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Przedmowa

Kolejny, 23 numer „Zeszytów Naukowych WyŜszej Szkoły Bankowej we
Wrocławiu” zawiera artykuły naukowe przedstawiające róŜne problemy badawcze zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i analizy empiryczne współczesnych zjawisk społeczno-ekonomicznych. Pierwsza grupa opracowań dotyczy
zjawisk makroekonomicznych związanych z szeroko rozumianymi finansami
publicznymi. Znajdują się tu równieŜ artykuły dotyczące budŜetu Unii
Europejskiej oraz opracowanie na temat polityki badań i rozwoju w kontekście
innowacyjnej gospodarki.
Kolejne dwa artykuły poświecone są problematyce marketingu. Czytelników
mogą zainteresować takŜe wyniki badań nad powiązaniami między audytem
wewnętrznym a ładem korporacyjnym, czy rozwaŜania nad miejscem
moralności w działalności gospodarczej.
W niniejszym numerze Zeszytów silne reprezentowane są teŜ wątki związane
z turystyką. Na szczególną uwagę zasługuje między innymi artykuł, w którym
podkreślono znaczenie edukacji dla bezpieczeństwa w rekreacji. Godnym zainteresowania jest takŜe artykuł wskazujący na rolę agroturystyki jako czynnika
rozwoju. Ponadto, Czytelnik znajdzie tu opracowania zawierające szczegółowe
badania w zakresie zarządzania strategicznego w szkole narciarskiej oraz logistycznych uwarunkowań transportu koni w organizacji zawodów jeździeckich.
Zakres tematyczny artykułów jest zatem szeroki i obrazuje róŜnorodne
zainteresowania badawcze ich autorów.
Wszystkie zebrane tu teksty zostały poddane recenzji zewnętrznej i zostały
zaakceptowane przez Redakcję do publikacji.
Mamy nadzieję, Ŝe podjęta przez autorów problematyka badawcza spotka się
z zainteresowaniem Czytelników.
dr hab. Kazimiera Wilk
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Restrukturyzacja zadłuŜenia zagranicznego
Skarbu Państwa

Streszczenie. Według danych Narodowego Banku Polskiego zadłuŜenie zagraniczne Skarbu Państwa wzrosło w roku 2009 o 13% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Jednak większość tego wzrostu była rezultatem zmiany relacji złotego w stosunku do USD
i euro, a nie zaciągania nowych zobowiązań w walutach obcych przez polski rząd.
Prowadzona w latach dziewięćdziesiątych XX w. polityka zarządzania długiem zagranicznym i jego restrukturyzacja przyczyniła się do powaŜnego ograniczenia ryzyka,
związanego z bieŜącym regulowaniem zobowiązań. Obecnie w związku z kryzysem
finansowym coraz trudniej jest jednak znaleźć chętnych na skarbowe papiery wartościowe, dlatego trzeba oferować im lepsze, korzystniejsze warunki. Dotyczy to równieŜ
papierów dłuŜnych oferowanych inwestorom zagranicznym. Rosnące rezerwy walutowe
zapewniają moŜliwość regulowania zobowiązań Skarbu Państwa wobec zagranicy,
ale dalsze zwiększanie deficytu budŜetowego w celu pobudzenia koniunktury moŜe
wepchnąć Polskę w pułapkę zadłuŜenia.
Słowa kluczowe: zadłuŜenie zagraniczne, pułapka zadłuŜenia, ryzyko zadłuŜenia
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1. Wprowadzenie
ZadłuŜenie zagraniczne kaŜdego kraju to problem powaŜny, mający istotny
wpływ na stabilność i perspektywy rozwoju gospodarki. Według danych NBP
zadłuŜenie zagraniczne Skarbu Państwa wzrosło w roku 2009 o 13% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak większość tego wzrostu była rezultatem
zmiany relacji złotego w stosunku do USD i euro, a nie zaciągania nowych zobowiązań w walutach obcych przez polski rząd. Jednak dług zagraniczny powiększa się i to pomimo bolesnych doświadczeń lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
MoŜe to stanowić zagroŜenie dla gospodarki, wynikające nie tylko z wielkości
tego zadłuŜenia, ale i z uwarunkowań makroekonomicznych, które określają
moŜliwości jego spłaty w przyszłości.
Celem artykułu jest analiza zadłuŜenia zagranicznego Skarbu Państwa
w Polsce w latach 1995-2009 na tle zmian zachodzących w latach wcześniejszych
oraz zdefiniowanie zagroŜeń wynikających z tego zadłuŜenia dla gospodarki
w najbliŜszej przyszłości.

2. Historia zadłuŜenia zagranicznego w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych
Na początku lat siedemdziesiątych zadłuŜenie zagraniczne1 Polski w walutach
wymienialnych wynosiło zaledwie 1 mld USD, przy wpływach z eksportu sięgających wówczas 1,3 mld USD. Zapoczątkowana wtedy polityka przyśpieszenia
wzrostu gospodarczego opierała się w duŜej mierze na kredytach w walutach
wymienialnych. W latach 1971-1980 Polska wykorzystała prawie 40 mld USD.
Refinansowanie długu okazało się jednak bardzo kosztowne, a wysokie płatności odsetkowe powiększały saldo zadłuŜenia zagranicznego. O pogarszającej się
wówczas sytuacji kraju świadczą następujące dane:
– w roku 1976 zadłuŜenie przekroczyło poziom dwuletnich wpływów z eksportu towarów,
– w roku 1978 zadłuŜenie przekroczyło trzyletnie wpływy z eksportu,
– w roku 1980 obsługa zadłuŜenia przekroczyła wpływy z eksportu z tego
roku2.
1

ZadłuŜenie zagraniczne jest częścią zadłuŜenia publicznego, czyli (zgodnie z art. 10 ustawy
o finansach publicznych) nominalnego zadłuŜenia podmiotów sektora finansów publicznych ustalone
po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami naleŜącymi do tego sektora.
2
Por. H. śywiecka, J. May, Dług publiczny. Źródła powstania. Konsekwencje [praca niepublikowana], NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu, kwiecień 2007.
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W obliczu problemów z pozyskiwaniem kredytów długo- i krótkoterminowych, gwarantujących płynność finansową, Polska znalazła się w pułapce zadłuŜenia. Rząd podjął decyzję o zawieszeniu spłaty długu, co spowodowało jego
gwałtowny wzrost. W roku 1989 zadłuŜenie zagraniczne wynosiło 42,3 mld USD,
co stanowiło równowartość 5-letniego eksportu towarów. NaleŜy dodać, Ŝe
od początku lat osiemdziesiątych obok zagranicznego powstawał dług krajowy
(jako konsekwencja finansowania deficytów budŜetowych, pokrywany nieoprocentowanym kredytem NBP). W lata dziewięćdziesiąte polska gospodarka weszła
z zadłuŜeniem sięgającym 95% PKB, z czego aŜ 87% stanowiło zadłuŜenie
z lat siedemdziesiątych. Polska była w stanie regulować jedynie część naleŜnych
odsetek, co jeszcze powiększało stan zadłuŜenia. Gospodarka stanęła w obliczu
tzw. pułapki zadłuŜenia. Dopiero poŜyczka uzyskana w roku 1993 z MFW oraz
porozumienie zawarte z Klubem Paryskim i Londyńskim o restrukturyzacji
zadłuŜenia3 wraz z przezwycięŜeniem kryzysu towarzyszącego początkom
transformacji pozwoliło na stopniową normalizację stosunków kredytowych
z zagranicą i odzyskanie wiarygodności kredytowej Polski4.

