥ 160 km/h1. PLK SA systematycznie modernizują istniejące magistrale i przyspieszają prace nad budową linii
dużych prędkości w celu realizacji postanowień UE, zawartych w Europejskim
planie generalnym linii kolejowych o dużych prędkościach. Sporządzony w Biurze Strategii PLK SA docelowy układ sieci kolejowej dużych prędkości obejmuje
A. Surowiecki, Modernizacja konstrukcji dróg szynowych. Badania modelowe i eksploatacyjne, Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wrocław 2012; idem, Zagadnienia techniki
transportu szynowego, Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wrocław 2012.
1
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długość 2400 km nowych i zmodernizowanych linii2. Planowane zadanie jest bardzo złożone i dotyczy wielu zagadnień kolejnictwa, w tym nawierzchni i podłoża
gruntowego, a zwłaszcza właściwej relacji między tymi elementami. Uzyskanie
planowanego efektu modernizacji dróg szynowych (dla zwiększonych prędkości jazdy i większego obciążenia ruchem) jest realne, o ile problem rozwiąże się
kompleksowo, czyli poprzez zabiegi w nawierzchni oraz zabiegi modernizujące
i podnoszące jakość warunków pracy podtorza. Wiadomo bowiem, że im bardziej
nowoczesna nawierzchnia, tym więcej środków należy zainwestować w podtorze
podczas budowy lub przebudowy toru.
Artykuł przedstawia wybrane przypadki konstruowania podłoża toru kolejowego, wymagające szczególnych rozwiązań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu.

1. Tor na gruntach słabych i na terenach szkód górniczych
Szczególnej uwagi wymaga budowa toru na gruntach słabych3. Do gruntów
słabych zaliczane są: wykazujące niską wytrzymałość na ścinanie, niedostateczną
wartość modułu odkształcenia oraz charakteryzujące się oznakami „wysadzinowości” (niedostateczna przepuszczalność wody). Przykładem takich gruntów, nazywanych ściśliwymi i słabonośnymi, są uplastycznione gliny, błota i torfy. Wymagania techniczne dla górnej części podłoża gruntowego toru to: odpowiednia
nośność i sztywność, trwałość i jednorodność4. Na przykład dla linii kolejowych
projektowanych dla prędkości jazdy 200-250 km/h wymagana wartość modułu
odkształcenia, mierzona w poziomie torowiska, wynosi 120 MPa5.
W przypadku odkształceń nasypów posadowionych na podłożu słabym wskazane jest stosowanie następujących metod wzmacniania: wymiana gruntu podłoża, częściowa wymiana materiału gruntowego w nasypie na materiał lżejszy,
wymiana gruntu w otoczeniu nasypu na materiał o wyższej nośności, budowa
przypór na skarpach nasypu, palowanie terenu przy nasypie, palowanie podłoża
A. Massel, Projektowanie linii i stacji kolejowych, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010; E. Skrzyński, Podtorze kolejowe, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
3
M. Drusa, M. Moravčik, Foundation Structures, University of Žilina, Žilina 2008; M. Drusa,
Oporne konstrukcie dopravnych stavieb, w: Zbornik cesko-slovenskej konferencie „Stavebni konstrukce z pohledu geotechniky”, Brno, 11-12 December 2008, Brno 2009, s. 41-44; idem, Vhodnost’
pouzitia klasickych a novych sanacnych metod pri zabezpecovani stability svahov, „Projekt a Stavba” 2001, nr 4, s. 8, 9, 14; M. Drusa, J. Benda, Ochrana svahov strmych nasypov geobunkovou
strukturou, „Geosyntetika v Stavebnictve” 2007, s. 117-122; M. Drusa, N. Giang, Some questions
in designing of the reinforced soils walls using Tensar geogrids, „Studies of University of transport
and communication in Žilina” (Civil Engineering series) 2002, t. 25, s. 59-69; A. Massel, op. cit.;
E. Skrzyński, op. cit.
4
A. Massel, op. cit.
5
A. Surowiecki, Modernizacja konstrukcji...; idem, Zagadnienia techniki...
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nasypu (poprzez nasyp) ze zwieńczeniem pali warstwą materiału o wysokiej nośności lub płytą betonową6.
Wyjątkowe warunki eksploatacji toru występują na terenach szkód górniczych. Decyzje o sposobie budowy, konstrukcji i utrzymaniu podłoża toru kolejowego są podejmowane w zależności od rodzaju obserwowanych i prognozowanych deformacji podłoża. W przypadku ciągłych deformacji obejmujących znaczne powierzchnie terenu, tworzących niecki obniżeniowe, należy:
– przeprowadzić analizę archiwalnej dokumentacji górniczej terenu,
– systematycznie wykonywać pomiary osiadań podłoża toru i prognozowanie osiadań,
– jako planowe działanie zapobiegawcze powiększać wysokość osiadających
nasypów i wzmacniać te budowle ziemne7.
Na zagrożonych deformacjami odcinkach toru należy:
– wprowadzić ograniczenia eksploatacyjne (najczęściej ograniczenie dopuszczalnej prędkości jazdy i dopuszczalnych nacisków osi pojazdów),
– zainstalować urządzenia sygnalizujące wystąpienie osuwiska (na podstawie monitoringu terenu) i zabraniające wjazdu na zdeformowany odcinek toru,
– zastosować konstrukcje zapewniające przejęcie obciążenia z toru po utracie
podparcia podkładów w przypadku gwałtownej deformacji podłoża8.
Ponadto odwodnienie toru na terenach szkód górniczych należy przeprowadzać z uwzględnieniem wystąpienia deformacji podłoża i destrukcyjnego wpływu
tych deformacji na stan techniczny urządzeń odwadniających.

2. Tor na terenach zagrożonych powodzią
Nasypy na terenach zalewowych i przy ciekach oraz zbiornikach wody dość
często pełnią rolę wałów przeciwpowodziowych9. W związku z tym muszą spełM. Drusa, M. Moravčik, op. cit.; M. Drusa, Oporne konstrukcie...; idem, Vhodnost’ pouzitia...; M. Drusa, J. Benda, op. cit.; M. Drusa, N. Giang, op. cit.; W. Kozłowski, Experimental and numerical analysis of deformation of gabion retaining wall element. Proceedings of the International
Scientific Conference 27-28.09.2005, Slovak Transport Society MOSATT 2005 – Modern Safety
Technologies in Transportation, Kosice 2006, s. 261-265.
7
M. Drusa, M. Moravčik, op. cit.; M. Drusa, Oporne konstrukcie...; A. Massel, op. cit.;
E. Skrzyński, op. cit.; A. Surowiecki, Modernizacja konstrukcji...; idem, Zagadnienia techniki...
8
M. Drusa, M. Moravčik, op. cit.; M. Drusa, Oporne konstrukcie...; idem, Vhodnost’ pouzitia...; M. Drusa, J. Benda, op. cit.; M. Drusa, N. Giang, op. cit.; A. Massel, op. cit.; E. Skrzyński,
op. cit.; A. Surowiecki, A. Balawejder, W. Kozłowski, Badanie możliwości wzmacniania nasypów
kolejowych przy zastosowaniu zbrojenia gruntu, lekkich konstrukcji oporowych i maty komórkowej.
Raport serii SPR, etap IV, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2006.
9
M. Drusa, M. Moravčik, op. cit.; M. Drusa, Oporne konstrukcie...; idem, Vhodnost’ pouzitia...; M. Drusa, J. Benda, op. cit.; M. Drusa, N. Giang, op. cit.; W. Kozłowski, Experimental and
numerical analysis...; idem, Konstrukcje gabionowe – teoria, praktyka i badania, Oficyna Wydaw6
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niać wymagania obowiązujące w budownictwie hydrotechnicznym. Skarpy takich
nasypów należy zabezpieczać przed niszczącym działaniem płynącej wody, fali
i lodu, a korpusy nasypów przed nadmierną infiltracją i przebiciem hydraulicznym. W tym celu od strony napływającej wody najczęściej buduje się przypory
na skarpie nasypów albo szczelne umocnienia skarp i uszczelnienia podłoża nasypów. Po przeciwnych stronach nasypów, które mogą stanowić strefę wypływu
wody, stosuje się: skarpy o pochyleniu bardziej łagodnym (zwykle 1 : 2,5) niż pochylenie standardowe, przepuszczalne przypory, warstwy filtracyjne lub drenaże
obniżające poziom przenikającej wody, a także inne rozwiązania konstrukcyjne
zapobiegające wypływom wody na powierzchnie skarp i obciążające skarpy oraz
podłoże nasypów.
Podłoże toru w sytuacjach po powodzi wykazuje następujące zniszczenia:
ubytki bryły podłoża, uszkodzenia obiektów inżynieryjnych, zanieczyszczenia
torowiska i urządzeń odwadniających, rozgęszczenie gruntów niespoistych, uplastycznienie lub upłynnienie gruntów spoistych. W celu likwidacji szkód w podłożu toru spowodowanych powodzią obowiązuje następująca kolejność działań:
– odprowadzenie wody poza teren linii kolejowej,
– ocena zniszczeń i stateczności podłoża toru,
– rekonstrukcja podtorza (likwidacja ubytków materiału gruntowego) i wykonanie zabezpieczeń (w przypadku nasypów rewitalizacja dolnych części korpusu), likwidacja uszkodzeń obiektów inżynieryjnych,
– usunięcie zanieczyszczeń torowiska i oczyszczenie urządzeń odwadniających,
– dogęszczenie gruntów podłoża (wskutek powodzi grunty niespoiste ulegają
rozgęszczeniu, grunty spoiste uplastyczniają się),
– stopniowe wznawianie eksploatacji (jazda z prędkością dopuszczalną odpowiednio ograniczoną),
– systematyczna kontrola zachowania się podłoża w zakresie odkształceń10.
Poniżej przedstawiono wybrane elementy analizy stateczności nasypu komunikacyjnego w warunkach zagrożenia powodzią. Obliczenia i analizę zmian
wartości współczynnika stateczności wykonano metodą Felleniusa i Bishopa. Zastosowano oprogramowanie: program SZMFiB – Stateczność zboczy metodą Felleniusa i Bishopa oraz program FILTR – Filtracja ustalona w nasypach ziemnych
piętrzących wodę11.
nicza Politechniki Opolskiej, Opole 2011; A. Massel, op. cit.; E. Skrzyński, op. cit.; A. Surowiecki,
A. Balawejder, W. Kozłowski, op. cit.
10
Ibidem.
11
A. Balawejder, Program SZMFiB. Stateczność zboczy metodą Felleniusa i Bishopa, Wyd.
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2007; idem, Program FILTR. Filtracja ustalona w nasypach ziemnych piętrzących wodę, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
Wrocław 2008; A. Surowiecki, A. Balawejder, W. Kozłowski, op. cit.
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Przyjęty do analizy schemat obliczeniowy przedstawiono na rysunku 1. Ocenę stateczności skarpy komunikacyjnej budowli ziemnej wykonano na przykładzie nasypu jednorodnego, posadowionego na podłożu odkształcalnym o takich
parametrach jak nasyp12. Wysokość nasypu H  = 5 m; nachylenie skarp 1 : 1,5; ciężar objętościowy gruntu γ = 17,0 kN/m3.
10.00

γ = 17.0 kN/m
φ’ = 34o
c’ = 10.0 kPa
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Rysunek 1. Schemat obliczeniowy nasypu
Źródło: A. Surowiecki, A. Balawejder, W. Kozłowski, Badanie możliwości wzmacniania nasypów kolejowych przy zastosowaniu zbrojenia gruntu, lekkich konstrukcji oporowych i maty komórkowej. Raport serii SPR, etap IV, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2006.

Rozpatrywana jest sytuacja, gdy przy piętrzeniu na poziomie równym wysokości nasypu H skarpa odpowietrzna jest dodatkowo podtopiona do wysokości Hd
= 0,25H 13. Rysunki 2, 3 i 4 ilustrują kolejno: dyskretyzację obszaru filtracji, rozkład prędkości i siatkę hydrodynamiczną przy maksymalnym poziomie piętrzenia
H i podtopieniu skarpy do poziomu 0,25H. Analogicznie jak poprzednio, drogą
obliczeń wyznaczono dla tego przypadku powierzchnie poślizgu o najmniejszym
współczynniku stateczności. Powierzchnie te są przedstawione na rysunkach 5 i 6,
natomiast wartości liczbowe parametrów opisujących wyznaczone powierzchnie
zawarto w tabelach 1 i 2. Rysunek 7 ilustruje powierzchnie wyznaczone obiema
metodami. Charakterystyczna dla wyników jest ich niewielka różnica w przypadku metod Felleniusa i Bishopa (ΔF = FB – FF = 0,011).
Kolejnym analizowanym problemem jest jednostronny przepływ wody przez
korpus nasypu. Przepływ ten powoduje obciążenie w postaci sił hydrodynamicznych. Wartości tych sił zależą od różnicy potencjałów w poszczególnych punktach
Ibidem.
Szczegóły dyskretyzacji (na elementy trójkątne) obszaru filtracji: W. Kozłowski, Experimental and numerical analysis..., s. 261-265.
12
13
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Nasyp na pod³o¿u przepuszczalnym, zbiór danych n125pp. dan
ITERACJA – 10
Dyskretyzacja na elementy trójk¹tne

Hg = 10.000

Hd = 6.250

Rysunek 2. Dyskretyzacja obszaru filtracji przy maksymalnym poziomie piętrzenia
i podtopieniu skarpy do poziomu 0,25H
Źródło: jak przy rys. 1.

ITERACJA – 10
Rozk³ad prêdkoœci
vmin = 0.004*ko, vmax = 0.802*ko
Qd = 1.921*ko
Qo = –1.921*ko
Hg = 10.000

Hd = 6.250

Rysunek 3. Rozkład prędkości przy maksymalnym poziomie piętrzenia
i podtopieniu skarpy do poziomu 0,25H
Źródło: jak przy rys. 1.
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ITERACJA – 10
Siatka hydrodynamiczna
6.250 < zakres zmiennoœci > 10.000

Hg = 10.000

Hd = 6.250

Rysunek 4. Siatka hydrodynamiczna przy maksymalnym poziomie piętrzenia
i podtopieniu skarpy do poziomu 0,25H
Źródł o: jak przy rys. 1.

Xp = 11,00, Yp = 10,01, Xk = 20,00, Yk = 5,01
Xo = 17,84, Yo = 11,71, R = 7,05, Eps = 14

FF = 1,543
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Rysunek 5. Powierzchnia poślizgu o najmniejszym współczynniku stateczności wg metody
Felleniusa w nasypie przy poziomie piętrzenia H i podtopionej skarpie do wysokości 0,25H
Źródł o: jak przy rys. 1.

232

Andrzej Surowiecki, Andrzej Bujak
Xp = 11,00, Yp = 10,01, Xk = 20,00, Yk = 5,01
Xo = 18,49, Yo = 12,88, R = 8,02, Eps = 21

FF = 1,55443
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Rysunek 6. Powierzchnia poślizgu o najmniejszym współczynniku stateczności wg metody
Bishopa w nasypie przy poziomie piętrzenia H i podtopionej skarpie do wysokości 0,25H
Źródło: jak przy rys. 1.

Tabela 1. Zestawienie parametrów powierzchni poślizgu o najmniejszym współczynniku
stateczności wg metody Felleniusa dla skarpy podtopionej (Hp/Hn = 0,25)
nasypu piętrzącego wodę
Współrzędne punktów charakterystycznych
Poziom
Współczynnik
kołowych powierzchni poślizgu
piętrzenia
stateczności
początek
koniec
środek
wody
FF
Hw/Hn
Xp [m] Yp [m] Xk [m] Yk [m] Xo [m] Yo [m]
1,543
1,00
11,0
10,0
20,0
5,0
17,836 11,714

Promień
powierzchni
poślizgu
R [m]
7,045

Źródło: jak przy rys. 1.

Tabela 2. Zestawienie parametrów dotyczących powierzchni poślizgu o najmniejszym
współczynniku stateczności wg metody Bishopa dla skarpy podtopionej (Hp/Hn = 0,25)
nasypu piętrzącego wodę
Współrzędne punktów charakterystycznych
Poziom
Współczynnik
kołowych powierzchni poślizgu
piętrzenia
stateczności
wody
początek
koniec
środek
FB
Hw/Hn
Xp [m] Yp [m] Xk [m] Yk [m] Xo [m] Yo [m]
1,00
1,554
11,0
10,0
20,0
5,0
18,485 12,883
Źródło: jak przy rys. 1.

Promień
powierzchni
poślizgu
R [m]
8,018
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FF = 1.543 FB = 1.554
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φ’ = 34o
c’ = 10.0 kPa
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Rysunek 7. Przebieg powierzchni poślizgu o najmniejszym współczynniku stateczności
przy poziomie piętrzenia równym wysokości nasypu H i podtopionej skarpie do wysokości 0,25H
Źródł o: jak przy rys. 1.

obszaru filtracji. Analizę wpływu piętrzenia wody na stateczność skarpy nasypu
wykonano, przyjmując poziom piętrzenia na wysokościach: 0,25H; 0,5H; 0,75H
oraz 1,0H. W pierwszej kolejności wyznaczono położenie swobodnego zwierciadła wody w nasypie przy założonych poziomach piętrzenia. Obliczenia wykonano
przy użyciu programu numerycznego FILTR, opartego na zasadach metody elementów skończonych. Wyniki obliczeń przy danym poziomie piętrzenia otrzymano w postaci rozkładu prędkości i siatki hydrodynamicznej.

wspó³czynnik statecznoœci (F)

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

0,0

0,25

0,5

0,75

1,0

bezwymiarowy wspó³czynnik wysokoœci piêtrzenia (Hw/H)
FB (metoda Felleniusa)

FF (metoda Bishopa)

Rysunek 8. Zmienność współczynnika stateczności w funkcji wysokości piętrzenia wody
Źródł o: jak przy rys. 1.
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Następnie oszacowano przebieg powierzchni poślizgu o najmniejszej wartości współczynnika stateczności przy zadanych poziomach piętrzenia wody. Każdy
wynik jest efektem obliczeń dla kilkuset powierzchni o różnym położeniu punktu
początkowego na koronie nasypu i punktu końcowego usytuowanego u podnóża
skarpy oraz o zmieniającym się promieniu krzywizny. Zmienność współczynnika stateczności o minimalnej wartości w zależności od poziomu piętrzenia wody
ukazano na rysunku 8. Przebieg wszystkich wyznaczonych powierzchni poślizgu jako wynik końcowy i prezentację analizy stateczności zawiera rysunek 9.
Powierzchnie poślizgu wyznaczone metodą Felleniusa sięgają głębiej w podłoże
i mają szerszy zasięg. Wszystkie wartości współczynników spełniają wymagany
warunek stateczności.
FF = 2.001
FF = 1.950
FF = 1.861
FF = 1.729
FF = 1.564

10.00

10.00
8,75

.5

7.50

1:1

γ = 17.0 kN/m3
φ’ = 34o
c’ = 10.0 kPa

FB = 2.125
FB = 2.099
FB = 2.016
FB = 1.849
FB = 1.605

1:1

.5

6.25
5.00

5,00

5.00

Y
0.00

X
5.00

7.50

5.00

7.50

5.00

Rysunek 9. Przebieg powierzchni poślizgu o najmniejszym współczynniku stateczności
przy założonych poziomach piętrzenia wody
Źródło: jak przy rys. 1.

4. Wybrane sposoby stabilizacji skarp
i korpusu budowli ziemnych
Sposoby przywracania stateczności drogowych budowli ziemnych, czyli środki zaradcze stosowane przy uszkodzeniach skarp i całości budowli, można sklasyfikować jako:
1) zmniejszające siły działające na grunt przez: ograniczenie masy własnej,
zmniejszenie sił pochodzących od wody, redukcję obciążeń eksploatacyjnych,
2) zwiększające siły utrzymujące grunty w równowadze przez zastosowanie:
– wzmocnień biologicznych i biologiczno-inżynierskich,
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– konstrukcji i budowli przyporowych, rozporowych i oporowych,
– zakotwień lub przytwierdzenie gruntu,
– konstrukcji uniemożliwiających zasypywanie drogi (bariery, sieci itp.),
3) poprawiające właściwości gruntów przez: zagęszczenie, osuszenie, wprowadzenie spoiw i innych dodatków, częściową lub całkowitą wymianę gruntu14.
Dobór sposobów nie może być jednak bezkrytyczny. Niestateczne zbocze będzie bowiem dopiero wtedy ostatecznie ustabilizowane, gdy zostaną zastosowane
jednocześnie różne środki zabezpieczające. Jeżeli np. ruch gruntu zostanie zatrzymany w wyniku działania mechanicznego (przypora u podnóża skarpy, zakotwienie), to do trwałego zabezpieczenia stateczności zbocza może być konieczne
usunięcie pierwotnego czynnika powodującego zakłócenia (np. przez skuteczne
odprowadzenie wody z masywu gruntowego).
W pewnych przypadkach niektóre prace muszą zostać wykonane natychmiast,
zanim wprowadzi się ostateczne środki zabezpieczające. Są to m.in.:
– wypełnienie szczelin,
– wykonanie izolacji chroniącej przed infiltrowaniem w grunt wód opadowych i roztopowych,
– odtwarzanie i odbudowa zniszczonych urządzeń odwadniających,
– ujęcie i odprowadzenie wód wypływających z masy osuwiskowej lub zbierających się na jej powierzchni15.
W specjalnych przypadkach zagrożeń niestatecznością budowli ziemnych
oraz w celu poawaryjnej odbudowy lub wzmocnienia tych budowli i przyczółków
mostowych stosowane są specjalne konstrukcje inżynieryjne, nazywane oporowymi, np. quasi-skrzyniowe, z wieloma półkami poziomymi, wykonywane z kaszyc, ze skrzyń siatkowych (gabionowe). Poniżej omówiono konstrukcje gabionowe i podano przykłady ich stosowania.
Kosze siatkowe, nazywane także kaszycami siatkowymi albo koszami szańcowymi – gabionami, są materiałem stosowanym od dawna do wykonywania
konstrukcji siatkowo-kamiennych w budownictwie lądowym i wodnym. Wykonuje się je z odpowiednio ukształtowanych skrzyń siatkowych, wypełnionych
w miejscu wbudowania otoczakami lub kamieniem łamanym. W ostatnich latach
przeżywają one swój renesans, głównie dzięki innowacyjnym opracowaniom, np.
włoskim (firma MACCAFERRI) i słowackim (firma SIETE)16.

14
M. Drusa, M. Moravčik, op. cit.; M. Drusa, Oporne konstrukcie...; idem, Vhodnost’ pouzitia...; M. Drusa, J. Benda, op. cit.; M. Drusa, N. Giang, op. cit.; W. Kozłowski, Experimental and
numerical analysis...
15
M. Drusa, M. Moravčik, op. cit.; M. Drusa, Oporne konstrukcie...; idem, Vhodnost’ pouzitia...; M. Drusa, J. Benda, op. cit.; M. Drusa, N. Giang, op. cit.
16
Ibidem; W. Kozłowski, Experimental and numerical analysis...; idem, Konstrukcje gabionowe...
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W budownictwie lądowym można używać ich m.in. do: budowy murów oporowych (do wysokości 8 m), umacniania skarp nasypów drogowych i kolejowych,
budowy przyczółków małych mostów, budowy ścian dźwiękochłonnych17.
W budownictwie hydrotechnicznym są zaś wykorzystywane do: umacniania
brzegów i dna rzek, kanałów i zbiorników (ochrona przed korozją), zabudowy
regulacyjnej rzek (tamy podłużne, poprzeczne, progi), umacniania brzegów morskich, umacniania dna basenów i kanałów portowych, budowy małych jazów,
wzmacniania lub podwyższania wałów przeciwpowodziowych18.
Siatkę jako samodzielny element można stosować do zabezpieczania przed
osuwiskiem klifów morskich i stromych zboczy skalnych19.
Zaletami konstrukcji z kaszyc siatkowych są: podatność na deformacje, trwałość, wytrzymałość, przepuszczalność, ekologiczność, możliwość nieskomplikowanego kształtowania konstrukcji z koszy (formowanie małych i dużych budowli), możliwość prowadzenia robót niezależnie od pory roku, odporność na wysadziny.
Podatność polega na idealnym dopasowaniu konstrukcji (bez pęknięć) do
kształtów podłoża, nawet przy nierównomiernym osiadaniu i w miejscach narażonych na kontakt z płynącą lub falującą wodą. Jest to szczególnie ważne w przypadku oparcia koszy na niestabilnym gruncie lub budowy w rejonie rozmywania
brzegu. Deformacje elementu, bez zniszczenia, świadczą o jego dużej podatności.
Trwałość (odporność) konstrukcji wzrasta z czasem wskutek wypełniania
przestrzeni między kamieniami elementem nanoszonym przez wodę lub wiatr
oraz zarastania roślinnością.
Wytrzymałość, a przy tym elastyczność siatki obudowującej umożliwia stosowanie koszy do przejmowania parcia gruntu i obciążeń płynącą wodą. Efektywność przeciwstawiania się przez kaszyce siatkowe obciążeniom zwiększa się
z upływem czasu, ponieważ następuje konsolidacja tych konstrukcji na zasadzie
gromadzenia się w ich pustkach pyłu i materiału gruntowego oraz rozwoju roślinności na ich powierzchniach.
Wodoprzepuszczalność polega na tym, że kosze siatkowe (które są wypełnione materiałem kamiennym w sposób porowaty) przepuszczają wodę w znacznym
stopniu (nie powstaje w ich obrębie parcie hydrostatyczne) i zatrzymują cząstki
gruntu. Dlatego konstrukcje oporowe budowane z koszy siatkowych są bardzo
korzystne dla stabilizacji nawodnionych zboczy i zapobiegania osuwiskom.
Ekologiczność – kosze siatkowe umożliwiają rozwój roślinności, przez co zachowują naturalny charakter środowiska, harmonizując z otoczeniem.
M. Drusa, M. Moravčik, op. cit.; M. Drusa, Oporne konstrukcie...; idem, Vhodnost’ pouzitia...; M. Drusa, J. Benda, op. cit.; M. Drusa, N. Giang, op. cit.
18
Ibidem; W. Kozłowski, Experimental and numerical analysis...; idem, Konstrukcje gabionowe...
19
Ibidem.
17
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Poza wymienionymi zaletami konstrukcji z koszy siatkowych ważne jest też:
– nieskomplikowane i tanie wykonawstwo – nie jest wymagane użycie wykwalifikowanej siły roboczej i skomplikowanego sprzętu,
– materiał do wypełniania koszy można zwykle uzyskać na budowie lub w jej
sąsiedztwie,
– przygotowanie podłoża konstrukcji polega tylko na umiarkowanym wyrównaniu terenu; nie ma potrzeby wykonywania kosztownego odwodnienia (kosze są bowiem przepuszczalne),
– konstrukcje z elementów siatkowych nie wymagają kosztownego utrzymania; łatwo je naprawić po uszkodzeniu przypadkowym lub przez wandali.
Oto wybrane przykłady projektów i zastosowań konstrukcji gabionowych20:
1) Likwidacja lokalnego osuwiska nasypu w rejonie stacji kolejowej Szczytna
Śląska. Osuwisko skarpy nasypu kolejowego na długości 20 m nastąpiło wskutek
podtopienia. Nasyp o wysokości 2-3,6 m jest zbudowany z gruntu piaszczysto-gliniastego. Materiał gruntowy po osunięciu się skarpy nasypu zalegał na przyległej drodze dojazdowej o nawierzchni brukowej.
Zaproponowano sposób likwidacji osuwiska przy użyciu koszy (skrzyń) siatkowych wypełnionych materiałem kamiennym (pospółka, żwir, otoczaki, niesort
lub jakikolwiek kamienny materiał miejscowy). Obudową skrzyń mogą być siatki
z drutu stalowego, powleczonego tworzywem sztucznym lub powszechnie dostępne siatki z tworzyw sztucznych o dużej wytrzymałości na rozciąganie. Przekrój
poprzeczny toru stacyjnego ze skarpą (w miejscu, w którym wysokość nasypu wynosi 3,5 m) obudowaną gabionami ukazano na rysunku 10. Przewidziano montaż
(w układzie ukośnym) trzech typów koszy o wysokości 1 m i szerokościach: 1,5;
2; 2,5 oraz jednego (dolnego) o wysokości 0,5 m i szerokości 3 m. Całość obudowy jest posadowiona na materacu (gabionowym) o wysokości 0,3 m i szerokości
3,6 m. Długości poszczególnych elementów (gabionów i materaca), czyli wielkości mierzone wzdłuż skarpy, wynoszą 2 m. Konstrukcja zabudowująca skarpę jest
oddzielona od korpusu nasypu warstwą geowłókniny, której zadaniem jest prowadzenie wody grawitacyjnie wzdłuż powierzchni w kierunku drenażu podłużnego
przy drodze dojazdowej. Zaprojektowano geowłókninę izolacyjną pod warstwą
ochronną torowiska w celu zabezpieczenia podtorza przed wodą opadową.
Rysunek 11 przedstawia odmianę poprzedniego sposobu stabilizacji, z użyciem elementów Terramesh. Występuje tu przedłużenie dna każdego kosza siatką
tworzącą warstwę zbrojenia nasypu. W efekcie otrzymano budowlę o pochylonej
ścianie czołowej z gruntu zbrojonego czterema wkładkami siatkowymi (o długościach 1; 1,5; 2; 2,5 m) wykonanej z koszy siatkowych (trzech o wysokości 1 m
i czwartego dolnego o wysokości 0,5 m) posadowionych na materacu gabionowym o grubości 0,3 m. Odwodnienie przeprowadzono jak poprzednio.
20

A. Surowiecki, Modernizacja konstrukcji...; idem, Zagadnienia techniki...
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Rysunek 10. Przekrój poprzeczny przez tor główny zasadniczy na nasypie ze skarpą
obudowaną koszami gabionowymi: 1 – gabiony; 2 – materac gabionowy; 3 – geowłóknina;
4 – warstwa ochronna; 5 – drenaż rurowy
Źródło: A. Surowiecki, Modernizacja konstrukcji dróg szynowych. Badania modelowe i eksploatacyjne,
Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wrocław 2012.
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Rysunek 11. Przekrój poprzeczny przez tor główny zasadniczy na nasypie ze skarpą
obudowaną elementami Terramesh: 1 – gabiony; 2 – materac gabionowy; 3 – geowłóknina;
4 – warstwa ochronna; 5 – drenaż rurowy
Źródło: jak przy rys. 10.

Przedstawiony sposób zabezpieczenia skarpy nasypu jest ekonomiczny i celowy dla tego przypadku, co wynika z informacji zawartych w literaturze21.
2) Stabilizacja skarpy nasypu linii kolejowej Wrocław – Ostrów Wielkopolski22. Rozważany jest niestabilny fragment nasypu kolejowego o wysokości
5-7 m, znajdującego się na linii kolejowej Ostrów Wielkopolski – Grabowno
Ibidem.
A. Surowiecki, Modernizacja konstrukcji...; idem, Zagadnienia techniki...; A. Surowiecki,
A. Balawejder, W. Kozłowski, op. cit.
21
22
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Wielkie. W sierpniu 1999 r. nastąpiło osuwisko północnej skarpy – pomiędzy
53,247 a 53,265 km. W dolnej części masa gruntu oparła się o parterowy (podpiwniczony) budynek mieszkalny oraz płot ogradzający działkę przyległą do budynku. W obrębie osuwiska nie stwierdzono wycieków wody z nasypu. Utrzymanie
ruchu pociągów na długości osuwiska wymagało systematycznego uzupełniania
podsypki w celu zapewnienia wymaganej niwelety toru. Przedmiotowy odcinek
toru znajduje się w granicach łuku poziomego (skierowanego wypukłością na
północ) o promieniu R = 731 m. Takie ukształtowanie geometryczne toru może
powodować, w przypadku niedostosowania przechyłki toru do prędkości jazdy
pociągów, dodatkowe dociążenie północnego toku szyn i dodatkowe wspomaganie sił zsuwających północną skarpę nasypu. W obecnym stanie nawierzchnia
składa się z szyn zgrzewanych (tor bezstykowy), podkładów drewnianych na podsypce tłuczniowej, której grubość warstwy jest trudna do określenia ze względu
na bieżące uzupełnianie. Na podstawie wyników badań geotechnicznych stwierdzono, że nasyp został wykonany z materiałów miejscowych i charakteryzuje się
stosunkowo słabym zagęszczeniem. Nawet w strefie leżącej poniżej powierzchni
poślizgu (a więc nie objętej ruchem osuwiskowym) zagęszczenie oceniono na
poziomie ID = 0,35. Ruchem osuwiskowym objęte są słabo zagęszczone warstwy
piasków średnich nasypu (stopień zagęszczenia na poziomie ID = 0,20-0,30), poprzedzielane warstewkami piasków gliniastych, glin piaszczystych i glin zwięzłych w stanie plastycznym, w dolnej części nasypu w stanie miękkoplastycznym.
Warstwa słaba, o miąższości 1 m, znajdująca się u podstawy nasypu, może stanowić warstwę poślizgową, decydującą o stateczności skarpy.
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Źródł o: jak przy rys. 10.

240

Andrzej Surowiecki, Andrzej Bujak

Zaproponowano wzmocnienie (podparcie) skarpy nasypu murem oporowym
z koszy gabionowych, posadowionym na gabionowym materacu zlokalizowanym
w podłożu warstwy poślizgowej podstawy nasypu (rysunek 12).

Podsumowanie
Problemy szczególnych przypadków lokalizacji i trudnych warunków eksploatacji toru kolejowego stanowią wyzwanie dla projektantów i inwestorów w zakresie innowacyjności rozwiązań. Podjęty w artykule temat ma więc praktyczne
znaczenie dla aktualnie prowadzonej na szeroką skalę w Przedsiębiorstwie PKP
PLK SA modernizacji infrastruktury transportu szynowego.
Analiza stateczności nasypu drogi kolejowej, w przypadku piętrzenia wody
na poziomie wysokości nasypu (H) i podtopienia skarpy odpowietrznej, pozwoliła na oszacowanie:
– przebiegu powierzchni poślizgu o najmniejszym współczynniku stateczności w nasypie z wodą gruntową na poziomie terenu oraz przy różnych poziomach
piętrzenia,
– zmienności najmniejszego współczynnika stateczności zależnie od poziomu piętrzenia wody.
Istotne spostrzeżenie dotyczy również powierzchni poślizgu wyznaczonych
metodą Felleniusa – sięgają one głębiej w podłoże i mają szerszy zasięg. W przypadku skarpy podtopionej stwierdzono nieznaczną różnicę wartości współczynnika stateczności obliczonego metodą Felleniusa i Bishopa (ΔF = FB – FF = 0,011).
Przedstawiony problem podłoża gruntowego toru kolejowego w szczególnych warunkach eksploatacji został omówiony w opracowaniu „Id-3 Warunki
techniczne utrzymania podtorza kolejowego”. Wytyczne Id-3 określają m.in.: warunki utrzymania podtorza na szczególnych odcinkach toru, zasady prowadzenia
nadzoru, kontroli jakości, wykonywania przeglądów, planowania i wykonywania
robót i napraw.
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Problems of operating of earthen structures communication
in special conditions considering
modern transport-logistic system planning
Summary. The article analyses the chances of designing of ground-subsoil of railway track in
order to attain safety of traffic. The these chances include track on the weak subsoil, track on the
mining damage terrains, track on the flooded lands, and track localized in embankments with slopes
in danger. Technical solutions for selected problem-chances are elaborated.
Key words: railway track, ground subsoil, particular track sections
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Wdrażanie budżetu zadaniowego na przykładzie
czwartej funkcji państwa w 19. części budżetowej

Streszczenie. Artykuł omawia problematykę związaną z wdrażaniem budżetu zadaniowego
w przypadku konieczności ustalania celów i mierników przez dysponenta części budżetu państwa
i podległych mu dysponentów środków budżetowych niższych stopni. Obecnie funkcjonujący model określania celów i wyznaczania mierników został skonfrontowany z propozycją jego zmiany
przez planowanie od góry do dołu (top-down).
Słowa kluczowe: finanse publiczne, budżet państwa, budżet zadaniowy

Wstęp
Koncepcja wdrażania budżetu zadaniowego wywodzi się ze zmiany stylu
zarządzania w administracji publicznej. Model biurokratyczny zmieniany jest
w model menedżerski. W modelu biurokratycznym celem działań było utrwalanie
porządku, a w modelu menedżerskim stosuje się metody zarządzania występujące w sektorze prywatnym. Model menedżerski w administracji jest założeniem
doktryny Nowe Zarządzanie Publiczne (New Public Management), która dąży do
dostarczania przez państwo obywatelom wysokiej jakości usług.
Jednym z założeń Nowego Zarządzania Publicznego jest to, że administracja
publiczna powinna być przede wszystkim zorientowana na osiąganie wyników,
a następnie na procesy i działania. Narzędziami zarządzania współcześnie implementowanymi do sektora publicznego są:
– systemy zarządzania jakością (np. ISO, CAF),
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– planowanie strategiczne,
– monitorowanie i ewaluacja,
– wieloletnie planowanie finansowe,
– audyt wewnętrzny,
– kontrola zarządcza, w tym zarządzanie ryzykiem,
– system pomiaru dokonań (np. strategiczna karta wyników),
– rachunek kosztów.
Budżetowanie zadaniowe integruje wymienione powyżej narzędzia w jeden
spójny system zarządzania1.
W niniejszym artykule przedstawione zostaną zasady konstrukcji budżetu zadaniowego oraz omówiony będzie problem ustanawiania właściwych celów budżetu zadaniowego. Przez cel budżetu zadaniowego należy rozumieć wynikający
z analizy potrzeb społecznych stan rzeczy, który zamierza osiągnąć dysponent
środków publicznych, zgodny z celami określonymi w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju2.
Ponadto zostanie przybliżona metodyka wyznaczania wskaźników realizacji
celów i wykonania zadań budżetu zadaniowego dla czwartej funkcji państwa: Zarządzanie finansami państwa w 19. części pt. „Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe”3, a także propozycja jej zmiany, która będzie mogła być stosowana
dla pozostałych funkcji państwa.