3. Dług zagraniczny w latach 1995-2008
ZadłuŜenie zagraniczne sektora finansów publicznych na koniec 2009 r.
wyniosło prawie 260 mld zł. W porównaniu z rokiem poprzednim wzrosło o 13%,
ale w stosunku do poziomu z 1995 r. dwukrotnie. 95% zadłuŜenia sektora finansów publicznych, a 27% zadłuŜenia zagranicznego stanowią długi zaciągnięte
przez Skarb Państwa. ZadłuŜenie zagraniczne Skarbu Państwa w latach 1995-2009
wzrosło o 67%, pomimo prowadzonej od początku przemian polityki jego ograniczania. Narastanie zadłuŜenia ogółem oraz długu zagranicznego Skarbu Państwa
w latach 1995-2009 przedstawiono na rysunku 1.
Na zadłuŜenie zagraniczne Skarbu Państwa składają się przede wszystkim
obligacje skarbowe oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów. ZadłuŜenie zagraniczne z tytułu obligacji obejmowało dług z tytułu obligacji Brady’ego5
3

Na mocy porozumienia z MFW Polska otrzymała 655 mln USD kredytu, porozumienie
z Klubem Paryskim umoŜliwiło wartość zadłuŜenia o 50% oraz wydłuŜenie spłat rat kapitałowych
do końca 2014 r. W ramach porozumienia z Klubem Londyńskim wydano 20- i 30-letnie obligacje
Brady’ego, których spłata ma być zakończona do roku 2024. W roku 2005 spłacono przed terminem
29% zobowiązań wobec Klubu Paryskiego. Przedterminowy wykup zadłuŜenia sfinansowano
emisją obligacji zagranicznych (por. H. śywiecka, J. May, op. cit., s. 50).
4
Ibidem, s. 49.
5
Wyemitowano je w 1994 r. w ramach realizacji umowy o redukcji i restrukturyzacji polskiego zadłuŜenia zagranicznego wobec banków komercyjnych, zrzeszonych w tzw. Klubie
Londyńskim.
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Rys. 1. ZadłuŜenie Skarbu Państwa w latach 1995-2009 w mld zł
Ź r ó d ł o: na podstawie danych zawartych w: Dług publiczny. Raport roczny 2009 i lata wcześniejsze,
Ministerstwo Finansów.

oraz obligacji wyemitowanych na międzynarodowych rynkach kapitałowych6.
Największą część zadłuŜenia z tytułu otrzymanych kredytów stanowiły zobowiązania wobec międzynarodowych instytucji finansowych7 oraz dług wobec

Rys. 2. ZadłuŜenie zagraniczne w podziale na instrumenty dłuŜne
w latach 1995-2009 w mld zł
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w: Dług publiczny. Raport roczny 2009
i lata wcześniejsze, Ministerstwo Finansów.
6

Na koniec 2003 r. składały się na nie instrumenty wyemitowane w latach 1997-2003, nominowane głównie w euro i USD.
7
Międzynarodowe instytucje finansowe to przede wszystkim: Bank Światowy i Europejski
Bank Inwestycyjny.
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wierzycieli zrzeszonych w Klubie Paryskim. Jednak w roku 1995 dominowało
zadłuŜenie z tytułu zaciągniętych kredytów, a w 2009 z tytułu wyemitowanych
papierów wartościowych. ZadłuŜenie Skarbu Państwa z podziałem na instrumenty dłuŜne w latach 2000-2009 przedstawiono na rysunku 2.
Zaciąganie zobowiązań kosztuje. Tylko budŜet państwa na obsługę zadłuŜenia zagranicznego wydaje kaŜdego roku około 2% ogółu wydatków, czyli
0,5% PKB. Koszty te jednak mogą ulec zmianie w sytuacji deprecjacji złotego
oraz trudności ze sprzedaŜą na rynku finansowym dostatecznej ilości obligacji.
Było to widoczne w roku 2009, kiedy drogie euro podniosło koszt obsługi długu
zagranicznego o około 0,9 mld zł. Potrzeby walutowe państwa w tym czasie
wyniosły 4,9 mld euro, z czego 1,7 mld przeznaczono na obsługę długu. Na ich
pokrycie wyemitowano 5-letnie obligacje z rentownością 5,94%, podczas gdy
rok wcześniej 10-letnie z rentownością 5,64%8.

Rys. 3. Koszty obsługi zadłuŜenia zagranicznego w mld zł
Ź r ó d ł o: jak rysunek 2.

NaleŜy dodać, Ŝe strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych
na lata 2010-2012 przewiduje okresowy wzrost kosztów obsługi zadłuŜenia
zagranicznego do 0,59% PKB w roku 2011 i 0,61 w roku 20129. W latach poprzednich koszt zadłuŜenia zagranicznego kształtował się od 0,37 w roku 2005
do 0,49 w roku 200110.
Analizując dane statystyczne dotyczące zadłuŜenia zagranicznego, nie sposób
pominąć kwestii obsługi długu. Zdolność do jego obsługi ocenia się przez pryzmat
wpływów z eksportu oraz tempa wzrostu PKB11. Dynamika przychodów z eksportu
8

Por. www.gazeta.pl/gospodarka z dnia 23 lutego 2009.
Por. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2010-2012,
Wyd. Ministerstwa Finansów, Warszawa 2009.
10
Por. Dług publiczny. Raport roczny 2009 i lata wcześniejsze, Ministerstwo Finansów.
11
H. śywiecka, J. May, op. cit.
9

12

Barbara Ptaszyńska

w roku 2009 było niŜsza niŜ tempo wzrostu zadłuŜenia zagranicznego i dynamika
PKB, ale przychody z eksportu towarów i usług są wciąŜ wyŜsze od wielkości
tego zadłuŜenia, a relacja zadłuŜenie zagraniczne / przychody z eksportu od roku
2004 utrzymuje się na stabilnym, najniŜszym od 1995 r. poziomie. Wpływy
z eksportu wskazują zatem na zdolność gospodarki do obsługi zadłuŜenia zagranicznego. Omawiane wielkości przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Ocena zdolności gospodarki do obsługi długu w latach 1995-2008

Rok

Eksport
w mld zl
(w ujęciu
płatniczym)

ZadłuŜenie
zagraniczne
Skarbu
Państwa
w mld zl

Relacja
zadłuŜenie/
eksport
towarów
i usług

Dynamika
eksportu

Dynamika
zadłuŜenia
zagranicznego

Dynamika
PKB

1995

86,6

101,1

1,2

-

104,9

107,0

1996

100,6

106,0

1,1

116,5

104,8

106,0

1997

130,1

117,6

0,9

129,3

110,9

106,8

1998

150,3

116,2

0,8

115,5

98,2

104,8

1999

152,4

129,7

0,9

101,4

111,6

104,1

2000

201,6

120,8

0,6

132,3

93,1

104,3

2001

210,6

98,8

0,5

104,5

81,8

101,2

2002

231,4

108,6

0,5

109,9

109,8

101,4

2003

280,7

127,8

0,5

121,3

117,7

103,9

2004

346,4

111,2

0,3

123,4

87,0

105,3

2005

364,0

124,7

0,3

105,2

112,1

103,6

2006

427,0

126,2

0,3

117,4

101,2

106,2

2007

479,2

121,1

0,3

112,1

96,0

106,8

2008

508,7

149,7

0,3

106,5

123,6

105,0

2009

522,5

169,3

0,3

102,7

113,1

101,8

Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie danych zawartych w Roczniku statystycznym GUS, Warszawa
2009 i lata wcześniejsze oraz danych Ministerstwa Gospodarki i Narodowego Banku Polskiego.

4. Ryzyko zadłuŜenia zagranicznego
Zaciąganie zobowiązań w walutach obcych zawsze wiąŜe się z pewnym ryzykiem12. Ryzyko dotyczy przede wszystkim moŜliwości zmian kursów walutowych,
12

Ryzyko to niepewność związana z przyszłymi wydarzeniami, będącymi efektem podjętych
wcześniej decyzji. Ryzyko zadłuŜenia to niepewność przyszłych zdarzeń będących wynikiem zadłuŜania się państwa.
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zmian oprocentowania kredytów uwarunkowanych sytuacją makroekonomiczną
oraz moŜliwości pozyskania środków poŜyczkowych na rynkach finansowych.
Jednym z podstawowych zagroŜeń związanych z poŜyczkami w walutach
obcych jest ryzyko kursowe. Wynika ono z zadłuŜenia nominowanego i rozliczanego w walutach obcych. Ryzyko jest przejawem wraŜliwości poziomu długu
i kosztów jego obsługi na zmiany kursów walutowych. Aprecjacja lub deprecjacja
złotego wobec waluty obcej powoduje proporcjonalny wzrost lub spadek zadłuŜenia w tej walucie i kosztów jego obsługi13.
W latach 2001-2008 obserwowaliśmy wyraźną aprecjację złotego w stosunku do euro oraz USD, co przekładało się na niskie koszty obsługi zagranicznego
długu publicznego i niskie ryzyko kursowe. Wyraźny spadek wartości złotego
w stosunku do obu walut wystąpił w roku 2009 (średni kurs USD w stosunku
do 2008 r. wzrósł o 23%, a euro o 14%). Z tego tytułu znacznie wzrosło ryzyko
kursowe zadłuŜenia zagranicznego. Kształtowanie się kursów walutowych
w latach 1999-2008 przedstawiono na rysunku 4.

Rys. 4. Kursy średnie USD/PLN; EUR/PLN w latach 1999-2009
Ź r ó d ł o: na podstawie danych publikowanych przez Narodowy Bank Polski.

Czynnikiem warunkującym ryzyko kursowe jest struktura zadłuŜenia zagranicznego. Im większy w nim udział walut bardziej podatnych na zmiany kursowe, tym większe ryzyko walutowe. W 2008 r. 73,7% zadłuŜenia Skarbu Państwa
nominowane było w złotych, 18,9% – w euro a 2,5% – w USD. W 2001 r. zadłuŜenie liczone w złotych stanowiło 60,6%, w euro – 15%, a w USD – 17,3% ogółu
zadłuŜenia Skarbu Państwa. W roku 2008 71,8% długu zagranicznego liczone
było w euro, a 9,2% w USD (w 2001 r. było to odpowiednio 43% i 36,5%)14.
Bardziej niekorzystny wpływ na ryzyko kursowe ma więc większa deprecjacja
13
14

Por. Raport roczny. Dług publiczny 2005 rok, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2006, s. 50.
2008 Raport roczny. Dług publiczny, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009, s. 45.
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euro w stosunku do złotego niŜ USD. Zmiany kursów zmieniają teŜ strukturę
walutową zadłuŜenia. Strukturę walutową długu zagranicznego w 2009 r. przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 5. Struktura walutowa długu zagranicznego w 2009 r.
Ź r ó d ł o: na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Istotnym zagroŜeniem związanym z długiem zagranicznym jest ryzyko refinansowania, które wiąŜe się z emisją długu w celu sfinansowania potrzeb poŜyczkowych państwa w związku z koniecznością wykupu istniejącego zadłuŜenia.
Ryzyko to dotyczy zdolności wykupu zapadającego długu oraz warunków,
na których jest on refinansowany. Im wyŜsza płatność i im bliŜszy jej termin,
tym większe ryzyko. Do ograniczenia tego ryzyka przyczynia się wydłuŜenie
okresu zapadalności oraz równomierne rozłoŜenie wykupów w czasie. Znaczenie ma równieŜ wielkość długu15.
Miarą oceny tego ryzyka w odniesieniu do zadłuŜenia zagranicznego moŜe
być jego zapadalność. Im krótsza, tym większe ryzyko. Analizując strukturę
zadłuŜenia zagranicznego w latach 2001-2008, naleŜy stwierdzić, Ŝe zadłuŜenie
krótkoterminowe (do roku), to najmniej wskazane dla ryzyka, stanowiło najmniejszą jego część. ChociaŜ w 2008 r. nastąpił istotny jego wzrost, to nadal 62%
długu stanowią zobowiązana długoterminowe (powyŜej 5 lat), co wskazuje
na niskie ryzyko refinansowania długu zagranicznego. Analizowane dane przedstawiono w tabeli 2.
Średnia zapadalność długu ogółem w roku 2008 wyniosła 5,27 lat, długu zagranicznego 8,11. Wysoka średnia zapadalność oznacza niski poziom ryzyka
refinansowego. Zatem ryzyko to w przypadku długu zagranicznego jest znacząco niŜsze niŜ ryzyko długu krajowego. ObniŜenie się średniej zapadalności długu
15

Raport roczny. Dług publiczny 2005 rok, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2006, s. 48.
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w latach 2001-2008 było wynikiem przede wszystkim starzenia się istniejącego
zadłuŜenia oraz przedterminowego wykupu zadłuŜenia wobec Francji w ramach
Klubu Paryskiego. Średnie terminy zapadalności zadłuŜenia wyraŜone w latach
przedstawiono na rysunku 6.
Tabela 2. Struktura zapadalności zadłuŜenia zagranicznego Skarbu Państwa
w latach 2001-2008 w %
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6,1

7,3

7,9

7,7

7,3

5,7

6,3

8,7

1-3 lat

18,1

18,5

21,1

22,6

13,0

16,8

16,1

10,2

3-5 lat

24,4

23,6

25,1

27,5

17,7

11,3

13,0

19,5

PowyŜej 5 lat

51,3

50,5

45,9

42,3

62,1

66,2

65,5

61,7

Wyszczególnienie
Do 1 roku

Ź r ó d ł o: 2008 Raport roczny. Dług publiczny, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009, s. 67.

Rys. 6. Średnie terminy zapadalności zadłuŜenia zagranicznego
w latach 2001-2008
Ź r ó d ł o: 2008 Raport roczny. Dług publiczny, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.

ZadłuŜenie naleŜy spłacić w określonym terminie. Określa go termin zapadalności. Z tytułu długu zagranicznego największe wydatki czekają budŜet
w latach 2012-2016 oraz 2019-2020. Na te lata przypada 51% spłat zadłuŜenia
zagranicznego zaciągniętego do końca 2008 r. Terminy zapadalności zadłuŜenia
zagranicznego zaciągniętego do końca 2008 r., których spłaty przypadają na lata
następne, przedstawiono na rysunku 7.
Ryzyko stopy procentowej związane jest ze zmianami stóp procentowych.
Jego źródłem jest konieczność refinansowania zapadającego w przyszłości długu
po nieznanych stopach procentowych. Do oceny tego typu zagroŜeń wykorzystuje
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Rys. 7. Terminy zapadalności zadłuŜenia zagranicznego w mln euro
Ź r ó d ł o: ZadłuŜenie Skarbu Państwa, „Biuletyn Miesięczny” 2009, nr 11, MF, Warszawa styczeń 2010.

się dwa podstawowe mierniki: wskaźnik duration oraz ATR (Average Time to
Refixing). Pierwszy z nich jest miarą przeciętnego okresu dostosowania kosztów
obsługi długu do zmiany poziomu stóp procentowych. Drugi wyraŜa średnią
długość okresu, na jaki koszty obsługi długu są ustalane. W przeciwieństwie do
duration nie zaleŜy od poziomu rynkowych stóp procentowych16. Im wyŜszy jest
poziom stóp procentowych oraz większy udział instrumentów krótkoterminowych
i o zmiennym oprocentowaniu, tym wyŜsze ryzyko stopy procentowej i niŜszy
duration.
W roku 2008 wskaźnik duration dla zadłuŜenia zagranicznego spadł z 5,92
do 5,55, co oznaczało wzrost ryzyka stopy procentowej dla tego długu. Istotny
wzrost wskaźnika w roku 2005 i jego stabilizacja w latach następnych był wynikiem zwiększenia się średniej zapadalności i niskiej stopy nowo zaciąganych
zobowiązań, w 3/4 jako instrumentów stało procentowych17. Kształtowanie się
wskaźnika duration przedstawiono na rysunku 8.
Ryzyko płynności budŜetu państwa, ostatnie, które w moim przekonaniu ma
wpływ na zagroŜenia w wypłacalności zadłuŜenia zagranicznego, to ryzyko utraty
zdolności do regulowania bieŜących zobowiązań oraz terminowej realizacji
wydatków budŜetowych. Jego ograniczenie wymaga, by budŜet miał dostęp
do odpowiednio duŜego zasobu płynnych środków finansowych. KaŜdy wzrost
ryzyka pozyskania takich środków (np. w sytuacji kryzysu) skutkuje wzrostem
stopy procentowej i większymi kosztami obsługi zadłuŜenia w przyszłości. Stabilizacja makroekonomiczna, szczególnie polityka fiskalna i wzrost gospodarczy
16
17

Ibidem, s. 46.
Ibidem.
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sprzyjają płynności na rynkach finansowych i zmniejszają ryzyko płynności
budŜetu państwa. Miarą ryzyka płynności w odniesieniu do zadłuŜenia zagranicznego jest poziom rezerw walutowych w poszczególnych latach, które przedstawiono
na rysunku 9.

Rys. 8. Duration długu Skarbu Państwa w latach 2001-2008
Ź r ó d ł o: 2008 Raport roczny. Dług publiczny, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009, s. 46.

Rys. 9. Oficjalne rezerwy walutowe Polski w mld euro w latach 2001-2009
Ź r ó d ł o: na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego.