1. Zasady konstrukcji budżetu zadaniowego
Ustawa o finansach publicznych wskazuje, że budżet w układzie zadaniowym
to zestawienie odpowiednio wydatków budżetu państwa lub kosztów jednostki
sektora finansów publicznych, sporządzone według funkcji państwa, oznaczających poszczególne obszary działań państwa, oraz zadań budżetowych grupujących wydatki według celów, podzadań budżetowych grupujących działania
umożliwiające realizację celów zadania, w ramach którego podzadania zostały
wyodrębnione, wraz z opisem celów tych zadań i podzadań, a także z bazowymi
i docelowymi miernikami stopnia realizacji celów działalności państwa, oznacza-

1
Budżet zadaniowy e-szkolenie dla grupy koordynującej, http://www.mf.gov.pl/index.php?
const=5&dzial=3402&wysw=2&sub=sub2 [5.09.2012].
2
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013, Dz. U.
z 2012 r., poz. 628.
3
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części
budżetowych oraz określenia ich dysponentów, Dz. U. nr 211, poz. 1633 z późn. zm.

Wdrażanie budżetu zadaniowego na przykładzie czwartej funkcji państwa...

245

jącymi wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i docelowego
poziomu efektów z poniesionych nakładów4.
Budżet zadaniowy koncentruje się na wydatkach budżetu państwa lub kosztach jednostki sektora finansów publicznych. Wydatki lub koszty przyporządkowane są do funkcji państwa. W ramach funkcji można wyróżnić niższe poziomy
klasyfikacji budżetu w układzie zadaniowym, tj. zadania, podzadania i działania.
Wdrożenie budżetu zadaniowego wymaga również określenia celów zadań i podzadań oraz wyznaczenia mierników stopnia realizacji celów działalności państwa.
Mierniki mogą być wartościowe, ilościowe lub opisowe i odnoszą się do efektów
poniesionych nakładów.
Istotą budżetu zadaniowego jest właściwe określenie zadań, które mają być finansowane ze środków budżetowych, oraz stosowanie odpowiednich mierników,
które umożliwią ocenę efektów uzyskanych w wyniku ponoszonych wydatków
budżetowych.
nak³ady
(intput)
efektywnoœæ
(effectiveness)
produkt
(output)

sprawnoœæ
(performance)

skutecznoœæ
(effectiveness)
wynik
(outcomes)

Rysunek 1. Pomiar poziomu sprawności jednostki realizującej zadanie
przypisane do określonej funkcji
Źródł o: opracowanie na podstawie: Budżet zadaniowy e-szkolenie dla grupy koordynującej, http://www.
mf.gov.pl/index.php?const=5&dzial=3402&wysw=2&sub=sub2 [5.09.2012].

Sprawność poziomu jednostki realizującej określone zadania przypisane do
funkcji wymaga pomiaru:
– nakładów (input),
– produktów (output),
– wyników (outcomes).
Dysponent środków budżetowych w ramach zadań powinien określić cele
i dobrać odpowiednie mierniki badające stopień ich wykonania. Wynik pomiaru
Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.
4
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mierników powinien wskazywać, czy jednostka działa efektywnie i skutecznie.
Jeżeli spełnione są te dwa warunki, to można uznać, że istnieje właściwa relacja
między nakładem a wynikiem, czyli jednostka sprawnie realizuje zadanie.

2. Funkcja czwarta państwa: Zarządzanie finansami państwa
W budżecie zadaniowym można wyróżnić cztery szczeble klasyfikacji. Pierwszy, najwyższy szczebel stanowią funkcje państwa. W ramach prac nad budżetem
zadaniowym w Polsce wyróżniono 22 funkcje państwa, z czego 21 funkcji dotyczy różnych obszarów działalności, a jedna ma charakter działań wspólnych dla
dysponenta. Według stanu na 2012 r. funkcjami państwa są:
– zarządzanie państwem,
– bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,
– działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa,
– zar zą dz anie finansa mi pańs t wa,
– ochrona praw i interesów skarbu państwa,
– koordynacja polityki gospodarczej kraju,
– gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa,
– kultura fizyczna i sport,
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
– nauka polska,
– bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,
– ochrona i poprawa stanu środowiska,
– zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,
– rynek pracy,
– polityka zagraniczna,
– sprawy obywatelskie,
– zapewnienie równomiernego rozwoju kraju,
– sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości,
– budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej,
– organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna,
– prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej,
– planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna.
Z uwagi na podjęty temat przybliżona zostanie czwarta funkcja państwa: Zarządzanie finansami państwa. Jej założeniem jest realizacja przez państwo właściwej polityki w zakresie finansów publicznych, przy założeniu optymalnej podaży
dóbr publicznych. Funkcja ta obejmuje zadania związane z inicjowaniem, opracowywaniem oraz kontrolą i sprawozdawczością polityki finansowej państwa,
a także koordynacją publicznej działalności finansowej.
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Priorytetowe zadania w ramach opisywanej funkcji to opracowywanie budżetu państwa, wykonywanie budżetu państwa, kontrola realizacji budżetu państwa,
przygotowywanie sprawozdań z budżetu państwa oraz nadzór nad działalnością
organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W zakresie finansów publicznych funkcja obejmuje m.in. realizację dochodów (w szczególności z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat i ceł)
i wydatków budżetu państwa.
Funkcja ta obejmuje ponadto działalność w zakresie gospodarowania środkami publicznymi oraz zarządzania długiem publicznym. Do działalności tej zalicza
się w szczególności:
– administrację spraw i służb finansowych oraz fiskalnych,
– zarządzanie środkami publicznymi i długiem publicznym,
– zarządzanie systemem podatkowym,
– kontrolę podmiotów wydatkujących środki publiczne,
– działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa,
– kontrolę skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej,
– nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym,
– obsługę środków własnych Unii Europejskiej,
– przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z zarządzaniem finansami państwa,
– informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego5.

3. Definicje i składowe wskaźników realizacji celów i wykonania
zadań budżetu zadaniowego dla czwartej funkcji państwa
Zadanie definiuje się jako zespół podzadań realizowanych przez jedną lub
kilka instytucji, finansowanych z budżetu państwa lub innych źródeł publicznych,
którego celem jest osiągnięcie określonego ilościowo lub jakościowo efektu6.
Dysponent środków budżetowych w ramach każdego z realizowanych przez
siebie zadań określa:
– cele, które planuje osiągnąć w wyniku realizacji zadania,
– mierniki określające stopień realizacji celów,
– planowane wydatki na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata,
– źródła finansowania planowanych wydatków,
http://www.mf.gov.pl/_files_/budzet_zadaniowy/opis_22_funkcji_panstwa.pdf [5.09.2012].
Katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2012 r. zawarty jest w załączniku nr 69 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu
i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012, Dz. U. nr 56,
poz. 290.
5
6
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– jednostki realizujące zadanie7.
Podobne czynności dysponent środków budżetowych powinien podjąć dla
podzadań i działań wyodrębnionych w ramach realizacji ustanowionych zadań.
Dla czwartej funkcji państwa wyznaczone zostały trzy zadania. Pierwszym
jest realizacja należności budżetu państwa, w ramach którego wyróżnia się dwa
podzadania:
– pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa,
– pobór i egzekucja ceł oraz udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę.
Cele tego zadania i jego podzadań wraz z ustanowionymi przez dysponenta
(Ministra Finansów8) miernikami i ich wartościami przedstawia tabela 1.
Drugie zadanie obejmuje działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne, w którym wyróżnione są następujące podzadania:
– kontrole podatkowe oraz czynności sprawdzające,
– kontrole wykonywane przez Służbę Celną,
– kontrola skarbowa i wywiad skarbowy.
Cele tego zadania i jego podzadań wraz z ustanowionymi przez dysponenta
(Ministra Finansów) miernikami i ich wartościami przedstawia tabela 2.
Trzecie zadanie to kształtowanie polityki finansowej państwa oraz realizacja
budżetu państwa. W jego ramach zdefiniowano następujące podzadania:
– zarządzanie i obsługa w zakresie budżetu państwa,
– spójność systemu finansów publicznych w zakresie przepisów krajowych,
dostosowanie do przepisów międzynarodowych i współpraca międzynarodowa.
Cele tego zadania i jego podzadań wraz z ustanowionymi przez dysponenta
(Ministra Finansów) miernikami i ich wartościami przedstawia tabela 3.
Dysponent środków budżetowych w ramach każdego z realizowanych zadań
określa cele, które planuje osiągnąć w wyniku realizacji zadania, oraz mierniki
określające stopień realizacji celów.
Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów określanie celów w 2012 r. oparte było na zmodyfikowanej koncepcji SMART. Sformułowane przez dysponenta
cele powinny być:
– istotne, tj. obejmować najważniejsze obszary działalności dysponenta,
– precyzyjne i konkretne (specific), tj. odnosić się bezpośrednio do podstawowego zamierzonego wyniku realizacji zadań i podzadań; cel powinien zawierać
opis przedmiotu lub stanu rzeczy, które mają być wynikiem realizacji zadania/
podzadania,
Pkt 80 załącznika nr 70 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie
szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej
na rok 2012, Dz. U. nr 56, poz. 290.
8
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Dz. U. nr 248, poz. 1481.
7

Cel
Nazwa

Miernik

94,21
40,25
94,22

96,32

47,64
94,53

96,26

Wartość
w 2012 r.
94,25

Wartość
bazowa

Źr ód ło: opracowanie własne na podstawie ustawy budżetowej na rok 2012. Uzasadnienie, t. III: Część tabelaryczna. Wydatki państwa w układzie zadaniowym.
Załącznik 04. Tablica 2012 r., Warszawa, grudzień 2011.

Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa Wskaźnik liczony jako proporcja wpływów
z tytułu podatków i należności niepodatko- z tytułu należności stanowiących dochód buwych
dżetu państwa w stosunku do należności budżetowych (w %)
Zapewnienie płynnego przepływu towarów Liczba wydanych decyzji i postanowień celprzez granicę
nych na 1000 zgłoszeń celnych
Skuteczny i efektywny pobór należności po- Wskaźnik liczony jako proporcja wpływów
4.1.1. Pobór podatków
datkowych i niepodatkowych należności bu- z tytułu należności stanowiących dochód bui niepodatkowych
należności budżetu państwa dżetu państwa
dżetu państwa w stosunku do należności budżetowych (w %)
4.1.2. Pobór i egzekucja ceł Skuteczny i efektywny pobór należności cel- Odsetek zgłoszeń celnych przyjmowanych
oraz udogodnienia w handlu nych oraz przyspieszenie przepływu towarów drogą elektroniczną (w %)
i podróżach przez granicę
i osób z krajów trzecich

4.1. Realizacja należności
budżetu państwa

Funkcja/zadanie/
podzadanie

Tabela 1. Wskaźniki realizacji celów i wykonania zadań budżetu zadaniowego dla czwartej funkcji państwa –
realizacja należności budżetu państwa

[250]

Cel

Źr ód ło: jak przy tab. 1.

Zapewnienie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników
Zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności
stanowiących dochód budżetu państwa
4.2.1. Kontrole podatkowe
Zapewnienie wywiązywania się z obowiązoraz czynności sprawdzające ków wynikających z przepisów prawa podatkowego
4.2.2. Kontrole wykonywane Ograniczenie nieprawidłowości w zakresie
przez Służbę Celną
realizacji obowiązków podatkowych i celnych
4.2.3. Kontrola skarbowa
Poprawa efektywności i skuteczności działań
i wywiad skarbowy
kontroli skarbowej

4.2. Działania kontrolne
realizowane przez służby
skarbowe i celne

Funkcja/zadanie/
podzadanie

Wartość
bazowa

Wysokość wypływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1000 kontrolerów
Liczba przeprowadzonych kontroli podatkowych pozytywnych w stosunku do liczby
przeprowadzonych kontroli ogółem (w %)
Wysokość ustaleń kontrolnych w stosunku
do osób zatrudnionych w komórkach kontroli
(w mln zł)
Wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na 1000 kontrolerów

171,66
63,00
6,02
582,2

62,37
5,46
576,43

5217,62

Wartość
w 2012 r.

170,82

Kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli
podatkowych i celnych (w mln zł)
4925,75

Nazwa

Miernik

Tabela 2. Wskaźniki realizacji celów i wykonania zadań budżetu zadaniowego dla czwartej funkcji państwa –
działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne

[251]

Źr ód ło: jak przy tab. 1.

4.3.2. Spójność systemu
finansów publicznych w zakresie przepisów krajowych,
dostosowanie do przepisów
międzynarodowych oraz
współpraca międzynarodowa

4.3.1. Zarządzanie i obsługa
w zakresie budżetu państwa

4.3. Kształtowanie polityki
finansowej państwa oraz
realizacja budżetu państwa

Funkcja/zadanie/
podzadanie
Nazwa

Miernik

Realizacja funkcji państwa optymalnym na- Relacja wydatków do PKB (w porównaniu
kładem środków
rok do roku wskaźnik ten powinien mieć tendencję malejącą) (w %)
Osiągnięcie i utrzymanie średniookresowego Odchylenia od MTO (% PKB)
celu budżetowego MTO
Realizacja funkcji państwa optymalnym na- Relacja wydatków do PKB (w porównaniu
kładem środków
rok do roku wskaźnik ten powinien mieć tendencję malejącą) (w %)
Ograniczenie nierównowagi fiskalnej
Udział procentowy salda sektora instytucji
rządowych i samorządowych do PKB (w %)

Cel

7,90

2,90

20,40

1,90

6,90
20,90

20,40

Wartość
w 2012 r.
20,90

Wartość
bazowa

Tabela 3. Wskaźniki realizacji celów i wykonania zadań budżetu zadaniowego dla czwartej funkcji państwa –
kształtowanie polityki finansowej państwa oraz realizacja budżetu państwa
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– spójne (achievable), tj. zapewniające wzajemną zgodność celów w ramach
hierarchii struktury budżetu zadaniowego; każdy z celów sformułowanych dla
podzadań powinien być zgodny z celem nadrzędnym,
– mierzalne (measurable), tj. sformułowane tak, aby stopień osiągnięcia był
możliwy do zmierzenia za pomocą mierników odpowiednich dla danego poziomu
struktury zadaniowego planu wydatków, dla których dostępne są dane zarówno na
etapie planowania, jak i w momencie realizacji budżetu,
– określone w czasie (time bound), tj. uwzględniajace okres, w którym mają
być realizowane,
– realistyczne (realistic), tj. sformułowane tak, by już w założeniu brać pod
uwagę ocenę ryzyka i realizacji9.

4. Metodyka wyznaczania mierników realizacji celów
i wykonania zadań budżetu zadaniowego
dla czwartej funkcji państwa
Dysponent części budżetu państwa określa stopień realizacji celów zadania, podzadań i działań poprzez dobór właściwych mierników. Tworząc budżet
w układzie zadaniowym na 2012 r. dla każdego zadania, dysponent mógł wyznaczyć nie więcej niż dwa mierniki, a dla podzadania i działania – po jednym
mierniku. Mierniki powinny:
– umożliwiać określenie stopnia realizacji celów, tj. mierzyć skuteczność
i efektywność realizacji zadań, podzadań i działań,
– być adekwatne do stopnia realizacji postawionych celów oraz skutecznie
i efektywnie oddawać rzeczywisty obraz mierzonego obszaru,
– być możliwie spójne z miernikami określonymi na innych poziomach klasyfikacji budżetowej w układzie zadaniowym,
– być zdefiniowane w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej perspektywie,
– mierzyć tylko to, na co wykonawca zadania/podzadania/działania ma
wpływ,
– posiadać wiarygodne i szybko dostępne źródło danych.
Na podstawie zarządzenia nr 56 Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w 19. części
budżetowej dysponentami są:
1) bezpośrednio podległymi dysponentowi części:
a) drugiego stopnia: dyrektorzy izb skarbowych,
Pkt 82 załącznika nr 70 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie
szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej
na rok 2012, Dz.U. nr 56, poz. 290.
9
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b) trzeciego stopnia:
– Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów,
– dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej,
– dyrektorzy izb celnych,
– Dyrektor Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów,
– Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów,
2) bezpośrednio podległymi dysponentowi drugiego stopnia: naczelnicy urzędów skarbowych jako dysponenci trzeciego stopnia10.
Należy zastanowić się, jaka powinna być rola poszczególnych dysponentów
środków budżetu państwa przy ustanawianiu celów i mierników do wyznaczonych zadań, podzadań i działań, mając na uwadze obowiązujące przepisy i stosowaną praktykę.
Na 2012 r. dysponent części 19. budżetu państwa (Minister Finansów) wyznaczył cele i mierniki oraz określił wartości docelowe zadań i podzadań przypisanych do czwartej funkcji państwa. Wartość bazowa (ostatnia dostępna wartość
wskaźnika) została również zaprezentowana na poziomie dysponenta części 19.
budżetu państwa11.
Proces wyznaczania mierników realizacji celów i wykonania zadań budżetu
zadaniowego dla czwartej funkcji państwa w 19. części budżetowej w 2012 r.
wyglądał następująco. W pierwszym etapie dysponent 19. części budżetu państwa
(Minister Finansów) na podstawie posiadanych informacji wyznaczył wartości
docelowe mierników. Następnie zaprezentował wartości docelowe mierników realizacji celów i wykonania zadań budżetu państwa. W ostatnim etapie zebrał dane
od dysponentów drugiego i trzeciego stopnia (wartości docelowe wyznaczone
przez dysponenta 19. części budżetu państwa nie są agregacją danych uzyskanych
od dysponentów drugiego i trzeciego stopnia, ponieważ są danymi późniejszymi).
Powyższy proces przedstawia rysunek 2.

Dz. U. MF nr 9, poz. 48
Projekcja danych na 2012 r. w ustawie budżetowej zamieszczona w uzasadnieniu (t. III,
część tabelaryczna pt. Wydatki państwa w układzie zadaniowym. Załącznik 04. Tablica 2012 r.,
Warszawa, grudzień 2011) może wskazywać na pewne nieprawidłowości. Dla zadania: Realizacja
należności budżetu państwa i podzadania: Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu
państwa określony został jeden wskaźnik, liczony jako proporcja wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do należności budżetowych. Mimo to wartość bazowa i docelowa tego wskaźnika w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2012 r. jest różna. Wartość bazowa tego wskaźnika dla zadania: Realizacja należności budżetu państwa wynosi 94,25%,
a wartość docelowa 94,21%. Dla podzadania: Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa wartość bazowa wskaźnika została określona jako 94,53%, a wartość w 2012 r. –
94,22%. Różnice nie są znaczne, wynikają z pewnością z elektronicznego przetwarzania danych,
ale nie powinny mieć miejsca.
10
11
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I etap
Okreœlenie wartoœci mierników przez dysponenta 19. czêœci bud¿etu
pañstwa (Ministra Finansów) – wartoœæ docelowa nie wynika z agregacji uzyskanych od dysponentów drugiego i trzeciego stopnia bezpoœrednio podleg³ych dysponentowi czêœci bud¿etowej

II etap
Projekcja wartoœci mierników w uzasadnieniu do ustawy bud¿etowej

III etap
Zebranie danych od dysponentów drugiego i trzeciego stopnia bezpoœrednio podleg³ych dysponentowi 19. czêœci bud¿etu pañstwa
(Ministrowi Finansów)

Rysunek 2. Metodyka wyznaczania mierników realizacji celów i wykonania zadań
budżetu zadaniowego dla czwartej funkcji państwa w 19. części budżetu państwa w 2012 r.
Źródło: opracowanie własne.

Dysponentom drugiego (dyrektorzy izb skarbowych) i trzeciego stopnia (np.
dyrektorzy urzędów skarbowych) bezpośrednio podległym dysponentowi 19. części budżetu państwa oraz dysponentom trzeciego stopnia bezpośrednio podległym
dysponentom drugiego stopnia (naczelnicy urzędów skarbowych) nie są wyznaczane indywidualne wskaźniki do realizacji. Powoduje to, że wskaźniki na poziomie dysponenta 19. części budżetu państwa (Ministra Finansów) mogą znacznie
różnić się od założeń dokonanych przez dysponentów środków budżetu państwa
niższych stopni. W mojej ocenie działanie takie nie oddaje w pełni istoty budżetu
zadaniowego, jakim jest transparentność wydatków publicznych i dążenie do poprawy wyników.
Przy opracowywaniu mierników realizacji celów i wykonania zadań budżetu
zadaniowego powinno dążyć się do wskazywania dysponentom drugiego i trzeciego stopnia wartości docelowych wskaźników na ich poziomie, tak by w realizacje wskaźników w pełni zaangażować te jednostki. Typ planowania od góry do
dołu (top-down) powinien być stosowany we wszystkich przypadkach, w których
oprócz dysponentów części budżetu państwa występują również dysponenci środków budżetu niższych stopni. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, że dysponenci
środków budżetu drugiego i trzeciego stopnia opracują mierniki realizacji celów
i wykonania zadań budżetu zadaniowego na zaniżonym lub zawyżonym poziomie
w porównaniu do wartości przyjętych przez dysponenta części budżetu państwa.
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Ponadto oszacowanie wartości mierników zostanie dokonane przy wykorzystaniu
jednej metodyki. W 2012 r. Minister Finansów poprosił dysponentów środków
budżetu państwa drugiego i trzeciego stopnia o podanie:
– czynników uwzględnianych przy obliczaniu prognozowanych wartości,
– różnic, jakie wystąpiły przy prognozowaniu wielkości osiągniętych w 2011 r.
w stosunku do prognozowanych na 2012 r.,
– rodzajów ryzyka mogących wypłynąć na niewykonanie założonego poziomu wskaźnika w 2012 r.12
Tabela 4. Wartości miernika realizacji wpływów z tytułu należności stanowiących dochód państwa
do należności budżetowych w 2012 r. przekazane przez dyrektorów izb skarbowych (w %)
Miernik realizacji wpływów
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Kraj

Izba Skarbowa
Białystok
Bydgoszcz
Gdańsk
Katowice
Kielce
Kraków
Lublin
Łódź
Olsztyn
Opole
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra

zadanie 04.01; podzadanie 04.01.01; działanie 04.01.01.01
30.06.2012 – prognoza
104,96
72,51
85,07
94,87
79,62
91,73
95,98
89,71
80,38
85,44
86,26
90,44
81,48
99,69
86,81
72,42
92,35

31.12.2012 – prognoza
99,56
81,06
91,40
95,81
91,33
94,05
96,79
93,74
88,51
93,38
90,53
97,75
86,73
98,58
93,18
83,78
94,77

Źródł o: Ministerstwo Finansów, odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (pismo nr
AP2/066/2/HNG/2012/6621 z dnia 20 września 2012 r.).

Takie działanie spowodowało, że stosowana była różna metodyka przy określaniu wartości docelowych mierników realizacji celów i wykonania zadań budżetu zadaniowego, a dane przekazane przez dysponentów środków budżetu niższych stopni nie służyły do opracowania wartości docelowych mierników przez
dysponenta części 19. budżetu państwa, nie były ich składowymi. Jako przykład
można podać wskaźnik liczony jako proporcja wpływów z tytułu należności sta12

publ.).

Pismo Ministerstwa Finansów nr AP7/0201/1/1/12/HNG/68 z dnia 4 stycznia 2012 r. (nie-
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nowiących dochód budżetu państwa w stosunku do należności budżetowych,
opracowany dla zadania: Realizacja należności budżetu państwa i podzadania:
Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa.
Z danych składowych przesłanych przez izby skarbowe w 2012 r. wynika, że
wskaźnik realizacji wpływów z tytułu należności stanowiących dochód państwa
do należności budżetowych dla zadania: Realizacja należności budżetu państwa
i podzadania: Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa powinien na koniec roku mieć wartość 94,77%. Wartość przyjęta przez Ministra Finansów to 94,21%. Odrębnym zagadnieniem są różnice występujące na poziomie
poszczególnych województw.
Z uwagi na wskazane niedoskonałości obecnej metody określania mierników
należy rozważyć jej zmianę. Propozycję metodyki wyznaczania mierników realizacji celów i wykonania zadań budżetu zadaniowego w sytuacji występowania
dysponentów środków budżetu państwa drugiego i trzeciego stopnia (na przykładzie czwartej funkcji państwa) przedstawia rysunek 3.
I etap
Okreœlenie wartoœci mierników przez dysponenta 19. czêœci bud¿etu
pañstwa (Ministra Finansów)

II etap
Projekcja wartoœci mierników w uzasadnieniu do ustawy bud¿etowej

III etap
Rozdzielenie wartoœci mierników przez dysponenta 19. czêœci bud¿etu pañstwa (Ministra Finansów) do realizacji przez dysponentów
drugiego i trzeciego stopnia bezpoœrednio podleg³ych dysponentowi czêœci bud¿etowej

IV etap
W przypadku niektórych mierników rozdzielenie wartoœci mierników
przez dysponentów drugiego stopnia (dyrektorów izb skarbowych)
do realizacji dysponentom bezpoœrednio podleg³ym dysponentom
drugiego stopnia (naczelnikom urzêdów skarbowych)

Rysunek 3. Propozycja metodyki wyznaczania mierników realizacji celów i wykonania zadań
budżetu zadaniowego dla czwartej funkcji państwa w 19. części budżetu państwa
Źródło: opracowanie własne.
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Zakończenie
Obowiązująca metodyka wyznaczania mierników realizacji celów i wykonania zadań budżetu zadaniowego dla czwartej funkcji państwa w 19. części budżetowej budzi wątpliwości co do jej poprawności. Jak zostało wykazane, przy
wyznaczaniu wartości docelowych mierników przez dysponenta pierwszego stopnia (Ministra Finansów) dane przekazane przez dysponentów niższych stopni nie
są uwzględniane. Wartość docelowa jest ustalana przez dysponenta pierwszego
stopnia (Ministra Finansów), który nie korzysta z danych uzyskanych od dysponentów drugiego i trzeciego stopnia. Brak jest też korekty wartości mierników
docelowych w oparciu o wartości przekazane przez dysponentów niższych stopni.
W budżetowaniu zadaniowym należy wykorzystywać jednolitą metodykę
wyznaczania mierników wykonania celów, odnosząc się m.in. do danych z ubiegłego roku. Nie wystarczy wskazać, czym powinny cechować się mierniki, ale należy wyznaczyć role poszczególnych dysponentów części budżetowych przy ich
określaniu.
Administracja publiczna powinna być ukierunkowana na osiąganie wyników,
dlatego wyznaczanie celów i mierników ich realizacji musi stać się kluczowym
elementem wdrażania budżetu zadaniowego. Przyczyną dysfunkcji w procesie
ustanawiania celów i mierników jest nastawienie polskiej administracji na wykonywanie procedur. Wynika to również z tego, że organy kontrolne (nadzorcze)
w głównej mierze skupiają się na kontroli poziomu zachowania z istniejącymi
procedurami. Na dalszy plan przesuwa się sprawdzanie poziomu skuteczności,
efektywności i sprawności osiągania określonego wyniku.
W przypadku przyjęcia zaproponowanej metodyki wyznaczania mierników
realizacji celów i wykonania zadań budżetu zadaniowego konieczne są wnioski
de lege ferenda. Należy rozważyć zmianę przepisów wydawanego co roku rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej. Celowa byłaby
zmiana przepisu, który stanowi, że dysponent środków budżetowych w ramach
każdego z realizowanych przez siebie zadań (podzadań, działań) określa cele, które planuje osiągnąć w wyniku realizacji zadania, oraz mierniki określające stopień
realizacji celów. Redakcja przepisu powinna wskazywać, że określanie tych celów oraz mierników musi odbywać się przy uwzględnianiu założeń dysponenta
pierwszego stopnia.
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The implementation of performance budgeting
as based on the fourth function in part 19 of the state budget
Summary. The article discusses the issues related to the implementation of performance budgeting for the need to establish objectives and indicators by a disposer of the state budget and subordinate disposers of the lower levels of the budget. Presented in the article currently functioning model
for determining objectives and determining indicators is confronted with a proposal to change it by
planning from top to down.
Key words: public finance, state budget, performance budget
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Działalność operacyjna sektorów niefinansowych
w Polsce w latach 2007-2011

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza wyników działalności podstawowej i operacyjnej sektorów niefinansowych w Polsce w latach 2007-2011. Badany przedział czasowy obejmuje pierwszą
i początek drugiej fali światowego kryzysu, co umożliwia ocenę wpływu obu załamań koniunktury na poszczególne sektory gospodarki. Dokonano analizy strukturalnej i dynamicznej przychodów,
kosztów i wyniku operacyjnego w poszczególnych sektorach z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej. Przeprowadzono również ocenę wpływu obszaru operacyjnego na całokształt efektów działalności poszczególnych sektorów oraz wykorzystując odchylenie standardowe, wskazano sektory
najbardziej i najmniej ryzykowne.
Słowa kluczowe: rentowność operacyjna, ryzyko operacyjne, sektory niefinansowe

Wstęp
Konstrukcja rachunku zysków i strat pozwala na ocenę przedsiębiorstwa
w trzech obszarach działalności: podstawowej, operacyjnej, finansowej a także
uwzględnia skutki zdarzeń nadzwyczajnych oraz informuje o obciążeniach wyniku finansowego podatkiem dochodowym i wypłatami z opodatkowanego zysku.
Działalność podstawowa (statutowa) jest tą, dla realizacji której zostało powołane
dane przedsiębiorstwo i dlatego jej ocena ma największą wagę w ocenie całego
przedsiębiorstwa. Wynikiem działalności podstawowej jest zysk (lub strata) ze
sprzedaży, będący różnicą przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów oraz kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów, kosz-
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tów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu1. Po uwzględnieniu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych otrzymuje się informację o wyniku działalności
operacyjnej2.
Celem artykułu jest analiza wyników działalności podstawowej i operacyjnej
sektorów niefinansowych w Polsce w latach 2007-2011. Badany przedział czasowy obejmuje pierwszą i początek drugiej fali światowego kryzysu, co umożliwia
ocenę wpływu obu załamań koniunktury na poszczególne sektory gospodarki. Dokonana zostanie analiza strukturalna i dynamiczna przychodów, kosztów i wyniku
operacyjnego w poszczególnych sektorach z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej. Przeprowadzona będzie również ocena wpływu obszaru operacyjnego na
całokształt efektów działalności poszczególnych sektorów oraz ocena poziomu
ryzyka działalności operacyjnej z wykorzystaniem odchylenia standardowego.

1. Analiza działalności podstawowej
Analiza działalności podstawowej zostanie przeprowadzona w ujęciu dynamicznym i statycznym3. W ujęciu statycznym ocenie poddane będą wskaźniki
kosztów operacyjnych (wykres 1), zaś w ujęciu dynamicznym zostanie dokonane
zestawienie dynamiki sprzedaży i dynamiki kosztów operacyjnych (DSiKO) według wzoru 1:
DSiKO =

wskaźnik dynamiki sprzedaży
wskaźnik dynamiki kosztów operacyjnych

(1)

Wskaźnik DSiKO przyjmuje wartości większe od 1, gdy dynamika sprzedaży
jest większa od dynamiki kosztów operacyjnych i taki przypadek należy oceniać
pozytywnie, natomiast negatywnie należy oceniać okresy, w których DSiKO jest
mniejsze od 1, co oznacza, że koszty operacyjne rosną w większym tempie niż
przychody ze sprzedaży. Wartość wskaźnika DSiKO równa 1 oznacza proporcjonalne zmiany przychodów i kosztów. Wartości wskaźników DSiKO wyliczone
dla wskaźników dynamiki metodą łańcuchową w sektorach niefinansowych w latach 2007-2011 przedstawia tabela 1.
Wynika z niej, że apogeum kryzysu miało miejsce w 2009 r., kiedy w 13 na 18
badanych sektorów koszty operacyjne rosły szybciej niż przychody ze sprzedaży.
Kryzysowi oparły się tylko sektory: budowlany, energetyczny, metalowy, motoryzacyjny i spożywczy. W największym stopniu skutki kryzysu odczuły sektory
Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, red. W. Szczęsny, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 230.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. nr 121, poz. 591.
3
B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 2007, s. 56.
1
2
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Tabela 1. Relacja wskaźników dynamiki przychodów ze sprzedaży
do wskaźników dynamiki kosztów operacyjnych
Sektor
Budownictwo
Chemiczny
Deweloperski
Drzewny
Elektromaszynowy
Energetyka
Farmaceutyczny
Handel
Hotele i restauracje
Informatyka
Lekki
Mat. budowlanych
Media
Metalowy
Motoryzacyjny
Paliwowy
Spożywczy
Telekomunikacja

między 2007
a 2008
1,033
0,988
0,871
0,969
1,032
1,045
0,873
1,003
0,969
1,039
1,015
0,989
1,046
0,925
0,964
0,957
1,003
0,984

Wskaźnik DSiKO
między 2008 między 2009
a 2009
a 2010
1,012
0,981
0,919
1,081
0,942
1,028
0,977
1,007
0,979
0,994
1,096
0,960
0,812
1,383
0,996
1,004
0,999
0,990
0,977
1,035
0,848
1,102
0,981
0,982
0,897
1,002
1,017
1,102
1,027
0,997
0,998
1,051
1,037
1,029
0,950
1,006

między 2010
a 2011
0,965
1,056
1,002
1,034
1,015
0,984
0,792
0,994
1,014
0,999
1,100
0,988
1,061
1,029
1,012
0,984
0,982
0,976

Źródł o: opracowanie własne na podstawie: http://www.rsg.pl [15.12.2012].

farmaceutyczny i lekki. Rok 2010 to wyraźnie czas ożywienia, w którym aż w 12
sektorach przychody rosły szybciej niż koszty operacyjne. Największej poprawie
uległa sytuacja w sektorach farmaceutycznym i lekkim.
Kolejnym miernikiem oceny działalności podstawowej jest wskaźnik kosztów operacyjnych, którego konstrukcję przedstawia wzór 2:
koszty operacyjne
WKO = przychody netto ze sprzedaży

(2)

Wskaźnik ten informuje, jaką część przychodów netto ze sprzedaży stanowią
odpowiadające im koszty podstawowej działalności. Jego waga wynika z tego,
że pokazuje koszty związane z działalnością przedsiębiorstwa decydującą o wykazywanych zyskach i operacyjnych przepływach pieniężnych. Sytuacja, w której koszty operacyjne przewyższają przychody, może sygnalizować zagrożenie
upadłością przedsiębiorstwa4. Wykres 1 przedstawia wartości średnie wskaźnika
D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s. 406.
4
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Wykres 1. Wartości średnie wskaźnika kosztów operacyjnych w latach 2007-2011
dla poszczególnych sektorów niefinansowych
telekomunikacja
spo¿ywczy
paliwowy
motoryzacyjny
metalowy
media
mat. budowlanych
lekki
informatyka
hotele i restauracje
handel
farmaceutyczny
energetyka
elektromaszynowy
drzewny
deweloperzy
chemiczny
budownictwo
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Źródło: jak przy tab. 1.

kosztów operacyjnych w latach 2007-2011 dla poszczególnych sektorów niefinansowych.
W 14 na 18 badanych sektorów wskaźnik kosztów operacyjnych mieści się
w przedziale 0,8-1,0. Najniższymi wartościami wskaźnika cechują się sektory
metalowy i deweloperski. Wartość wskaźnika wyższa od 1 oznacza stratę brutto
na sprzedaży. W badanym pięcioletnim okresie wartość średnia wskaźnika kosztów operacyjnych przekracza 1,0 w sektorach lekkim i farmaceutycznym.
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Wykres 2. Wartości średnie wskaźnika kosztów operacyjnych
dla wszystkich sektorów niefinansowych
0,94
wskaźnik kosztów operacyjnych

0,93
0,92
0,91
0,90
0,89
0,88
0,87
0,86
2007

2008

2009

2010

2011

Źródł o: jak przy tab. 1.

Na wykresie 2, który przedstawia wartości średnie wskaźnika kosztów operacyjnych policzone dla wszystkich sektorów w poszczególnych latach badanego okresu, widać wyraźne powiązanie jego wartości z cyklem koniunkturalnym.
Najwyższą wartość wskaźnik osiąga w roku największej dekoniunktury (2009),
zaś niewielki wzrost wskaźnika w 2011 r. w stosunku do 2010 r. może świadczyć
o drugiej fali kryzysu.