Analiza rysunku 9 potwierdza tezę, Ŝe Polska dysponuje duŜymi i stale rosnącymi rezerwami walutowymi. Sytuacja taka podnosi wiarygodność finansową
naszego kraju w ocenie inwestorów. Przekonuje, Ŝe mimo rosnącego zadłuŜenia
zagranicznego Polska nie będzie miała większych problemów z regulowaniem
bieŜących zobowiązań w walutach obcych.
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5. Pułapka zadłuŜenia
DuŜe potrzeby poŜyczkowe rządu finansowane są przez emisję obligacji
i bonów skarbowych. Obecnie w związku z kryzysem finansowym coraz trudniej
jest znaleźć chętnych na te walory, dlatego trzeba oferować im lepsze, ale kosztowniejsze warunki. Dotyczy to równieŜ papierów dłuŜnych oferowanych inwestorom zagranicznym. Rośnie zatem rentowność obligacji i skraca się okres ich
zapadalności. W rezultacie refinansowanie zadłuŜenia zagranicznego kosztuje
Polskę coraz więcej. PoŜyczki na rynku zagranicznym kosztują coraz droŜej
i coraz szybciej musimy je spłacać. Zwiększanie zatem deficytu budŜetowego
w celu pobudzenia koniunktury moŜe wepchnąć Polskę w pułapkę zadłuŜenia
i to pomimo racjonalnego zarządzania długiem zagranicznym, które ograniczyło
w latach 2001-2008 ryzyko refinansowania, kursowe i ryzyko stopy procentowej.
Pułapka zadłuŜenia to zjawisko definiowane w literaturze jako sekwencja
występujących po sobie zjawisk: deficyt budŜetowy i konieczność jego finansowania poŜyczką przyczynia się do zwiększenia długu publicznego i wzrostu
kosztów jego obsługi. Wszystko to powoduje wzrost wydatków budŜetowych
w latach następnych i konieczność zmniejszania środków przeznaczanych
na finansowanie pozostałych wydatków. JeŜeli zmniejszenie to kompensowane
jest większym deficytem, sekwencja się powtarza. Rośnie dług publiczny i koszty
jego obsługi w latach kolejnych, a obniŜają się moŜliwości wydatkowania na inne
cele18. BudŜet wpada w swoistą pułapkę zadłuŜenia, z której z kaŜdym rokiem
trudniej jest wyjść. Po dostatecznie długim czasie sytuacja taka moŜe doprowadzić do całkowitego załamania finansów publicznych i hiperinflacji. Na rysunku 10
przedstawiono narastanie pułapki zadłuŜenia w miarę upływu czasu19. Oś pozioma jest zmienną niezaleŜną i symbolizuje czas. Oś pionowa wysokość zadłuŜenia
w walucie krajowej.
W okresie 0-t1 dług utrzymuje się na stałym poziomie. Mimo Ŝe Skarb Państwa
zaciąga nowe zobowiązania dla spłaty starych, poziom zadłuŜenia nie rośnie,
dług zaś stale równy jest liczbie jednostek pienięŜnych a.
ZauwaŜmy, Ŝe napięty budŜet łatwo moŜe uruchomić wzrost zadłuŜenia.
Ten proces symbolizuje odcinek krzywej odpowiadający okresowi t1-t2. Odcinek
ten moŜe zostać skomplikowany tak, Ŝe okresom wzrostu długu towarzyszyć
będzie okres jego stabilizacji. Wówczas środkowy odcinek przypominać będzie
„schodki”. Gdy dług przekroczy poziom b, wówczas otwiera się pułapka. Aby spłacać
i obsługiwać długi stare, naleŜy zaciągać długi nowe – większe. Krzywa rośnie
coraz szybciej, przybierając w rosnącym tempie coraz wyŜsze wartości.
18
Por. A. Wiernik, Finanse publiczne i polityka fiskalna w Polsce w latach 1989-2004, w: Gospodarka polska na przełomie wieków od A do Z, red. nauk. A. Wiernik, Wyd. NBP, Warszawa 2004,
s. 70.
19
Por. B. Ptaszyńska, Narastanie długu Skarbu Państwa po 1995 roku, „Wiadomości Statystyczne” 2009, nr 9.
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Rys. 10. Narodziny pułapki zadłuŜenia
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Tendencję narastania długu ilustruje poniŜszy zapis:
t ≤ t1
a

Y = a + bt
t1 < t ≤ t 2
a + b(t − t ) t < t
2
1
2


a, b, c, d – stałe,
c, d – moŜe być na przykład 1,
e – podstawa logarytmu naturalnego.
Restrukturyzacja zadłuŜenia zagranicznego Skarbu Państwa w latach 2000-2008 przyczyniła się do znacznego ograniczenia ryzyka jego wypłacalności.
Problem pułapki zadłuŜenia został oddalony w czasie. Jednak kryzys na rynkach
finansowych moŜe spowodować wzrost ryzyka refinansowania długu, co zbliŜy
po raz kolejny finanse publiczne do pułapki zadłuŜenia.

6. Podsumowanie
Dług zagraniczny Skarbu Państwa na koniec 2009 r. wyniósł ponad 635 mld zł.
W porównaniu do roku poprzedniego wzrósł o kolejne13%. Prowadzona polityka zarządzania długiem zagranicznym i jego restrukturyzacja przyczyniła się
do powaŜnego ograniczenia ryzyka, związanego z bieŜącym regulowaniem
zobowiązań. Ryzyko refinansowe, walutowe oraz stopy procentowej w latach
2001-2008 w odniesieniu do zadłuŜenia zagranicznego wykazywało tendencję
malejącą. Jednak pod koniec w roku 2008 sytuacja uległa zmianie. JuŜ w 2008 r.
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zmniejszył się wskaźnik duration oraz skrócił termin zapadalności zadłuŜenia.
Trudniej było pozyskać nowe środki na sfinansowanie zadłuŜenia po racjonalnym
koszcie. Trzeba było w większym zakresie finansować je papierami wartościowymi o krótszym terminie wykupu. Ryzyko zadłuŜenia zagranicznego Skarbu
Państwa nieznacznie wzrosło. Jednak nadal jest ono stosunkowo niskie. Rosnące
rezerwy walutowe zapewniają w najbliŜszym czasie moŜliwość regulowania
zobowiązań Skarbu Państwa wobec zagranicy. Problem pułapki zadłuŜenia został
oddalony w czasie. Jednak kryzys na rynkach finansowych moŜe spowodować
wzrost ryzyka refinansowania, co zbliŜy po raz kolejny finanse publiczne do pułapki zadłuŜenia.

Literatura
2008 Raport roczny. Dług publiczny, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.
Ptaszyńska B., Narastanie długu Skarbu Państwa po 1995 roku, „Wiadomości Statystyczne” 2009, nr 9.
Raport roczny, dług publiczny 2005 rok, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2006.
Rocznik statystyczny GUS, Warszawa 2009.
Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2010-2012, Wyd.
Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.
Wiernik A., Finanse publiczne i polityka fiskalna w Polsce w latach 1989-2004, w:
Gospodarka polska na przełomie wieków od A do Z, red. nauk. A. Wiernik, Wyd.
NBP, Warszawa 2004.
www.Gazeta.pl/gospodarka z dnia 23 lutego 2009.
ZadłuŜenie Skarbu Państwa, „Biuletyn Miesięczny” 2009, nr 11, MF, Warszawa styczeń
2010.
śywiecka H., May J., Dług publiczny. Źródła powstania. Konsekwencje [praca niepublikowana], NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu, kwiecień 2007.

Zeszyty Naukowe
WyŜszej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Nr 23/2011

ElŜbieta Gruszczyńska-BroŜbar
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rozwój giełd papierów wartościowych
w świetle zmian kapitalizacji rynku akcji
w latach 1996-2008

Streszczenie. Kapitalizacja jest jednym z wyznaczników dojrzałości giełd. Literatura przedmiotu nie wskazuje wartości jej zmian, które mogą świadczyć o dojrzałości
instytucji. W artykule podjęto zagadnienie rozwoju wybranych giełd w świetle zmian
kapitalizacji. Uwagę badawczą zwrócono na giełdy w Warszawie, Wiedniu i Irlandii.
Tę zmienną porównano metodami statystyki opisowej z kapitalizacją NYSE, Giełdy
w Londynie i Tokio. Uzyskane wyniki pozwoliły wyodrębnić cechy charakteryzujące
rynki dojrzałe i dojrzewające.
Słowa kluczowe: wyznaczniki zmian cen akcji, kapitalizacja, giełdy pienięŜne,
rozwój, dynamika, dyspersja

1. Wstęp
Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie – w ocenie wielu analityków i obserwatorów wtórnego rynku obrotu walorami – jest pręŜnie rozwijającą się instytucją. Świadczy o tym między innymi rozwój infrastruktury rynku,
przyjęte rozwiązania legislacyjne, a przede wszystkim poprawiająca się kondycja
gospodarki działającej w sytuacji wolnego rynku.
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Wymiernymi wskaźnikami wzmiankowanego rozwoju są przede wszystkim
zmieniające się wartości kapitalizacji i obrotu, liczby notowanych instrumentów,
wartości i ilości indeksów giełdowych, liczby i wartości zawieranych transakcji.
Wskaźniki te stanowią podstawę dla wyznaczenia i oceny kapitalizacji do PKB,
wskaźnika płynności, czy teŜ obrotu i koncentracji. Znamienne jest to, Ŝe druga
grupa wskaźników opisana jest w literaturze przedmiotu od strony wartości charakterystycznych dla instytucji dojrzałych. Z kolei pierwsza, nie podlega takiej
identyfikacji. Stąd pojawia się problem określenia ewolucji i stanu rozwoju
giełdy w świetle zmian podstawowych wskaźników jej funkcjonowania. W nawiązaniu do tego problemu, za cel artykułu przyjęto tylko przeanalizowanie wartości i zmienności kapitalizacji dla giełd będących w róŜnych fazach rozwoju.
Na tej podstawie starano się przybliŜyć podobieństwa i róŜnice między giełdami
dojrzałymi i tymi w fazie dojrzewania oraz określić swoiste cechy zaawansowania rozwoju.
Realizacja celu badawczego wymagała odwołania się do zmienności kształtowania się wzmiankowanej noty na giełdach dojrzałych. Wykładnię empiryczną
stanowiła „królowa giełd”, tj. NYSE Group, a takŜe giełdy w Tokio i w Londynie
(dalej nazywane światowymi). Natomiast giełdami, które poddano uwadze badawczej ze strony rozwoju dotyczącego zmian kapitalizacji stały się giełdy
w Wiedniu, Warszawie i w Irlandii (dalej krajowe).
Podstawowymi metodami badawczymi, którymi posiłkowano się w opracowaniu była analiza porównawcza i przyczynowo-skutkowa. Wykorzystano
równieŜ elementy badania dynamiki i dyspersji zjawisk.
Struktura i treści opracowania wynikają z przyjętego celu badawczego.

2. Cena rynkowa akcji jako podstawowy wyznacznik
wartości kapitalizacji
Uwagę analityczną niniejszego opracowania skoncentrowano na kapitalizacji rynku akcji. Jej wskaźnik jest jednym z najistotniejszych wyznaczników
rozwoju działalności giełd i obliczany jest jako iloczyn liczby notowanych akcji
rynku oraz ich ceny rynkowej. Rozwój rynku giełd wschodzących powinien być
postrzegany przez wzrost kapitalizacji. Informuje ona o zainteresowaniu spółek
rynkową wyceną kapitału (debiuty giełdowe, emisje zwiększające kapitał akcyjny),
zaś z drugiej strony stanowi wyznacznik zainteresowania alokacyjnego inwestorów. Zarówno pierwszy, jak i drugi czynnik uzaleŜniony jest od obecnej i przyszłej
sytuacji ekonomicznej rozpatrywanej w ujęciu globalnym, regionalnym, krajowym.
Istotne znaczenie dla kształtowania się wartości kapitalizacji mają takŜe czynniki instytucjonalne. W tabeli 1 przestawiono wiodące wyznaczniki ekonomiczno-
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Tabela 1. Ekonomiczno-instytucjonalne wyznaczniki rozwoju
giełdowego rynku akcji
Wyznaczniki ekonomiczne
Dochód narodowy

Wyznaczniki instytucjonalne
Jakość prawa

Produkcja przemysłowa

Ryzyko polityczne

Bilans handlu zagranicznego

Ryzyko biurokratyczne

Deficyt budŜetowy

Ryzyko korupcji

Poziom dochodów, oszczędności i inwestycji

Demokratyczna odpowiedzialność

Inflacja, stopy procentowe i kursy walut

Rozwinięta infrastruktura giełdy

Polityka fiskalna

Płynność rynku giełdowego

Stabilność makroekonomiczna

Pośrednicy finansowi

Bezrobocie

Rozwinięty system bankowy

MoŜliwość swobodnego przepływu kapitału

Kontrola, dyscyplina, ład korporacyjny,
przepływ informacji

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: A. Demirguc-Kunt, R. Levine, Stock Markets, Corporate
Finance and Economic Growth: An Overview, „The World Bank Economic Review” 1996, Vol. 10 (2);
C.B. Erb, C.R. Harvey, T.E. Viskanta, Expected Returns and Volatility in 135 Countries, „Journal of Portfolio
Management” 1996, Spring; F.V. Garcia, L. Liu, Macroeconomic Determinants of Stock Market Development,
„Journal of Applied Economics” 1999, Vol. 2 (1); R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, Legal Determinants of External Finance, „Journal of Finance” 1997, Vol. 52.

-instytucjonalne oddziaływające poprzez swoje zmiany na rozwój giełdowego
rynku akcji1.
Interpretacja wartości kapitalizacji na rynkach rozwiniętych związana jest
nade wszystko z zagadnieniami wywodzącymi się z psychologii rynków finansowych, z podejmowaniem stadnych decyzji w oparciu o instynkt, tradycję,
zwyczaje, a nie szacowanie wewnętrznej wartości akcji. Stąd skutkiem takich
zachowań mogą być nadzwyczajne wzrosty bądź spadki kursów walorów,
a istotnym zagadnieniem dla kontynuacji opracowania wydają się mechanizmy
kształtujące zmiany notowań na rynkach papierów wartościowych.
We współczesnych teoriach charakteryzujących zmiany cen na rynkach
walorów dominują dwa główne kierunki. Pierwszy z nich związany jest z teorią
efektywności rynku, czyli wycenie waloru na podstawie dostępnych informacji.
Z kolei drugi skłania się ku uwypuklaniu znaczenia psychologii w inwestowaniu.
1
Rozwój, w bardzo ogólnym znaczeniu, opisywany jest jako długotrwały proces zmian mających pewien kierunek. Nie jest on moŜliwy, jak się wydaje, bez postępu społecznego, stabilnej
sytuacji gospodarczej oraz zmian w funkcjonowaniu instytucji i ich infrastruktury. Rozpatrywany
rozwój, chociaŜ stwierdzenie to wydaje się trywialne, stanowi przedmiot badań wszystkich nauk,
takŜe tej związanej z funkcjonowaniem rynku alokacji kapitału. Istnieje jednak róŜnica w kwantyfikacji wyznaczników rozwoju, poniewaŜ takowe dla giełdowego rynku akcji nie doczekały się
jeszcze w Polsce szerszych analiz. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, Ŝe takŜe światowa nauka
moŜe poszczycić się znikomą liczbą teoretycznych i empirycznych opracowań dotyczących opisywanej materii, tym bardziej charakteryzującej rynki wschodzące.
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Ten wątek rozwaŜań opisywany jest w „nowoczesnych finansach”, w tym behawioralnych.
Pionierem badań nad efektywnością rynku był E. Fama, który skoncentrował
uwagę na precyzji rynkowej wyceny papierów wartościowych. Efektywny rynek
charakteryzuje się czterema podstawowymi cechami, które moŜna zawrzeć
w następujących postulatach:
– ceny papierów wartościowych reagują niezwłocznie i adekwatnie na nowe
informacje,
– zmiany cen papierów wartościowych mają charakter losowy,
– odróŜnienie inwestycji korzystniejszych od mniej korzystnych, przeprowadzane na podstawie charakterystyki instrumentów w bieŜącym okresie, jest niemoŜliwe,
– inwestorzy profesjonalni działający pojedynczo bądź w grupie, nie są
w stanie uzyskać wyŜszych zysków2.
Przyjmuje się, Ŝe rynek nie jest ani ściśle efektywny, ani ścisłe nieefektywny.
Problemem jest stopień jego efektywności. E. Fama wskazał na trzy rodzaje
hipotez o efektywności rynku (słabej, średniej i silnej). KaŜda z nich zakłada
róŜne typy informacji, które mają znajdować odzwierciedlenie w cenach papierów wartościowych. Hipoteza o słabej efektywności rynku przyjmuje, Ŝe kursy
akcji powinny dyskontować wszystkie informacje zawarte we wcześniejszych
notowaniach. Z kolei wówczas, gdy ceny papierów wartościowych zawierają
wszystkie publicznie dostępne informacje, zakłada się średnią efektywność rynku.
Ostatnia z wymienionych hipotez, tj. dotycząca silnej efektywności rynku jest
prawdziwa, jeŜeli wszystkie informacje zarówno publicznie dostępne, jak i niedostępne oraz poufne znajdują odzwierciedlenie w cenach akcji. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe silna efektywność rynku powoduje bezuŜyteczność wiedzy z zakresu
inwestowania, Ŝadne bowiem sposoby poszukiwania ani przetwarzania informacji nie zapewnią osiągnięcia korzystniejszej stopy zwrotu3.
Hipotezy dotyczące efektywności rynku znajdują oponentów ze strony zwolenników tzw. nowoczesnych finansów. Źródeł ich powstania naleŜy upatrywać
w spostrzeŜeniach wywodzących się z neoklasycznej ekonomii, opisującej koncepcję racjonalności. Istotne znaczenie dla rozwoju nowoczesnych finansów
w zakresie predykcji kursów walorów wywarły tezy zawarte w artykułach
J.F. Mutha. ZauwaŜył on, Ŝe ruchy cen na tych rynkach dają się zbliŜać do procesu
„błądzenia losowego” (random walk). Zdaniem Autora wszelkie dostępne informacje mogące mieć wpływ na cenę waloru zostają prawie natychmiast wbudowane
w decyzje bieŜące, podejmowane przez podmioty spekulujące na tych rynkach4.
Postulaty zawarte w modelach J. Mutha były kontynuowane i rozwijane przez
kolejnych ekonomistów, przeciwników keynesowskich, jak i monetarystycznych
2
F.K. Reilly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa 2001,
s. 293-338.
3
R.A. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa 1996, s. 714-717.
4
J.F. Muth, Rational Expectation and the Theory of Price Movements, „Econometrica” 1961,
No. 29, s. 316-318.
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modeli działania podmiotów gospodarczych. Sprzeciw powyŜszych wynikał
z nieuwzględniania dostosowań uczestników rynku do zmieniających się, a znanych
im okoliczności. T.J. Sargent stwierdził, Ŝe zmiany ustalonych „reguł gry” powodują zmiany determinant funkcjonowania podmiotów gospodarujących, o których
te nabywają informacje. W konsekwencji podmioty modyfikują swoje systematyczne zachowania i przypadkowe działanie rynku5. W rezultacie uczestnicy
rynku imitują go, formując prognozy cen w taki sam sposób, w jaki rynek wyznacza
faktyczne ceny6. Nie wynika z tego, Ŝe owe oczekiwania nigdy nie są błędne.
Zdolność predykcji nie jest doskonała, co naleŜy wiązać z przypadkowymi,
trudnymi do przewidzenia wstrząsami gospodarki.
Kryterium racjonalności przekłada się takŜe na zachowania inwestorów,
którzy w kaŜdym momencie będą podejmować decyzje alokacyjne w taki sposób,
aby osiągnąć maksymalny zysk. Podstawę rozwoju finansów behawioralnych,
wywodzących się z psychologii ekonomicznej wiąŜe się przede wszystkim
z odstępstwami od zasad efektywnego rynku. Wzmiankowane zajmują się analizą
zachowań uczestników rynku oraz ich postaw.
Badania psychologów wykazują, Ŝe ludzie potrafią li tylko w sposób ograniczony przetwarzać nadchodzące informacje. Wielorakość danych powoduje ich
ignorowanie, albo pobieŜne analizowanie, co stanowi przyczynek dla stosowania
heurystyk, czyli szybkich selektywnych i intuicyjnych interpretacji informacji,
opartych najczęściej na hedonistycznych zachowaniach7. Ta szybkość i niekompletność informacji powodują, Ŝe analizy mogą mijać się z poŜądanymi rezultatami. Stosowanie heurystyk znacznie róŜni teoretycznie rozbudowany świat finansów od rzeczywistości giełdy.
Mimo Ŝe teoria efektywności rynku traci w ostatnich czasach na znaczeniu,
to jednak stanowi spójny zestaw tez, który ma wielu zwolenników, zwłaszcza
w okresie braku zawirowań na rynkach giełdowych. Kształtowanie się cen walorów na rozwiniętych rynkach kapitałowych naleŜy – jak się wydaje – rozwaŜać,
biorąc pod uwagę zarówno tezy E. Famy, jak i psychologii rynków finansowych.
W opracowaniu przyjęto, Ŝe cykl zachodzący między cenami rynkowymi
akcji a nastrojami nie funkcjonuje w izolacji. Nastroje dominujące na rynkach
finansowych w duŜym stopniu zaleŜą od ogólnego klimatu w otoczeniu gospodarczym, społecznym i politycznym8. MoŜna posiłkować się ogólnie przyjętym
stwierdzeniem, Ŝe „giełda dyskontuje wszystko” zarówno informacje, jak i nastroje. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe istnieją określone wyznaczniki, które stanowią
impuls dla długoterminowych zmian kursów walorów na rozwiniętych rynkach
5