2. Wynik operacyjny i rentowność operacyjna
Wynik finansowy ze sprzedaży (będący różnicą przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów, kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu), powiększony
o pozostałe przychody operacyjne i pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne,
pozwala uzyskać informację o zysku (stracie) operacyjnym (ZO). Wskaźniki dynamiki zysku operacyjnego wyliczone metodą jednopodstawową (okresem bazowym jest 2007 r., czyli rok najwyższej koniunktury) dla poszczególnych sektorów
niefinansowych w latach 2007-2011 przedstawia tabela 2.
Wynika z niej, że najgorszym okresem w ciągu badanych 5 lat był 2009 r. Aż
10 sektorów odnotowało spadki zysku operacyjnego. Najgorzej sytuacja przedstawiała się w sektorach: chemicznym, farmaceutycznym i lekkim, gdzie w 2009 r.
odnotowano straty operacyjne. Odpornymi na wahania koniunktury okazały się
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Tabela 2. Wskaźniki dynamiki zysku operacyjnego
Sektor
Budownictwo
Chemiczny
Deweloperski
Drzewny
Elektromaszynowy
Energetyka
Farmaceutyczny
Handel
Hotele i restauracje
Informatyka
Lekki
Mat. budowlanych
Media
Metalowy
Motoryzacyjny
Paliwowy
Spożywczy
Telekomunikacja

między 2007
a 2008
2,28
0,72
0,85
0,50
1,32
1,59
–0,68
1,12
0,51
2,22
1,30
1,07
1,33
0,68
0,34
0,05
1,18
1,01

Wskaźnik dynamiki
między 2007 między 2007
a 2009
a 2010
2,65
2,33
–0,07
1,05
0,04
0,40
0,27
0,34
1,06
0,97
2,91
2,59
–5,50
0,80
1,28
0,86
0,53
0,43
1,64
2,19
–0,75
0,93
0,84
0,78
1,29
1,16
0,60
1,06
0,69
0,60
0,50
2,10
1,40
2,39
0,67
0,41

między 2007
a 2011
1,68
1,93
0,09
0,87
1,42
2,72
–0,37
–1,36
0,96
2,86
–0,75
0,89
1,56
2,40
0,91
1,86
3,17
0,82

Źródło: jak przy tab. 1.

sektory: budowlany, elektromaszynowy, energetyczny, informatyczny, medialny
i spożywczy, w których odnotowano wzrosty zysku operacyjnego.
Zysk brutto różni się od zysku operacyjnego przychodami i kosztami finansowymi oraz zyskami i stratami nadzwyczajnymi5. Odnosząc wartość zysku operacyjnego do wartości zysku brutto, otrzymujemy informację o tym, jaki udział
w kształtowaniu zysku brutto mają poszczególne obszary działalności (operacyjny, finansowy i nadzwyczajny). Jeżeli relacja ZO/ZB jest większa od 1 (a wynik
operacyjny i brutto są dodatnie), to oznacza, że obszary finansowy i wyników
nadzwyczajnych generują stratę, natomiast gdy relacja ZO/ZB jest mniejsza od 1,
ale większa od 0, to oznacza, że obszary finansowy i nadzwyczajny zasilają nadwyżką wynik brutto. Najbardziej korzystna sytuacja występuje wtedy, gdy wartości wskaźnika są bliskie, ale mniejsze od 1, co oznacza, że o wyniku finansowym
przedsiębiorstwa decyduje działalność operacyjna, a efekty działalności finansowej i skutki zdarzeń nadzwyczajnych mają niewielki, lecz pozytywny wpływ na
ostateczny wynik finansowy.
J. Jaworski, Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa
2010, s. 97.
5
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Wykres 3. Wartość średnia wskaźnika udziału zysku operacyjnego w zysku brutto
w latach 2007-2011
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deweloperzy
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Źródł o: jak przy tab. 1.

Wykres 3 zawiera informację o średnich wartościach wskaźników ZO/ZB
w latach 2007-2011 w sektorach niefinansowych. Optymalny poziom wskaźnika
ZO/ZB występował w sektorach: elektromaszynowym, energetycznym, informatycznym, metalowym i paliwowym. W sektorze handlowym ok. 75% zysku operacyjnego stanowiła strata z obszaru finansowego i nadzwyczajnego. W sektorze
lekkim wynik działalności operacyjnej stanowił mniej niż 10% zysku brutto.
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Wykres 4. Wartość średnia wskaźnika udziału zysku operacyjnego w zysku brutto
dla wszystkich sektorów niefinansowych

wskaźnik udziału zysku operacyjnego
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Źródło: jak przy tab. 1.

Jak wynika z wykresu 4, w okresie pogarszającej się koniunktury (lata 2007-2009) wskaźnik dąży do wartości optymalnej (bliskiej, ale mniejszej od 1), natomiast poprawa koniunktury (2010 r.) wywołuje ponad dwukrotny wzrost wskaźnika liczonego dla wszystkich sektorów niefinansowych. Rok 2011, uznawany
za pierwszy rok drugiej fali kryzysu, powoduje obniżenie wskaźnika do poziomu
zbliżonego do tego z 2007 r., czyli pierwszego roku pierwszej fali kryzysu.
Do pomiaru rentowności operacyjnej majątku wykorzystuje się wskaźnik będący relacją zysku operacyjnego i kapitału całkowitego. Wskaźnik rentowności
operacyjnej majątku (WROM) ma następującą postać:
WROM =

zysk operacyjny
( kapitał
) × 100%
całkowity

(3)

WROM pokazuje właścicielom i wierzycielom (ponieważ zysk operacyjny
zawiera niezapłacone odsetki od kapitałów obcych), ile zarabia ich kapitał zaangażowany w aktywa przedsiębiorstwa. WROM jest najlepszą miarą efektywności gospodarowania majątkiem przedsiębiorstwa i umożliwia ocenę zasadności
wykorzystywania przez przedsiębiorstwo kapitałów obcych. Jeżeli bowiem oprocentowanie tych kapitałów będzie wyższe od WROM, to zastosowanie ich do
finansowania majątku wywoła ujemny efekt dźwigni finansowej, czyli spowoduje
spadek rentowności kapitałów własnych. Odwrotna sytuacja, określana mianem
pozytywnego efektu dźwigni finansowej, będzie miała miejsce wtedy, gdy opro-
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centowanie kapitałów obcych będzie niższe od WROM6. Informację o dynamice
wskaźników WROM oraz ich wartości średniej w latach 2007-2011 dla poszczególnych sektorów zawiera tabela 3.
Tabela 3. Wskaźniki rentowności operacyjnej majątku w sektorach niefinansowych
Sektor
Budownictwo
Chemiczny
Deweloperski
Drzewny
Elektromaszynowy
Energetyka
Farmaceutyczny
Handel
Hotele i restauracje
Informatyka
Lekki
Mat. budowlanych
Media
Metalowy
Motoryzacyjny
Paliwowy
Spożywczy
Telekomunikacja

Wskaźnik dynamiki
między 2007 między 2009 między 2009
a 2009
a 2010
a 2011
1,88
0,78
0,46
–0,07
– 12,40
–18,01
0,03
9,93
2,18
0,26
1,26
3,10
0,93
0,84
1,11
2,46
0,90
0,82
–5,20
–0,15
0,05
0,72
0,68
–1,04
0,44
0,80
1,34
1,14
1,03
1,19
–1,62
–1,12
0,40
0,78
0,80
0,80
0,86
0,86
0,77
0,58
1,36
2,31
0,76
0,86
1,15
0,40
3,81
2,94
0,74
1,31
1,33
0,72
0,60
1,20

Wartość średnia
2007-2011 (%)
6,12
8,67
6,08
5,50
6,33
6,03
–5,54
3,57
5,26
6,36
–1,05
7,41
12,10
22,17
6,61
4,07
11,77
7,47

Źródł o: jak przy tab. 1.

Rok 2009 przyniósł spadki wskaźnika rentowności operacyjnej majątku w 15
na 18 badanych sektorów. Najgorzej sytuacja przedstawiała się w sektorach: chemicznym, farmaceutycznym i lekkim. Obojętnymi na zmiany koniunktury były
sektory energetyczny i informatyczny. W 2010 r. 6, a w 2011 r. aż 12 sektorów
odnotowało poprawę rentowności operacyjnej majątku w stosunku do najgorszego 2009 r.
Najwyższą średnią w całym pięcioletnim okresie wartością wskaźnika cechował się sektor metalowy (ponad 22%). Dwucyfrowe średnie wartości wskaźnika
odnotowały jeszcze sektory medialny i spożywczy. Najniższą średnią rentowność
miały sektory handlowy i paliwowy, a deficytowość operacyjna wystąpiła w sektorach farmaceutycznym i lekkim.
M. Sierpińska,T. Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów
i przypadków, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 414.
6
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Wykres 5. Wartości średnie wskaźników rentowności operacyjnej majątku
dla wszystkich sektorów niefinansowych
10
9
8
7
6
[%] 5
4
3
2
1
0
2007

2008

2009

2010

2011

Źródło: jak przy tab. 1.

Rok 2007 był okresem największej koniunktury. Wartość średnia wskaźnika
rentowności operacyjnej majątku przekroczyła 9%. Swoje apogeum kryzys osiągnął w 2009 r., kiedy średnia dla wszytkich sektorów rentowność operacyjna majątku była niższa niż 4%. Lata 2010 i 2011 wskazują na odwrócenie negatywnego
trendu spadkowego.

3. Odchylenie standardowe
w ocenie ryzyka operacyjnego
Do oceny poziomu ryzyka w finansach stosuje się miary zmienności, czyli rozproszenia. Mierzą one stopień zróżnicowania jednostek zbiorowości pod
względem badanej cechy. Jedną z najczęściej stosowanych miar zmienności jest
odchylenie standardowe. Jest ono miarą rozproszenia i przyjmuje wartości nieujemne7. Informuje o tym, jakie jest przeciętne odchylenie możliwych wyników
od wyniku oczekiwanego, którym może być np. wartość średnia8. Ryzyko rentowności oznacza zagrożenie osiągnięcia rentowności niższej niż oczekiwana i szansy wypracowania rentowności wyższej niż oczekiwana. Odchylenie standardowe

T. Dudycz, Analiza finansowa, Wyd. AE, Wrocław 1999, s. 85.
S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. AE,
Wrocław 1997, s. 62.
7
8
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Wykres 6. Odchylenie standardowe wskaźników rentowności operacyjnej majątku
poszczególnych sektorów od ich średniej wartości dla wszystkich sektorów niefinansowych
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Źródł o: jak przy tab. 1.

wskaźników rentowności operacyjnej majątku poszczególnych sektorów od średniej wartości tych wskaźników dla wszystkich sektorów przedstawia wykres 6.
Największą zmiennością wskaźnika rentowności operacyjnej majątku cechują
się sektory farmaceutyczny i metalowy, a najmniej ryzykowne, z odchyleniem
niższym niż 2 p.p., są sektory: elektromaszynowy, budowlany, energetyczny, informatyczny, materiałów budowlanych, motoryzacyjny i telekomunikacyjny.
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Zakończenie
Iloraz wskaźnika dynamiki sprzedaży i dynamiki kosztów operacyjnych pokazał, że w 2009 r. w 13 na 18 badanych sektorów koszty operacyjne rosły szybciej niż przychody ze sprzedaży. Rok 2010 to wyraźnie czas ożywienia, w którym
aż w 12 sektorach przychody rosły szybciej niż koszty operacyjne.
Kolejnym miernikiem poddanym ocenie był wskaźnik kosztów operacyjnych.
W 14 na 18 badanych sektorów mieścił się on w przedziale 0,8-1,0. Najniższymi
wartościami wskaźnika cechowały się sektory metalowy i deweloperski, a najgorzej wypadły sektory lekki i farmaceutyczny, ze wskaźnikiem wyższym od 1.
Wartości średnie wskaźnika kosztów operacyjnych policzone dla wszystkich sektorów w poszczególnych latach badanego okresu pokazują wyraźne powiązanie
jego wartości z cyklem koniunkturalnym. Najwyższą wartość wskaźnik osiągnął
w roku największej dekoniunktury (2009).
Analiza dynamiki zysku operacyjnego pozwoliła zauważyć największe jego
spadki w 2009 r. Aż 10 sektorów odnotowało wówczas istotne obniżenie zysku
operacyjnego. Najgorzej sytuacja przedstawiała się w sektorach: chemicznym,
farmaceutycznym i lekkim. Odpornymi na wahania koniunktury okazały się sektory: budowlany, elektromaszynowy, energetyczny, informatyczny, medialny i spożywczy.
Optymalny poziom wskaźnika będącego ilorazem zysku operacyjnego i zysku
brutto występował w sektorach: elektromaszynowym, energetycznym, informatycznym, metalowym i paliwowym. Obserwując średnie dla wszystkich sektorów
wartości wskaźnika, można zauważyć, że w okresie pogarszającej się koniunktury (lata 2007-2009) wskaźnik dążył do wartości optymalnej (bliskiej, ale mniejszej od 1) natomiast poprawa koniunktury (2010 r.) wywołała ponad dwukrotny
wzrost wskaźnika.
Rok 2009 przyniósł spadki wskaźnika rentowności operacyjnej majątku w 15
na 18 badanych sektorów. Najgorzej sytuacja przedstawiała się w sektorach: chemicznym, farmaceutycznym i lekkim. Obojętnymi na zmiany koniunktury były
sektory energetyczny i informatyczny. Najwyższą średnią w całym pięcioletnim
okresie wartością wskaźnika cechował się sektor metalowy, a najniższą – sektory farmaceutyczny i lekki. Oceniając wartości średnie wskaźnika rentowności
operacyjnej majątku policzone dla wszystkich sektorów niefinansowych, można
zauważyć, że 2007 r. jest okresem największej koniunktury, natomiast apogeum
kryzys osiągnął w 2009 r., gdy średnia dla wszytkich sektorów rentowność operacyjna majątku była niższa niż 4%. Lata 2010 i 2011 wskazują na odwrócenie
negatywnego trendu spadkowego.
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Odchylenie standardowe wskaźnika rentowności operacyjnej majątku wskazuje sektory farmaceutyczny i metalowy jako najbardziej ryzykowne, zaś najmniej
ryzykowne okazały się sektory: elektromaszynowy, budowlany, energetyczny, informatyczny, materiałów budowlanych, motoryzacyjny i telekomunikacyjny.
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Operational activity of non-financial sectors in Poland
over the years 2007-2011
Summary. The objective of the paper is to analyze the results of primary and operational activity of non-financial sectors in Poland over the years 2007-2011. The surveyed period comprises the
first and the beginning of the second wave of the world crises and thus it assesses the influence of the
two downturns on particular sectors of the economy. The paper carries out a structural and a dynamic analysis of revenues, costs and an operational result in the particular sectors by means of a ratio
analysis. The influence of the operational area on the overall effects of activities of particular sectors
is evaluated and the most and the least risky sectors indicated by applying a standard deviation.
Key words: operational activity, operational risk, non-financial sectors
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Koszt i struktura kapitału
a rentowność sektorów niefinansowych
w Polsce w latach 2009-2011

Streszczenie: Celem artykułu jest porównanie rentowności finansowej w sektorach niefinansowych w Polsce mierzonej z wykorzystaniem zysku netto oraz zysku rezydualnego. Ponieważ
o poziomie rentowności decydują m.in. struktura i koszt kapitału, przeprowadzono analizę poziomu
zadłużenia i średnioważonego kosztu kapitału, a także dokonano oceny ryzyka finansowego poszczególnych sektorów z wykorzystaniem odchylenia standardowego. Porównanie wskaźnika rentowności operacyjnej majątku i oprocentowania kapitałów obcych pozwoliło ustalić rodzaj efektu
dźwigni finansowej w poszczególnych sektorach niefinansowych.
Słowa kluczowe: koszt kapitału, rentowność finansowa i rezydualna

Wstęp
Podstawowym celem każdego przedsiębiorstwa jest działalność w interesie
właścicieli. Interes właścicieli może być jednak zróżnicowany nawet w ramach
jednego podmiotu. Właściciele posiadający inne źródła dochodów niż pochodzące z zysków tego przedsiębiorstwa mogą stawiać sobie za główny cel maksymalizację jego wartości rynkowej. Właściciele niegenerujący innych dochodów
będą skupiać się na maksymalizacji bieżących zysków przy akceptowanym poziomie ryzyka. Przestrzennie porównywalnymi miarami realizacji tego celu są
wskaźniki rentowności. Najbardziej popularnym wskaźnikiem rentowności, informującym o stopie zwrotu właścicieli z zaangażowanego przez nich kapitału,
jest wskaźnik rentowności kapitałów własnych, liczony jako relacja zysku netto
do kapitałów własnych. Główną wadą zysku netto jako miernika korzyści wła-
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ścicieli jest jednak to, że przy jego kalkulacji nie uwzględnia się kosztu kapitału
własnego. Zysk rezydualny jest kategorią wyniku finansowego, która eliminuje
tę wadę. W najprostszym ujęciu jest to opodatkowany zysk operacyjny pomniejszony o wyrażony wartościowo koszt wszystkich kapitałów (własnych i obcych).
Odnosząc wartość zysku rezydualnego do wartości kapitałów własnych, otrzymuje się wskaźnik rentowności rezydualnej. Jednym z celów tego opracowania jest
porównanie wymienionych miar rentowności w sektorach niefinansowych w Polsce. Ponieważ o poziomie rentowności decydują m.in. struktura i koszt kapitału,
przeprowadzona zostanie analiza struktury i kosztu kapitału w sektorach niefinansowych w Polsce oraz podjęta próba ustalenia rodzaju efektu dźwigni finansowej
w poszczególnych sektorach. Ponadto w artykule dokonana zostanie ocena poziomu ryzyka finansowego w poszczególnych sektorach z wykorzystaniem odchylenia standardowego. Badania opierają się na danych finansowych z lat 2009-2011.

1. Struktura i koszt kapitału
Podstawowym wskaźnikiem oceny struktury kapitałowej przedsiębiorstw jest
wskaźnik ogólnego zadłużenia (WOZ), który ma postać1:
WOZ =

ogółem
(zobowiązania
) × 100
suma bilansowa

(1)

Prezentuje on udział łącznego długu w kapitale całkowitym. Im wartość
wskaźnika jest wyższa, tym większe jest ryzyko finansowe, a jednocześnie – przy
występowaniu pozytywnego efektu dźwigni finansowej – szansa na wyższą rentowność kapitałów własnych. Średni poziom zadłużenia sektorów niefinansowych w latach 2009-2011 przedstawia wykres 1.
Jak wynika z przedstawionych na nim danych, najwyższy w badanym okresie
średni poziom zadłużenia przekraczający 60% wystąpił w sektorach: budowlanym, handlowym i drzewnym. Zadłużenie w przedziale 50-60% jest cechą sektorów: deweloperskiego, medialnego i materiałów budowlanych. Wskaźniki zadłużenia niższe niż 30% wystąpiły w sektorach: farmaceutycznym, metalowym
i informatycznym. Najniższy poziom wykorzystania kapitałów obcych cechuje
sektor lekki (13%).
Ciekawych informacji dostarcza wartość średnia wskaźników zadłużenia dla
wszystkich sektorów w kolejnych latach badanego okresu (wykres 2). Najniższy
poziom zadłużenia wszystkich sektorów miał miejsce w 2010 r. Wzrost średniej
wartości wskaźnika ogólnego zadłużenia w 2011 r. może potwierdzać nadejście
drugiej fali kryzysu.
1

s. 407.

R. Machała, Praktyczne zarządzanie finansami firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004,
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Wykres 1. Wartości średnie wskaźnika ogólnego zadłużenia w latach 2009-2011
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Źródł o: opracowanie własne na podstawie: http://www.rsg.pl [5.01.2013].

O poziomie ryzyka finansowego przedsiębiorstw oprócz wskaźnika ogólnego
zadłużenia decyduje również koszt kapitałów, którymi finansowany jest majątek.
Najbardziej syntetycznym miernikiem ceny kapitałów jest średnioważony koszt
kapitału (WACC). Informuje on o tym, ile w danym momencie kosztują przedsiębiorstwo kapitały, którymi finansowany jest jego majątek. Koszt ten liczy się
według wzoru 22:
2

A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003, s. 312.
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Wykres 2. Średnia wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia
dla wszystkich sektorów niefinansowych
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Źródło: jak przy wykresie 1.

WACC = KKW × UKW + KKO × (1 – T) × UKO		

(2)

gdzie:
UKW, UKO – udział kapitału własnego i obcego,
KKW, KKO – procentowo wyrażony koszt kapitału własnego i obcego,
T – stopa podatku dochodowego.
Średnie wartości WACC w latach 2009-2011 oraz wskaźniki dynamiki WACC
dla sektorów niefinansowych przedstawia tabela 1.
Średnio najwięcej w badanym trzyletnim okresie płaciły za swoje kapitały
przedsiębiorstwa z sektora lekkiego (ponad 20%). WACC bliski 15% wystąpił
w sektorach: farmaceutycznym, informatycznym, metalowym oraz w hotelach
i restauracjach. Najmniej za źródła finansowania swojego majątku płaciły przedsiębiorstwa z sektora drzewnego (poniżej 10%).
Indeksy dynamiki policzone dla WACC między 2009 a 2010 r. oraz między
2010 a 2011 r. wskazują na dużą zależność kosztu kapitału od cyklu koniunkturalnego. Poprawa koniunktury w 2010 r. wywołała obniżenie WACC aż w 15 na 18
badanych sektorów. Największe spadki wystąpiły w sektorach budowlanym i telekomunikacyjnym. Rok 2011 aż w 11 sektorach spowodował ponowne wzrosty
WACC (największy, bo 11%, w sektorze chemicznym).
Dużą zależność WACC od faz cyklu koniunkturalnego potwierdza wykres 3,
na którym pokazane są średnie dla wszystkich sektorów wartości WACC w ko-
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Tabela 1. WACC w sektorach niefinansowych
Sektor
Budownictwo
Chemiczny
Deweloperski
Drzewny
Elektromaszynowy
Energetyka
Farmaceutyczny
Handel
Hotele i restauracje
Informatyka
Lekki
Mat. budowlanych
Media
Metalowy
Motoryzacyjny
Paliwowy
Spożywczy
Telekomunikacja

Wskaźnik dynamiki
między 2009
między 2010
a 2010
a 2011
0,92
0,97
0,98
1,11
0,96
1,00
0,93
1,07
0,94
0,99
0,97
0,99
1,02
0,97
0,97
0,91
1,05
0,92
0,95
1,03
0,94
1,02
0,99
1,06
0,96
0,98
0,96
1,06
0,97
1,00
0,97
1,01
1,02
1,06
0,92
1,02

Średnia
2009-2011
(w %)
10,41
13,15
10,95
9,70
12,37
11,75
14,97
10,94
15,38
14,32
20,42
11,70
11,80
14,67
12,89
12,20
11,78
12,70

Źródł o: opracowanie własne na podstawie: http://www.rsg.pl, http://www.mf.gov.pl/web/wp/dlug-publiczny/publikacje/strategie-zarzadzania-dlugiem; http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/; http://www.bankier.pl/fo/
kredyty/components/elw/index.html [15.01.2013].

Wykres 3. Wartości średnie WACC dla wszystkich sektorów niefinansowych
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Wykres 4. Odchylenie standardowe WACC poszczególnych sektorów od wartości średniej
dla wszystkich sektorów niefinansowych
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Źródło: jak przy tab. 1.

lejnych latach badanego okresu. Rok 2010 wywołał obniżenie WACC o 0,42 p.p.
natomiast w 2011 r. średnia cena za kapitały wzrosła o 0,11 p.p.
Do oceny poziomu ryzyka w finansach stosuje się miary zmienności (rozproszenia). Mierzą one stopień zróżnicowania jednostek zbiorowości pod względem
badanej cechy. Jedną z najczęściej stosowanych miar zmienności jest odchylenie
standardowe. Mierzy ono rozproszenie i przyjmuje wartości nieujemne3. Informu3

T. Dudycz, Analiza finansowa, Wyd. AE, Wrocław 1999, s. 85.
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je o tym, jakie jest przeciętne odchylenie możliwych wyników od wyniku oczekiwanego, którym może być np. wartość średnia4. Wykres 4 zawiera wyliczone dla
poszczególnych sektorów odchylenie standardowe średnioważonego kosztu kapitału w stosunku do wartości średniej dla wszystkich sektorów niefinansowych.
Najbardziej ryzykownym sektorem z odchyleniem standardowym ponad 4 p.p.
okazał się sektor lekki. Zmiennością wyższą od 1 p.p. cechowały się sektory: budowlany, deweloperski, drzewny, farmaceutyczny, handlowy oraz hotele i restauracje. Najmniej ryzykownym sektorem był sektor motoryzacyjny z odchyleniem
0,21 p.p.

2. Rentowność sektorów niefinansowych
W praktyce gospodarczej poziom rentowności mierzony jest relacją zysku
(netto, brutto, operacyjnego, rezydualnego itp.) do wielkości poniesionych kosztów, zaangażowanych kapitałów lub osiągniętych przychodów ze sprzedaży.
Relacja zysku netto do zaangażowanych kapitałów nazywana jest rentownością
finansową, a do jej pomiaru wykorzystuje się najczęściej wskaźnik rentowności
kapitałów własnych (WRKW), opisany we wzorze 3:
WRKW =

netto
( średni stanzysk
) × 100
kapitału własnego

(3)

Informuje on o tym, ile każda umowna jednostka pieniężna zaangażowana
przez właścicieli jest w stanie wypracować czystego zysku netto. Im wartość
wskaźnika WRKW jest wyższa, tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, a konkretnie jego właścicieli5.
Do pomiaru rentowności finansowej można również wykorzystać informację
o zysku rezydualnym (ZR), którego sposób kalkulacji przedstawia wzór 46:
ZR = ZO × (1 – T) – KC × WACC		
(4)
gdzie:
ZO – zysk operacyjny przed opodatkowaniem osiągnięty za dany okres,
KC – kapitał całkowity zainwestowany na początku okresu.
Na podstawie zysku rezydualnego można konstruować wskaźnik rentowności
rezydualnej wyrażony wzorem 5:
S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. AE,
Wrocław 1997, s. 62.
5
M. Sierpińska, T. Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów
i przypadków, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 104.
6
J. Jaworski, Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa
2010, s. 472.
4
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WRR =

rezydualny
( zysk
) × 100
kapitał własny

(5)

Opisane miary rentowności dla sektorów niefinansowych w latach 2009-2011
przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Średnie arytmetyczne wartości wskaźników rentowności kapitałów własnych
i wskaźników rentowności rezydualnej w sektorach niefinansowych w latach 2009-2011 (w %)
Sektor
Budownictwo
Chemiczny
Deweloperski
Drzewny
Elektromaszynowy
Energetyka
Farmaceutyczny
Handel
Hotele i restauracje
Informatyka
Lekki
Mat. budowlanych
Media
Metalowy
Motoryzacyjny
Paliwowy
Spożywczy
Telekomunikacja

WRKW
14,97
11,51
0,00
3,70
7,68
8,98
–12,42
–7,36
3,23
7,64
–20,35
6,61
11,15
29,20
9,65
8,68
15,98
7,64

WRR
–18,19
–13,49
–22,20
–17,35
–13,04
–8,45
–33,85
–32,91
–18,39
–12,20
–21,00
–13,11
–8,20
6,26
–9,12
–15,30
–3,47
–13,84

Źródło: jak przy tab. 1.

Średnie w trzyletnim okresie wartości wskaźnika rentowności kapitałów własnych w 15 na 18 sektorów przyjmują wartości dodatnie. Bezkonkurencyjny jest
sektor metalowy z wartością wskaźnika bliską 30%. Rentownością wyższą niż
10% cechowały się sektory: budowlany, chemiczny, medialny i spożywczy. Deficytowość finansową wykazały sektory: farmaceutyczny, handlowy i lekki (z najgorszym wynikiem przekraczającym –20%).
Tylko sektor metalowy może pochwalić się dodatnią wartością wskaźnika
rentowności rezydualnej. Pozostałe sektory cechuje deficytowość rezydualna.
Najgorsze średnie w trzyletnim okresie wartości wskaźnika odnotowały sektory
farmaceutyczny i handlowy.
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3. Efekt dźwigni finansowej w sektorach niefinansowych
Zjawisko dźwigni finansowej dotyczy wpływu kapitałów obcych na rentowność kapitałów własnych mierzoną opisanym wyżej wskaźnikiem WRKW. Pozytywny efekt dźwigni finansowej zachodzi wtedy, gdy wprowadzone do struktury
kapitałów przedsiębiorstwa kapitały obce wywołują poprawę rentowności kapitałów własnych7. Do pomiaru efektu dźwigni finansowej wykorzystuje się stopień
dźwigni (DFL), którego wartość można obliczyć ze wzoru 68:
DFL =

%∆ WRKW
%∆ ZO

(6)

gdzie :
%∆ WRKW – procentowa zmiana wskaźnika rentowności kapitału własnego,
%∆ ZO    – procentowa zmiana zysku operacyjnego przed opodatkowaniem.
Tabela 3. Efekt dźwigni finansowej w sektorach niefinansowych
Sektor
Budownictwo
Chemiczny
Deweloperski
Drzewny
Elektromaszynowy
Energetyka
Farmaceutyczny
Handel
Hotele i restauracje
Informatyka
Lekki
Mat. budowlanych
Media
Metalowy
Motoryzacyjny
Paliwowy
Spożywczy
Telekomunikacja

2009
negatywny
pozytywny
pozytywny
pozytywny
negatywny
negatywny
negatywny
pozytywny
negatywny
negatywny
negatywny
pozytywny
negatywny
negatywny
negatywny
negatywny
negatywny
pozytywny

2010
pozytywny
negatywny
negatywny
negatywny
negatywny
negatywny
pozytywny
pozytywny
negatywny
negatywny
negatywny
negatywny
negatywny
negatywny
negatywny
negatywny
pozytywny
pozytywny

2011
negatywny
negatywny
pozytywny
pozytywny
negatywny
negatywny
negatywny
pozytywny
negatywny
negatywny
negatywny
negatywny
negatywny
negatywny
negatywny
pozytywny
negatywny
negatywny

Źródł o: opracowanie własne na podstawie: http://www.rsg.pl [5.01.2013].

W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011, s. 188.
B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 2007, s. 109.
7
8
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Jeżeli DFL jest większy od wskaźnika KC/KW, to mamy do czynienia z ujemnym efektem dźwigni finansowej, natomiast gdy jest większy od 1, ale mniejszy
od wskaźnika KC/KW, to efekt dźwigni finansowej jest dodatni9. Rodzaj efektu
dźwigni finansowej w sektorach niefinansowych w Polsce w latach 2009-2011
przedstawia tabela 3.
W 8 sektorach (elektromaszynowy, energetyczny, hotele i restauracje, informatyczny, lekki, medialny, metalowy i motoryzacyjny) w każdym z badanych
okresów występował ujemny efekt dźwigni finansowej. Tylko w sektorze handlowym w trzech badanych latach dźwignia finansowa działała pozytywnie na rentowność kapitałów własnych. Najwięcej sektorów odczuło dodatni efekt dźwigni
w 2009 r. (6 sektorów), a najmniej w 2011 r. (4 sektory).

Zakończenie
Najwyższy w badanym trzyletnim okresie średni poziom zadłużenia przekraczający 60% wystąpił w sektorach: budowlanym, handlowym i drzewnym, natomiast najniższy poziom wykorzystania kapitałów obcych cechował sektor lekki
(13%). Z obserwacji wartości średniej zadłużenia dla wszystkich sektorów w kolejnych latach badanego okresu wynika, że najniższy poziom zadłużenia wszystkich sektorów miał miejsce w 2010 r., a najwyższy w 2011 r.
Analiza średnioważonego kosztu kapitału pokazała, że najwięcej w badanym
trzyletnim okresie płaciły za swoje kapitały przedsiębiorstwa z sektorów: lekkiego, farmaceutycznego, informatycznego, metalowego oraz hoteli i restauracji. Najmniej za źródła finansowania swojego majątku płaciły przedsiębiorstwa
z sektora drzewnego. Indeksy dynamiki WACC wskazują na dużą zależność kosztu kapitału od cyklu koniunkturalnego. Poprawa koniunktury w 2010 r. wywołała obniżenie WACC aż w 15 na 18 badanych sektorów, natomiast 2011 r. aż
w 11 sektorach spowodował ponowne wzrosty WACC.
Do pomiaru ryzyka wykorzystano odchylenie standardowe WACC poszczególnych sektorów od wartości średniej dla wszystkich sektorów. Sektorem o największej zmienności WACC i tym samym najbardziej ryzykownym okazał się
sektor lekki, a najmniej ryzykownym – sektor motoryzacyjny.
Średnie w trzyletnim okresie wartości wskaźnika rentowności kapitałów własnych w 15 na 18 sektorów przyjmowały wartości dodatnie. Najwyższe wartości
wskaźnika osiągał sektor metalowy (prawie 30%). Rentownością wyższą niż 10%
cechowały się sektory: budowlany, chemiczny, medialny i spożywczy. Deficytowość finansową wykazywały sektory: farmaceutyczny, handlowy i lekki. Tylko
sektor metalowy mógł pochwalić się dodatnią wartością wskaźnika rentowności
9

T. Dudycz, op. cit., s. 116.
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rezydualnej. Pozostałe sektory cechowała deficytowość rezydualna. Najgorsze
średnie w trzyletnim okresie wartości wskaźnika odnotowały sektory farmaceutyczny i handlowy.
W 8 sektorach (elektromaszynowy, energetyczny, hotele i restauracje, informatyczny, lekki, medialny, metalowy i motoryzacyjny) w każdym z badanych
okresów występował ujemny efekt dźwigni finansowej. Tylko w sektorze handlowym we wszystkich trzech badanych latach dźwignia finansowa działała pozytywnie na rentowność kapitałów własnych. Najwięcej sektorów odczuło dodatni
efekt działania dźwigni w 2009 r. (6 sektorów), a najmniej w 2011 r. (4 sektory).
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The cost and the structure of capital versus profitability
of non-financial sectors in Poland over the years 2009-2011
Summary. The paper aims at comparing financial profitability of non-financial sectors in Poland measured by means of net profit and residual profit. As the structure and the cost of capital
decide about the profitability level, the paper also attempts to analyze the level of debt and the
weighted average cost of capital. The paper also assesses a financial risk of particular sectors by
applying a standard deviation. The comparison of operational profitability of assets and interest of
borrowed capital leads to establishing the type of leverage effect in particular non-financial sectors.
Key words: cost of capital, financial and residual profitability
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Zdolność miast na prawach powiatu
do zaciągania zobowiązań a zmiana limitu długu
jednostek samorządu terytorialnego

Streszczenie. Celem artykułu jest określenie skutków zastosowania nowego limitu długu jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzonego ustawą o finansach publicznych z 2009 r., na
zdolność miast na prawach powiatu do zaciągania zobowiązań. Analizy obejmują lata 1999-2011
lub 2007-2011. Na ich potrzeby określone zostały limity długu dla miast na prawach powiatu zgodnie ze starą i nową formułą. W efekcie ustalono, iż w 2007 r. nowy limit długu nie zmieniłby ich
formalnej zdolności do zaciągania zobowiązań, w latach 2008-2010 zwiększyłby ją, a w 2011 r.
zmniejszyłby. Jednak ze względu na częściowe tylko wykorzystywanie przez miasta na prawach
powiatu limitów długu obserwowana zmiana formalnej zdolności kredytowej nie miałaby w ujęciu
całego sektora wpływu na korzystanie przez miasta na prawach powiatu ze zobowiązań.
Słowa kluczowe: zdolność miast na prawach powiatu do zaciągania zobowiązań, limit długu
miast na prawach powiatu

Wstęp
Nowa ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. wprowadziła zasady limitowania długu jednostek samorządu terytorialnego, które po pięcioletnim
vacatio legis zaczną obowiązywać w 2014 r. Zgodnie z nowymi przepisami limit
długu gmin, powiatu i województw samorządowych będzie zindywidualizowany i uzależniony od zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
sald operacyjnych, dochodów ze sprzedaży majątku oraz dochodów w trzech poprzednich latach budżetowych1. Tym samym przestaną obowiązywać limity długu
1

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
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wprowadzone ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zgodnie
z którymi dług gminy, powiatu i województwa nie może przekroczyć na koniec
roku budżetowego poziomu 60% dochodów zrealizowanych, a kwota obsługi zadłużenia w roku budżetowym nie może być wyższa od 15% ich planowanych
dochodów2.
Celem artykułu jest określenie zmian w poziomie i strukturze długu miast
na prawach powiatu w latach 1999-2011 oraz określenie skutków zastosowania
nowego limitu długu jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzonego ustawą o finansach publicznych z 2009 r., na zdolność miast na prawach powiatu do
zaciągania zobowiązań. Analizy obejmują lata 1999-2011, czyli okres, w którym
jednostki samorządu terytorialnego funkcjonowały w trzech formach. Ze względu na ograniczony dostęp do danych część z nich została zaprezentowana dla lat
2007-2011.
Przedmiotem analiz jest gospodarka finansowa sektora miast na prawach powiatu w obszarze zaciągania zobowiązań. W pracy zastosowano analizę wskaźnikową i proste metody statystyczne. Uzyskane wyniki oraz sformułowane wnioski
mają charakter ogólny i dotyczą sektora miast na prawach powiatu, nie są więc
oceną sytuacji poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Analizy pozwalają na ocenę sytuacji miast na prawach powiatu w zakresie ich zdolności
kredytowej po wprowadzeniu zmian limitu długu w ujęciu sektorowym oraz na
tle sytuacji całego sektora jednostek samorządu terytorialnego.

1. Zadłużenie miast na prawach powiatu w latach 1999-2011
Od 1999 r., czyli od pierwszego roku funkcjonowania miast na prawach powiatu (poza latami 2001 i 2011), wszystkie te jednostki korzystały ze zwrotnych
źródeł finansowania. W 1999 r. dług miast na prawach powiatu stanowił 38,5%
długu jednostek samorządu terytorialnego. W następnych latach udział ten utrzymywał się na poziomie ponad 40%, w 2002 r. osiągnął maksymalny poziom 52%
i w 2011 r. spadł do 42,7%. Jednocześnie (poza 2007 r., poprzedzającym nowy
okres programowania na lata 2008-2013) poziom zadłużenia sektora miast na prawach powiatu wzrastał (tabela 1).
Osiągnięta w latach 1999-2011 przez miasta na prawach powiatu dynamika długu była skutkiem zrealizowanych przez nie sald budżetowych, które poza
2007 r. miały charakter deficytowy. W 1999 r. budżety miast na prawach powiatu
zamknęły się zbiorczo deficytem w kwocie 573,347 mln zł, przy czym nadwyżkę budżetową na łączną kwotę 157,027 mln zł osiągnęły 22 jednostki (33,8%
ich ogólnej liczby), a deficyt budżetowy wystąpił w 43 spośród nich i wyniósł
2

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
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Tabela 1. Dług miast na prawach powiatu w latach 1999-2011
Lata
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Liczba
miast
65
65
61
66
65
65
65
65
65
65
65
65
64

Udział miast w ogólnej
liczbie (w %)
100,00
100,00
94,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
98,50

Poziom długu miast
(w mln zł)
2 385,37
3 761,80
5 209,38
7 994,90
8 791,31
9 511,34
10 415,49
11 296,20
11 258,69
12 775,29
18 729,82
23 437,52
28 074,90

Dynamika długu miast
(w %) (rok tn /rok tn –1) × 100
–
157,70
138,48
153,47
109,96
108,19
109,51
108,46
99,67
113,47
146,61
125,13
119,80

Źródł o: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdania z wykonania budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 1999-2011. Załączniki, MF, www.mofnet.gov.pl [1.07.2012]; Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w l. 2006-08; Strategia zarządzania długiem sektora finansów
publicznych w l. 2008-10; Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w l. 2009-11; Strategia
zarządzania długiem sektora finansów publicznych w l. 2011-14, www.mf.gov.pl [1.07.2012]; Sprawozdania
z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetów przez jednostki w l. 1999-2009, www.
rio.gov.pl [1.05.2012].

730,374 mln zł3. W 2007 r. poziom ich długu obniżył się, a łączne saldo ich budżetów miało charakter nadwyżki i wynosiło 996,312 mln zł4. W 2011 r. z kolei deficyt sektora wyniósł 4650,697 mln zł, przy czym nadwyżką zamknęło się
10 budżetów (15,4% ich ogólnej liczby) i łącznie jej wartość wyniosła 173,572
mln zł, natomiast deficytem zamknęło się 55 budżetów, a jego wartość wyniosła
4824,269 mln zł5.
W okresie 2000-2011 udział zadłużonych miast na prawach powiatu w liczbie
zadłużonych jednostek samorządu terytorialnego utrzymywał się na podobnym
poziomie, nieprzekraczającym 2,81% w 2000 r. i 2,84% w 2011 r., a jednocześnie
wzrastał udział długu miast na prawach powiatu w kwocie długu całego sektora
3
Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek
samorządu terytorialnego w roku 1999. Załącznik, MF, www.mofnet.gov.pl [27.03.2012].
4
Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek
samorządu terytorialnego w roku 2007. Załącznik, MF, www.mofnet.gov.pl [1.07.2012].
5
Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek
samorządu terytorialnego w roku 2011. Załącznik, MF, www.mofnet.gov.pl [1.07.2012]; Por. M. Poniatowicz, Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie kryzysu finansów publicznych, „Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu” (Finanse samorządu terytorialnego) 2011, nr 21.
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Tabela 2. Wskaźnik zadłużenia miast na prawach powiatu* w latach 1999-2011

Lata
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Poziom długu
na 1 zadłużoną jednostkę
samorządu terytorialnego
(w mln zł)
2,67
3,49
4,67
5,83
6,15
6,80
7,92
9,23
11,32
10,82
15,13
20,09
28,53

Poziom długu
na 1 zadłużone miasto
na prawach powiatu
(w mln zł)
36,70
57,87
85,40
121,14
135,25
146,33
160,24
173,79
173,21
196,54
288,15
360,57
438,67

Wskaźnik relatywnego
zadłużenia miast
na prawach powiatu*
13,74
16,58
18,29
20,78
21,99
21,52
20,23
18,83
15,30
18,16
19,05
17,95
15,36

* Relacja długu przypadającego na jedno zadłużone miasto na prawach powiatu do długu przypadającego
na jedną zadłużoną jednostkę samorządu terytorialnego.
Źródło: jak przy tab. 1.

od poziomu 38,5% w 2000 r. do 42,7% w 2011 r.6, przy czym najwyższy udział
w długu samorządowym miasta na prawach powiatu osiągnęły w 2002 r. (52,5%).
Od tego roku dług miast na prawach powiatu stanowi największą część długu samorządowego. Tym procesom towarzyszyły również zmiany poziomu zadłużenia
przypadającego na jedno miasto na prawach powiatu (tabela 2).
W analizowanym okresie poziom zadłużenia przypadającego na jedno miasto na prawach powiatu, które korzystało ze zwrotnych źródeł finansowania, był
na poziomie znacznie wyższym od zadłużenia jednej jednostki samorządu terytorialnego, tj. w latach 2002-2005 na poziomie ponad 20-krotnie wyższym. Do
tego rokrocznie średni poziom długu miast na prawach powiatu wzrastał (poza
2007 r.), a w okresie od 1999 r. do 2011 r. wzrósł 12-krotnie.

2. Limity długu jednostek samorządu terytorialnego
obowiązujące do 2013 r.
Przepisy obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych z 28 sierpnia
2009 r. istotnie zmieniły zasady limitowania długu jednostek samorządu terytoSprawozdania z wykonania budżetu państwa. Informacje o wykonaniu budżetów jednostek
samorządu terytorialnego w latach 1999-2011. Załączniki, MF, www.mofnet.gov.pl [1.07.2012].
6
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rialnego7. Prawo do zaciągania zobowiązań do poziomu 60% dochodów oraz limit obsługi zadłużenia stanowiący 15% planowanych dochodów każdej jednostki
samorządu terytorialnego od 2014 r. zostaną zastąpione jednym wskaźnikiem,
który ma eliminować wady rozwiązań funkcjonujących zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r.8 Wadą limitu 60% dochodów jest sposób
jego określania ex post oraz formalny charakter, a nie oparty na ekonomicznej
zdolności każdej indywidualnej jednostki samorządu terytorialnego do spłaty długu. Dodatkowo oba limity zostały oparte na tylko jednym parametrze, którym jest
poziom dochodów, a na zdolność do zaciągania zobowiązań nie mają również
wpływu efekty działalności operacyjnej i majątkowej9.
W latach 1999-2011 łączne zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego
w relacji do ich dochodów było na poziomie niższym od 60%. Najniższy poziom
długu był realizowany w latach 1999-2001, najwyższy – w latach 2010 i 2011,
a przez pozostałe lata dług utrzymywał się na poziomie ok. 20%10. Jednocześnie
poziom wykorzystania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego,
mierzony relacją poziomu zadłużenia do 60% dochodów, był najwyższy w ostatnich 3 latach i istotnie przyrastał – w 2009 r. o 29% w stosunku do roku poprzedniego, a w następnych latach odpowiednio o 30% i 13,5% (tabela 3).
Podobnie jak w przypadku długu całego sektora jednostek samorządu terytorialnego, również dług sektora miast na prawach powiatu w całym analizowanym
okresie był na poziomie niższym od 60% ich dochodów, przy czym najwyższy
poziom tego wskaźnika przypadał na lata 2009-2011. Ponadto stopień wykorzystania przez nie zdolności kredytowej był najwyższy w ostatnich 3 latach i w tym
okresie znacznie przyrastał – w 2009 r. o 44% w stosunku do poprzedniego,
a w kolejnych latach odpowiednio o 17% i 13%. Wskaźnik zadłużenia powiatów
grodzkich oraz poziom jego wykorzystania były wyższe od odpowiednich miar
określonych dla całego sektora (tabela 4).
Miasta na prawach powiatu 60-proc. limit długu wykorzystywały w stopniu
znacznie wyższym od średniego poziomu przypadającego na jedną jednostkę samorządu terytorialnego – od 22% do 46% (tabela 5).
7
Ustawa z 2005 r. o finansach publicznych, art. 79, 82-86; ustawa z 2009 r. o finansach publicznych, art. 86, 89-94.
8
Ustawa z 2005 r. o finansach publicznych, art. 170.
9
W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że limit długu na poziomie 60% dochodów własnych nie indywidualizował zdolności gmin do zadłużania się. Por. P. Borszowski, R. Kowalczyk,
Wybrane zmiany w ustawie o finansach publicznych dotyczące jednostek samorządu terytorialnego,
w: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, red. L. Patrzałek, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2010, s. 26.
10
B. Filipiak, Ocena procedur zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego
w świetle utrzymania płynności finansowej, w: Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2011, s. 434.
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Tabela 3. Limit zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2011
Lata
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

60% dochodów
(w mln zł)
38 932,75
43 565,71
47 756,79
48 020,33
47 484,27
54 902,39
61 747,13
70 224,13
78 828,12
85 541,39
92 905,48
97 677,95
102 785,48

Dług/dochody
(w %)
9,54
12,91
15,41
19,19
21,83
20,88
20,58
21,32
19,70
20,18
26,02
33,80
38,40

Dług/60% dochodów
(w %)
15,89
21,52
25,69
31,98
36,38
34,80
34,30
35,53
32,83
33,64
43,37
56,40
63,97

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdania z wykonania budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 1999-2011. Załączniki, MF, www.mofnet.gov.pl [1.07.2012].

Tabela 4. Limit zadłużenia miast na prawach powiatu w latach 1999-2011
Lata
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

60% dochodów
(w mln zł)
11 632,92
13 059,83
14 200,27
14 787,85
16 450,05
19 052,25
21 761,88
24 591,52
28 124,06
29 666,29
30 196,50
32 331,35
34 115,87

Dług/dochody
(w %)
12,30
17,28
22,01
32,44
32,07
29,95
28,72
27,56
24,02
25,84
37,22
43,50
48,50

Dług/60% dochodów
(w %)
20,51
28,80
36,69
54,06
53,44
49,92
47,86
45,94
40,03
43,06
62,03
72,50
82,30

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdania z wykonania budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 1999-2010. Załączniki, MF, www.mofnet.gov.pl; Sprawozdanie z działalności
regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2011 r.,
Krajowa Rada RIO, Warszawa 2012, www.rio.gov.pl [1.07.2012].

Wraz z końcem 2013 r. przestanie obwiązywać również drugie ograniczenie
długu jednostek samorządu terytorialnego, którym jest limit obsługi zadłużenia.
Zgodnie z nim środki przeznaczane na spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z od-
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Tabela 5. Wskaźnik relatywnego wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego
oraz miasta na prawach powiatu limitu długu w latach 1999-2011 (w %)
Lata
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Dług jednostki samorządu
terytorialnego/60% dochodów
tej jednostki (1)
15,89
21,52
25,69
31,98
36,38
34,80
34,30
35,53
32,83
33,64
43,37
56,40
63,97

Dług miast na prawach powiatu/
60% dochodów miast
na prawach powiatu (2)
20,51
28,80
36,69
54,06
53,44
49,92
47,86
45,94
40,03
43,06
62,03
72,50
82,30

(2)/(1)
1,29
1,34
1,43
1,69
1,47
1,43
1,40
1,29
1,22
1,28
1,43
1,29
1,46

Źródł o: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdania z wykonania budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 1999-2011. Załączniki, MF, www.mofnet.gov.pl [1.07.2012].

Tabela 6. Poziom środków przeznaczanych na obsługę zadłużenia*
przez jednostki samorządu terytorialnego oraz miasta na prawach powiatu
w relacji do ich dochodów planowanych w latach 2007-2011 (w %)
Lata
2007
2008
2009
2010
2011**

Jednostki samorządu terytorialnego
4,8
4,3
4,5
5,9
9,4 (6,2)

Miasta na prawach powiatu
4,9
5,0
5,0
6,5
10,2 (7,3)

* wskaźnik obsługi zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego jest zgodny z ustawą z 2005 r. o finansach
publicznych, art. 169, ust. 3; ** ze względu na brak danych wskaźnik został policzony z uwzględnieniem wartości
nominalnej niewymagalnych i wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu
sprawozdawczego oraz bez uwzględnienia potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji
(wielkość w nawiasie), co oznacza, że rzeczywista wartość wskaźnika jest zawarta pomiędzy zaprezentowanymi wielkościami.

Źródł o: jak przy tab. 5.

setkami, na wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem oraz
na potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie
mogą przekroczyć 15% dochodów planowanych na dany rok budżetowy11.
11

Ustawa z 2005 r. o finansach publicznych, art. 169, ust. 3.
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W latach 2007-2011 jednostki samorządu terytorialnego łącznie oraz miasta
na prawach powiatu, również w ujęciu sektorowym, swoje prawo do zaciągania zobowiązań określone limitem obsługi zadłużenia, podobnie jak w przypadku
60-proc. limitu długu, wykorzystały tylko częściowo. Ponadto w każdym z analizowanych lat wskaźnik obsługi długu dla sektora miast na prawach powiatu był
wyższy od odpowiedniego wskaźnika dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2010 i 2011 jego wykorzystanie istotnie wzrosło (tabela 6).
W całym pięcioletnim okresie najwięcej środków na obsługę długu przeznaczały
miasta na prawach powiatu, a najmniej województwa samorządowe12.

4. Limit długu jednostek samorządu terytorialnego
obowiązujący od 2014 r.
Wraz z początkiem 2014 r. przestaną obowiązywać zasady limitowania długu
jednostek samorządu terytorialnego wprowadzone ustawą o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., czyli wspomniane wcześniej: 60-proc. limit długu
i 15-proc. limit obsługi zadłużenia. Możliwość korzystania przez gminy, powiaty i województwa samorządowe z prawa do finansowania działalności środkami
zwrotnymi będzie określana wskaźnikiem opartym o relację nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku do łącznej kwoty dochodów, określanych dla 3 poprzednich lat budżetowych. Tak ustalona wielkość będzie stanowiła
maksymalny poziom środków, jakie w roku budżetowych jednostka samorządu
terytorialnego będzie mogła przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, odsetki od długu, dyskonto od papierów wartościowych oraz spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji13. Nowy
limit długu w większym stopniu od stosowanych obecnie rozwiązań uwzględnia
indywidualną sytuację poszczególnych jednostek, a tym samym ich zdolność do
regulowania zobowiązań14. Wadą nowego rozwiązania jest to, iż w dalszym ciągu podstawą określenia dopuszczalnej kwoty długu będą dane historyczne oraz
uwzględnianie w formule limitu długu dochodów ze sprzedaży majątku, których
nie cechuje stałość i powtarzalność, a ich zasoby są ograniczone15.
Zestawienie hipotetycznego poziomu nowego wskaźnika długu oraz aktualnie obowiązującego limitu obsługi zadłużenia pozwala określić, jak wprowadzeSprawozdania z wykonania budżetów...
Ustawa z 2009 r. o finansach publicznych, art. 243.
14
P. Borszowski, R. Kowalczyk, op. cit., s. 27. Por. M. Wiśniewski, Nowe podejście do limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, w: Dylematy i wyzwania finansów
publicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2010, nr 141, s. 336-346; Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetów przez
jednostki samorządu terytorialnego w 2011 r., Krajowa Rada RIO, Warszawa 2012, s. 173.
15
Sprawozdanie z działalności regionalnych izb..., s. 153, 196; B. Filipiak, op. cit, s. 434.
12
13
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nie nowej formuły limitu długu przekładałoby się w analizowanym okresie na
formalną zdolność kredytową jednostek samorządu terytorialnego. Nowy limit
długu, określony na podstawie danych z lat 2004-2011, zawierał się w przedziale
od 13,48% (w 2011 r.) do 18,63% (w 2009 r.). Jednocześnie w latach 2007-2010
poziom tego wskaźnika był wyższy od obecnie obowiązującego 15-proc. limitu
obsługi zadłużenia, a w 2011 r. niższy. Oznacza to, że jednostki samorządu terytorialnego mogłyby na obsługę długu przeznaczać wyższe kwoty: w 2007 r.
o 805,431 mln zł, w 2008 r. – o 3251,589 mln zł, w 2009 r. – o 5046,175 mln zł,
w 2010 r. – o 2429,111 mln zł, zaś w 2011 r. – o 3201,680 mln zł mniej (tabela 7).
Tabela 7. Poziom nowego limitu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
w latach 2007-2011

Lata

Nowy limit
długu*
(R+O/D)
(w %)

2007
2008
2009
2010
2011

15,44
17,67
18,63
16,84
13,48

Nowy limit
długu w ujęciu
kwotowym (iloczyn
nowego limitu długu
i dochodów ogółem)
(w mln zł)
20 285,10
25 191,94
28 847,15
27 447,50
23 090,34

Limit obsługi
zadłużenia
(15% dochodów
planowanych)
w ujęciu kwotowym
(w mln zł)
19 479,67
21 940,35
23 800,98
25 018,39
26 292,02

Poziom środków
faktycznie
przeznaczonych na
obsługę zadłużenia
w ujęciu kwotowym
(w mln zł)**
5 689,52
6 184,34
6 853,40
845,30
10 919,11

* dochody majątkowe jednostek samorządu terytorialnego to: 1) dotacje oraz środki otrzymane na inwestycje,
2) dochody ze sprzedaży majątku, 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ze względu na brak danych o dochodach ze sprzedaży majątku w sprawozdaniach RIO oraz MF, na potrzeby
obliczenia limitu długu jednostek samorządu terytorialnego według formuły zgodnej z ustawą o finansach publicznych
za dochody ze sprzedaży majątku zostały przyjęte dochody określane w sprawozdaniach RIO i MF jako „dochody
z majątku”. Są nimi wszystkie dochody majątkowe poza dotacjami na cele inwestycyjne. Ustawa z 2009 r. o finansach
publicznych, art. 243, ust. 1 i 2;
** poziom środków faktycznie przeznaczonych na obsługę zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego został
policzony zgodnie ustawą z 2005 r. o finansach publicznych. Prezentowane kwoty to wydatki na obsługę zadłużenia,
wydatki na kwoty płatności wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji, raty kredytów i pożyczek, spłata wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych oraz kwoty płatności wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji.
Ustawa z 2005 r. o finansach publicznych, art. 169, ust. 3.

Źródł o: jak przy tab. 5.

Nowy limit zadłużenia miast na prawach powiatu w latach 2007 i 2011 był
na nieco niższym poziomie od analogicznego wskaźnika obliczonego dla całego
sektora jednostek samorządu terytorialnego, zaś w latach 2008-2010 na poziomie wyższym. Jednocześnie w 2011 r. poziom obu wskaźników znacznie zmalał
– w przypadku miast na prawach powiatu o 33,5% i dla całego sektora o 25%.
W 2007 r. nowa formuła limitu długu określała zdolność kredytową miast na prawach powiatu na poziomie zbliżonym do wskaźnika obsługi zadłużenia stosowa-
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Tabela 8. Poziom nowego limitu zadłużenia dla miast na prawach powiatu
w latach 2007-2011

Lata

2007
2008
2009
2010
2011

Nowy limit
Nowy
długu w ujęciu
limit długu* kwotowym (iloczyn
(R+O/D)
nowego limitu długu
(w %)
i dochodów ogółem)
(w mln zł)
14,84
6964,66
18,55
9172,18
20,00
10 067,53
18,03
9714,55
13,61
7738,62

Limit obsługi
zadłużenia
(15% dochodów
planowanych)
w ujęciu kwotowym
(w mln zł)
6837,58
7299,70
7563,40
8199,13
8654,20

Poziom środków
faktycznie
przeznaczonych
na obsługę
zadłużenia*
(w mln zł)
2302,59
2485,85
2494,60
3409,55
4285,24

* obliczenia jak przy tab. 7.
Źródło: jak przy tab. 5.

nego obecnie, a w 2011 r. na niższym. Przy zastosowaniu nowej formuły limitu
długu w 2008 r. miasta na prawach powiatu mogłyby na obsługę zadłużenia przeznaczyć kwotę o 1872,473 mln zł wyższą, w 2009 r. – o 2504,128 mln zł wyższą,
w 2010 r. – o 1515,42 wyższą, a w 2011 r. – o 915,585 mln zł niższą (tabele 7 i 8).
Wyższa zdolność kredytowa miast na prawach powiatu w latach 2008-2010
i niższa w latach 2007 i 2011, jaką osiągnęłyby one przy zastosowaniu nowego
limitu długu, nie wpłynęłaby na ich faktyczną zdolność do korzystania z długu,
gdyż poziom środków przeznaczanych na obsługę zadłużenia był znacznie niższy
od poziomów maksymalnych wyznaczanych obecnie stosowanym limitem obsługi długu i jego nową formułą. W latach 2007 i 2008 środki przeznaczone na obsługę długu przez miasta na prawach powiatu stanowiły 34% kwoty maksymalnej,
w 2009 r. było to 33%, w 2010 r. – 41,6% i w 2011 r. – 49,5% (tabela 8)16.
W analizowanym okresie jednostki samorządu terytorialnego oraz miasta na
prawach powiatu w ujęciu sektorowym realizowały dodatnie salda operacyjne17.
W 3 pierwszych latach (2005-2007) i w 2011 r. jednostki samorządu terytorialnego w ujęciu sektorowym oraz sektor miast na prawach powiatu osiągnęły wyższą
dynamikę sald operacyjnych w stosunku do dynamiki dochodów (tabela 9), co
jest pozytywne dla ich zdolności do korzystania z długu. Jednocześnie średnioroczna dynamika nadwyżki operacyjnej jednostek samorządu terytorialnego wyPrzydatność sformułowanych wniosków jest ograniczona ze względu na to, że analizy bazują na danych historycznych, dochody majątkowe jednostek samorządu terytorialnego są wyczerpywalne i niestabilne, a do obliczenia nowego limitu długu na potrzeby analiz przyjęto łączną kwotę
dochodów własnych majątkowych, a nie – jak wynika z analizowanej formuły – kwotę dochodów
ze sprzedaży majątku.
17
Sprawozdania z wykonania budżetów...
16
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Tabela 9. Dynamika dochodów ogółem oraz nadwyżki operacyjnej
jednostek samorządu terytorialnego i miast na prawach powiatu w latach 2004-2011 (w %)

Lata
2005/04
2006/05
2007/06
2008/07
2009/08
2010/09
2011/10

Dynamika
Dynamika docho- Dynamika nadwyżDynamika
ki operacyjnej
nadwyżki
dów jednostek
dochodów miast
jednostek samorząoperacyjnej miast
samorządu
na prawach powiatu
du terytorialnego
na prawach powiatu
terytorialnego
(rok tn /rok tn –1) × 100
(rok tn /rok tn –1) × 100
(rok tn /rok tn –1) ×100 (rok tn /rok tn –1) × 100
112,47
128,62
114,22
142,89
113,73
129,83
113,00
137,18
112,25
140,12
114,36
194,89
108,52
95,45
105,48
83,45
108,61
65,76
101,79
45,96
105,14
82,16
107,07
74,49
105,23
202,0
105,52
127,16

Źródł o: jak przy tab. 5.

niosła 113,6%, a średnioroczna dynamika ich dochodów – 109,4%, w sektorze
miast na prawach powiatu było to odpowiednio: 104,8% i 108,7%18. Kontynuacja
trendów średniorocznej dynamiki w kontekście konstrukcji nowej formuły limitu
długu mającej funkcjonować od 2014 r. będzie oznaczać dla jednostek samorządu
terytorialnego łącznie poprawę ich zdolności kredytowej, a dla miast na prawach
powiatu – ograniczanie ich możliwości zaciągania zobowiązań19.

Zakończenie
Formalna zdolność jednostek samorządu terytorialnego do korzystania ze
środków zwrotnych zgodnie z nowym sposobem limitowania długu, jaki będzie
funkcjonować od 2014 r., w latach 2004-2010 byłaby większa od ich zdolności
Średnioroczna stopa wzrostu dochodów oraz nadwyżki operacyjnej została policzona metodą średniej geometrycznej.
19
Ze względu na ograniczony dostęp do informacji o dochodach ze sprzedaży majątku jednostek samorządu terytorialnego i województw samorządowych sformułowane wnioski zostały
oparte tylko na przyroście dochodów ogółem i nadwyżki operacyjnej. W 2011 r. w 103 jednostkach
samorządu terytorialnego dochody ze sprzedaży majątku nie pokrywały ujemnych sald budżetów
bieżących. Oznacza to, iż w tych jednostkach pierwszy składnik średniej formuły limitu spłaty zobowiązań na 2014 r. będzie ujemny. Na podstawie oceny projektów wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego i symulacji limitów zadłużenia, a także na podstawie
ich sprawozdań za lata 2009 i 2010 oraz planu za III kwartał 2011 r. ustalono, że 108 jednostek
samorządu terytorialnego (w 2010 r. 74) nie mogłoby w 2012 r. dokonywać żadnych spłat zobowiązań, ze względu na to, iż ich indywidualne limity relacji spłat zobowiązań z tytułu rat kapitałowych
oraz wykupu obligacji są ujemne. Dla 227 jednostek (8,1% ich ogólnej liczby, a w 2010 r. – 15,6%)
nowy sposób limitowania byłby korzystniejszy. Por. Sprawozdanie z działalności regionalnych
izb..., s. 196.
18
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kredytowej określonej wskaźnikiem obsługi zadłużenia, który jest obecnie stosowany, natomiast w 2011 r. byłaby niższa. Oznacza to w ciągu 7 pierwszych lat
zwiększenie zdolności kredytowej sektora samorządowego, a dla ostatniego roku
jej zmniejszenie.
Zastosowanie nowej formuły limitu długu w sektorze miast na prawach powiatu w 2007 r. nie zmieniłoby ich zdolności kredytowej, w latach 2008-2010
zwiększyłoby ją, a w 2011 r. zmniejszyłoby. Jednak ze względu na to, że obecny
limit obsługi zadłużenia, a także limit długu były w tym czasie zarówno przez
sektor jednostek samorządu terytorialnego, jak i sektor miast na prawach powiatu
wykorzystywane tylko częściowo, potencjalnie niższa lub wyższa zdolność kredytowa określona nowym limitem długu nie miałaby wpływu na zaciąganie przez
nie zobowiązań.
W latach 2005-2007 i 2011 jednostki samorządu terytorialnego i miasta na
prawach powiatu osiągnęły wyższy wskaźnik dynamiki nadwyżki operacyjnej
w stosunku do wskaźnika dynamiki ich dochodów. W całym okresie poddanym
analizie jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły wyższy wskaźnik średniorocznej dynamiki nadwyżki operacyjnej od wskaźnika średniorocznej dynamiki
dochodów. Jednocześnie miasta na prawach powiatu zanotowały niższy wskaźnik
średniorocznej dynamiki nadwyżki operacyjnej w stosunku do wskaźnika średniorocznej dynamiki dochodów. Utrzymanie tych tendencji w następnych latach
będzie oznaczać, że zdolność kredytowa jednostek samorządu terytorialnego będzie rosła, natomiast miast na prawach powiatu – będzie maleć.
Przeprowadzone analizy nie pozwalają jednak wnioskować o sytuacji poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego oraz miast na prawach powiatu.

Literatura
Adamiak J., Dług publiczny sektora finansów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2010, nr 141.
Borszowski P., Kowalczyk R., Wybrane zmiany w ustawie o finansach publicznych dotyczące jednostek samorządu terytorialnego, w: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego.
Zagadnienia wybrane, red. L. Patrzałek, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2010.
Filipiak B., Ograniczenia i uwarunkowania w zaciąganiu długu w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle zmian systemowych, w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2010, nr 141.
Jastrzębska M., Ograniczenia zadłużania jednostek samorządu terytorialnego w świetle spełnienia
przez Polskę kryteriów fiskalnych konwergencji, „Finanse Komunalne” 2009, nr 4.
Jerzmańska E., Nowa konstrukcja wskaźnika zadłużenia na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego Dolnego Śląska, „Finanse Komunalne” 2009, nr 1-2.
Kańduła S., Przybylska J., Wpływ nowej konstrukcji wskaźnika zadłużenia na możliwości zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego (na przykładzie gmin wchodzących
w skład powiatu poznańskiego), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2010, nr 141.

Zdolność miast na prawach powiatu do zaciągania zobowiązań...

297

Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa
2011.
Przybylska J., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w projekcie ustawy o finansach publicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” (Finanse 2009. Teoria i praktyka.
Finanse publiczne II) 2009, nr 547.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu
Skarbu Państwa, Dz. U. nr 252, poz. 1692.
Sekuła A., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie zmian ustawowych,
w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2010, nr 141.
Skorwider J., Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w nowych uregulowaniach
prawnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” (Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie) 2009, nr 546.
Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki
samorządu terytorialnego w latach 1999-2011, www.rio.gov.pl [1.07.2012].
Sprawozdania z wykonania budżetu państwa. Informacje o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2011. Załączniki, MF, www.mofnet.gov.pl [1.05.2012].
Strategie zarządzania długiem sektora finansów publicznych w l. 2006-08, www.mf.gov.pl [1.05.
2012].
Strategie zarządzania długiem sektora finansów publicznych w l. 2008-10, www.mf.gov.pl [1.05.
2012].
Strategie zarządzania długiem sektora finansów publicznych w l. 2009-11, www.mf.gov.pl [1.05.
2012].
Strategie zarządzania długiem sektora finansów publicznych w l. 2011-14, www.mf.gov.pl [1.05.
2012].
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
Wiśniewski M., Nowe podejście do limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2010, nr 141.

The ability of towns with poviat rights to incur liabilities
in the view of changes of debt thresholds
for territorial self-governments
Summary. The paper attempts to define the consequences of applying a new debt threshold of
territorial self-governmental units introduced pursuant to the Act on public finance from 2009 for the
ability of towns with poviat rights to incur liabilities. Years of 1999-2011 or 2007-2011 have been
analysed in this respect. For the purposes of the analyses debts thresholds for towns with poviat
rights are defined according to the old and the new formula. As a result, in 2007 a new debt threshold
would not change its formal ability to incur liabilities, over 2008-2010 it would increase it and in
2011 it would decrease it. Due to the fact that towns with poviat rights only partially use the limit of
debts, the observed change to the formal borrowing ability would not influence the use of liabilities
by towns with poviat rights in the entire sector.
Key words: ability of towns with poviat rights to incur liabilities, debt threshold for towns with
poviat right
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Australijskie wyścigi koni pełnej krwi angielskiej
jako element systemu regionalnego i globalnego

Streszczenie: Australijskie wyścigi konne to jeden największych systemów wyścigowych na
świecie, obok USA i Japonii. Szczególne znaczenie dla ich funkcjonowania ma odpowiednia organizacja podmiotów i instytucji krajowych oraz regionalnych, których efektywna współpraca wpływa
nie tylko na osiągane wyniki zootechniczne i gospodarcze w wymiarze kontynentalnym, ale także
przyczynia się do utrzymywania wysokiej pozycji na arenie światowej. Celem artykułu jest przedstawienie systemu wyścigów konnych, tworzonego przez jego uczestników na terytorium Australii,
oraz pozycji australijskich wyścigów w gospodarce światowej.
Słowa kluczowe: wyścigi konne, biznes koński, IFHA, sieć podmiotów wyścigów konnych

Wstęp
Pierwsze konie przybyły do Botany Bay w 1788 r. Ich głównym przeznaczeniem było realizowanie zadań transportowych – zarówno przemieszczanie ludzi, jak i dostarczanie ładunków. Wykorzystywane w rolnictwie, budownictwie
czy jako element systemu bezpieczeństwa współtworzyły wraz z ludźmi system
gospodarczy i społeczny. Konie do pracy na przełomie XVIII i XIX w. sprowadzano do Australii z południowej Afryki, Anglii i krajów arabskich. Wśród nich
było wiele osobników o ciekawych rodowodach, które stały się czynnikiem warunkującym obecny charakter systemu hodowlanego tego kontynentu. Ważnym
wydarzeniem hodowlanym i biznesowym była pierwsza aukcja koni rasowych
zorganizowana w 1805 r.
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Historia australijskich wyścigów konnych sięga 1810 r. W październiku tego
roku w Hyde Park, niedaleko Sydney, w związku z otwarciem nowego terenu handlowego odbyły się pierwsze oficjalne wyścigi, zorganizowane przez gubernatora
L. MacQuarie’a (1762-1824). Do dziś specyficzny stosunek społeczeństwa australijskiego do koni przekłada się na wyniki gospodarcze oraz system organizacji, instytucji i podmiotów, które tworzą jedną z najefektywniej funkcjonujących
sieci gospodarczych w ramach biznesu końskiego na świecie. Szczególne miejsce
w tym systemie zajmują wyścigi konne. Przykładem jednego z najbardziej znanych na świecie jest Melbourne Cup rozgrywany od 1861 r., który jest nie tylko
wydarzeniem sportowym, hodowlanym, ale również świętem narodowym (dniem
wolnym od pracy).
Wyścigi konne, zgodnie z ich pierwotną ideą, stanowią próbę dzielności koni.
Jej celem jest wybór najlepszych osobników danej rasy do ulepszania materiału
genetycznego – wyselekcjonowania najlepszych koni1. Swą popularność zawdzięczają jednak przede wszystkim stosunkowi emocjonalnemu, którego szczególnym
elementem są zakłady. Współczesne wyścigi tworzą warunki do funkcjonowania
wielu podmiotów gospodarczych w obszarach hodowli, produkcji, usług i przepływów informacji, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.
Szczególną rolę w kreowaniu sieci powiązań między uczestnikami tego subsystemu gospodarczego pełnią organizacje międzynarodowe i krajowe, które sprzyjają
internacjonalizacji i globalizacji różnych rodzajów wyścigów konnych oraz działalności z nimi związanych.
Celem artykułu jest przedstawienie systemu wyścigów konnych, tworzonego
przez jego uczestników na terytorium Australii, oraz pozycji australijskich wyścigów w gospodarce światowej.