T. Sargent, Rational Expectations and the Reconstruction of Macroeconomics, w: The Rational
Expectations Revolution: Readings from the Front Line, red. P.J. Miller, Cambridge 1996, s. 33-38.
6
R.E. Lucas, Expectation and the Neutralisty of Money, „Journal of Economic Theory” 1972,
April, s. 256.
7
E. Gruszczyńska-BroŜbar, Analizy giełdowe, Materiały Dydaktyczne, Wydawnictwo UE
w Poznaniu, Poznań 2009, s. 74.
8
Ch. Vintcent, Spekulacja i inwestowanie długoterminowe, LIBER, Warszawa 2000, s. 200.
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kapitałowych. Zalicza się do nich przede wszystkim czynniki makroekonomiczne,
konstytuujące zmiany koniunktury gospodarczej. Zmiany te są trudno przewidywalne ze względu na predykcje wydajności produkcji w gospodarce, zachowań
konsumentów, jak i rosnącej zaleŜności gospodarek poszczególnych krajów od
sytuacji w gospodarce światowej9. Z czasem po zaistnieniu niekorzystnych zmian,
inwestorzy zwracają mniejszą uwagę na koniunkturę gospodarczą i w przypadku
trendu spadkowego przewagę osiąga psychologia rynków. Mechanizm taki naleŜy
wiązać, jak się wydaje, z faktem, Ŝe rozwój rynków finansowych jest procesem
ewolucyjnym, a nie tylko cyklicznym i ich zachowanie w kaŜdym cyklu odzwierciedla oprócz aktualnych warunków finansowych, zakumulowane doświadczenie
z poprzednich cykli10. Stąd hipoteza opisująca racjonalne zachowania podmiotów gospodarujących nie pozwala na dokładną analizę okresów rozkwitu bądź
załamań gospodarki, czy teŜ spekulacyjnych zachowań na rynkach giełdowych11.
Niepewność ta kreuje, w drugim etapie jednokierunkowego kształtowania się
cen akcji, presję oraz siłę zbiorowości „byków” i „niedźwiedzi”. To oni w ostateczności rozstrzygną konflikt, co – jak wskazuje praktyka – wymaga czasu12.
Wszystkie z opisanych teorii i mechanizmów mogą mieć wpływ na zmiany
wartości kapitalizacji.

2. Dynamika zmian kapitalizacji
Bardzo istotne z punktu widzenia identyfikacji zmian kapitalizacji giełd rozwiniętych i w fazie rozwoju jest przeprowadzenie badania jej dynamiki z zastosowaniem indeksu łańcuchowego (tab. 2).
Badanie średniej miesięcznej indeksu łańcuchowego kapitalizacji poprzedzono obserwacją zachowania się tego wskaźnika w przypadku kaŜdej giełdy,
w kaŜdym miesiącu jej funkcjonowania, w latach 1996-2008. Analiza 156 miesięcy wykazała tylko 56 spadków kapitalizacji w stosunku do roku poprzedniego
w przypadku GPW w Warszawie. Mniej opisywanych spadków wśród giełd
krajowych odnotowano na giełdzie w Irlandii (53). KaŜda z giełd światowych
uzyskała gorszy wynik w stosunku do giełd krajowych, na przykład Tokio
aŜ 73 spadki (Londyn – 65, NYSE – 61). Zaprezentowane wyniki nie informują
o wartościach zniŜek. Pozwalają jednak przyjąć hipotezę, Ŝe wszystkie ze wskazanych instytucji częściej wykazywały aprecjację aniŜeli deprecjację wzmiankowanego wskaźnika. Obserwacja ta nie musi oznaczać, Ŝe kapitalizacja dynamicznie
wzrastała, spadki bowiem mogły być na tyle silne, Ŝe przewyŜszały wzrosty.
9

Patrz: A. Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006.
T. Lee, Ekonomia dla inwestorów giełdowych, WIG PRESS, Warszawa 2000, s. 39.
11
B.T. Diba, H.I. Grossman, The theory of rational bubbles in stock prices, „The Economic
Journal” 1988, September, s. 134-137.
12
T. Plummer, Psychologia rynków finansowych, WIG PRESS, Warszawa 1995, s. 11.
10