1. Sieci podmiotów wyścigów konnych
Podstawową funkcją wyścigów konnych jest wybór spośród koni danej rasy
najlepszych osobników do ulepszania materiału genetycznego. Do najbardziej
pożądanych cech zaliczane są: siła, wytrzymałość i odporność, zdrowie oraz –
w przypadku koni wyścigowych pełnej krwi angielskiej – szybkość. W zależności
od warunków i rodzaju gonitw obowiązują różne systemy zasad i standardów
technicznych przy opracowaniu Programów wyścigowych2. Dlatego ważnym elementem kształtowania globalnego systemu wyścigowego są organizacje międzynarodowe, których zadania związane są z kreowaniem warunków rozwojowych
1
W. Pruski, J. Grabowski, S. Schuch, Hodowla koni, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze
i Leśne, Warszawa 2006, s. 478.
2
Jest to dokument zawierający warunki i zasady przeprowadzania poszczególnych gonitw
wraz z informacjami dotyczącymi koni, jeźdźców, trenerów i stajni wyścigowych.
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i popularyzacją wyścigów konnych oraz ich standaryzacją. Jako forma współpracy wielostronnej maja one duże znaczenie w rozwoju współpracy międzynarodowej i kształtowaniu właściwych relacji pomiędzy podmiotami gospodarki światowej, zwłaszcza podmiotami tworzącymi globalny system wyścigów konnych
w galopie.
Poza organizacjami międzynarodowymi istotną rolę w tworzeniu systemu regulacji wyścigów konnych odgrywają państwa oraz instytucje i organizacje państwowe. Organizacja systemów wyścigów konnych w poszczególnych krajach
jest pochodną przyjętego ustawodawstwa w obszarze zadań państwa i jednostek
mu podległych, w dziedzinach związanych przede wszystkim z organizacją hodowli i rozrodem zwierząt gospodarskich, a także zachowaniem bioróżnorodności
i dobrostanem zwierząt, jak również ze zrównoważonym rozwojem. Za realizację
zadań związanych z nadzorem państwa nad systemem wyścigów konnych odpowiada minister do spraw rolnictwa lub jego odpowiednik. W celu bieżącej koordynacji i kontroli funkcjonowania jednostek związanych z organizacją i realizacją
zadań w obszarze wyścigów konnych powołuje się jednostki krajowe. Państwo
wpływa na system wyścigów konnych także poprzez współpracę z instytucjami
i organizacjami krajowymi. Ważną rolę odgrywa współpraca prowadząca do tworzenia polityki wsparcia i rozwoju nie tylko wyścigów, ale i innych działalności,
np. hodowlanej i edukacyjnej.
Szczególnym obszarem regulacji państwowych jest system zakładów. Są one
nie tylko elementem rozrywki towarzyszącej wyścigom konnym, ale generują
też znaczące przychody do budżetu państwa lub budżetów władz lokalnych. Najczęściej mają postać zakładów wzajemnych – totalizatora lub zakładów bukmacherskich. Prowadzenie tego typu działalności podlega koncesjonowaniu, którego
celem jest zapewnienie odpowiedniej kontroli i przeciwdziałanie przestępczości.
Poza opłatami koncesyjnymi i opodatkowaniem prowadzenia samej działalności
opodatkowaniu podlegają także wartości zakładów – suma wpłaconych stawek
oraz wygrane. Rozwój systemu transmisji danych sprawił, że grający mają możliwość uczestnictwa w grach liczbowych nie tylko w punktach naziemnych, ale
także poprzez systemy telefoniczne i internetowe.
Podstawowym podmiotem tworzącym system wyścigów konnych są tory wyścigowe3. Są to tereny zielone, najczęściej zlokalizowane w dużych miastach lub
na ich obrzeżach, wyposażone w infrastrukturę i tereny do prowadzenia działalności podstawowej – wyścigów konnych oraz wielu przedsięwzięć towarzyszących. Podmioty zarządzające torami wyścigowymi najczęściej zobowiązane są
do prowadzenia działalności kulturalno-sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej, w tym organizowania wyścigów konnych, prowadzenia stacjonarnego treM. Wincewicz-Bosy, Sieci podmiotów gospodarczych w biznesie końskim, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 174-179.
3
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ningu dla koni i organizowania imprez o charakterze sportowym. Do działalności
podstawowej zalicza się także organizowanie i prowadzenie działalności rekreacyjnej i aktywnego wypoczynku. Hipodromy prowadzą też działalność uboczną, polegającą na organizowaniu wystaw i aukcji, stacjonarnych zajęć dla dzieci
i młodzieży oraz grup zorganizowanych, imprez o charakterze festynów w trakcie
imprez sportowych i wyścigowych oraz imprez masowych i zamkniętych (np. firmowych). Do tego typu działalności trzeba też zaliczyć prowadzenie działalności
usługowej, w szczególności: wynajmowanie sprzętu mechanicznego, dzierżawienie pomieszczeń i wykorzystywanie posiadanych składników majątkowych na
inną działalność usługową, niekolidującą z działalnością podstawową. Poza sferą
hippiczną rozwijana jest działalność gastronomiczna i rozrywkowa oraz współpraca z jednostkami edukacyjnymi i naukowo-badawczymi. Dlatego warunkiem
koniecznym efektywnego funkcjonowania torów wyścigowych jest współpraca
z licznymi kooperantami.
Ze względu na specyfikę działalności w obszarze chowu koni niezbędne jest
stworzenie odpowiednich relacji z dostawcami, zapewniającymi prawidłowe
funkcjonowanie toru wyścigowego. Po stronie podmiotów, z którymi tory wyścigowe podejmują współpracę, należy wymienić: organizatorów zakładów i mass
media, wśród których coraz większą popularnością cieszą się media elektroniczne, zapewniające bieżący i tani dostęp do informacji. Ważnym elementem tego
systemu – ze względu na regulacje międzynarodowe – są laboratoria antydopingowe. Przeprowadzanie prób na doping jest obowiązkiem każdego organizatora
wyścigów zarejestrowanych w systemie międzynarodowym. Z uwagi na dużą
liczbę widzów wyścigi mają charakter masowy, dlatego wymagają zabezpieczenia zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. Powoduje to konieczność prowadzenia współpracy ze służbami medycznymi, ochroniarskimi (mienia i ludzi),
porządkowymi, a także strażą pożarną, miejską oraz policją.
Do podstawowych dóbr niezbędnych do właściwej realizacji przedsięwzięć
wyścigowych należy zaliczyć: podłoża, pasze, wyściółki, elementy małej architektury, software, hardware, maszyny i narzędzia gospodarskie, komponenty do
utrzymania terenów zielonych, materiały do napraw bieżących. Szczególną rolę
pełnią tu dostawcy pasz oraz materiału wyściółkowego. Biorąc pod uwagę sezonowość ich występowania, konieczne jest zawieranie kontraktów z odległymi
terminami dostaw. Choć wiele stajni posiada własne powierzchnie magazynowe,
niewiele z nich ma zapasy na cały sezon (do następnych żniw). Zapotrzebowanie
na pasze i różnego rodzaju wyściółki jest zmienne w czasie i wymaga stałych
kontaktów z licznymi dostawcami, zwłaszcza że zabezpieczenie odpowiednich
boksów, pasz i wyściółek jest obowiązkiem organizatora wyścigów.
Szczególne znaczenie mają dostawcy osprzętu jeździeckiego wyścigowego.
Odbiega on zdecydowanie od klasycznego wyposażenia jeźdźca i najczęściej jest
wykonywany na indywidualne zamówienie. Osobną grupą dostawców są produ-
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cenci ubioru dla ludzi. Na rynku istnieje wiele międzynarodowych marek odzieży,
które tworzą specjalne linie ubiorów dla osób związanych z końmi. Dla jeźdźców
szczególne znaczenie ma przynależność do klubów, które w porozumieniu z lokalnymi producentami odzieży kreują własne linie w kolorach klubowych. Posiadanie takiego ubioru jest elementem prestiżu. Również w przypadku „ubiorów”
dla koni można dokonać zakupów w sklepach jeździeckich, które oferują wszelkiego typu dobra potrzebne w biznesie końskim. Można je, podobnie jak ubiór
dla jeźdźca, zindywidualizować, składając zamówienie u lokalnego producenta.
Wśród usług niezbędnych do sprawnej i efektywnej działalności torów wyścigowych wymienia się usługi: administracyjne i informatyczne, finansowe i ubezpieczeniowe, drukarskie, weterynaryjne, kowalskie, sędziowskie, rymarskie, transportowe, gastronomiczne, hotelarskie, kulturalno-rozrywkowe, pralnicze, remontowe, krawieckie oraz wywozu nieczystości.
Angażowanie w funkcjonowanie wyścigów konnych wielu różnych podmiotów gospodarczych sprawia, że rozwój wyścigów w pozytywny sposób przekłada
się na rozwój całego systemu kooperacyjnego. Znajduje to nie tylko odzwierciedlenie w krajowych statystykach gospodarczych, związanych z wielkością i intensywnością generowanych przez nie przepływów, ale także we wzroście stopnia
internacjonalizacji wszystkich uczestników tego systemu.

2. Regulatorzy wyścigów konnych w Australii
Australijskie wyścigi konne to jeden z najbardziej rozwiniętych systemów
wyścigowych na świecie, obok USA i Japonii. Tworzą go przede wszystkim wyścigi w galopie koni pełnej krwi angielskiej (płaskie i przeszkodowe), wyścigi
koni w kłusie (kłusaki i inochodźce) oraz wyścigi koni arabskich. Głównym regulatorem tego systemu jest Minister Rolnictwa, Rybołówstwa i Leśnictwa (Federal
Department of Agriculture, Fisheries and Forestry – DAFF). Sprawuje on swą
funkcję poprzez system regulacji ustawowych oraz przy pomocy różnego typu
wyspecjalizowanych instytucji i organizacji.
Aktywną rolę państwa i rządu w kreowaniu warunków funkcjonowania oraz
tworzenia polityki rozwoju biznesu końskiego, a w szczególności wyścigów konnych, wzmacnia utworzony przy DAFF Komitet Konsultacyjny Biznesu Końskiego (Horse Industry Consultative Committee – IHCC). W skład IHCC wchodzą podmioty reprezentujące różne obszary australijskiego biznesu końskiego,
m.in.: Australijska Rada Biznesu Końskiego (Australian Horse Industry Council
– AHIC), Australijska Rada Wyścigowa (Australian Racing Board – ARB), Australijska Organizacja Wyścigów Konnych w Kłusie (Harness Racing Australia
Inc. – HRA), Australijskie Organizacja Weterynaryjna (Australian Veterinary
Association), Australijska Organizacja Jeździecka (Equestrian Australia), Austra-
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lijskie Stowarzyszenie Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej (Thoroughbred
Breeders Australia), Nowozelandzkie Stowarzyszenie Koni Rasowych (New Zealand Bloodstock Pty. Ltd.), Międzynarodowy Transport Koni Wyścigowych (International Racehorse Transport Pty. Ltd.), Crispin Bennett – Międzynarodowy
Transport Koni (Crispin Bennett International Horse Transport Pty. Ltd.), Werribee – Międzynarodowe Centrum Koni (Werribee International Horse Centre).
Poza funkcją konsultacyjną i reprezentowaniem interesów przedstawicieli środowisk tworzących system biznesu końskiego szczególnym obszarem aktywności
IHCC są działania na rzecz bezpieczeństwa biologicznego i dobrostanu zwierząt
oraz tworzenia warunków do rozwoju handlu końmi, a także promocji australijskich koni na świecie.
Nad całością systemu biznesu końskiego w Australii pieczę sprawuje Australijska Rada Biznesu Końskiego (Australian Horse Industry Council – AHIC)4.
Reprezentuje ona interesy wszystkich osób i podmiotów oraz koni będących
uczestnikami australijskiego systemu biznesu końskiego. Do podstawowych obszarów jej działalności można zaliczyć: dbanie o dobro i zdrowie koni, regulacje
systemu kwarantanny i współuczestnictwo instytucji państwowych w sytuacjach
nagłych zachorowań, promocję biznesu końskiego i podmiotów go tworzących,
prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej związanej z biznesem końskim
(zwłaszcza badań nad rozwojem koni, programami zdrowotnymi), dbanie o dobro
jeźdźców i powożących, stworzenie systemu wsparcia dla hodowców i właścicieli
koni, trzymanie pieczy nad odpowiedzialnym gospodarowaniem terenami zielonymi, współtworzenie i monitorowanie systemu legislacyjnego i administracyjnego związanego z biznesem końskim (w tym regulacji podatkowych), tworzenie
i zarządzanie właściwymi bazami danych oraz wymianą informacji pomiędzy
uczestnikami systemu biznesu końskiego. Swoją działalność Rada prowadzi przy
współpracy i w porozumieniu z Regionalnymi Radami Biznesu Końskiego (State
Horse Councils), będącymi jej odpowiednikami w ramach poszczególnych terytoriów i reprezentującymi interesy środowiska w stosunku do władz terytorialnych.
Jednym z efektów działalności AHIC jest stworzenie bazy danych koni i ich właścicieli (Horse Emergency Contact Database – HECD), która odgrywa szczególną
rolę w sytuacjach nagłych, związanych zwłaszcza z zagrożeniem bezpieczeństwa
i zdrowia. Rada współpracuje stale z Ministerstwem Rolnictwa, Rybołówstwa
i Leśnictwa (DAFF) oraz Australijską Organizacją Zdrowia Zwierząt (Animal
Health Australia – AHA).
W strukturze australijskiego biznesu końskiego szczególne miejsce zajmują
współpracujące z AHIC: Korporacja Badań i Rozwoju Obszarów Wiejskich (Rural Industries Research & Development Corporation), Australijska Organizacja
4

http://www.horsecouncil.org.au/ahic/index.cfm/about-us/ [25.04.2013].
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Zdrowia Zwierząt (Animal Health Australia) i Australijska Inspekcja ds. Kwarantanny (Australian Quarantine Inspection Service).
Korporacja Badań i Rozwoju Obszarów Wiejskich (Rural Industries Research
& Development Corporation – RIRDC) jest organem ustanowionym przez rząd
australijski na podstawie ustawy o badaniach i rozwoju w obszarze branż podstawowych i energii5. Miała ona stworzyć system inwestycji publicznych w obszarze badań i rozwoju szeroko rozumianego rolnictwa. Inwestycje realizowane
przez RIRDC mają na celu zwiększenie produktywności i rentowności działalności rolniczej, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Szczególnym
obszarem troski jest system relacji społecznych kreowany w ramach działalności
rolniczych. Dlatego też korporacja dba o rozwój wiedzy, która wspiera zrównoważone, wydajne i opłacalne technologie oraz przyczynia się do lepszego rozumienia zagadnień dotyczących funkcjonowania i rozwoju rolnictwa. Korporacja
jest jednym z głównych podmiotów finansujących badania naukowe związane
z wyścigami konnymi.
Szczególną funkcję w utrzymaniu bezpieczeństwa zdrowia zwierząt sprawuje Australijska Inspekcja ds. Kwarantanny (Australian Quarantine and Inspection Service – AQIS)6. Pełni ona rolę pierwszej linii obrony przed zagrożeniami
zewnętrznymi przybywającymi do Australii wraz ze zwierzętami i produktami
zwierzęcymi. Do jej zadań należy m.in. kontrola i egzekucja systemu regulacji
importowych w stosunku do 20 tys. organizmów i produktów, która realizowana
jest zarówno przez sieć jednostek kwarantanny, jak i system baz danych ICON
(Import Conditions Databases)7. Bazy te są ważnym elementem identyfikacji potencjalnych źródeł zagrożeń oraz stanowią istotne źródło informacji wykorzystywanych m.in. przez AHA.
Australijska Organizacja Zdrowia Zwierząt (Animal Health Australia – AHA)
funkcjonuje pod hasłem wspólnego działania na rzecz zdrowia zwierząt, gdyż
towarzyszą one Australijczykom niemal we wszystkich sferach życia. Szczególnymi obszarami współdziałania ludzi i zwierząt są: rolnictwo (w tym agrobiznes), sport, turystyka i rekreacja. Zwierzęta współtworzą też znaczącą część systemu gospodarczego, generując rocznie wartość ponad 19 mld dolarów w ramach
działalności krajowej i 32 mld dolarów w sferze handlu zagranicznego. AHA
odpowiada za funkcjonowanie i rozwój Krajowego Systemu Zdrowia Zwierząt,
w ramach którego powstaje wiele projektów, programów oraz aktywności badawczo-rozwojowej i prewencyjnej, angażujących podmioty administracyjne, rządowe, społeczne, edukacyjne i badawczo-naukowe, a także gospodarcze.

5
6
7

Primary Industries and Energy Research and Development Act 1989 (PIERD Act).
http://transition.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/829977/ [28.04.2013].
www.aqis.gov.au [2.05.2013].
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Wśród celów AHA szczególne miejsce zajmuje dążenie do:
– zachowania wolności terytorium kraju od egzotycznych i nieznanych chorób zakaźnych oraz organizmów (szkodników) wpływających niekorzystnie na
zdrowie zwierząt i ludzi,
– zapewnienia systemu odpowiedniego reagowania na zagrożenia związane
z chorobami zwierząt,
– kontroli i rozwoju systemu dostępu zwierząt oraz produktów zwierzęcych,
do rynku wewnętrznego,
– humanitarnego wykorzystywania zwierząt,
– zapewnienia pomocy w zakresie ochrony gatunków rzadkich i zagrożonych.
W przypadku biznesu końskiego AHA sprawuje kontrolę nad działalnością
takich organizacji, jak: Australijska Rada Wyścigowa (Australian Racing Board),
Australijska Organizacja Wyścigów Konnych w Kłusie (Harness Racing Australia Inc.), Australijska Organizacja Wyścigowa Koni Arabskich (NARA Limited
– Arabian Horse Racing in Australia). Są to największe organizacje wyścigowe,
które sprawują pieczę nad poszczególnymi rodzajami wyścigów konnych.

3. Instytucjonalni uczestnicy
australijskich wyścigów konnych w galopie
Od początku swej obecności w Australii konie były ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego całego kontynentu. Miały znaczący udział w tworzeniu infrastruktury, systemu komunikacyjnego, wspomagały rozwój rolnictwa i hodowli,
a także były ważnym elementem życia społecznego. Ze względu na specyficzną
pozycję konia w społeczeństwie na terytorium Australii powstało wiele organizacji, których działalność jest z nimi powiązana. Wśród nich szczególne miejsce
zajmują podmioty związane z systemem wyścigów konnych. Jednym z największych tego typu podmiotów jest Australijska Rada Wyścigowa (Australian Racing
Board – ARB)8, która jest organizacją wyścigową, sprawującą pieczę nad wyścigami koni pełnej krwi angielskiej. Została utworzona w 1998 r.9 z inicjatywy Australijskiej Konferencji Głównych Klubów Wyścigowych (Australian Conference
of Principal Racing Clubs – ACPC) i Krajowego Biura Australijskich Wyścigów
(National Office of Australian Racing – NOAR). Jej celem jest rozwój, wspieranie
i promowanie wyścigów konnych w Australii oraz dążenie do ich internacjonalizacji. Ważnym elementem aktywności organizacji jest tworzenie strategii dla
wyścigów konnych i piecza nad jej realizacją. ARB (ARBL) jest jedynym podwww.australianracingboard.com.au [2.05.2013].
W 2003 r. została przekształcona w spółkę prawa australijskiego, pozostając nadal podmiotem non-profit, Australian Racing Board Ltd. (ARBL).
8
9
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miotem uprawnionym do ustalania i dokonywania zmian w standardach wyścigów konnych koni pełnej krwi angielskiej rozgrywanych na terytorium Australii.
Poszczególne stanowe i terytorialne władze wyścigowe mogą jedynie ustanawiać
specyficzne, lokalne warunki wyścigowe, o ile nie będą one sprzeczne z zasadami
ustanowionymi przez ARB. W sezonie 2011/2012 Australijska Rada Wyścigowa sprawowała pieczę nad 358 torami wyścigów konnych, na których rozegrano
19 168 gonitw, reprezentujących 381 kluby wyścigowe. W wyścigach tych wzięło
udział 30 757 koni, które startowały łącznie 189 415 razy (tabela 1).
Tabela 1. Liczba klubów, torów wyścigowych, koni i rozegranych wyścigów
w sezonach 2005-2012 w ramach ARB
Sezon

Kluby

Tory
wyścigowe

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

379
397
339
390
374
374
381

355
374
330
367
360
353
358

Konie
uczestniczące
w wyścigach
31 248
31 419
29 972
31 659
31 773
31 181
30 757

Rozegrane
gonitwy

Starty
koni

19 963
19 545
17 211
19 438
19 376
18 888
19 168

195 720
194 006
173 541
193 249
194 736
190 258
189 415

Źródł o: opracowanie na podstawie: Australian Racin Fact Book, ARB, 2005-2012.

Głównymi podmiotami członkowskimi ARB jest sześć organizacji stanowych
i dwie organizacje reprezentujące Terytorium Północne i Australijskie Terytorium
Stołeczne. Tę grupę podmiotów tworzą: Racing New South Wales, Racing Victoria Limited, Racing Queensland Limited, Racing & Wagering Western Australia,
Thoroughbred Racing South Australian Limited, Thoroughbred Racing Northen
Territory, Tasracing (Tasmania), Canberra Racing Clun Inc. Do zadań organizacji stanowych i terytorialnych należy pełnienie funkcji nadzorczych, kontrolnych
i standaryzacyjnych związanych z wyścigami folblutów na poszczególnych podległych obszarach. Wśród zadań szczegółowych realizowanych przez nie są: rejestrowanie i nadzorowanie klubów wyścigowych, jak również ustalanie warunków
i przyznawanie licencji dla trenerów i jeźdźców (tabela 2) oraz punktów zakładów wzajemnych i bukmacherskich, a także nadzór nad wszystkimi uczestnikami
systemu wyścigów konnych. Do ich zadań należy także: ustalanie handicapów,
prowadzenie działalności marketingowej, administrowanie funduszami związanymi z wyścigami, powoływanie i kontrola sędziów oraz innych osób oficjalnych
i obsługi technicznej.
W 1842 r. utworzono Australian Jockey Club – oficjalną organizację, której
celem jest organizowanie, promowanie, standaryzowanie i reprezentowanie au-
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Tabela 2. Trenerzy i jeźdźcy
Sezon

Trenerzy

Dżokeje

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

5 056
5 463
4 782
4 657
4 554
3 910
4 027

627
718
733
629
638
600
585

Kandydaci
dżokejscy
227
235
236
274
259
268
287

Amatorzy
dżokejscy
90
101
96
109
107
122
117

Źródło: opracowanie na podstawie: Australian Racin...

stralijskich wyścigów konnych. Jest ona jednym z najbardziej znanych i opiniotwórczych podmiotów w australijskim systemie wyścigów konnych. Poza nim do
najbardziej znaczących australijskich klubów wyścigowych należą: Victoria Racing Club, Melbourne Racing Club, Moonee Valley Race Club, Australian Truft
Club, Brisbane Racing Club, South Australian Jockey Club, Western Australian
Truf Club, Tasmanian Racing Club, Tasmanian Turf Club, Canberra Racing Club
i Darwin Turf Club. Do zadań klubów wyścigowych należy głównie: organizowanie wyścigów, promocja klubu i wyścigów oraz organizowanych przedsięwzięć,
opieka nad członkami klubu i dbanie o ich rozwój, zarządzanie zakładami oraz
produktami i usługami związanymi z nimi, zarządzanie bieżącą działalnością klubów (w tym finansami), tworzenie strategii i programów rozwojowych dla klubu
i działalności z nim związanych, planowanie wyścigów, ustalanie i tworzenie programów wyścigowych, współpraca ze sponsorami, dbanie o powierzone tereny
i mienie, a także współpraca z właścicielami hipodromów (torów wyścigowych).
Za swoją działalność kluby wyścigowe odpowiadają przed stanowymi i terytorialnymi organizacjami mającymi najczęściej postać stowarzyszeń. Wśród zadań stowarzyszeń wyścigowych, do których należą poszczególne kluby wyścigowe, jest:
– zapewnienie wspólnej reprezentacji klubów wyścigowych z danego obszaru na forum ARB i w stosunku do innych podmiotów reprezentujących władze
stanowe i terytorialne,
– promowanie działalności wyścigowej na danym obszarze,
– dbanie o uczestników systemu wyścigowego, w szczególności o członków
klubów, właścicieli koni, widzów i graczy,
– tworzenie warunków rozwoju,
– rozwijanie współpracy między wszystkimi podmiotami biznesu końskiego,
zwłaszcza uczestnikami sieci podmiotów gospodarczych wyścigów konnych,
– utrzymanie i rozwijanie obiektów wyścigowych i treningowych,
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– dbanie o odpowiedni poziom obsługi klienta i satysfakcję z uczestnictwa
w organizowanych przedsięwzięciach.
Duże znaczenie dla rozwoju systemu wyścigów ma aktywne uczestnictwo
w nim organizacji narodowych związanych z biznesem końskim. Szczególnie
ważna jest współpraca i tworzenie wspólnych inicjatyw przez: Thoroughbred
Breeders Australia, Aushorse Limited, Australian Thoroughbred Racehorse Owners Council, Australian Trainers Association, Australian Jockeys Association,
Australian Bookmakers Association, Equine Veterinary Association, Federation
of Bloodstock Agents Australia Limited. Podmioty te reprezentują środowiska
związane z wyścigami konnymi: od hodowców, przez właścicieli torów wyścigów konnych, trenerów, jeźdźców, instytucje zakładów wzajemnych i bukmacherskich, weterynarzy, po przedstawicieli stowarzyszeń koni poszczególnych
ras. Ich głównym zadaniem jest dbanie o rozwój biznesu końskiego oraz rozwijanie systemu wyścigów konnych. Podejmują one wspólne działania marketingowe
i standaryzacyjne, tworząc wspólną reprezentację interesów środowiska w stosunku do władz stanowych, terytorialnych, krajowych i międzynarodowych.

4. Australijska hodowla i handel końmi
pełnej krwi angielskiej
Wyścigi konne to przede wszystkim próba dzielności koni stanowiąca formę
selekcji hodowlanej. Zwycięzcy gonitw (najbardziej utytułowane osobniki) wykorzystywani są do dalszej hodowli, do utrzymania i doskonalenia rasy, dzięki
którym uzyskuje się postęp hodowlany. Pozostałe konie wykorzystuje się do hodowli koni półkrwi lub do sportu (w przypadku najlepszych osobników), konie
o poprawnym pokroju i przeciętnej karierze wyścigowej trafiają do działalności
rekreacyjnej, a sztuki o słabym pokroju i karierze wyścigowej przeznaczane są do
innych typów użytkowania (w tym rzeźnego).
Historia wyścigów związana jest przede wszystkim z rasą koni pełnej krwi
angielskiej, ukształtowaną na przełomie XVII i XVIII w. Rasa ta powstała w wyniku długookresowego krzyżowania koni różnych ras oraz restrykcyjnej selekcji10, której podstawą było łączenie najlepszego z najlepszym11. „Zdaniem angielskich hodowców koni wyścigowych gonitwy są najbliższe naturze tego gatunku
10
Na przestrzeni ok. 200 lat, w wyniku prób selekcyjnych zaczęło dominować potomstwo
trzech ogierów i ok. 100 klaczy królewskich (royal mares). Ogierami, które uznaje się za twórców
rasy (w dużym uproszczeniu), są: Darley Arabian – arab z Nedżedu, Godolphin Arabian – inaczej
Godolphin Barb z Maroka, Byerlry Turk – pochodzenia tureckiego (zdobyty przez Polaków pod
Wiedniem w 1683 r.). R. Krzyżanowski, Konie pełnej krwi angielskiej, „Koński Targ” 2004, nr 9,
s. 27-29.
11
J. Fedorski, Kształtowanie się rasy pełnej krwi, „Koński Targ” 2006, nr 6, s. 34-36.
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zwierząt i stały się jednocześnie najbardziej obiektywną metodą ich oceny dalszej
przydatności do hodowli”12. Współczesna hodowla koni pełnej krwi angielskiej
wymaga przestrzegania bardzo rygorystycznych standardów narzucanych przez
Międzynarodową Federację Władz Wyścigowych (IFHA) i stanowi w pełni globalny system. Na globalizację wyścigów konnych wpływa prowadzenie ksiąg
stadnych, stanowiących zestandaryzowany i uregulowany system rejestracji międzynarodowej. Do ksiąg wpisywane są konie (ogiery, klacze i źrebięta) spełniające standardy określone przez IFHA. Są one podstawą prowadzenia działalności
gospodarczej związanej ze sprzedażą, użyczaniem (dzierżawą) i hodowlą.
Tabela 3. Hodowla australijskich koni pełnej krwi angielskiej
w sezonach wyścigowych 2005-2012
Sezon
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

Ogiery

Klacze

ogółem

obce

ogółem

pokryte

939
879
859
888
863
794
765

59
64
32
44
45
42
38

31 289
31 585
31 057
30 101
28 903
26 540
24 633

27 170
26 860
24 584
26 608
24 586
23 891
22 275

pokryte
obcymi ogierami
5 274
5 527
3 098
4 874
4 240
4 063
4 114

Źrebięta
18 599
18 758
18 480
16 525
17 553
15 893
15 540

Źródło: opracowanie na podstawie: Australian Racin...; Australian Stud Book, 2005-2012.

System hodowlany stanowi ogromną gałąź biznesu końskiego, w której zatrudnione są setki tysięcy ludzi. Dlatego też jest przedmiotem troski różnego typu
instytucji i organizacji związanych z biznesem końskim. Szczególnie trudnym
okresem dla działalności hodowlanej oraz całego systemu wyścigów konnych był
sezon 2007/2008. Na kontynencie australijskim miała miejsce epidemia influenzy
(końskiej grypy), która jest chorobą wirusową silnie upośledzającą górne drogi
oddechowe oraz mogącą powodować ronienie u klaczy. Pomimo przestrzegania
przepisów weterynaryjnych choroba ta dotknęła znaczną część populacji australijskich koni. W obawie przed jej rozprzestrzenieniem zmniejszono liczbę kryć,
zwłaszcza ogierami obcymi. W konsekwencji tej choroby nastąpiło zmniejszenie
wielkości hodowli (tabela 3), które skutkowało zmniejszeniem w kolejnych latach
(sezony 2008/2009) liczby młodych koni rozpoczynających karierę wyścigową
(tabela 4).
Wyścigi zapewniają pokaźne wpływy do systemów narodowych w postaci podatków od: zatrudnionych, różnego typu zakładów, obrotów handlowych,
przychodów torów wyścigowych i związanych z nimi podmiotów. Szczególnym
12

J. Fedorski, Wyścigi konne w Anglii i ich historia, „Koński Targ” 2006, nr 10, s. 26-28.
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Tabela 4. Liczba młodych koni rozpoczynających kariery wyścigowe
Sezon
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

Liczba koni
18 599
18 758
18 480
16 522
17 553
15 893
15 540

Liczba wyścigów Wielkość nagród
19 963
364 681 731
19 545
375 512 579
17 211
355 043 530
19 438
421 095 273
19 376
427 245 771
18 888
428 339 959
19 168
435 385 165

Źródł o: opracowanie na podstawie: Australian Racin...

obszarem działalności biznesowej jest handel końmi wyścigowymi, mający najczęściej postać aukcji (tabela 5). W sezonie 20011/2012 średnia cena płacona za
źrebaka rasy pełnej krwi angielskiej w obrocie aukcyjnym13 wynosiła 5,5 tys.
AUD. Za klacz hodowlaną płacono na aukcjach średnio 7 tys. AUD. Szczególnym
przedmiotem pożądania są konie roczne i dwuletnie, a więc konie rozpoczynające karierę wyścigową. Ich średnia cena w ramach sprzedaży aukcyjnej wynosiła
30 tys. AUD. Najbardziej znaną aukcją jest Inglis Australian Eastern Yearling14,
odbywająca się każdego roku w kwietniu. W 2013 r. w ciągu trzech dni aukcyjnych (9-11 kwietnia) obroty na niej przekroczyły 90 mln AUD15.
Tabela 5. Rezultaty aukcji koni wyścigowych
Sezon
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

Źrebaki
liczba wartość
1124 23 979 100
1409 32 691 775
1223 31 352 000
981 14 643 750
1147 25 036 850
981 14 436 459
1127 17 686 200

Roczniaki
Dwulatki
Klacze
liczba
wartość
liczba wartość liczba
wartość
4914 304 816 100 583 13 669 550 2162
75 435 500
5319 367 328 109 606 13 727 600 2858 113 561 900
4903 372 003 961 500 13 030 150 2118 107 720 775
4730 244 733 852 530 12 508 800 2068
51 549 659
4831 256 088 752 499 11 919 700 2206
59 303 650
4646 246 880 314 382 10 483 650 1735
45 243 350
3875 234 071 700 178
7 267 500 1581
48 567 800

Źródł o: opracowanie na podstawie: Australian Racin...

O jakości posiadanych zasobów świadczą nie tylko wyniki uzyskiwane przez
poszczególne osobniki w wyścigach, ale także udział koni pochodzących z danego kraju w obrocie międzynarodowym. Utrzymywanie się nadwyżki eksportu nad
importem świadczy o wysokiej pozycji hodowli australijskich folblutów (tabe13
14
15

www.bloodhound.net.au [1.05.2013].
Jest to aukcja roczniaków.
http://www.inglis.com.au/sales/info/2013+Australian+Easter+Yearling+Sale [4.05.2013].
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la 6) na arenie międzynarodowej. Dzieje się tak nawet pomimo redukcji sprzedaży wynikającej z globalnego kryzysu, która miała miejsce w sezonie 2010/2011,
jak również pomimo spadku wielkości eksportu w sezonie 2007/2008, spowodowanego epidemią influenzy, która była przyczyną zamknięcia granic Australii dla
obrotu końmi ze względów epidemiologicznych.
Tabela 6. Eksport i import australijskich koni pełnej krwi angielskiej
w sezonach 2005-2012
Sezon
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

Eksport
1924
2410
1079
2505
2004
1463
1322

Import
980
1094
904
862
722
899
784

Źródło: opracowanie na podstawie: Australian Racin...; Australian Stud Book, 2005-2012.

Głównymi nabywcami australijskich koni pełnej krwi angielskiej są: Hongkong, Makau, Malezja, Nowa Zelandia, Filipiny i Singapur (tabela 7). Natomiast
aby wzbogacić pulę genetyczną, australijscy hodowcy poszukują na rynku międzynarodowym najlepszych osobników, co skutkuje odpowiednimi wielkościami
importu. Jednak z roku na rok liczba koni sprowadzanych do Australii maleje.
Jest to wynikiem wysokiego poziomu hodowli własnej i zmniejszonym zapotrzebowaniem na jakość dobrą, a zwiększonym na jakość wybitną sprowadzanych
osobników. Głównymi źródłami importu są Nowa Zelandia (70%), USA (10%),
Irlandia (7%) i Wielka Brytania (5%).
Tabela 7. Eksport australijskich koni pełnej krwi angielskiej do wybranych krajów
w sezonach 2005-2012
Kraj
Hongkong
Makau
Malezja
Nowa Zelandia
Filipiny
Singapur
RPA

2005/
2006
131
115
168
723
108
206
108

2006/
2007
129
86
184
1011
184
214
193

2007/
2008
119
56
7
191
153
190
86

Sezon
2008/
2009
160
68
257
967
147
356
109

2009/
2010
151
120
178
821
20
275
90

Źródło: opracowanie na podstawie: Australian Racin...; Australian Stud Book.

2010/
2011
127
98
70
402
119
272
101

2011/
2012
128
57
64
471
99
231
111
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Zgodnie z analizami przeprowadzonymi przez RIRDC australijski sektor
hodowli koni pełnej krwi angielskiej generuje corocznie przychody rzędu 7 bln
AUD, przewyższając w ten sposób wyniki osiągane łącznie przez Francję, Wielką
Brytanię i Irlandię16. Jest to jeden z najbardziej dochodowych obszarów australijskiego biznesu końskiego, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że populacja koni pełnej krwi angielskiej to niespełna 20% całej populacji koni australijskich. Według
szacunków FAOSTAT wielkość całej populacji koni w Australii szacuje się na
ok. 221 tys.17 osobników, co stanowi znaczący potencjał rozwojowy działalności
związanych z końmi w Australii. Im bardziej rozwinięta sieć podmiotów tworzących biznes koński, zwłaszcza w obszarze działalności związanej ze wsparciem
dla podmiotów posiadających konie, tym większe zainteresowanie ze strony potencjalnych właścicieli (tabela 8).
Tabela 8. Liczba właścicieli koni w sezonach wyścigowych 2005-2012
Sezon
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

1 konia
5 180
5 466
5 291
5 720
5 241
5 043
5 070

Liczba właścicieli koni posiadających
2 konie
3 konie
4-6 koni
7-9 koni
3 727
1 120
1 989
943
3 736
1 136
2 017
973
3 547
1 130
1 902
1 017
3 665
1 107
2 056
990
3 391
1 056
1 919
1 044
3 069
1 017
1 934
1 094
2 952
1 020
1 908
1 084

> 10 koni
659
660
683
696
659
814
838

Źródł o: opracowanie na podstawie: Australian Racin...

Mimo kryzysu gospodarczego i tendencji spadkowej liczba podmiotów posiadających konie nadal jest znacząca. Odnosi się to zwłaszcza do posiadaczy
ponad 7 koni, co najczęściej związane jest z koniecznością prowadzenia własnej działalności gospodarczej w postaci gospodarstwa końskiego (stadniny). Na
utrzymanie wysokiej liczby posiadaczy koni wpływają także formy własności
koni, które są usankcjonowane prawnie. Do podstawowych typów własności koni
wyścigowych na terytorium Australii zalicza się: własność indywidualną konia
lub koni, współwłasność (własność partnerska) konia, własność koni przez kluby
wyścigowe, syndykaty oraz leasing. W ostatnich latach szczególną popularność
zyskała własność na zasadach syndykatu. Polega ona na posiadaniu koni przez
grupę osób, która wspólnie ponosi koszty ich utrzymania, posiada uprawnienia
członkowskie w określonym klubie wyścigowym, wspólnie podejmuje decyzje
J. Duckworth, Australian – the world’s greatest horse-loving nation?, www.equiculture.com.
au [20.04.2013].
17
World horse population estimated at 58 milion, www.horsetalk.co.nz/archives [15.04.2013].
16
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dotyczące treningu i udziału w wyścigach oraz dzieli się ewentualnymi wygranymi. W sezonie 2011/2012 liczba osób posiadających konie na zasadzie syndykatu
wynosiła 93 140, z czego 31 845 miały udziały w więcej niż jednym syndykacie18.
Należy też zwrócić uwagę, że im większe wygrane są do zrealizowania przez
konie i ich właścicieli, tym większe jest zainteresowanie posiadaniem koni lub
udziałów w ich własności.

5. Finansowy aspekt wyścigów konnych
Szczególnym obszarem regulacji państwowych jest system zakładów. Są one
nie tylko elementem rozrywki towarzyszącej wyścigom konnym, ale generują
znaczące przychody do budżetu państwa lub budżetów władz lokalnych. Najczęściej mają postać zakładów wzajemnych – totalizatora lub zakładów bukmacherskich. Prowadzenie tego typu działalności podlega koncesjonowaniu, którego
celem jest zapewnienie odpowiedniej kontroli i przeciwdziałanie przestępczości.
Poza opłatami koncesyjnymi i opodatkowaniem prowadzenia samej działalności
opodatkowaniu podlegają także wartości zakładów – suma wpłaconych stawek
oraz wygrane (tabela 9).
Tabela 9. Statystyka finansowa wyścigów konnych [w AUD]
Sezon

Wypłacone
nagrody

Wypłaty
motywacyjne

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

364 582 162
375 512 579
355 043 530
421 095 890
426 245 771
428 339 959
435 385 165

19 378 075
18 183 678
19 112 670
24 148 352
25 848 180
27 097 630
27 653 332

Opłaty wniesione
przez właścicieli
koni
25 645 266
24 119 220
26 438 100
32 605 244
33 561 482
28 803 884
29 916 969

Przychody
właścicieli koni
440 371 276
452 448 637
430 065 205
504 036 722
514 884 385
517 769 135
531 817 723

Źródło: opracowanie na podstawie: Australian Racin...