Rozwój giełd papierów wartościowych w świetle zmian kapitalizacji rynku akcji

27

ZauwaŜalne jest, Ŝe GPW w Warszawie i inne giełdy krajowe odnotowały
mniejszą liczbę deprecjacji kapitalizacji od giełd światowych. Ich średnia roczna
wyniosła 4, gdy tymczasem NYSE i Londyn uzyskały średnią równą 5, a giełda
w Tokio 6.
Statystycznie ujmując, najwięcej wzrostów miesięcznej kapitalizacji w latach
1996-2008 miało miejsce na GPW w Warszawie (100). Natomiast najmniejszą
liczbę wzrostów średniej zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i powyŜej jej wartości uzyskała giełda w Tokio, a następnie w Londynie. Zestawienia te
nie wnoszą istotnych wniosków, co do cech charakteryzujących funkcjonowanie
giełd dojrzewających w świetle działalności giełd światowych. Potwierdzają
jednak większą częstotliwość występowania wzrostów kapitalizacji, aniŜeli jej
spadków i dają asumpt dla stwierdzenia, Ŝe wzrost kapitalizacji jest procesem
ciągłym i dotyczy wszystkich giełd.
Zaprezentowane statystyki nie pozwalają takŜe przyjąć jednoznacznych,
a przede wszystkim jasnych interpretacji. Stąd istotniejsza wydaje się analiza
przypadków, powiązana z dyskusją na temat zbiorczych wyników badania. Średnia
wartość łańcuchowego indeksu kapitalizacji, rozpatrywanego z punktu widzenia
zmian miesięcznych, wykazała najwyŜszy jej wzrost dla GPW w Warszawie.
Wartość średniej wyniosła 1,0249, gdy wartości tej miary dla giełd światowych
mieściły się w przedziale między 1,0009 (Tokio) a 1,004 (NYSE). Znacznie
mniejszą róŜnicę zauwaŜono w porównaniu indeksu rodzimego parkietu z giełdą
w Wiedniu.
ZróŜnicowanie dynamiki wzrostów oraz średniej wartości wzrostów wynika
z fazy rozwoju giełdy. Giełdy światowe mają ją znacznie niŜszą od giełd krajowych, ale takŜe ich spadki są mniejsze i mniej dynamiczne, co naleŜy i tak
przyjąć za miernik sukcesu funkcjonowania. Przypieczętowują w ten sposób siłę
instytucji, jej dominację ukierunkowaną na progresywne działania.
Analiza średnich miesięcznych indeksów łańcuchowych, osiągniętych
w poszczególnych latach, pozwala poczynić pewne uogólniające spostrzeŜenia.
Warszawska Giełda najwyŜsze średnie wartości opisywanego indeksu uzyskała
w latach 1996-1999, a następnie w 2004 i 2006 r. Pierwsze z analizowanych lat
były okresem dobrej koniunktury giełdowej na rynkach światowych, co przyczyniało się do intensyfikacji wzrostu kapitalizacji przez nowe liczne debiuty
na warszawskim parkiecie. Podobne wnioski moŜna wysunąć na podstawie obserwacji średniej indeksu na innych giełdach (oprócz Wiednia). Hossa, a następnie bessa internetowa, które nastąpiły w 2000 r., szczególnie silnie wpłynęły
na zmniejszenie się kapitalizacji giełdy w Tokio, odzwierciedlającej wewnętrzną
strukturę gospodarki, ściśle związaną z techniką i informatyką. Spadki indeksu
odnotowała takŜe LSE i giełda w Wiedniu. Giełda w Warszawie mimo zaobserwowanych w 2000 r. ośmiu spadków kapitalizacji w stosunku do poprzedniego
miesiąca, utrzymała w ogólnym rozrachunku średni indeks powyŜej jedności.
Pierwszym spadkowym rokiem dla GPW w zakresie opisywanego indeksu okazał
się rok 2001. Interesujący, a waŜny dla prorozwojowych tendencji rodzimego

Tabela 2. Miesięczna dynamika zmian kapitalizacji giełd w latach 1996-2008
Rok

[28]

NYSE
Średnia
1
2
1996
1,0164
6
2
1997
1,0229
5
4
1998
1,0141
4
3
1999
1,0098
6
5
2000
1,0010
6
6
2001
0,9979
6
6
2002
0,9845
5
7
2003
1,0197
7
3
2004
1,00983
7
5
2005
1,0026
7
6
2006
1,0125
5
2
2007
1,0016
4
4
2008
0,9591
5
8
Mediana
1,0098
Średnia
1,004
5,6 5
Maksimum 1,0229
Minimum 0,9591
EOZ
0,0638
Odch. std. 0,0169
Suma
73 61

LONDYN
Średnia
1
2
1,0217
8
4
1,0164
4
3
1,0102
5
5
1,0216
7
1
0,9896
6
6
0,9858
6
7
0,9859
5
7
1,0272
7
4
1,0130
7
4
1,0073
8
7
1,0181
7
3
1,0021
7
5
0,9441
5
9
1,0102
1,0033
6,3 5
1,0272
0,9441
0,0831
0,0225
82 65

Giełdy
TOKIO
WIEDEŃ
Średnia
1
2
Średnia
1
2
0,9875
6
6
1,0040
6
5
0,9720
8
8
1,0130
7
5
1,0164
8
5
1,0004
5
5
1,0526
6
1
0,9943
6
6
0,9736
8
9
0,9941
7
6
0,9742
7
8
0,9871
5
5
0,9939
7
6
1,0256
6
4
1,0311
5
3
1,0450
5
2
1,0172
6
4
1,0383
6
3
1,0218
7
5
1,0318
5
3
1,0011
5
5
1,0369
7
2
0,9951
5
6
1,0185
5
4
0,9749
7
8
0,9195
5
8
0,9951
1,0130
1,0009
6,5 6
1,0083
5,8 4
1,0526
1,0450
0,9720
0,9195
0,0806
0,1255
0,0254
0,0327
85 73
75 58

IRISH
Średnia
1
1,0296
1,0324
1,0023
1,0182
0,9941
0,9845
1,0304
1,0253
1,0008
1,0308
0,9903
0,9192
1,0102
1,0048
1,0324
0,9192
0,1132
0,0322
-

7
4
8
7
4
6
6
7
6
6
7
5

2
2
2
6
5
5
5
2
3
5
3
6
9

6,1 4
73 53

WARSZAWA
Średnia
1
2
1,0564
7
3
1,0341
6
4
1,0626
4
2
1,0391
7
3
1,0111
7
8
0,9880
6
6
1,0103
5
4
1,0257
6
5
1,0572
9
2
1,0272
4
3
1,0420
7
4
1,0317
5
5
0,9389
6
7
1,0317
1,0249
6,1 4
1,0626
0,9389
0,1237
0,0332
79 56