Najbardziej popularną formą zakładów na terenie torów wyścigowych są zakłady wzajemne (tabela 10), realizowane na podstawie długoterminowej umowy
zawartej między właścicielem danego obiektu a podmiotem realizującym zakłady
(totalizatorem). W umowie tej ustalane są m.in. warunki współpracy oraz rozlokowywanie punktów przyjęć zakładów (kas), a także metody i środki transmisji
danych. Podstawą organizacji zakładów w danym dniu wyścigowym jest Program
wyścigowy. Na podstawie zawartych zakładów w zależności od liczby osób bio18

Registration of Racehorse. Fact Book, ARB, Flemington Vic, 2012.

315

Australijskie wyścigi koni pełnej krwi angielskiej...
Tabela 10. Udział totalizatora w wyścigach konnych w galopie
Sezon
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

Liczba dni wyścigowych
zt
bt
2 084
668
2 024
667
1 822
489
2 001
680
2 043
651
2 105
536
2 151
524

Liczba gonitw
zt
bt
16 340
3 623
15 919
3 626
14 553
2 726
15 742
3 696
15 896
3 540
15 952
2 936
16 323
2 845

Liczba startów
zt
bt
167 975
27 745
165 793
28 213
152 674
21 572
164 412
28 837
166 153
28 583
166 693
23 565
167 353
22 062

zt – z totalizatorem, bt – bez totalizatora.
Źródł o: opracowanie na podstawie: Australian Racin...

Tabela 11. Obroty zakładów na wyścigach konnych (konie pełnej krwi angielskiej)
w Australii w sezonach 1994/1995 – 2010/2011 (w mln AUD)
Sezon
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011

na hipodromie
799,0
764,0
697,0
617,0
575,0
612,0
572,0
560,0
601,3
591,6
589,2
584,5
703,2
704,5
848,5
994,9
918,4

Totalizator
w pkt
telefon/
ogólnie
detal.
internet
6 377,0
–
7 176,0
6 496,0
–
7 269,0
6 533,0
–
7 230,0
6 659,0
–
7 276,0
6 667,0
–
7 242,0
6 897,0
–
7 509,0
6 490,0 1 079,0
8 141,0
6 235,0 1 026,1
7 821,1
5 964,0 1 524,0
8 089,3
6 167,2 1 602,9
8 408,2
6 396,8 1 722,4
8 764,0
6 386,0 1 754,0
8 792,8
6 610,7 1 948,0
9 342,3
6 234,4 2 015,4
9 051,4
6 601,7 2 279,0
9 896,7
6 143,9 2 352,2 10 072,3
5 586,9 2 470,3 10 214,5

Zakłady bukmacherskie
bezpo- telefon/
ogólnie
średnie internet
1 359,0
303,0
1 662,0
1 192,0
383,0
1 575,0
1 045,0
366,0
1 411,0
997,0
406,0
1 403,0
1 008,0
427,0
1 435,0
1 070,0
397,0
1 467,0
881,0
518,0
1 399,0
1 217,0
625,0
1 842,0
1 045,5 1 389,3
2 434,8
999,4 1 742,7
2 742,2
953,0 1 983,6
2 936,6
852,2 2 029,3
2 881,6
771,3 2 736,3
3 507,6
640,6 2 950,7
3 591,3
702,2 3 834,3
4 536,5
609,8 3 709,4
4 319,1
572,3 3 600,9
4 173,2

Zakłady
ogólnie
8 838,0
8 835,0
8 641,0
8 679,0
8 677,0
8 976,0
9 540,0
9 663,1
10 524,1
11 150,4
11 700,6
11 674,4
12 849,9
12 642,7
14 433,2
14 391,5
14 387,8

Źródł o: opracowanie na podstawie: Australian Racin...

rących w nich udział i wartości zakładów ustalana jest ogólna kwota zakładów, od
której odejmuje się wartość dopłat przekazywanych do budżetu państwa i kwotę
należną organizatorowi.
Zakłady realizowane poza terenem torów wyścigowych mają najczęściej postać zakładów bukmacherskich. Na podstawie prawdopodobieństwa sukcesu or-
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ganizator tego typu zakładów ustala stosunek wypłat do wygranej. Przed zawarciem zakładu w punkcie przyjęć zakładów lub poprzez inne środki transmisji danych grający znają wielkość prawdopodobnych wypłat.
Rozwój systemu transmisji danych sprawił, że grający mogą uczestniczyć
w grach liczbowych nie tylko w punktach naziemnych, ale także poprzez systemy
telefoniczne i internetowe. W Australii w sezonie wyścigowym 1994/1995 został
uruchomiony legalny system zakładów bukmacherskich przez telefon (tabela 11).
Był to pierwszy krok na drodze zmian w zakresie technik przekazu informacji.
W 2000 r. totalizator (Totalizator Agency Board – TAB) wprowadził możliwość zawierania zakładów przez telefon i Internet. Wpłynęło to na wzrost obrotów realizowanych w ramach zakładów dotyczących wyścigów konnych19.

6. Pozycja australijskich wyścigów konnych w galopie
w systemie globalnym
Współczesne wyścigi konne w galopie tworzą system o charakterze globalnym. Jeśli przyjąć, że globalizacja oznacza wyższy stopień umiędzynarodowienia polegający na traktowaniu świata jako jednego rynku, co związane jest ze
wzrostem rozmiarów i intensywności powiązań między krajami świata, opartym
na przepływach kapitału, technologii, towarów, usług i ludzi20, to organizacje
międzynarodowe stanowią istotny element systemu gospodarki światowej, wpływający na stopień globalizacji. Tworzą one warunki umożliwiające globalizację
aktywności (przepływy towarów i usług) i podmiotów, obszarów gospodarczych
i społecznych, zwłaszcza poprzez standaryzację przepływów i ich uwarunkowań
oraz integrację członków.
Analiza poszczególnych obszarów biznesu końskiego wykazuje, że najwyższy
stopień umiędzynarodowienia charakteryzuje wyścigi w galopie koni pełnej krwi
angielskiej. W 1961 r. narodowe organizacje wyścigowe z USA, Francji, Wielkiej
Brytanii i Irlandii podjęły decyzję o utworzeniu organizacji międzynarodowej,
której celem jest organizowanie, standaryzowanie i koordynowanie działalności
wyścigowej oraz podnoszenie jakości hodowli i wybór najlepszych koni tej rasy.
Międzynarodowa Federacja Władz Wyścigowych (International Federation of
Horseracing Authorities – IFHA) rozpoczęła działalność w 1993 r. i do dziś jest
największą, choć nie jedyną, międzynarodową organizacją wyścigową o zasięgu
globalnym. Wśród członków IFHA znajduje się 58 krajów o pełnym członkostwie
oraz organizacje regionalne: Asian Racing Federation, Confederation Hippica del
Caribe, Association of Racing Commissioners International (Ameryka Płn.), Or19
20

s. 19.

W tym przypadku koni pełnej krwi angielskiej.
J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004,
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ganization Sud Americana de L’Elevage de Pura Sangre – Thoroughbred Breeding Organization (Ameryka Płd.). Według danych Międzynarodowej Federacji
Władz Wyścigowych co trzy minuty na świecie odbywa się gonitwa, zaś co roku
– ok. 160 tys. wyścigów koni pełnej krwi angielskiej.
Liczba wyścigów konnych w poszczególnych krajach jest pochodną wielu
czynników, lecz szczególne znaczenie ma stopień rozwoju biznesu końskiego.
Im większa liczba podmiotów usprawniających jego funkcjonowanie, im lepsza
organizacja przepływów, tym wyższy stopień jego rozwoju, a tym samym lepsze
wyniki zootechniczne i gospodarcze. Analizując dane zgromadzone przez IFHA,
należy zauważyć, że Australia stanowi drugą co do wielkości potęgę wyścigową
na świecie. Jedynie USA osiągają lepsze wyniki w tym obszarze działalności.
Gospodarką o zbliżonych parametrach systemu wyścigowego jest Japonia, w której dynamiczny rozwój wyścigów konnych obserwowany jest od końca XX w.
(tabela 12).
Tabela 12. Liczba wyścigów koni pełnej krwi angielskiej w wybranych krajach
w latach 2006-2011
Kraj
Australia
Hongkong
Japonia
Korea
Singapur
Francja
Irlandia
Wlk. Brytania
Włochy
Szwecja
USA
Kanada

2006
19 963
726
17 939
1 670
678
6 761
b.d.
8 934
5 822
644
51 668
5 281

2007
19 545
726
17 608
1 697
704
6 830
2 397
8 877
b.d.
627
51 304
5 057

2008
17 211
735
17 744
1 859
752
6 854
2 454
9 494
4 305
649
50 119
4 950

2009
19 438
767
17 702
1 833
822
6 942
2 444
9 628
4 661
658
49 368
b.d.

2010
19 376
767
17 697
1 794
916
6 988
2 381
9 566
4 402
707
46 379
4 539

2011
18 888
769
17 118
1 810
990
7 027
2 407
10 147
4 158
687
45 418
4 376

Źródł o: opracowanie na podstawie: Wagering. Numerical Statistics, IFHA, 2006-2011.

O wysokiej pozycji Australii w globalnym systemie wyścigów konnych
świadczą także dane pochodzące z globalnego systemu hodowli koni pełnej krwi
angielskiej (tabela 13). W posiadaniu australijskiego systemu hodowlanego jest
ok. 17% wszystkich klaczy hodowlanych pełnej krwi angielskiej na świecie. Podobnie jak w przypadku liczby koni biorących udział w wyścigach (tabela 14),
Australia jest drugim pod tym względem krajem w klasyfikacji (za USA).
Na rozwój systemu wyścigowego wpływ mają także zakłady realizowane
w związku z uczestniczącymi w nich końmi. Jak wynika z danych IFHA, dzięki nim budżety państw rokrocznie realizują przychody średnio ok. 6,7%21 (tabe21

Na przestrzeni lat 2006-2011.
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Tabela 13. Wielkość hodowli koni pełnej krwi angielskiej w wybranych krajach
w latach 2006-2011

Kraj
Australia
Japonia
Korea
Francja
Irlandia
Wlk. Brytania
Szwecja
USA
Kanada

2006
64 010
18 233
3 152
47 146
31 669
17 494
10 727
133 532
18 303

2007
63 071
18 012
3 356
47 909
33 749
17 902
10 748
118 568
16 513

2008
63 151
17 878
3 662
47 925
32 769
17 501
10 826
111 031
14 787

2009
58 685
17 591
3 696
47 966
29 289
13 539
9 717
101 663
b.d.

2010
58 754
17 131
3 718
47 201
23 173
16 241
9 910
90 018
13 046

2011
61 032
16 715
3 912
45 996
21 533
14 180
8 686
82 455
12 008

Źródło: opracowanie na podstawie: Wagering. Beetting Statistics, IFHA, 2006-2011.

Tabela 14. Liczba koni pełnej krwi angielskiej uczestniczących w wyścigach
w wybranych krajach w latach 2006-2011
Kraj
Australia
Hongkong
Japonia
Korea
Singapur
Francja
Irlandia
Wlk. Brytania
Włochy
Szwecja
USA
Kanada

2006
31 248
1 154
24 755
2 866
1 010
12 103
7 282
17 587
8 054
1 308
66 571
7 913

2007
31 419
1 154
23 859
2 999
1 099
12 438
7 813
17 964
b.d.
1 317
67 128
7 482

2008
29 972
1 233
24 410
3 067
1 165
12 990
8 059
18 738
6 308
1 295
66 938
4 950

2009
31 659
1 301
24 259
3 101
1 322
16 545
7 667
21 705
7 239
1 265
65 965
b.d.

2010
31 773
1 230
24 618
3 144
1 337
16 510
8 738
20 614
5 545
1 340
63 114
7 588

2011
31 181
1 213
24 352
3 252
1 388
16 666
8 237
20 714
6 033
1 423
59 999
6 947

Źródło: opracowanie na podstawie: Wagering. Betting Statistics.

la 15). Podobna sytuacja dotyczy wartości nagród, które w przypadku Australii
stanowią 12% wartości wypłaconych nagród na świecie związanych z wyścigami
folblutów.
Wartość australijskich zakładów związanych z wyścigami koni pełnej krwi
angielskiej stanowi ok. 14 % wartości zakładów na świecie, co lokuje Australie
na drugiej pozycji za Japonią, a przed Wielką Brytanią, USA i Francją (tabela 16).
Uczestnictwo w systemie globalnym stwarza możliwości porównania posiadanych zasobów i promowania ich na arenie międzynarodowej. Wprowadzony
przez IFHA system standardów i przepisów przyczynił się do globalizacji wyścigów konnych, co znacząco wpłynęło na ich rozwój w skali światowej. Dzięki

319

Australijskie wyścigi koni pełnej krwi angielskiej...

Tabela 15. Wartości zakładów i nagród wypłaconych na wyścigach koni pełnej krwi angielskiej
oraz średnie przychody do budżetów państw w latach 2006-2011

Rok

Wartość zakładów
wzajemnych

Wypłacone nagrody
w wyścigach płaskich

2006
2007
2008
2009
2010
2011

85 968 374
88 622 083
85 202 876
72 040 819
88 142 124
81 952 155

(w tys. euro)
1 592 066
2 089 964
2 364 499
2 336 434
2 709 491
2 770 746

Wypłacone nagrody
Średni przychód
w wyścigach
do budżetu państwa
przeszkodowych
(w %)
174 632
163 792
164 141
163 970
152 498
164 844

7,883
7,477
5,766
6,244
6,200
6,740

Źródł o: opracowanie na podstawie: Annual Report, IFHA, 2006-2011.

Tabela 16. Wartość zakładów wyścigów koni pełnej krwi angielskiej
w wybranych krajach w latach 2006-2011 (w mln euro)
Kraj
Australia
Hongkong
Japonia
Korea
Singapur
Francja
Irlandia
Wlk. Brytania
Włochy
Szwecja
USA
Kanada

2006
6 993
6 208
20 335
4 104
925
8 302
3 611
15 481
2 901
1 241
11 222
1 128

2007
5 568
b.d.
19 033
4 672
927
9 036
3 992
b.d.
b.d.
1 246
9 998
1 198

2008
6 233
6 118
24 692
4 030
1 053
9 465
3 905
11 071
2 275
1 089
9 799
1 010

2009
8 916
6 603
22 092
4 034
1 083
9 484
3 286
b.d.
1 985
1 237
8 547
b.d.

2010
11 216
7 702
25 435
4 442
1 142
9 502
3 260
7 702
1 733
1 432
8 539
1 129

2011
11 309
8 566
26 032
4 528
1 064
9 920
2 868
b.d.
1 372
1 471
8 324
1 070

Źródł o: opracowanie na podstawie: Wagering. Betting Statistics.

temu australijskie wyścigi konne, spełniając wyznaczone normy, stanowią jeden
z największych systemów wyścigowych na świecie, o wysokim stopniu internacjonalizacji. Umiędzynarodowienie realizowane jest nie tylko w wymiarze handlowym. Również organizacja samych gonitw umożliwia przyznawanie im przez
IFHA statusu międzynarodowego, co przekłada się na możliwość uczestniczenia
w nich koni i jeźdźców ze wszystkich krajów członkowskich IFHA. Dzięki temu
rośnie prestiż organizowanych na terenie Australii wyścigów oraz efektywność
tworzonego przez nie systemu porównawczego. Ma to także odzwierciedlenie
w wysokim poziomie prowadzonej działalności hodowlanej.
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Podsumowanie
Australijskie wyścigi koni pełnej krwi angielskiej to jeden z największych
uczestników globalnego systemu wyścigowego i biznesu końskiego. Dzięki odpowiedniej organizacji instytucjonalnej, w pozytywny sposób wpływającej na
uczestniczące w nim podmioty, system tych wyścigów osiąga nie tylko pozytywne efekty gospodarcze, ale także wysokiej jakości wyniki zootechniczne. Właściwa organizacja na poziomie instytucji krajowych i regionalnych przyczynia
się do utrzymania drugiej pozycji na rynku światowym zarówno pod względem
organizacji wyścigów oraz związanych z nimi zakładów, jak również hodowli.
Długa tradycja i przestrzeganie przyjętych standardów (związanych m.in. z wykorzystaniem nowoczesnej techniki) wpływa na możliwości internacjonalizacji,
co widać w wynikach obrotów handlowych, a także liczbie rozgrywanych wyścigów. Mimo kryzysu gospodarczego i epidemii influenzy (końskiej grypy) system
wyścigów konnych w Australii rozwija się, tworząc warunki do funkcjonowania
wielu podmiotów z nim powiązanych, a tym samym przyczyniając się do rozwoju
gospodarczego kraju.
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Australian thoroughbreds horse racing
as a component of regional and global system
Summary. Australian horse racing is, next to the U.S. and Japan, one of the largest racing systems in the world. Particular significance for functioning of this system is connected with the proper
organisation of different entities and national and regional institutions. This network of the effective
co-operation influences the achieved economic and zootechnical results. It also helps to maintain
a high position on the world horse industry. This article presents a system of horse racing, created by
the participants in Australia, and the Australian racing position in the global horse business.
Key words: Australian horse racing, horse industry, networks of horse racing
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Satysfakcja z pracy – konceptualizacja pojęcia
w świetle badań literaturowych

Streszczenie. Artykuł zawiera opis wybranych koncepcji satysfakcji z pracy na podstawie literatury krajowej i zagranicznej oraz stanowi próbę usystematyzowania dorobku w tym zakresie
przez przedstawienie ewolucji w rozumieniu omawianego pojęcia. Ponadto przedstawia propozycję
interpretacji satysfakcji z pracy oraz powiązanych z nią kategorii, takich jak: zadowolenie z wykonywania zadań, satysfakcja pracowników oraz satysfakcja zawodowa. W części końcowej zaś
prezentuje model wzajemnych relacji między tymi kategoriami.
Słowa kluczowe: zadowolenie, satysfakcja, satysfakcja z życia, satysfakcja z pracy, satysfakcja pracowników, satysfakcja zawodowa

Wprowadzenie
Kształtowanie efektywności organizacji i silna orientacja na wyniki to charakterystyczne cechy i wyzwania współczesnych firm. W teorii i praktyce zarządzania coraz większe znaczenie zyskuje czynnik ludzki, który stanowi jeden z najważniejszych zasobów organizacji. Zainteresowanie nim obejmuje różne aspekty
i rozwiązania dotyczące motywacji materialnej i pozamaterialnej, a dorobek
w tym względzie jest systematycznie pogłębiany i porządkowany. W kontekście
efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi znaczenie zyskuje problematyka
kształtowania kultury i klimatu organizacyjnego jako ważnych czynników stymulujących efektywność organizacji. Praca na rzecz instytucji absorbuje większą część życia człowieka, a wiele osób pracujących zawodowo nie jest w stanie
oddzielić życia prywatnego od zawodowego. Jednym z podstawowych uwarun-
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kowań funkcjonowania człowieka w pracy jest odczuwanie przez niego zadowolenia i satysfakcji z pracy, które przekładają się nie tylko na osiągane przez niego wyniki i efektywność, ale także na szeroko rozumianą jakość życia. Istotnym
warunkiem zapewnienia satysfakcji z pracy jest bieżące monitorowanie odczuć
i opinii pracowników na temat organizacji w zakresie atmosfery organizacyjnej,
czynników sukcesów i porażek, a także nastawienia emocjonalnego oraz potrzeb
pracowniczych i możliwości ich zaspokojenia. Dbałość o zadowolenie i satysfakcję z pracy staje się więc jednym z ważniejszych wyzwań polityki zarządzania
zasobami ludzkimi. Do podstawowych funkcji dyscyplin zajmujących się organizacją i zarządzaniem należy funkcja opisowa. Trafność rozumienia różnych kategorii opisowych w obszarze zarządzania kadrami, a także ich systematyzacja i powiązania nie tylko ujednolicają opis podjętej problematyki, ale również ułatwiają
diagnozowanie związków przyczynowo-skutkowych i warunkują doskonalenie
metodyki badań. Wynika to z logiki współzależności między funkcją analityczną,
aksjologiczną, normatywną i opisową owych dyscyplin.
Celem artykułu jest przedstawienie różnych sposobów rozumienia pojęcia
„satysfakcja z pracy” na tle historycznym oraz ewolucji poglądów w tym zakresie, a także systematyzacja zagadnień związanych z satysfakcją z pracy, wskazanie relacji między nimi i dookreślenie tej kategorii.

1. Satysfakcja z pracy jako element satysfakcji z życia
Pojęcie satysfakcji z pracy, pomimo wielu prób ujednolicenia go, nadal pozostaje kategorią wielowątkową, o niewyraźnych granicach, trudną do jednoznacznego określenia. Brak jednolitości propozycji w tym zakresie utrudnia dociekania
i analizy badawcze tej ciekawej i ważnej problematyki, choćby ze względu na
trudności związane z porównywaniem wyników badań prowadzonych w tym obszarze na przestrzeni kilkudziesięciu lat1. Punktem wyjścia do konceptualizacji tej
kategorii może być dookreślenie podstawowych pojęć o charakterze socjopsychologicznym, takich jak: „zadowolenie” i „satysfakcja”.
Analizując te pojęcia, można zauważyć, że „zadowolenie [...] to uczucie przyjemności doznawane z powodu tego, że się spełniły jakieś pragnienia, że się coś
powiodło ”2 lub też „zadowolenie jest chwilowym uczuciem satysfakcji [...]. Jest
to tłumione uczucie polegające na uzyskaniu dobrego wyniku w życiowych spra-

R. Mrówka, Badanie satysfakcji pracowników w organizacji gospodarczej, w: Nowoczesne
przedsiębiorstwo – strategie działania, rozwoju i konkurencji, t. I, Wyd. SGH, Warszawa 2000;
R. Gray, A climate of succes. Creating the right organizational climate for high performance, Elsevier, Oxford 2007.
2
M. Szymczak, Słownik języka polskiego, t. III, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998. s. 840.
1
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wach, nie najwyższego, jednak satysfakcjonującego”3. Czynnikiem różnicującym
te kategorie jest czas ich występowania — zadowolenie może być chwilowe,
natomiast satysfakcja („silne uczucie zadowolenia”) odczuwana jest zazwyczaj
po długotrwałym okresie zadowolenia4. Warto podkreślić przy tym subiektywny
charakter satysfakcji. Takie same okoliczności mogą bowiem przyczynić się do
wystąpienia poczucia satysfakcji u jednej osoby, ale w mniejszym lub w żadnym
stopniu u drugiej. Czynnikami mającymi wpływ na pojawienie się lub brak satysfakcji mogą być także dotychczasowe doświadczenia, indywidualne preferencje
i oczekiwania5. Satysfakcja może zatem wynikać z różnicy pomiędzy oczekiwaniami jednostki a postrzeganiem określonych sytuacji i ich uwarunkowań. Gdy są
one zbieżne, pojawia się satysfakcja, gdy zaś percepcja jest na wyższym poziomie
niż oczekiwania, może wystąpić poczucie entuzjazmu i radości, natomiast brak
satysfakcji – gdy oczekiwania są na wyższym poziomie niż percepcja6. Warto
zauważyć, że subiektywnopercepcyjny charakter zadowolenia czy też satysfakcji
nie musi mieć przy tym bezpośredniego związku z obiektywną, rzeczywistą sytuacją7, co znajduje potwierdzenie w koncepcji teorii pola Lewina, na bazie której
rozwijana była problematyka klimatu organizacyjnego8.
Pojęcie satysfakcji jest nierozłącznie związane z problematyką jakości życia
człowieka, która w ujęciu socjopsychologicznym oznacza dobrostan, dobrobyt,
satysfakcję z życia9. Według Michaela Argyle’a zadowolenie z życia to ocena
czerpanej z niego satysfakcji i świadome docenienie jego jakości jako całości10.
Zainteresowania psychologii koncentrują się na emocjonalnych aspiracjach człowieka, natomiast socjologia – na odniesieniu zadowolenia i satysfakcji z życia
do tego, co człowiek jako uczestnik grupy społecznej dotąd przeżył, co przeżywa
aktualnie i co wyobraża sobie, że może jeszcze przeżyć11. Na jakość życia skła3
D. Kunecka, M. Kamińska, B. Karakiewicz, Analiza czynników wpływających na zadowolenie z wykonywanej pracy w grupie zawodowej pielęgniarek. Badanie wstępne, „Problemy Pielęgniarstwa” 2007, t. 15, nr 2-3.
4
K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Graffiti BC, Toruń 1998.
5
R. Mrówka, Wykorzystanie badań satysfakcji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw, red. M. Aluchna, Wyd. SGH, Warszawa
2010, s. 155-158.
6
Ibidem i wskazana tam literatura.
7
Ibidem; D. Kunecka, M. Kamińska, B. Karakiewicz, op. cit.
8
G. Wudarzewski, The genesis of organizational climate and its importance in the management of organizations, w: Common Europe: Ukraine nad Poland under Conditions of Globalization
and European Integration, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2012, s. 155-166.
9
H. Gawroński, Lokalizacyjne determinanty jakości życia mieszkańców subregionu elbląskiego i Żuław Wiślanych w kontekście oczekiwań wobec strategii rozwoju lokalnego, w: Jakość
życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych, red. A. Noworól,
Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 122.
10
M. Argyle, Psychologia szczęścia, Astrum, Wrocław 2004.
11
Ibidem, s. 123.
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dają się takie czynniki, jak stan posiadania (bogactwo, dom, wysoki standard życia) oraz wartości niematerialne (szczęście, wolność, zdrowie, edukacja, rodzina,
kontakty społeczne i praca zawodowa). W 2005 r. brytyjski tygodnik „The Economist Intelligence Unit” opracował względnie uniwersalny wskaźnik jakości życia
(Quality of Life Index), który stosowany jest do badań i porównywania satysfakcji
z życia w poszczególnych państwach. Parametry składające się na ten wskaźnik
to: sytuacja materialna (PKB na 1 osobę w dolarach amerykańskich), zdrowie
(oczekiwana długość życia w latach), stabilność polityczna i bezpieczeństwo, życie rodzinne (wskaźnik rozwodów na 1000 mieszkańców), życie wspólnotowe
(np. przynależność do kościołów, związków zawodowych), klimat i geografia
(rozróżnienie między klimatem gorącym i zimnym), bezpieczeństwo zatrudnienia
(stopa bezrobocia wyrażona w procentach), wolność polityczna i prawa obywatelskie, równość płci (proporcje przeciętnych zarobków mężczyzn i kobiet)12.
W literaturze naukowej wyróżnia się trzy podejścia do jakości życia: normatywne (warunki życia człowieka), procesualne (poznawczo-emocjonalne wartościowanie obiektywnych wymiarów życia oraz subiektywna ocena tych warunków – zadowolenie/niezadowolenie) i interakcyjne (zależność między istotnymi
dla większości ludzi obszarami życia a obszarami istotnymi dla jednostek)13.
Istotność i hierarchia poszczególnych obszarów życia może zmieniać się wraz
z wiekiem, pozycją społeczną oraz pełnionymi rolami. Każdy z wymienionych
obszarów (aspektów) życia ma charakter obiektywny, ale jakość życia zależy od
subiektywnej oceny jednostki14. Warto też zwrócić uwagę na znaczenie stopnia
rozbieżności między stanem pożądanym przez jednostkę (potrzebą) a stanem aktualnym (poziomem zaspokojenia). Na jakość życia wpływa nie tylko stopień tej
rozbieżności, ale również miejsce w hierarchii sfery życia, której dotyczy. Wśród
wielu czynników determinujących ocenę jakości życia istotne są czynniki ekonomiczne, które w dużej części warunkują zaspokajanie potrzeb człowieka.
Według innych badaczy pojęcie satysfakcji z życia jest ściśle związane z dopasowaniem człowieka do otoczenia i organizacji, do których przynależy15.
12
Polski Serwis Naukowy, hasło „jakość życia”, www.naukowy.pl/encyklopedia/Wskaźnik_
Jakości_Życia [16.11.2012], za: H. Gawroński, op. cit.
13
T. Rostowska, Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Impuls, Kraków 2009, s. 27;
J. Czapiński, Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Wyd.
Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 51-102; J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Instytut Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Rada Monitoringu Społecznego przy Wyższej Szkole Psychologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawa
2010, s. 151.
14
B. Kryk, K. Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane aspekty jakości życia na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, w: Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw
w okresie transformacji systemowej w Polsce, red. D. Kopycińska, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 96-110.
15
J. Czarnota-Bojarska, Trzy podejścia do problemu dopasowania człowiek – organizacja,
„Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo” 2004, nr 1 (1), s. 23.
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Można wyróżnić dwa rodzaje takiego dopasowania: 1) dopasowanie oparte na
kulturze organizacyjnej i osobowości jednostki, rozumiane jako zgodność celów,
wartości i norm organizacji z celami, wartościami i normami jednostki – dopasowanie suplementowe, 2) dopasowanie uwarunkowane postawą wobec pracy,
czyli zgodność oczekiwań organizacji wobec wiedzy, umiejętności i możliwości
jednostki oraz oczekiwań jednostki wobec organizacji (zadania, rozwój) i możliwości ich zaspokojenia przez organizację (warunki pracy, system motywacyjny) – dopasowanie komplementarne, wywodzące się teorii kategoryzacji grup
społecznych i mające związek z formowaniem się tożsamości społecznej jako siły
identyfikacji jednostki z grupą społeczną, którą tworzy organizacja.
Praca jest czynnikiem, który znacząco wpływa na zaspokojenie potrzeb, staje
się więc ważnym elementem jakości życia. To w miejscu pracy człowiek spędza
znaczną część swojego życia. Wynagrodzenie za pracę umożliwia mu korzystanie
z określonych dóbr i usług, pozwala założyć rodzinę i zapewnić jej byt, umożliwia
codzienny, cotygodniowy i coroczny wypoczynek, zabezpiecza życie i zdrowie.
Jakość życia zawodowego powinna iść w parze z jakością życia16. Warto jednak
zwrócić uwagę na możliwość występowania ujemnej korelacji między satysfakcją
związaną z zaangażowaniem zawodowym a satysfakcją osiąganą w innych obszarach życia. W wielu publikacjach przytaczane są wyniki badań wskazujące, że
im bardziej jednostka wiąże swą satysfakcję życiową z osiąganiem materialnych
celów, tym mniejszą satysfakcję odczuwa w takich obszarach, jak standard życia,
życie rodzinne, relacje interpersonalne, zabawa i rozrywka, bądąc tym samym
bardziej nieszczęśliwą17. Nie bez znaczenia są także problemy związane z motywacją do pracy, na którą istotny wpływ mają takie czynniki, jak klimat organizacyjny czy kultura organizacyjna warunkująca skuteczność wykonywanej pracy18.
Lyman Porter wskazuje następujące czynniki, które mają wpływ na jakość pracy:
indywidualne (postawy i potrzeby), odnoszące się do istoty pracy (wewnętrzne
nagrody, poziom autonomii, stopień zróżnicowania działań) i zmienne, dotyczące
środowiska pracy (bezpośrednie środowisko pracy, działania organizacyjne)19.
Potwierdzają to bezpośrednie powiązania między satysfakcją z pracy a satysfakcją z życia, choć stopień ich korelacji może być różny. Generalnie jednak
wyższy poziom satysfakcji z pracy warunkuje wyższy poziom satysfakcji z życia.
E. Skrzypek, Czynniki kształtujące jakość życia, w: Ergonomia niepełnosprawnym – jakość
życia, red. J. Lewandowski, J. Lecewicz-Bartoszewska, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001,
s. 239.
17
K. Mudyń, K. Pietras, Preferowane wartości a zdrowie i satysfakcja z życia, „Psychoterapia”
2007, nr 1 (140), s. 5-25 i wskazana tam literatura.
18
L.E. Pate, D.L. Sullivan, Converging paradigms of the causes of human behavior: Interpersonal valence and organizational climate, „Psychology a Quarterly Journal of Human Behavioral”
1988, t. 25, nr 1, s. 18-23.
19
R.M. Steers, L. Porter, Motivation and work behavior, McGraw-Hill, New York 1991.
16
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2. Różnorodność koncepcji satysfakcji z pracy
W początkowym okresie badań pojęcie „satysfakcja z pracy” było określane niejednolicie, co wynikało z różnorodności prezentowanych przez badaczy
koncepcji. W związku z tym podjęto próbę ujednolicenia i zdefiniowania tego
zjawiska, w efekcie czego powstało wiele interpretacji tej kategorii, co tylko pogłębiło jej niejednoznaczność20. Warto więc dokonać przeglądu i uporządkowania
dorobku w tym zakresie, aby na tej podstawie dookreślić i ujednolicić kategorię
„satysfakcja z pracy”.
Frederick Herzberg, Bernard Mausner i Barbara Snyderman podkreślają znaczenie badań nad tą kategorią w trzech obszarach:
– organizacji (wzrost wydajności i wewnętrznej motywacji, zmniejszenie absencji i zmian miejsca pracy, ograniczenie konfliktów i poprawa relacji interpersonalnych),
– pracownika (lepsze zdrowie, poczucie szczęścia i wzrost możliwości samorealizacji),
– społeczeństwa (zmniejszenie liczby zaburzeń psychicznych, efektywniejsze wykorzystanie możliwości zasobów ludzkich, wzrost potencjału twórczego)21.
W dalszej części rozważań przyjęte będzie pierwsze znaczenie satysfakcji
z pracy, tj. dotyczące organizacji. Warto więc wyjaśnić kategorię „praca”, która
w zależności od kontekstu może być różnie interpretowana. W ujęciu ekonomicznym praca jest specyficzną materią, którą człowiek „sprzedaje” na rynku pracy
w postaci predyspozycji fizycznych i intelektualnych w celu wytworzenia określonych dóbr i usług o charakterze materialnym i niematerialnym. Z perspektywy socjologicznej i psychologicznej pracą może być zaś każda celowa czynność
społecznie użyteczna lub społecznie istotna, zapewniająca człowiekowi określoną
pozycję w społeczeństwie. Dzięki niej człowiek ma możliwość stworzenia sobie
warunków do życia, rozwijania swych silnych stron, określenia swej roli w społeczeństwie. Przyczynia się ono też do poczucia sukcesu, daje poczucie ukierunkowania życia, określa cele, rozwija umiejetności potrzebne do pokonywania
przeszkód, a w rezultacie daje poczucie zadowolenia i satysfakcji na wielu płaszczyznach22. Dla pełnego zrozumienia satysfakcji z pracy ważne są zarówno aspekR. Mrówka, Wykorzystanie badań...; R. Gray, op. cit.
Za: A. Paszkowska-Rogacz, Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań, Difin, Warszawa 2009, s. 172-180; A. Zalewska, Skala Afektu w Pracy – wstępne wyniki prac nad adaptacją
techniki, „Studia Psychologiczne” 2002, nr 40 (4), s. 173-192.
22
B. Leder-Niewola, G. Waliszewska, Związek między skuteczną komunikacją w bibliotece naukowej a satysfakcją pracowników w świetle badań ankietowych. Marketing wewnętrzny Biblioteki
Uniwersytetu Łódzkiego, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010, s. 193-217; H. Januszek, J. Sikora, Socjologia pracy, Wyd. AE, Poznań 1998, s. 10; A. Jachnis, Psychologia organi20
21

Satysfakcja z pracy – konceptualizacja pojęcia w świetle badań literaturowych

329

ty ekonomiczne, jak i socjopsychologiczne pracy, jednakże z punktu widzenia
badania satysfakcji z pracy w kontekście funkcjonowania ludzi w organizacjach
najważniejsze jest odniesienie ekonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem
zależności między wykonaną pracą i włożonym w nią wysiłkiem a otrzymaną
rekompensatą.
Niektóre z pierwszych koncepcji satysfakcji z pracy określają tę kategorię
jako krótkoterminowe reakcje emocjonalne wobec pracy wynikające z zaspokojenia potrzeb23, inne utożsamiają jej istotę z postawą, na którą składają się stosunkowo trwałe odczucia doświadczane w trakcie pracy i w stosunku do pracy24,
które mogą być określone właśnie jako „postawa wobec pracy”25. Próbując określić przyczyny i skutki tego zjawiska, brano pod uwagę sytuacje, które pracownik
przeżywa jako jednoznacznie pozytywne lub negatywne odczucia w pracy i wobec pracy.
Od lat 60. satysfakcja z pracy była rozumiana jako postawa, która ma dwa
aspekty: poznawczy (co pracownik myśli o swojej pracy – ocena pracy) i emocjonalny, zwany też afektywnym (jakie są odczucia pracownika w pracy i w stosunku
do pracy). Według Arthura P. Briefa emocjonalny aspekt satysfakcji z pracy może
być niejednorodny, gdyż składają się nań stany emocjonalne doświadczane w pracy oraz stosunek emocjonalny do pracy26. Stany emocjonalne można określić jako
samopoczucie lub odczucia w miejscu pracy, natomiast komponent poznawczy
stanowi satysfakcja z pracy. Z kolei Paul E. Spector uważa, że satysfakcja z pracy
odnosi się do odczuć ludzi wobec pracy i jej składników, a w konsekwencji do
oceny, „jak bardzo pracownicy lubią bądź nie lubią swojej pracy”27. Część badaczy twierdzi, że badanie emocjonalnej satysfakcji z pracy sprowadza się do oceny
zadowolenia/niezadowolenia, podczas gdy inni zakładają występowanie dwóch
wymiarów: pozytywnej (wysoki poziom emocji i entuzjazmu) oraz negatywnej
emocji (drażliwość i nerwowość), które w większości przypadków są na umiarkowanym poziomie. Innymi sposobami pomiaru emocjonalnej satysfakcji mogą
zacji. Kluczowe zagadnienia, Difin, Warszawa 2008, s. 15; K. Sowińska, K. Kretowicz, A. Gaworska-Krzemińska, D. Świetlik, Wypalenie zawodowe i satysfakcja zawodowa w opinii pielęgniarek,
„Problemy Pielęgniarstwa” 2012, t. 20, nr 3, s. 361.
23
E. Mayo, The Human Problems of Industrial Civilization, Macmillan, New York 1933.
24
R.B. Hersey, Workers’ Emotions in Shop and Home: A Study of Individual Workers from the
Psychological and Physiological Standpoint, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1932;
E. Antoniak, Time Perspective and Job Satisfaction in Professionals Oriented Towards People and
Towards Objects, „Human Resources Management & Ergonomics” 2011, t. 5, nr 1; A. Paszkowska-Rogacz, op. cit., s. 172-180; A. Zalewska, Skala Afektu w Pracy..., s. 173-192.
25
F. Herzberg, B. Mausner, B.B. Snyderman, The Motivation to Work, Wiley, New York 1959.
26
A.P. Brief, Attitudes in and Around Organizations, Sage, Thousand Oaks 1998, za: E. Antoniak, op. cit.
27
P.E. Spector, Job satisfaction: Application, assessment, causes and consequences, Sage,
Thousand Oaks 1997.

330

Grzegorz Wudarzewski

być: wskazanie średniego nastroju i jego zmienności oraz opis nastroju za pomocą
trzech wymiarów: energii, mocy i przyjemności28.
Poznawczy aspekt satysfakcji może być rozumiany na kilka sposobów. W niektórych przypadkach satysfakcja z pracy jest określana jako zadowolenie z pracy
związane z relacjami z przełożonymi, współpracownikami, poziomem wynagrodzenia, przedmiotem pracy. W innych zaś równa jest średniej wartości poszczególnych składników zadowolenia z pracy29. Zakłada się też, że można ocenić ogólną
satysfakcję z pracy, co przekłada się na ocenę poznawczą zadowolenia z pracy
jako całości. Trzeba jednak zauważyć, że średnia ocena składników satysfakcji
z pracy może różnić się od całkowitej oceny pracy, dlatego zaleca się, by różne
typy i wymiary satysfakcji były badane odrębnie oraz wyraźnie dookreślone.
Pomimo dostrzegania i akcentowania znaczenia aspektu emocjonalnego satysfakcji z pracy większość rozwiązań, poszukiwań i badań była ukierunkowana
głównie na aspekt poznawczy30. Wynikało to z założenia, że aspekty te są ze sobą
powiązane i współzależne. Uważano więc, że dobre rozpoznanie aspektu poznawczego może być podstawą do wnioskowania na temat aspektu emocjonalnego.
Późniejsze badania empiryczne nie potwierdziły jednak słuszności tego stanowiska31. Dennis Organ i Janet Near32 w swoich analizach zwracają uwagę na to, że
nie docenia się niezależności omawianych aspektów, a reakcje emocjonalne i poznawcze są pod kontrolą oddzielnych i częściowo niezależnych czynników, przez
co nie muszą pozostawać w harmonii i mogą wywoływać różne konsekwencje.
Ponadto emocje można łatwiej przedstawić w sposób niewerbalny, co przyczyniło
się do wprowadzenia metafor i rysunków do kwestionariuszy.
Kolejnym okresem, w którym wzrosło zainteresowania konceptualizacją kategorii „satysfakcja z pracy”, były lata 80. i 90. Stephan Motowidło33 w swojej
definicji podkreśla rolę aspektu poznawczego, uznając satysfakcję za sąd o tym,
jak korzystne dla pracownika jest jego środowisko pracy. Natomiast A.P. Brief34
E. Antoniak, op. cit.
A. Paszkowska-Rogacz, op. cit., s. 172-180; A. Zalewska, Skala Afektu w Pracy...; E. Antoniak, op. cit., s. 173-192.
30
R. Jaros, Zadowolenie z pracy, w: Skuteczniej, sprawniej, z większą satysfakcją: nieco psychologii dla studentów marketingu i zarządzania, red. L. Golińska, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły
Kupieckiej, Łódź 2005, s. 90, za: E. Antoniak, op. cit.
31
A. Zalewska, Dwa światy – emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności, Wyd. SWPS Academica, Warszawa 2003, s. 44, za:
E. Antoniak, op. cit.
32
D.W. Organ, J.P. Near, Cognition vs Affect in Measures of Job Satisfaction, „International
Journal of Psychology” 1985, t. 20, s. 241-253.
33
S.J. Motowidlo, Orientation Toward the Job and Organization, w: Individual differences and
behavior in organizations, red. K.R. Murphy, Jossey Bass, San Francisco 1996, s. 175-208.
34
A.P. Brief, M.J. Burke, J.M. George, B.S. Robinson, J. Webster, Should Negative Affectivity
Remain an Unmeasured Variable in the Study of Job Stress?, „Journal of Applied Psychology” 1988,
t. 73, s. 193-198.
28
29
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i współpracownicy stworzyli skalę do pomiaru uczuć pozytywnych i negatywnych przeżywanych w pracy (Job Affect Scale) oraz podjęli badania nad aspektem
emocjonalnym stosunku do pracy. Nowe trendy przyczyniły się do podejmowania niezależnych badań obu aspektów oraz analizy ich współzależności. Zaczęto podkreślać znaczenie systemu wartości jednostki, jako że wartości i motywy
kształtują preferencje, nadają znaczenie obiektom i sytuacjom, a także organizują
doświadczenia i działania człowieka. Wartości są definiowane jako „preferencje
związane z poziomem poznawczym i wpływem kultury (»wiem, co jest dla mnie
ważne«), nacechowane wysokim stopniem uświadomienia, łatwością werbalizacji i możliwością bezpośredniego badania, podczas gdy motywy należy rozumieć
jako preferencje dotyczące poziomu afektywnego, stosunkowo niezależne od kultury (»czuję, że to jest ważne i wartościowe«)”35. Motywy można zidentyfikować
na podstawie zachowań i emocji w konkretnych sytuacjach, a także analizy myśli
pojawiających się w trakcie i po wystąpieniu przeżyć emocjonalnych. Według
Davida McClellanda wartościowania dokonuje się w trzech sferach: osiągnięć,
afiliacji i władzy36. Jeżeli wartości (preferencje na poziomie poznawczym) będą
istotne dla pracownika, będzie on cenić i werbalnie podkreślać związane z nimi
zdarzenia, natomiast jeżeli duże znaczenie będą miały dla niego motywy (preferencje na poziomie afektywnym), będzie on przejawiać więcej reakcji emocjonalnych na związane z nimi zdarzenia.
W jednej z nowszych publikacji Beata Żołędowska definiuje postawę pracownika jako bieżący stosunek człowieka do kogoś (przełożonego, podwładnego,
współpracownika, użytkownika) lub czegoś (produktu). Do postawy można też
zaliczyć prezentację opinii, emocji i chęci wynikających ze skłonności człowieka
do reagowania na różne sprawy, ludzi, sytuacje czy przedmioty.
Tak rozumiana postawa składa się z trzech komponentów: poznawczego, emocjonalnego i intencyjnego37. Komponent poznawczy tworzą poglądy pracownika,
które przekładają się na określoną reakcję (komponent emocjonalny) w postaci
odczuć wyrażanych werbalnie lub niewerbalnie, m.in. przez okazywanie zadowolenia bądź niezadowolenia. Z kolei komponent intencyjny jest odzwierciedleniem
zamiarów dotyczących przyszłości i stanowi reakcję na posiadany pogląd. Komponenty te są najczęściej ze sobą powiązane, jednak każdy z nich może wystąpić
osobno, dlatego wyróżnia się postawę poznawczą, emocjonalną i intencyjną (rysunek 1). Charakterystyczną postawą jest satysfakcja, która stanowi emocjonalną
reakcję na pogląd o sytuacji w miejscu pracy.
Na satysfakcję z pracy składają się czynniki z obszaru organizacyjnego (treść
pracy, wynagrodzenie, możliwości awansu, warunki pracy), osobistego (potrzeby,
A. Paszkowska-Rogacz, op. cit.
Za: ibidem; A. Zalewska, Dwa światy...
37
B. Żołędowska, Znaczenie satysfakcji pracowników w zarządzaniu bibliotekami, „Zeszyty
Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu” 2005, nr 7 (1), s. 131-137.
35
36
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Komponent poznawczy

Komponent emocjonalny

Komponent intencyjny

Zawartoœæ:
– przekonania
– opinie
– informacje
– wiedza

Zawartoœæ:
– werbalne wyra¿anie uczuæ
– niewerbalne wyra¿anie
uczuæ

Zawartoœæ:
– zamierzone, celowe zachowanie

Przyk³ad:
Praca w opinii pracownika
charakteryzuje siê godziwym
wynagrodzeniem, jest interesuj¹ca i rozwijaj¹ca

Przyk³ad:
Pracownik w zwi¹zku z tym
lubi swoj¹ pracê, opowiada
o niej z pasj¹, okazuje entuzjazm i zaanga¿owanie

Przyk³ad:
Pracownik d¹¿y do poprawy
jakoœci pracy, eliminacji b³êdów, uzyskiwania wysokich
wyników

Postawa poznawcza

Postawa emocjonalna

Postawa intencyjna

Rysunek 1. Wybrane koncepcje i definicje kategorii „satysfakcja z pracy”
Źródło: B. Żołędowska, Znaczenie satysfakcji pracowników w zarządzaniu bibliotekami, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu” 2005, nr 7 (1), s. 131-137.

wiek, płeć, doświadczenie) i społecznego (kultura organizacyjna, zgodność z etyką, relacje z bezpośrednim przełożonym, współpraca z innymi pracownikami,
relacje z klientami). Między tymi czynnikami mogą występować różnego rodzaju
zależności (rysunek 2).
W podobnej formie satysfakcję z pracy przedstawiają badacze niemieccy
Friedericke Hardering i Stefan Bergheim38, wyróżniając następujące jej wymiary:
zadowolenie z życia w związku z zatrudnieniem (Lebenszufriedenheit und Arbeit)
odnoszące się samego faktu bycia zatrudnionym; samopoczucie w związku z pracą (Emotionales Wohlbefinden und Arbeit), odnoszące się do czasu spędzanego
w pracy; zadowolenie z pracy (Bereichszufriedenheit Arbeit), odnoszące się do
warunków pracy i charakteru zadań.
Pomimo szerokiego rozumienia kategorii „satysfakcja z pracy”, jej płynności
i niejednolitości, część badaczy podejmowała próby jej dookreślenia. Tabela 1
zawiera zbiór definicji z ostatnich kilkudziesięciu lat.
W lietraturze polskiej najczęściej przytaczaną definicją satysfakcji z pracy jest
propozycja Edwina A. Locke’a, zgodnie z którą satysfakcja z pracy to „przyjemny
stan emocjonalny, będący rezultatem postrzegania przez jednostkę swojej pracy jako realizującej lub umożliwiającej realizację istotnych wartości dostępnych
w pracy pod warunkiem, że te wartości są zbieżne z jej potrzebami”. Wskazana
koncepcja jest neutralnym podejściem do omawianego zagadnienia i uwypukla
F. Hardering, S. Bergheim, Sicherheit macht zufrieden. Wie Verunsicherung die Zufriedenheit
mit der Arbeit beeinträhtigt, Zentrum für gesellschaftlichen Fortschritt, Frankfurt am Main 2011.
38
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Czynniki
organizacyjne
– treœæ pracy
– wynagrodzenie
– mo¿liwoœæ awansu
– warunki pracy

Czynniki osobiste
– potrzeby
– wiek
– p³eæ
– doœwiadczenie
Satysfakcja
z pracy

Czynniki spo³eczne
– kultura organizacyjna
– zgodnoœæ z etyk¹
– relacje z prze³o¿onym
– wspó³praca z pracownikami
– wspó³praca z klientami

Rysunek 2. Satysfakcja z pracy
determinowana przez czynniki osobiste, organizacyjne i społeczne
Źródł o: B. Leder-Niewola, G. Waliszewska, Związek między skuteczną komunikacją w bibliotece naukowej a satysfakcją pracowników w świetle badań ankietowych. Marketing wewnętrzny Biblioteki Uniwersytetu
Łódzkiego, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010, s. 193-217.

takie aspekty, jak: subiektywność zjawiska, związek przyczynowo-skutkowy: postrzeganie – emocje, istotność związku między wartościami pracy a wartościami pracownika, określenie zjawiska jako pożądanego (satysfakcja z pracy – stan
pożądany, pozytywny, brak satysfakcji z pracy – stan negatywny). Interpretacja
ta stanowi pewien łącznik między innymi sposobami rozumienia opisywanej kategorii.
Badanie źródeł zagranicznych dotyczących satysfakcji z pracy dostarcza
przykładów wielu innych rozwiązań i propozycji w tym zakresie, choć nie ma
między nimi istotnych różnic merytorycznych. Wspólnymi elementami większości propozycji są: aspekty poznawcze, aspekty emocjonalne (afektywne) oraz subiektywność wynikająca z indywidualnej percepcji. Różnice dotyczą natomiast
zakresu uwzględniania różnych składników sytuacyjnych, do których odnosi się
satysfakcja z pracy (np. czynniki środowiskowe – wewnętrzne i zewnętrzne, role
i zadania w organizacji oraz stopień dopasowania do nich ludzi, uzyskiwane efekty, w szczególności porównanie efektów z oczekiwaniami, system wartości organizacji) oraz stopnia trwałości i dynamiki reagowania na uwarunkowania pracy.
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Tabela 1. Wybrane koncepcje kategorii „satysfakcja z pracy”
Autor

R. Hoppock
V.H. Vroom
B. Schneider
i R.A. Snyder
A. Bruggemann,
P. Groskurth i E. Ulich
E.A. Locke

C.J. Cranny, P.C. Smith
i E.F. Stone
P.E. Spector

A.P. Brief

L. Rosenstiel
M.E. Sempane,
H.S. Rieger i G. Roodt
H.M. Weiss
M. Armstrong

Definicja
Satysfakcja z pracy jest kombinacją psychologicznych, fizjologicznych
i środowiskowych czynników, które skłaniają osobę do szczerej odpowiedzi na pytanie: „czy jestem zadowolony ze swojej pracy”
Satysfakcja z pracy jest afektywną orientacją indywidualnych pracowników wobec ról, które obecnie pełnią
Satysfakcja z pracy to osobista ocena aktualnych warunków pracy lub
efektów, które powstają w wyniku wykonywania pracy
Satysfakcja z pracy jest zadowoleniem z tytułu wykonywania pracy.
Tak określona satysfakcja z pracy wyznacza postawę, która odnosi się
do pracy, ze wszystkimi jej aspektami i oceną w postaci zadowolenia
bądź niezadowolenia
Satysfakcja z pracy to przyjemny stan emocjonalny, będący rezultatem
postrzegania przez jednostkę swojej pracy jako realizującej lub umożliwiającej realizację istotnych wartości dostępnych w pracy pod warunkiem, że te wartości są zbieżne z jej potrzebami
Satysfakcja z pracy jest reakcją emocjonalną lub odczuciem w stosunku
do pracy, która powstaje w efekcie porównania rzeczywistych wyników z oczekiwanymi wynikami lub uznawanymi za prawidłowe
Satysfakcja z pracy to postawa, sposób, w jaki ludzie myślą o swojej
pracy i jej różnych aspektach, co wiąże się z zakresem, w jakim ludzie
lubią czy też nie lubią swojej pracy. Satysfakcja z pracy albo brak satysfakcji z pracy może pojawić się w każdej sytuacji roboczej
Satysfakcja z pracy to wewnętrzny stan, który wyraża się poprzez
emocjonalną i/lub poznawczą ocenę doświadczanej pracy. Komponent
poznawczy to satysfakcja z pracy, natomiast emocjonalny to samopoczucie lub odczucia w miejscu pracy
Satysfakcja z pracy jest względnie stabilną zmienną. Powstaje wskutek
doświadczeń jednostki związanych z pracą i stopnia dopasowania jednostki do określonych zadań
Satysfakcja z pracy odnosi się do indywidualnej percepcji i oceny
pracy. Indywidualna percepcja dokonywana jest pod wpływem takich
czynników, jak potrzeby, wartości i oczekiwania. Ludzie więc oceniają
pracę na podstawie tych czynników, które są dla nich istotne
Satysfakcja z pracy jest postawą, pozytywnym lub negatywnym osądem
dokonywanym w stosunku do pracy lub dotyczącym sytuacji w pracy
Pojęcie satysfakcji z pracy odnosi się do postaw i odczuć pracowniczych na temat ich pracy. Pozytywne i korzystne postawy odnoszące się
do pracy wskazują na satysfakcje z pracy, a negatywne i niekorzystne
postawy – świadczą o braku satysfakcji

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.

Różnice te skutkują występowaniem i stosowaniem nowych, pochodnych kategorii, takich jak zadowolenie z pracy, satysfakcja pracowników czy satysfakcja
zawodowa, które wymagają dookreślenia.
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3. Konceptualizacja satysfakcji z pracy
w świetle innych kategorii opisowych
3.1. Koncepcja satysfakcji z pracy
Ważną kwestią jest dookreślenie zakresu kategorii „satysfakcja z pracy”. W literaturze anglojęzycznej funkcjonują takie terminy, jak: work satisfaction i job
satisfaction, które przez część badaczy są traktowane jako tożsame i stosowane
zamiennie, a przez innych postrzegane jako odmienne, choć granice między nimi
są niewyraźne39. Pomocne w tym zakresie może być wyjaśnienie różnicy między
angielskimi terminami work i job40. Zgodnie z proponowaną terminologią kategoria job ma szerszy zakres i jest postrzegana jako pewna rola czy też profesja,
zatem odnosi się do stanowiska organizacyjnego. Satysfakcja z pracy, rozumiana
jako job satisfaction, może mieć miejsce wtedy, gdy rola ta jest jasno określona
i pracownik jest umiejętnie prowadzony, rozwijany oraz dobrze przygotowany do
spełniania tej roli. Taką rolą może być np. stanowisko księgowego, wykładowcy,
kierownika produkcji. Work jest natomiast kojarzone z pewną czynnością, wykonywaniem zadania, np. przygotowaniem raportu przez księgowego, prowadzeniem
egzaminu przez wykładowcę, nadzorem nad wykonaniem planu produkcyjnego
przez kierownika produkcji. W tym znaczeniu work satisfaction należy rozumieć
jako zadowolenie/satysfakcję z wykonania lub wykonywania określonego typu
zadań w powiązaniu z bezpośrednim środowiskiem tego zadania (bezpośredniego przełożonego, współpracowników i codziennych aktywności). W polskiej terminologii zarówno w znaczeniu work satisfaction i job satisfaction używa się
pojęcia „zadowolenie/satysfakcja z pracy”. Chcąc rozróżnić te dwie koncepcje,
trafniej byłoby operować pojęciami „zadowolenie/sa t y s f a k c j a z w y k o n a n i a
zadania” w znaczeniu wykonania jakiegoś projektu, danego typu zadania, oraz
„satysfakcja z pracy” w znaczeniu zajmowanego stanowiska i prawidłowego wykonywania zadań i czynności mu przypisanych. Proponowane rozróżnienie eksponuje istotną zależność między tymi zagadnieniami – satysfakcja z pracy
jest bowiem celem strategicznym, podczas gdy zadowolenie z wykonania zadania – celem taktycznym do osiągnięcia celu strategicznego. Zatem o zadowole39
M. Elc, L. Alpkan, The Impact of Perceived Organizational Ethical Climate on Work Satisfaction, „Journal of Business Ethics” 2009, nr 84, s. 297-311; M. Sharkh, G. Standing, Work
Satisfaction, Trauma and Economic Insecurity: Post-tsunami Sri Lanka, CDDRL Working Papers
2009, nr 93, s. 8-9; Global Corporate Community Knowledgebase, http://www.citeman.com/1394-job-satisfaction-and-work-satisfaction.html#ixzz2CYD78q6A [28.10.2012].
40
Por. różne znaczenia terminów związanych z angielskimi wyrazami job i work: Słownik
polsko-angielski i angielsko polski, Buchmann, Warszawa 2010, s. 147, 313; R. Kozierkiewicz,
Dictionary of Bussines Terms English-Polish, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 418-419, 779-781.
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niu można mówić w kontekście zadań, natomiast o satysfakcji – w kontekście
zajmowanego stanowiska, czyli roli wyznaczonej dla pracownika w organizacji.

3.2. Satysfakcja z pracy a zadowolenie z pracy
Blisko związana z satysfakcją z pracy jest kategoria „zadowolenie z pracy”. Bezpośredniość relacji między nimi prowadzi niekiedy do ich utożsamiania i zamiennego stosowania. Część badaczy jednak wyraźnie je od siebie odróżnia. Magdalena Kaczkowska-Serafińska uważa, że elementem różnicującym
te dwa pojęcia są czynniki motywujące41. „Zadowolenie z pracy, oznaczające
pozytywny stosunek pracowników do powierzonych im zadań, warunków pracy oraz przełożonych i współpracowników, jest wynikiem oddziaływania czynników zewnętrznych (wynagrodzenie, warunki materialnego środowiska pracy,
stosunki międzyludzkie, styl kierowania), natomiast satysfakcja z pracy, będąca
wyższym poziomem zadowolenia z pracy, jest wynikiem oddziaływania zarówno
wspomnianych czynników zewnętrznych, jak również wewnętrznych (możliwość
uczenia się, powierzona odpowiedzialność, uznanie zwierzchników). Zatem zadowolenie z pracy jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia satysfakcji z pracy”. Cytowana przez autorkę Stanisława Borkowska wskazuje na rekompensatę
jako element różnicujący te pojęcia. Satysfakcja z pracy stanowi rekompensatę za
postawę wobec wykonywanej pracy, natomiast zadowolenie z pracy nie jest związane z rekompensatą, ponieważ stanowi jedynie stan wewnętrznych pozytywnych
odczuć danego człowieka42. Według Zdzisławy Janowskiej satysfakcja z pracy
jest wypadkową pozytywnego stosunku pracownika do zajmowanej pozycji zawodowej, wykorzystywania swoich kwalifikacji i umiejętności, otrzymywanego
wynagrodzenia, atmosfery panującej w zespole oraz sposobu kierowania i kultury
organizacyjnej43. Z kolei Marta Juchnowicz uważa, że aby osiągnąć satysfakcję
z pracy, konieczne jest, by praca stwarzała wyzwania intelektualne, dawała poczucie sukcesu, radości z rozwoju zawodowego i samorealizacji oraz pełną identyfikację z powierzonymi zadaniami i/lub organizacją. Ponadto satysfakcja z pracy umożliwia wzrost poczucia własnej wartości i zaspokojenia potrzeb wyższego
rzędu każdego pojedynczego pracownika44.
41
M. Kaczkowska-Serafińska, Dlaczego przedsiębiorcy powinni dbać o satysfakcję z pracy
swoich pracowników? Satysfakcja z pracy – cz. 1, „Postera” 2011, nr 10 (23), s. 11-25.
42
Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, red. S. Borkowska, C.H. Beck, Warszawa
2010, s. 47.
43
Z. Janowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2010, s. 230.
44
M. Juchnowicz, Paradygmat człowieka usatysfakcjonowanego w polskich realiach, w: Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Wolters Kluwer
Polska, Kraków 2009, s. 121-122; eadem, Zadowolenie z pracy i satysfakcja zawodowa pracowników w Polsce a praktyka ZZL, w: Człowiek w pracy i polityce społecznej, red. J. Szambelańczyk,
M. Żukowski, Wyd. UE, Poznań 2010, s. 199.
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Reasumując powyższe rozważania oraz uwzględniając wcześniejsze założenie dotyczące większej złożoności satysfakcji nad zadowoleniem, można uznać,
że pojęcie „satysfakcja z pracy” jest kategorią szerszą i zawiera w sobie pojęcie
„zadowolenie z pracy”. Z uwagi na procesy zarządzania w organizacjach ważniejszym zagadnieniem związanym z motywacją pracowników wydaje się być
satysfakcja z pracy, ponieważ odnosi się do dłuższych przedziałów czasowych
i jest kumulacją zarówno krótkich reakcji uczuciowych zadowolenia, jak i przykrości związanych z wykonywaniem określonych zadań, pełnieniem określonych
funkcji oraz ról. Mimo że zadowolenie podtrzymuje gotowość pracownika do
rzetelnej realizacji zadań, nie ma możliwości zapewnienia przez menedżerów
ciągłego poczucia zadowolenia, w związku z czym jednym z ważniejszych zadań kadry kierowniczej jest organizowanie pracy w taki sposób, by jej wykonanie przynosiło pracownikom satysfakcję. Wynika z tego, że zadowolenie z pracy
jest zjawiskiem krótkotrwałym i zmiennym, które może być reakcją na zaistniałą w danym momencie sytuację. W związku z tym można mówić np. o zadowoleniu z pracy w kontekście konkretnego dnia, wykonania krótkiego zadania
lub mniej skomplikowanej pracy, osiągnięcia pojedynczego sukcesu, otrzymanej
pochwały, nagrody, uznania przez klienta, zażegnania konfliktu w danym dniu
lub w ostatnim czasie. Z kolei satysfakcja z pracy odnosi się do większych przedziałów czasowych, jest sumarycznym rezultatem kilku zjawisk zadowolenia
i obejmuje najczęściej zadania względnie trwałe i powtarzalne oraz o większym
stopniu złożoności i trudności45. Istotną rolę w kształtowaniu tych dwóch zagadnień odgrywają z pewnością kierownicy, którzy mają wpływ zarówno na występowanie zadowolenia, jak i satysfakcji z pracy. Przyjmując to założenie, można
przypuszczać, że pojedyncze zachowania, decyzje i działania przełożonego będą
przyczyniać się do wystąpienia zadowolenia bądź niezadowolenia pracowników,
natomiast satysfakcja z pracy będzie podsumowaniem wielu działań kierownika,
dotyczącym zwykle dłuższej perspektywy czasowej. Może się wydawać, że sytuacyjne występowanie niezadowolenia jest niejako wliczone w koszty działań
kierownika, natomiast na budowanie satysfakcji z pracy składa się większa liczba
sytuacji, które skutkują zadowoleniem, w porównaniu z liczbą sytuacji powodujących niezadowolenie.

3.3. Satysfakcja z pracy a satysfakcja pracowników
W literaturze przedmiotu wykorzystywane są także takie pojęcia, jak: „zadowolenie/satysfakcja z pracy” i „zadowolenie/satysfakcja pracowników” (ang. job
45
R. Mrówka, Wykorzystanie badań...; A. Bańka, Psychologia organizacji, w: Psychologia.
Podręcznik akademicki, t. III, red. J. Strelau, GWP, Gdańsk 2002, s. 321-350; A. Borkowska, B. Bajcar, A. Czerw, A. Gąsiorowska, Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną. Psychologiczne
uwarunkowania, GWP, Gdańsk 2011.
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satisfaction i employee satisfaction, niem. Arbeitzufrieden i Mitarbeitzufrieden),
które nie powinny być traktowane jako synonimy. O ile satysfakcja z pracy odnosi się do jednostki oraz jej subiektywnej percepcji i odczuć, o tyle satysfakcja
pracowników ma szerszy kontekst i dotyczy zbiorowej satysfakcji organizacyjnej,
będącej już blisko kategorii określanej mianem klimatu organizacyjnego. W literaturze znacznie więcej miejsca poświęcono dotąd zagadnieniu „satysfakcji z pracy”46, natomiast pojęcie „satysfakcji pracowników” pojawia się dopiero w nowszych publikacjach47. Koncepcja satysfakcji pracowników może odnosić się do
postrzegania pracowników, jako pewnej grupy, a poziom ich satysfakcji może
być porównywany z satysfakcją klientów czy grup pracowniczych z innych organizacji, co wskazywałoby na szerszy zakres tego pojęcia. Natomiast satysfakcja
z pracy odnosi się raczej do bliższego środowiska pracy, działań wykonywanych
na danym stanowisku i warunków pracy i to na niej koncentruje się większość
badaczy.

3.4. Satysfakcja z pracy a satysfakcja zawodowa
Kolejna kategoria stosowana do opisu tej problematyki to „satysfakcja zawodowa”. Jej wyróżnikami są szersza perspektywa czasowa oraz szerszy kontekst
zewnętrzny, wykraczający poza bezpośrednie środowisko organizacji. Satysfakcję zawodową osiąga się w związku z profesją wykonywaną wiele lat, zajmowanym stanowiskiem i rolą w organizacji w dłuższej perspektywie czasowej, po
skonfrontowaniu uwarunkowań wykonywanego zawodu z możliwościami, jakie
stwarzają inne stanowiska i role w danej organizacji, jak również stanowiska
i role spoza organizacji (tj. w innych organizacjach). Satysfakcja z pracy w większym stopniu charakteryzuje pracę wykonywaną w danej organizacji i dla danej
organizacji, natomiast satysfakcja zawodowa odnosi się do możliwości wskazania
A. Bruggemann, P. Groskurth, E. Ulich, Arbeitszufriedenheit, Huber, Bern 1975; R. Hoppock, Job Satisfaction, Harper and Brothers, New York 1935; O. Neuberger, M. Allerbeck, Messung
und Analyse von Arbeitszufriedenkeit (Measurement and Analysis of Satisfaction with Work), Rubber, Bern – Stuttgart – Wien 1978.
47
T.A. Atchison, The Myths of Employee Satisfaction, „Health Executive” 1999, t. 14, nr 2,
s. 18-23; M. Grund, Interaktionsbeziehungen im Dienstleistungsmarketing: Zusammenhänge zwischen Zufriedenheit und Bindung von Kunden und Mitarbeitern, Gabler, Wiesbaden 1998; A. Krause,
H. Dunckel, Arbeitsgestaltung und Kundenzufriedenheit. Auswirkungen der Einführung teilautonomer Gruppenarbeit auf die Kundenzufriedenheit unter Berücksichtigung von Mitarbeiterzufriedenheit und Arbeitsleistung, „Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie” 2003, t. 47, nr 4;
H. Meffert, T. Schwetje, Bedeutung von Mitarbeiterinteraktion und Mitarbeiterzufriedenheit für die
Kundenzufriedenheit im Handel, „Planung und Analyse” 1999, t. 26. Publikowane w Niemczech
prace doktorskie: A. Jacquemin, Was hat den stärksten Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit von
Call-Center Agenten?, Books on Demand, Norderstedt 2010, s. 10; S. Winter, Mitarbeiterzufriedenheit und Kundenzufriedenheit: Eine mehrebenen-analytische Untersuchung der Zusammenhänge
auf Basis multidimensionaler Zufriedenheitsmessung, Universität Mannheim, Mannheim 2005, s. 9.
46
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Satysfakcja zawodowa

Organizacja
Œrodowisko stanowiska pracy

Satysfakcja pracowników

Poziom zadowolenia z wykonywania
zadañ typu X na stanowisku pracy
Poziom zadowolenia z wykonywania
zadañ typu Y na stanowisku pracy

Satysfakcja z pracy

Poziom zadowolenia z wykonywania
zadañ typu Z na stanowisku pracy

Rysunek 3. Kategorie związane z pojęciem „satysfakcja z pracy” i relacje między nimi
Źródł o: opracowanie własne.

pozytywnych czynników i uwarunkowań wykonywanego zawodu, niezależnie od
miejsca (organizacji), w którym się ten zawód wykonuje.
Zgodnie z przedstawioną propozycją zjawisko satysfakcji z pracy w dużej
mierze warunkowane jest wystąpieniem sytuacji zadowolenia/niezadowolenia
w wyniku wykonywania różnego rodzaju zadań na konkretnym stanowisku w danej organizacji. Determinantami zadowolenia/niezadowolenia mogą być: postrzeganie różnicy między stanem oczekiwanym a stanem rzeczywistym w odniesieniu
do takich aspektów, jak: znaczenie zadań, trudność ich wykonania, dopasowanie
i kompetencje umożliwiające ich realizację, przewidywana gratyfikacja, niezbędne uposażenie i uprawnienia do prawidłowej realizacji zadań. Zgodnie z rysunkiem 1 większość z nich stanowią czynniki organizacji, bezpośrednio związane
ze stanowiskiem pracy. Wpływ na pojawienie się satysfakcji z pracy mają (choć
w mniejszym stopniu) również uwarunkowania społeczne, które mieszczą się
w środowisku organizacji, takie jak: kultura organizacyjna, system wartości, relacje z bezpośrednimi przełożonymi, relacje z innymi współpracownikami z pracownikami. Nie można też zapominać o występowaniu osobistych, indywidualnych czynników, takich jak: wiek, płeć, kultura osobista czy doświadczenia,
które mają wpływ na percepcję i poziom oczekiwań jednostki, ale są poza grupą
czynników, na które organizacja może bardziej aktywnie oddziaływać. Zarówno
środowisko organizacji wpływa na satysfakcję z pracy konkretnego pracownika,
jak również poziom satysfakcji każdego pracownika wpływa na środowisko organizacji. Ta współzależność oznacza, że konieczna do zapewnienia satysfakcji

340

Grzegorz Wudarzewski

z pracy na danym stanowisku jest dbałość o czynniki organizacji oraz o czynniki
społeczne. Możliwa jest bowiem sytuacja, że pracownik będzie odczuwał satysfakcję związaną z wykonywaniem zadań, ale nie będzie jej odczuwał z powodu
wykonywania zadań w określonej organizacji (np. pracownik może nie akceptować kultury organizacyjnej panującej w organizacji, źle oceniać relacje ze współpracownikami czy z bezpośrednim przełożonym).
Poza pojedynczym stanowiskiem pracy kształtuje się też zbiorowe poczucie satysfakcji pracowników, które w opinii wielu badaczy nie musi być jedynie
uśrednionym wynikiem indywidualnych satysfakcji. Satysfakcja pracowników
powstaje bowiem nie tylko w wyniku realizacji określonych zadań na danym
stanowisku, ale również uwzględnia wykonywanie ich w określonej organizacji,
o specyficznej kulturze organizacyjnej i obowiązujących w niej normach, zasadach i zwyczajach. O ile na satysfakcję z pracy największy wpływ mają czynniki
organizacji, o tyle na satysfakcję pracowników wpływają zarówno czynniki organizacji, jak i czynniki społeczne. Zbiorowe poczucie satysfakcji organizacyjnej,
dotyczące możliwości prawidłowej realizacji zadań, współpracy i współdziałania,
elastycznych rozwiązań mających na celu poprawę efektywności oraz zwiększania samodzielności pracowników, może być w dużym stopniu powiązane z występowaniem dobrego klimatu organizacyjnego. Ponadto satysfakcja pracowników
może wykraczać poza środowisko organizacji, ponieważ ich odczucia odnoszą się
do większych grup pracowników i kształtowane są poprzez relacje z klientami,
grupami pracowników z lokalnego środowiska czy grupami pracowników z organizacji konkurencyjnej.
Kategorią o najszerszym zakresie jest „satysfakcja zawodowa”, która wykracza nie tylko poza stanowisko pracy i organizacji, ale również poza otoczenie
organizacji. W tym rozumieniu zawód będzie kojarzony z profesją wykonywaną przez większość czasu pracy lub taką, do której pracownik był przez dłuższy okres przyuczany w procesie edukacji. Satysfakcja z wykonywanej profesji jest zjawiskiem najdłużej kształtującym się spośród wcześniej omawianych.
Może ona dotyczyć sytuacji, w których pracownik jest dumny nie tyle z pracy
w danej organizacji czy też z wykonywania określonych zadań, ale odnosi się do
szerszego kontekstu – wykonywania danego zawodu (np. satysfakcja zawodowa
wynikająca z pracy w charakterze nauczyciela). Czynnikiem wpływającym na
tego typu satysfakcję mogą być porównania do innych zawodów będących poza
otoczeniem organizacji. Warto przy tym podkreślić, że osiągnięcie satysfakcji zawodowej bez pośrednich etapów (satysfakcji z pracy i satysfakcji pracowników)
jest mało prawdopodobne. Podobnie jak mało prawdopodobne jest to, żeby satysfakcja pracowników występowała bez satysfakcji poszczególnych pracowników
z wykonywanej pracy.
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Zakończenie
Przedmiotem opracowania była systematyzacja i opis pojęcia „satysfakcja
z pracy” oraz kategorii z nią związanych. Na tle studiów literaturowych dookreślono znaczenie satysfakcji jako zjawiska socjopsychologicznego, scharakteryzowano podejście do pojęcia „praca”, zestawiono najczęściej przywoływane definicje
oraz doprecyzowano koncepcję satysfakcji z pracy i jej pochodne. Przedstawiono
również graficzny model wzajemnych powiązań między wyodrębnionymi i opisywanymi kategoriami. Zawarte w artykule propozycje mogą stanowić bazę do
dalszych, pogłębionych analiz w ramach tego tematu. Najczęściej przytaczaną
interpretacją satysfakcji z pracy jest definicja Edwina A. Locke’a, która stanowi
łącznik między innymi propozycjami. Ważnym wnioskiem płynącym z przeglądu
literatury jest względna jednolitość definicji satysfakcji z pracy, zaś występujące
różnice pozwoliły dookreślić samą kategorię „satysfakcja z pracy” i jej pochodne.
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Job satisfaction – conceptualization of the notion
in the light of literature review
Summary. The paper contains a description of selected concepts of understanding job satisfaction on the basis of domestic and foreign literature. The author makes an attempt to systematise
the acquis in this area, and outlines the evolution of the meaning of this issue. The paper presents
a proposal for the interpretation of job satisfaction and related categories such as “satisfaction with
the performance of tasks” (“work satisfaction”), “employee satisfaction” and “proffesional satisfaction”. In the final part it presents the model of the relationship between the reported categories.
Key words: well-being, satisfaction, live satisfaction, job satisfaction, employee satisfaction,
proffesional satisfaction
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Analiza czynników
oddziałujących na stopę zwrotu z kapitału własnego
w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego
Opolszczyzny
Streszczenie: W artykule przedstawiono rezultaty badań nad czynnikami wpływającymi na
rentowność kapitału własnego przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w województwie
opolskim. W pierwszej kolejności dokonano charakterystyki przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny. Przeprowadzona analiza skupiała się na takich elementach, jak: liczba przedsiębiorstw i zatrudnionych w nich osób oraz poziom produkcji sprzedanej. Następnie podjęto rozważania nad
determinantami stopy zwrotu z kapitału własnego. Szczególny nacisk w tym zakresie położono
na poziom przychodów ze sprzedaży, wielkość osiągniętego wyniku finansowego netto, wielkość
aktywów zaangażowanych w tworzenie przychodów ze sprzedaży oraz udział kapitału własnego
w kapitale ogółem. W dalszej kolejności w oparciu o metodę korelacji Pearsona przeprowadzono
badania nad związkiem korelacyjnym między stopą zwrotu z kapitału własnego przedsiębiorstw
przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny a poszczególnymi jej determinantami. Badaniami objęto okres 2005-2010.
Słowa kluczowe: stopa zwrotu z kapitału własnego, przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego

Wstęp
Z procesem podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie nierozerwalnie wiąże
się konieczność identyfikacji efektywności gospodarowania. Efektywność ta jest
rozpatrywana na ogół w trzech płaszczyznach: rentowności handlowej, ekonomicznej oraz finansowej. Spośród wskazanych płaszczyzn istotne miejsce zajmuje
rentowność finansowa, która umożliwia rozpoznanie stopy zwrotu z zaangażowanych kapitałów własnych. Stopa ta pozwala ustalić wielkość zysku przypadają-
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cego na jednostkę zaangażowanego kapitału własnego. Informacja ta ma szczególne znaczenie z punktu widzenia właścicieli podmiotu, wskazuje bowiem na
możliwości uzyskania wyższego zysku. Z tego względu niezmiernie ważne jest
rozpoznanie determinant, które oddziałują na rentowność finansową.
Podstawowy cel artykułu stanowi identyfikacja czynników, które mogą wpływać na rentowność kapitału własnego. Badaniom poddano przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny. W analizach wykorzystano informacje
finansowe badanych przedsiębiorstw za lata 2005-2010 pozyskane z Monitorów
Polskich B.

1. Istota przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego
Opolszczyzny
Przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego należą do grupy podmiotów
definiowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) jako „przemysł”. Do
grupy tej, zgodnie z terminologią GUS, zalicza się również przedsiębiorstwa,
które zajmują się górnictwem, wytwarzaniem i zapatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
oraz dostawą wody, gospodarowaniem ściekami i odpadami, a także działalnością
związaną z rekultywacją1.
Analiza liczebności przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w województwie opolskim wskazuje, że w okresie 2005-2010 na terenie Opolszczyzny
działalność prowadziło ponad 8 tys. podmiotów2. Z analiz wynika, że w latach
2005-2007 panowała tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o liczbę przedsiębiorstw
należących do sekcji D Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – przetwórstwo
przemysłowe. Było to związane z wysokim tempem wzrostu gospodarczego, obserwowanym w Polsce w latach 2005-2007. Dla okresu 2008-2009 zauważalne
zaś było zmniejszanie się liczby przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego
w województwie opolskim. Mogło to wynikać z wpływu negatywnych zjawisk
kryzysowych na sytuację makroekonomiczną Polski, począwszy od drugiej połowy 2008 r. Natomiast w 2010 r. stwierdzono wzrost liczby przedsiębiorstw sekcji
D PKD, co należy uznać za zjawisko pozytywne.
Analiza danych statystycznych struktury przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w województwie opolskim według ich formy organizacyjno-prawnej
wskazuje na dominację osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ta forma organizacyjno-prawna charakteryzuje ponad 50% ogólnej liczby
1
Rocznik statystyczny przemysłu 2011, GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa
2011, s. 26.
2
Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego (za lata 2007-2011), Urząd Statystyczny
w Opolu, Opole 2012.
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przedsiębiorstw sekcji D PKD, które działają na Opolszczyźnie3. Znaczny odsetek
przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w województwie opolskim stanowią również spółki prawa handlowego.
Analiza poziomu produkcji sprzedanej przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny wskazuje na tendencję wzrostową w latach 2005-20084.
Był to prawdopodobnie efekt silnego popytu krajowego występującego w Polsce
w analizowanym okresie na produkty przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego. Natomiast w latach 2009-2010 stwierdzono spadek produkcji sprzedanej
przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego w województwie opolskim, czego przyczyną mogło być spowolnienie gospodarcze na skutek zjawisk kryzysowych.
Z przeprowadzonych badań wynika wniosek o dużych możliwościach rozwojowych przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny5.

2. Determinanty rentowności kapitału własnego
Rentowność kapitału własnego (ROE) uznaje się za podstawowy indykator
bezpieczeństwa przedsiębiorstwa6. Stopa zwrotu z kapitału własnego pozwala
bowiem na identyfikację wielkości zysku przypadającego na jednostkę zaangażowanego kapitału własnego. Analiza rentowności kapitału własnego w powiązaniu
z rentownością aktywów ogółem umożliwia ponadto ocenę efektywności wykorzystania kapitału obcego do finansowania przedsiębiorstwa7.
Stopa zwrotu z kapitału własnego uzależniona jest od wielu czynników. Kluczowe determinanty rentowności kapitału własnego wynikają z modelu Du Ponta.
Można do nich zaliczyć:
– poziom przychodów ze sprzedaży,
Ibidem.
Ibidem.
5
Szerzej: M. Szewczyk, A. Zygmunt, Prospects of food products manufacture sector in
Opolskie region, w: Regional and Local Development: Capital and Drivers, red. K. Malik, Wyd.
Politechniki Opolskiej, Opole 2011, s. 135-156; M. Szewczyk, Opole Voivodship: Prospects for
low-technology manufacturing industry. The International Conference Hradec Economic Days
2012. Economic Development and Management of Regions, red. P. Jedlicka, Gaudeamus, Hradec
Kralove 2012, s. 198-202; M. Szewczyk, A. Tłuczak, Kędzierzyn-Koźle: Prospects for Chemical
Industry, w: Innovative Potential in the Dynamic Knowledge-Based Economy, red. A.P. Balcerzak,
The Knowledge & Innovation Institute, Warszawa 2011, s. 173-196; A. Zygmunt, J. Zygmunt, Istota i znaczenie działalności inwestycyjnej opolskich przedsiębiorstw w kreowaniu rozwoju regionu,
w: Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny, red. K. Heffner, Instytut Śląski, Opole 2007, s. 88-99.
6
Ch. An-Sing, L. Shih-Chieh, Asymmetrical return on equity mean reversion and catering,
„Journal of Banking & Finance” 2011, nr 35, s. 471.
7
J. Zygmunt, Ryzyko a dźwignia finansowa, w: Instrumenty rynku finansowego w procesie
zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce, red. I. Pyka, Wyd. Politechniki Opolskiej, Opole
2007, s. 79.
3
4
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– wielkość osiągniętego wyniku finansowego netto,
– wielkość aktywów zaangażowanych w tworzenie przychodów ze sprzedaży,
– udział kapitału własnego w kapitale ogółem8.
Analiza oddziaływania tychże czynników na rentowność kapitału własnego
umożliwia przewidywanie przyszłych zmian w kształtowaniu się stopy zwrotu
z kapitału własnego9.

3. Metodologia badań
W czasie prowadzonych badań dokonano identyfikacji czynników, które mogą oddziaływać na stopę zwrotu z kapitału własnego w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego prowadzących działalność na terenie Opolszczyzny.
Do badań przyjęto przedsiębiorstwa, które zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r., nr 121, poz. 591 z późn.
zm.) zobowiązane są do badania i ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych.
Podmioty te spełniały co najmniej dwa z poniższych warunków:
– średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
– suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosiła w walucie
polskiej co najmniej 2,5 mln euro,
– przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy wynosiły w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.
W badaniach uwzględniono przedsiębiorstwa, które opublikowały sprawozdania finansowe w Monitorze Polskim B w okresie 2005-2011. Warunek ten spełniło 116 przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny.
Zakres badań obejmował lata 2005-2010. Źródło danych stanowiły sprawozdania finansowe badanych podmiotów za okres 2005-2010.
W rozpoznaniu czynników stopy zwrotu z kapitału własnego przedsiębiorstw
przetwórstwa przemysłowego posłużono się metodą korelacji Pearsona, która pozwala na identyfikację związku korelacyjnego między badanymi zmiennymi10.
Do analizy przyjęto następujące determinanty:
X1 – poziom przychodów ze sprzedaży,
X2 – wielkość osiągniętego wyniku finansowego netto,
8
M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd.
Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 204; Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa 2004, s. 299.
9
P.M. Fairfield, T.L. Yohn, Using asset turnover and profit margin to forecast changes in
profitability, „Review of Accounting Studies” 2001, nr 6 (4), s. 371-385.
10
S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. AE,
Wrocław 1997, s. 274-275.
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X3 – wielkość aktywów zaangażowanych w tworzenie przychodów ze sprzedaży,
X4 – udział kapitału własnego w kapitale ogółem.
Zmienne te zostały skwantyfikowane w następujący sposób:
X1 – wartość przychodów ze sprzedaży,
X2 – wartość osiągniętego wyniku finansowego netto,
X3 – wartość aktywów ogółem,
X4 – wskaźnik udziału kapitału własnego w kapitale ogółem.

4. Charakterystyka determinant stopy zwrotu
z kapitału własnego w przedsiębiorstwach przetwórstwa
przemysłowego w województwie opolskim
Wyniki badań wskazują, że w większości przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego, które prowadzą działalność w województwie opolskim, przychody
ze sprzedaży charakteryzowały się w latach 2005-2010 tendencją rosnącą (wykres 1). Zjawisko to należy uznać za korzystne. W toku badań stwierdzono jednak, że poziom przychodów ze sprzedaży między analizowanymi podmiotami
był zróżnicowany. Dla 1/4 badanych przedsiębiorstw przychody ze sprzedaży nie
Wykres 1. Poziom przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego
Opolszczyzny (za lata 2005-2010)
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były przeciętnie niższe niż 27 mln zł, a w kolejnej 1/4 przychody ze sprzedaży
były przeciętnie wyższe niż 105 mln zł. Ponadto badania pozwoliły na zidentyfikowanie grupy przedsiębiorstw, które charakteryzowały się w badanym okresie stosunkowo wysokim poziomem przychodów ze sprzedaży, przekraczającym
1000 mln zł.
Przeprowadzone badania prowadzą do wniosku o zróżnicowanym poziomie
osiągniętego wyniku finansowego netto w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny w okresie 2005-2010 (wykres 2).
Wykres 2. Wielkość osiągniętego wyniku finansowego netto
przez przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny (za lata 2005-2010)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Stwierdzono ponadto, że wartość wyniku finansowego netto ogółem w większości analizowanych podmiotów przetwórstwa przemysłowego nie była wyższa
niż 5 mln zł. Zjawisko to odnotowano w przypadku 3/4 badanych przedsiębiorstw.
W toku badań zidentyfikowano również podmioty, które w relacji do pozostałych
przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego wyróżniały się wysokim poziomem dodatniego wyniku finansowego netto, tj. przewyższającego 1000 mln zł.
W niektórych podmiotach przetwórstwa przemysłowego w województwie opolskim wystąpił również ujemny wynik finansowy netto.
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Przeprowadzone badania pozwalają wnioskować o rosnącej tendencji wartości aktywów przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w województwie
opolskim (wykres 3).
Wykres 3. Wielkość aktywów zaangażowanych w tworzenie przychodów ze sprzedaży
przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny (za lata 2005-2010)
5 000

[mln z³]

4 000

3 000

2 000

1 000

0
2005

2006
mediana

2007

2008

25-75%

2009

2010

min.-maks.

Źródł o: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Na przestrzeni lat 2005-2010 wartość aktywów wzrosła w 3/4 analizowanych
podmiotów przetwórstwa przemysłowego z poziomu co najmniej 16 mln zł do
poziomu co najmniej 20 mln zł. Zjawisko to należy uznać za pozytywne. W toku
badań zidentyfikowano także grupę przedsiębiorstw o stosunkowo wysokiej wartości aktywów ogółem, tj. przekraczającej poziom 1000 mln zł.
Wyniki badań wskazują, że większość analizowanych przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny w okresie 2005-2010 cechowała się
mniejszym udziałem kapitału własnego w strukturze kapitału niż kapitału obcego. W 3/4 badanych podmiotów udział kapitału obcego nie był wyższy niż 36%
(wykres 4). Zidentyfikowano również grupę przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego, która wyróżniała się stosunkowo wysokim zaangażowaniem kapitału
własnego. W przedsiębiorstwach tych udział kapitału własnego w kapitale ogółem w rozpatrywanym okresie był zbliżony do 100%.
Przeprowadzone badania wskazują też na występowanie ujemnego udziału
kapitału własnego w kapitale ogółem w wybranych przedsiębiorstwach, co mogło
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Wykres 4. Udział kapitału własnego w kapitale ogółem przedsiębiorstw
przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny (za lata 2005-2010)
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być skutkiem ujemnej wartości kapitału własnego, stanowiącej prawdopodobnie
rezultat poniesionej straty netto w minionych latach.

5. Oddziaływanie determinant na rentowność kapitału własnego
przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny
Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować o braku zależności korelacyjnej między badanymi zmiennymi. Wyniki wskazują, że współczynnik korelacji Pearsona był mniejszy od 0,2, co świadczy o braku związku liniowego między przyjętymi do badań zmiennymi (tabela 1).
Tabela 1. Wyniki badań korelacji między stopą zwrotu z kapitału własnego przedsiębiorstw
przetwórstwa przemysłowego województwa opolskiego a jej poszczególnymi determinantami

ROE

X1
–0,026

X2
0,139

X3
–0,033

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

X4
0,108
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Nie stwierdzono zatem związku liniowego między przyjętymi do badań determinantami a rentownością kapitału własnego badanych podmiotów. Uzyskane wyniki prowadzą do wniosku, że poziom przychodów ze sprzedaży, wielkość
osiągniętego wyniku finansowego netto, wielkość aktywów zaangażowanych
w tworzenie przychodów ze sprzedaży oraz udział kapitału własnego w kapitale
ogółem nie wpływały na stopę zwrotu z kapitału własnego w przedsiębiorstwach
przetwórstwa przemysłowego województwa opolskiego.

Zakończenie
Na podstawie badań nad czynnikami oddziałującymi na stopę zwrotu z kapitału własnego przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny można
wysnuć następujące wnioski. Po pierwsze, większość badanych przedsiębiorstw
w latach 2005-2010 charakteryzowała się podobnym poziomem przychodów ze
sprzedaży, wielkością osiągniętego wyniku finansowego netto, aktywów zaangażowanych w tworzenie przychodów ze sprzedaży oraz udziałem kapitału własnego w kapitale ogółem, co mogło wynikać ze specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego. Po drugie, z badań przeprowadzonych
z wykorzystaniem współczynnika korelacji Pearsona wynika brak związku korelacyjnego między przyjętymi determinantami a rentownością kapitału własnego
analizowanych podmiotów. Poziom przychodów ze sprzedaży, wielkość osiągniętego wyniku finansowego netto, wielkość aktywów zaangażowanych w tworzenie
przychodów ze sprzedaży, a także udział kapitału własnego w kapitale ogółem
nie wpływały na stopę zwrotu z kapitału własnego przedsiębiorstw przetwórstwa
przemysłowego Opolszczyzny. Na tej podstawie stwierdzono, że kluczowe determinanty rentowności kapitału własnego wynikające z modelu Du Ponta nie oddziałują na stopę zwrotu z kapitału własnego w badanych podmiotach. Nie jest zatem możliwe przewidywanie przyszłych zmian w kształtowaniu się stopy zwrotu
z kapitału własnego na podstawie analizy oddziaływania powyższych czynników
na rentowność kapitału własnego przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego
województwa opolskiego.
Uzyskane wyniki analiz skłaniają do podjęcia dalszych badań, które powinny
koncentrować się na identyfikacji kolejnych czynników, mogących oddziaływać
na stopę zwrotu z kapitału własnego w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny. W tym zakresie szczególny nacisk należy położyć na
weryfikację istotności wpływu determinant o charakterze makroekonomicznym
na rentowność kapitału własnego przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego
w województwie opolskim.
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Return on equity determinants analysis
in manufacturing enterprises in the Opole region
Summary. The paper deals with the results of return on equity capital determinants examinations in manufacturing enterprises in the Opole region. First, it considers the characteristics of
manufacturing enterprises. The analysis takes into account especially such indicators as the number
of enterprises, the number of workers and the level of sold production. Next, it analyses the return on
equity capital determinants in manufacturing enterprises. Particular attention was paid to revenues
on sales, net financial result, total assets and the relation between equity capital to total capital. The
scope of examinations concerns to period 2005-2010.
Key words: return on equity capital, manufacturing enterprises
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Kształtowanie się struktury
inwestycji w nieruchomości
na przykładzie województwa dolnośląskiego

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące inwestycji w nieruchomości.
W związku z tym celem artykułu było przeprowadzenie analizy struktury inwestycji w nieruchomości na przykładzie województwa dolnośląskiego. W pierwszej jego części znalazły się rozważania teoretyczne dotyczące podstawowych aspektów związanych z inwestycjami w nieruchomości,
w drugiej – wyniki badań empirycznych na temat kształtowania się struktury inwestycji w nieruchomości w województwie dolnośląskim.
Słowa kluczowe: nieruchomości, inwestycje w nieruchomości, struktura inwestycji

Wstęp
Przedmiotem decyzji inwestycyjnych mogą być instrumenty finansowe, wartości niematerialne, a także rzeczy, w tym nieruchomości. Obserwacja życia gospodarczego pozwala stwierdzić wzrost zainteresowania inwestorów lokowaniem
kapitału w nieruchomości. Struktura tych inwestycji odzwierciedla kierunki i zakres podejmowanych decyzji inwestycyjnych, a tym samym stanowi podstawę
wnioskowania o zachowaniach inwestorów na rynku nieruchomości. Głównym
celem artykułu jest analiza struktury inwestycji w nieruchomości na przykładzie
województwa dolnośląskiego. W związku z tym przedstawione zostały podstawowe zagadnienia dotyczące istoty inwestycji w nieruchomości, a także wyniki badań empirycznych na temat struktury inwestycji w nieruchomości w województwie dolnośląskim.
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1. Istota inwestycji w nieruchomości
Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na
mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”1. Analiza literatury przedmiotu pozwala stwierdzić, że istnieją różne klasyfikacje nieruchomości. Na przykład Marek Bryx i Ryszard Matkowski, posługując
się kryterium przedmiotowym, wyróżniają następujące rodzaje nieruchomości:
gruntowa, zabudowana, budynkowa oraz lokalowa2. Z kolei Jan Konowalczuk
oraz Tomasz Ramian na bazie standardów rachunkowości dzielą nieruchomości
według kryterium celu ich nabycia na: operacyjne, inwestycyjne oraz zapasy nieruchomości3. Do nieruchomości operacyjnych zaliczają oni przede wszystkim
nieruchomości socjalne i mieszkaniowe, a do grupy nieruchomości inwestycyjnych – głównie te nieruchomości, które generują korzyści ekonomiczne w postaci
np. dochodów z czynszu czy też zyski z kapitału4. Zapasy nieruchomości obejmują te nieruchomości które „są przeznaczone na sprzedaż w ramach zwykłej działalności przedsiębiorstwa”5. Innym kryterium klasyfikacji nieruchomości jest ich
dochodowość. W kontekście nieruchomości budowlanych Henryk Gawron wyodrębnia zgodnie z tym kryterium nieruchomości niedochodowe oraz dochodowe6. Grupę nieruchomości niedochodowych tworzą nieruchomości użyteczności
publicznej oraz mieszkania własnościowe i socjalne, natomiast do nieruchomości
dochodowych zalicza się mieszkania na wynajem, a także nieruchomości biurowe, handlowe, produkcyjne i usługowe7.
Przegląd typologii nieruchomości prowadzi do wniosku o stosunkowo dużej niehomogeniczności związanej z nieruchomościami. Konstatację tę potwierdzają m.in. J. Konowalczuk i T. Ramian, którzy zauważają, że „nieruchomości
mają charakter niejednorodny (heterogeniczny) zarówno z punktu widzenia cech
fizycznych [...], cech ekonomicznych, jak i cech prawnych”8. Różnorodność
nieruchomości jest przy tym na ogół odzwierciedlona w złożoności procesów
Art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.
M. Bryx, R. Matkowski, Wartość nieruchomości i jej kształtowanie, w: Ekonomika inwestowania. Aspekty finansowe i ekologiczne, red. H. Henzel, Wyd. AE, Katowice 2000, s. 145-146.
3
J. Konowalczuk, T. Ramian, Analiza wybranych elementów procesu inwestycyjnego na rynku
nieruchomości, w: Współczesne kierunki inwestowania – formy i efekty, red. H. Henzel, Wyd. AE,
Katowice 2005, s. 472-475.
4
Ibidem.
5
Ibidem, s. 474.
6
H. Gawron, Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, Wyd. AE, Poznań 2006, s. 10.
7
Ibidem.
8
J. Konowalczuk, T. Ramian, op. cit., s. 471.
1
2
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zachodzących na rynku nieruchomości. W zależności bowiem od rodzaju nieruchomości mogą występować określone czynniki (zwykle o charakterze mikroekonomicznym), oddziałujące na specyfikę rynku związanego z danym rodzajem
nieruchomości. Należy przy tym podkreślić, że funkcjonowanie rynku nieruchomości determinowane jest wieloma zjawiskami. Na aspekt ten zwraca uwagę
Ewa Siemińska, pisząc: „zachodzące na rynku nieruchomości procesy są wypadkową wielu uwarunkowań o charakterze ekonomicznym (w tym finansowym),
prawnym, administracyjnym, technicznym, przestrzennym czy psychologicznym
i przyrodniczym (środowiskowym)”9.
Krytyczna analiza literatury przedmiotu pozwala stwierdzić, że inwestowanie w nieruchomości może być rozpatrywane w dwojakim zakresie: wąskim lub
szerokim. W zakresie wąskim nabycie nieruchomości, które nie jest w bezpośredni sposób ukierunkowane na uzyskanie wzrostu wartości, nie powinno być
traktowane jako inwestycja. Pogląd ten reprezentuje m.in. Krzysztof Jajuga, który
nawiązując do klasycznej definicji inwestycji, dowodzi, że z grupy inwestorów
w nieruchomości należy wykluczyć inwestora-użytkownika, „który w zasadzie
inwestuje w nieruchomość w celu zaspokojenia swoich potrzeb”10. Natomiast
Henryk Gawron na podstawie opinii Mike’a E. Milesa, Gayle’a Berensa i Marca
A. Weissa11 twierdzi, że inwestycja w nieruchomość może być realizowana przez
inwestora „dla zaspokojenia potrzeb związanych ze swoją egzystencją i działalnością bądź dla osiągnięcia określonych korzyści finansowych”12. Tym samym
reprezentuje on pogląd zgodny z szerokim rozumieniem inwestycji w nieruchomości, że wspomniane inwestycje mogą mieć zarówno charakter dochodowy, jak
i niedochodowy. Z analizy literatury przedmiotu wynika, że procesy inwestycyjne w obszarze nieruchomości często są rozważane w ujęciu szerokim. Świadczy
o tym np. opinia Ewy Kucharskiej-Stasiak, która proponuje, by do przesłanek
inwestowania w nieruchomości zaliczać nie tylko te związane z uzyskiwaniem
korzyści ekonomicznych, ale również te, które mają niewymierny charakter, np.:
– stabilne pomnażanie kapitału,
– uzyskiwanie dochodów, głównie w postaci czynszów,
– poprawa warunków mieszkaniowych,
– zabezpieczenie kapitału przed spadkiem jego realnej wartości13.
9
E. Siemińska, Ryzyko na rynku nieruchomości – wybrane problemy, w: Inwestycje i nieruchomości, red. A. Nalepka, Wyd. AE, Kraków 2006, s. 132.
10
K. Jajuga, Inwestycje w nieruchomości – klasyczna teoria finansów a praktyka, w: Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami. Dydaktyka i badania, red. A. Nalepka, Wyd. AE, Kraków
2003, s. 91.
11
M.E. Miles, G. Berens, M.A. Weiss, Real Estate Development, Urban Land Institute, Washington 2000.
12
H. Gawron, op. cit., s. 43.
13
Por. E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość a rynek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000,
s. 118-121, za: Inwestycje na rynku nieruchomości, red. H. Henzel, Wyd. AE, Katowice 2004, s. 92.
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Rodzaje inwestycji tworzących strukturę inwestycji w nieruchomości są pochodną typologii nieruchomości. Stąd też w strukturze inwestycji można wyodrębnić inwestycje w nieruchomości o charakterze dochodowym i niedochodowym. Z kolei ze względu na rodzaj nieruchomości można wyróżnić inwestycje:
mieszkaniowe, administracyjno-biurowe, gruntowe, rolne i leśne, produkcyjne,
handlowe, usługowe14. Struktura inwestycji w nieruchomości może być również
rozpatrywana przez pryzmat inwestycji w lokale, budynki, nieruchomości zabudowane oraz nieruchomości gruntowe15.
Inwestycje w nieruchomości mogą być determinowane wieloma czynnikami: zarówno makroekonomicznymi (np. koniunktura gospodarcza, system podatkowy, poziom stóp procentowych, uwarunkowania społeczne i demograficzne),
jak i związanymi z konkretną nieruchomością (głównie: rodzaj nieruchomości,
jej lokalizacja, stan prawny, wielkość). Trzeba przy tym podkreślić, że specyfika
inwestowania w nieruchomości jest zazwyczaj pochodną cech poszczególnych
rodzajów nieruchomości, do których można zaliczyć: niemobilność, na ogół dużą
wartość czy też niepodzielność, relatywnie małą płynność na rynku nieruchomości, a także relatywnie wysokie koszty transakcyjne16, co wpływa na kształtowanie
się ryzyka inwestowania w nieruchomości na stosunkowo wysokim poziomie17.
Na poziom tego ryzyka może także oddziaływać dość długi okres zaangażowania kapitału, który według Jeffreya Fishera i Michaela Younga wynosi średnio
11 lat18. Z kolei David Collett, Colin Lizieri i Charles Ward twierdzą, że przeciętny okres inwestycji w nieruchomości wynosi od 8 do 12 lat19.
Istotnym aspektem inwestycji w nieruchomości jest ich położenie, traktowane często jako główny czynnik wpływający na decyzję o inwestowaniu. Pogląd
ten jest zgodny z opinią Daniela O. Cajueiro oraz Benjamina M. Tabaka, którzy
uważają, że lokalizacja jest kluczowa w decyzjach inwestycyjnych dotyczących
nieruchomości20. Jak przy tym podkreślają Richard Barkham i David Geltner,
Por. K. Jajuga, op. cit., s. 90.
Por. Obrót nieruchomościami w 2011 r., GUS, Warszawa 2012.
16
Szerzej: Ch. Ping, L. Zhenguo, L. Yingchun, Illiquidity, transaction cost, and optimal holding period for real estate: Theory and application, „Journal of Housing Economics” 2010, nr 19,
s. 109-118.
17
Rolę ryzyka w kształtowaniu struktury kapitału (który może być wykorzystany np. do finansowania inwestycji w nieruchomości) podkreśla m.in. A. Zygmunt, Wpływ branży na strukturę
kapitału w przedsiębiorstwie, w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, t. II, red. W. Pluta,
Wyd. AE, Wrocław 2004, s. 422.
18
J. Fisher, M. Young, Holding periods for institutional real estate in the NCREIF database,
„Real Estate Finance” 2000, nr 17, s. 27-34.
19
D. Collett, C. Lizieri, C. Ward, Timing and the holding periods of institutional real estate,
„Real Estate Economics” 2003, nr 31, s. 205-222.
20
D.O. Cajueiro, B.M. Tabak, Testing for time-varying long-range dependence in real estate
equity returns, „Chaos, Solitons and Fractals” 2008, nr 38, s. 293-294.
14
15

Kształtowanie się struktury inwestycji w nieruchomości...

359

dużą trudnością dla inwestora jest na ogół porównanie nieruchomości położonych
w różnych lokalizacjach21.
Na podstawie powyższych rozważań można stwierdzić, że ze względu na różnorodność uwarunkowań inwestycje w nieruchomości są niezwykle złożone. Potwierdzają to słowa M. Bryxa i R. Matkowskiego, że inwestycje w nieruchomości
mają charakter „decyzji nieprostych ze względu na specyfikę nieruchomości jako
przedmiotu inwestowania”22.

2. Struktura inwestycji w nieruchomości
w województwie dolnośląskim – wyniki badań empirycznych
Analiza struktury inwestycji w nieruchomości w województwie dolnośląskim
została przeprowadzona dla okresu 2009-2011. Do badań przyjęto następującą
klasyfikację nieruchomości: lokale, budynki, nieruchomości zabudowane, a także nieruchomości gruntowe. Dane niezbędne do przeprowadzenia analizy zostały
pozyskane z opracowań Głównego Urzędu Statystycznego23.
Badania nad kształtowaniem się struktury inwestycji w nieruchomości w województwie dolnośląskim przeprowadzono na bazie wskaźników struktury oraz
analizy szeregów czasowych.
Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że istotne znaczenie w strukturze inwestycji w nieruchomości w województwie dolnośląskim
w rozpatrywanym okresie miały inwestycje w lokale, a także nieruchomości gruntowe i zabudowane. Liczba transakcji kupna/sprzedaży na powyższe rodzaje nieruchomości kształtowała się na stosunkowo wysokim poziomie, przy czym warto
odnotować rosnący udział transakcji w lokale w całkowitej liczbie transakcji zachodzących na rynku nieruchomości (wykres 1).
W badanym okresie inwestycje w budynki w województwie dolnośląskim
były na bardzo niskim poziomie. Udział transakcji dotyczących tych nieruchomości w całkowitej liczbie transakcji zawieranych na rynku nie przekraczał w żadnym roku 1%. Przyczyny tego stanu rzeczy należy upatrywać w uwarunkowaniach praw własności związanych z gruntem, na którym posadowione są budynki.
W konsekwencji ze sprzedażą/kupnem budynku wiąże się w większości przypadków równoczesna transakcja dotycząca gruntu związanego z danym budynkiem.
Potwierdzeniem tego są wyniki badań przedstawione na wykresie 2.
R.J. Barkham, D.M. Geltner, Price discovery and efficiency in the UK housing market,
„Journal of Housing Economics” 1996, nr 1, s. 41-63.
22
M. Bryx, R. Matkowski, op. cit., s. 146.
23
Skorzystano z następujących opracowań GUS: Obrót nieruchomościami w 2011 r., GUS,
Warszawa 2012; Obrót nieruchomościami w 2010 r., GUS, Warszawa 2011; Obrót nieruchomościami w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
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Wykres 1. Struktura liczby transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości
w województwie dolnośląskim w latach 2009-2011
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Obrót nieruchomościami w 2011 r., GUS, Warszawa 2012;
Obrót nieruchomościami w 2010 r., GUS, Warszawa 2011; Obrót nieruchomościami w 2009 r., GUS, Warszawa
2010.

Na podstawie wyników badań dotyczących struktury liczby transakcji sprzedaży/kupna nieruchomości zabudowanych w województwie dolnośląskim można stwierdzić, że w całym okresie badawczym była ona na zbliżonym poziomie.
W każdym roku rozważanego okresu w strukturze tych transakcji dominowały
inwestycje w nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi. Decyzje
inwestycyjne w segmencie rynku nieruchomości dotyczącym nieruchomości zabudowanych ukierunkowane były również na inwestycje w inne nieruchomości
zabudowane oraz grunty rolne zabudowane.
Z badań w zakresie kształtowania się struktury inwestycji w nieruchomości
w województwie dolnośląskim w latach 2009-2011 wynika również, że decyzje
na rynku nieruchomości związane z inwestycjami w lokale były ukierunkowane
w całym okresie badawczym na lokale mieszkalne (wykres 3).
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono także, iż w okresie badawczym decyzje inwestycyjne w zakresie gruntów przeznaczonych pod zabudowę dotyczyły inwestycji w grunty pod zabudowę mieszkaniową lub przemysłową bądź też gruntów o innym przeznaczeniu (tzw. grunty pod inną zabudowę).
Struktura liczby transakcji sprzedaży/kupna w tym segmencie rynku nieruchomości kształtowała się w okresie 2010-2011 na zbliżonym poziomie (wykres 4).
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Wykres 2. Struktura liczby transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości zabudowanych
w województwie dolnośląskim w latach 2009-2011
1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
2009

2010

inne nieruchomoœci zabudowane

2011
grunty rolne zabudowane

nieruchomoœci zabudowane budynkami mieszkalnymi
Źródł o: jak przy wykresie 1.

Wykres 3. Struktura liczby transakcji kupna/sprzedaży lokali
w województwie dolnośląskim w latach 2009-2011
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Źródł o: jak przy wykresie 1.
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Wykres 4. Struktura liczby transakcji kupna/sprzedaży gruntów przeznaczonych pod zabudowę
w województwie dolnośląskim w latach 2009-2011
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Źródło: jak przy wykresie 1.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w latach 2010-2011
w strukturze inwestycji w grunty przeznaczone pod zabudowę dominowały tzw.
grunty pod inną zabudowę. Należy przy tym podkreślić, że liczba transakcji
sprzedaży/kupna gruntów pod zabudowę mieszkaniową kształtowała się w tym
czasie na stosunkowo niskim poziomie, a decyzje inwestycyjne dotyczące gruntów pod zabudowę przemysłową podejmowane były sporadycznie. Jednocześnie
należy zwrócić uwagę na zasadniczą zmianę, jaka miała miejsce w latach 2010-2011, w stosunku do kształtowania się struktury liczby transakcji sprzedaży/kupna w 2009 r. W tym roku istotną część transakcji zawieranych w segmencie gruntów przeznaczonych pod zabudowę stanowiły inwestycje w grunty pod zabudowę
mieszkaniową. Ich udział we wspomnianej strukturze w 2009 r. wynosił ponad
51%. Z kolei w latach 2010-2011 nie przekraczał 7%.
Wyniki badań na temat wartości inwestycji realizowanych na rynku nieruchomości województwa dolnośląskiego w latach 2009-2011 potwierdzają obserwację
dotyczącą rosnącego znaczenia inwestycji w lokale w strukturze inwestycji w nieruchomości (wykres 5).
Opierając się na rezultatach badań, można zatem stwierdzić, że kształtowanie się wartości inwestycji w poszczególnych segmentach rynku nieruchomości
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Wykres 5. Kształtowanie się wartości danego segmentu rynku nieruchomości
w wartości całego rynku nieruchomości w województwie dolnośląskim w latach 2009-2011
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Źródł o: jak przy wykresie 1.

w województwie dolnośląskim w odniesieniu do wartości całego rynku nieruchomości jest zbliżone do tendencji zaobserwowanych w zakresie kształtowania się
struktury liczby transakcji sprzedaży/kupna w poszczególnych segmentach tego
rynku.

Zakończenie
Inwestycje w nieruchomości mogą mieć różnorodny charakter. Analiza kształtowania się ich struktury w województwie dolnośląskim w latach 2009-2011
prowadzi do konstatacji o zasadniczym znaczeniu inwestycji w lokale, nieruchomości zabudowane, a także w nieruchomości gruntowe w strukturze inwestycji
w nieruchomości.
Zaobserwowane zmiany w kształtowaniu się struktury inwestycji w nieruchomości w województwie dolnośląskim w badanym okresie skłaniają do podjęcia
dalszych badań. Powinny one koncentrować się na rozpoznaniu czynników kształtujących decyzje inwestycyjne na rynku nieruchomości i obejmować weryfikację,
czy uzyskane wyniki badań odzwierciedlają tendencje ogólnopolskie. Interesujące wydaje się także zbadanie struktury inwestorów podejmujących działania na
rynku nieruchomości.
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The structure of investments in real estate
in dolnośląskie voivodeship
Summary. The paper contains the issues connected with the investments in real estate. The
principal goal of the paper is to analyse the structure of investments in real estate in dolnośląskie
voivodeship. The paper consists of two parts. The first part is related to theoretical consideration
about the investments in question. The second part of the paper includes the empirical results regarding the structure of investments in real estate in dolnośląskie voivodeship.
Key words: real estate, investments in real estate, investment structure