U w a g i: 1 – liczba spadków poniŜej średniej indeksu łańcuchowego kapitalizacji, w poszczególnych miesiącach danego roku; 2 – liczba spadków w stosunku do poprzedniego miesiąca w określonym roku; liczby wytłuszczone oznaczają wartości średniej powyŜej mediany
Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie danych: World Federation of Exchanges z lat 1996-2008.
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parkietu był rok 2002. Globalnie zła sytuacja na światowych rynkach kapitałowych nie dotknęła GPW w Warszawie oraz giełdy w Wiedniu. Średnie indeksy
ich miesięcznych kapitalizacji – w porównaniu do poprzedniego roku – jako
jedyne spośród analizowanych instytucji przyjęły wartość powyŜej jedności.
Parkiet wiedeński od tego momentu „ruszył”, natomiast Giełda w Warszawie
zaczęła kontynuować wzrosty kapitalizacji.
Charakterystyczne jest to, Ŝe w 2003 r. opisywany indeks ukształtował się
powyŜej średniej, ale nie osiągnął wartości powyŜej mediany. Zaobserwowana
sytuacja dotyczyła tylko GPW i mogła sugerować brak wiary ze strony alokujących co do trwałych wzrostów, bądź teŜ wejścia na ten dojrzewający rynek
odbyły się z przesunięciem czasowym po przetestowaniu sytuacji na rynkach
światowych. MoŜna postawić hipotezę, Ŝe inwestorzy z rodzimego parkietu przez
cały czas monitorowali sytuację na NYSE – „królowej giełd”, dającej impuls
dla globalnych wzrostów światowych.
DuŜa aprecjacja kapitalizacji w kolejnych latach hossy spowodowała, Ŝe GPW
zwiększała kapitalizację ze zmienną, ale wysoką dynamiką jej średniej miesięcznej.
Istotne i przemawiające za dojrzewaniem zachowań giełdowych, a jednocześnie
samej giełdy w Warszawie jako instytucji alokacji kapitału jest to, Ŝe w trakcie
hossy giełdowej z lat 2003-2007, tylko dwa razy średnie miesięczne indeksy łańcuchowe kapitalizacji osiągnęły wartości powyŜej mediany (podobnie jak na NYSE).
MoŜe to oznaczać, Ŝe mimo sprzyjającej sytuacji inwestycyjnej stonowano
zachowania spekulacyjne oderwane od analizy wartości wewnętrznej akcji.
Z drugiej zaś strony dynamika zmian kapitalizacji w poszczególnych latach od 2004
do 2007 r. była na tyle wysoka i odbiegająca wartością indeksu nie tylko od giełd
światowych, ale takŜe od giełd krajowych, Ŝe przypuszczalnie nadal miało miejsce
stabilizowanie zmian tej noty na wysokich poziomach w stosunku do pierwszych
lat funkcjonowania GPW. Hipoteza stabilizacji i większej przewidywalności,
dotyczącej funkcjonowania rodzimego parkietu, moŜe być takŜe potwierdzona
wartościami indeksu kapitalizacji w 2008 r. Opisywany indeks podlegał deprecjacji
na wszystkich giełdach uwzględnionych w badaniu, najmniej w Tokio (0,9749)
i na NYSE (0,9591), a najbardziej w Irlandii (0,9192) i w Wiedniu (0,9195).
GPW w Warszawie mimo wysokiej dynamiki wzrostu średnich indeksów
kapitalizacji utrzymała ją w 2007 r. na najwyŜszym poziomie ze wszystkich
wskazanych instytucji, a rok 2008 zakończyła z dynamiką indeksu w wysokości
0,9389, zbliŜoną do dynamiki LSE, a dalece odbiegającą od innych giełd krajowych. Jednocześnie w analizowanym roku krajowy parkiet zanotował najmniej
spadków kapitalizacji w stosunku do poprzedniego miesiąca i wskazanych
w tabeli 2 giełd (7, a NYSE 8). Oznacza to, Ŝe zarówno nowe emisje, ale przede
wszystkim spadki notowań nie przestraszyły inwestorów w takim stopniu, jak
to miało miejsce na innych giełdach krajowych. GPW zachowała się bardziej
dojrzale od Wiednia i Irlandii.
Analiza średnich miesięcznych indeksów łańcuchowych kapitalizacji rozpatrywana w świetle juŜ wzmiankowanej mediany, nasuwa pierwszy wniosek,
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tj. ten, Ŝe mediany wskazanych indeksów kształtowały się na wyŜszym poziomie
od średnich. Wyjątek stanowi niŜsza wartość mediany od wartości średniej
w przypadku giełdy w Tokio. Badanie pozycji median w szeregu czasowym
nasuwa identyczne wnioski, jak te opisane w trakcie analizy średniej, kształtowały się one bowiem w większości powyŜej średniej. Interesujące jest to,
Ŝe wszystkie średnie indeksy kapitalizacji uzyskane dla GPW w Warszawie, które
ukształtowały się powyŜej 1, były wyŜsze od median obliczonych dla Nowego
Jorku, LSE, giełdy w Irlandii i Tokio, a tylko dwa z nich przyjęły wartości
na poziomie niŜszym, aniŜeli na giełdzie w Wiedniu. Świadczy to o imponujących
wzrostach kapitalizacji na GPW w Warszawie, która analizowana w układzie
dynamicznym w kaŜdym okresie wzrostu indeksu, utrzymywała go na poziomie
nie tylko wyŜszym od średnich (a były one niŜsze od median), ale równieŜ
wyŜszym od mediany. Obserwacja ta pozwala utwierdzić się w przekonaniu
o intensywnym rozwoju kapitalizacji na GPW w Warszawie. Jedyną giełdą, która
podąŜała w podobnym, choć mniej dynamicznym tempie, jak GPW była giełda
w Wiedniu. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe miesięczne indeksy łańcuchowe kapitalizacji tej instytucji osiągnęły wartości powyŜej mediany dopiero od 2002 r.
Związane to było – jak się wydaje – ze wzrostami kursów w fazie hossy giełdowej, a mniej z przemyślaną strategią przyczyniającą się do zmniejszania przepaści
w zakresie tego miernika do giełd dojrzałych. Wzmiankowaną hipotezę moŜe
potwierdzać wartość empirycznego obszaru zmienności indeksu średniej kapitalizacji, najwyŜsza spośród wszystkich badanych instytucji. Maksimum jej miało
miejsce w 2003 r., czyli na początku hossy giełdowej, a minimum zaraz po niej
w 2008 r. Mogło to oznaczać spekulacyjne wzrosty kursów zakończone paniką
wyprzedaŜy. Sytuacja taka jednak dotyczyła takŜe giełd światowych, na przykład
LSE, której maksima i minima miały miejsce w tym samym czasie, jak w Wiedniu.
Jeszcze skrajniejszą sytuację odnotowano w przypadku giełdy w Tokio, która
minimum opisywanego indeksu osiągnęła w 1997 r., a maksimum w 2000 r.
Obserwacja ta jest godna funkcjonowania giełd w okresie dojrzewania.
GPW w Warszawie uzyskała wysoki, bo drugi co do wielkości EOZ (0,1237)
wskazanego wskaźnika. Maksimum indeksu przypadło na rok 1998 i następnie –
oprócz 2001 r. – indeks dynamicznie wzrastał aŜ do osiągnięcia minimum
w 2008 r. Podobnie zachowała się giełda w Irlandii oraz NYSE. Wynika z tego,
Ŝe zachowania na GPW są silnie skorelowane z tymi, które uaktywniają się
na parkiecie nowojorskim.
Giełdy światowe w porównaniu do krajowych mogły poszczycić się niską
wartością opisywanego wskaźnika od 0,0638 (NYSE) do 0,0831 (LSE). Związane
jest to nie tylko z mniejszą dynamiką wzrostów kapitalizacji, ale przede wszystkim
z dojrzałością tych instytucji. Wyznacznikiem tej dojrzałości jest mniejsze odchylenie od średniej indeksu, wyraŜone wartością odchylenia standardowego.
NajniŜsza jego wartość dotyczy „królowej giełd” i wyniosła 0,0169. Przy czym
moŜna dokonać wyraźnego podziału między giełdy światowe i krajowe w ramach
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analizy wartości tej miary dyspersji. Instytucje światowe nie przekroczyły odchylenia indeksu średniej kapitalizacji od średniej w wysokości 0,254 (Tokio),
natomiast krajowe uplasowały tę wartość między 0,0322 (Irlandia) a 0,3332
(Warszawa). Ponownie zauwaŜalne jest, Ŝe wysoka dynamika zmian indeksu
miesięcznej kapitalizacji, odnotowana dla GPW w Warszawie, w porównaniu
z innymi giełdami krajowymi (średnia, mediana) nie przełoŜyła się na równie
duŜe rozproszenie indeksów od ich średniej wartości. GPW zmniejszała dystans
do innych giełd krajowych dynamiczniej, ale przy zbliŜonym do nich odchyleniu
standardowym. Ta obserwacja równieŜ stanowi o rozwoju i zwiększaniu dojrzałości rodzimego parkietu.

3. Dyspersja kapitalizacji
Mierniki dyspersji świadczą o nieprzewidzianych, spontanicznych zmianach
dotyczących kapitalizacji. Zmiany te muszą następować. Powinny jednak mieścić
się – jak się wydaje – w określonych tendencjach. Stąd postanowiono przeanalizować zmiany miesięcznych wskaźników empirycznego obszaru zmienności oraz
odchyleń standardowych na podstawie 156 indeksów łańcuchowych kapitalizacji
dotyczących kaŜdej z rozwaŜanych giełd. Wyniki tych badań zawarto w tabeli 3.
Analiza wybranych miar identyfikacji ryzyka ujawnia podstawowe zasady
kierujące mechanizmem dyspersji powyŜej mediany. Rynki dojrzałe osiągnęły
obie miary w zbieŜnych okresach. Wynika to z mniejszej dynamiki zmian indeksu
kapitalizacji, przede wszystkim w momentach wzrostów i spadków kapitalizacji,
oraz związane jest z łagodniejszymi „przejściami” między zniŜkami a zwyŜkami
i odwrotnie. Takie zachowania przypisane są, jak wynika z danych zawartych
w tabeli 3, rynkom dojrzałym oraz Giełdzie w Irlandii, charakteryzującej się
najniŜszą dynamiką zmian indeksu średniej kapitalizacji spośród wszystkich
giełd krajowych.
Analiza mierników dyspersji uzyskanych dla giełd w Warszawie i w Wiedniu
uwidacznia, Ŝe nie zawsze pokrywają się te dwie miary w tym samym czasie.
Zaobserwowane zjawisko związane jest z duŜą dynamiką zmian opisywanego
indeksu kapitalizacji, szczególnie w juŜ zasygnalizowanych wcześniej momentach jego przejścia w spadki, bądź ze spadków w zwyŜki. Uwaga ta dotyczy
wszystkich z badanych instytucji, kształtowanie się bowiem odchylenia standardowego bądź empirycznego obszaru zmienności powyŜej mediany związane jest
najczęściej z okresami zmiany kapitalizacji ze wzrostów na spadki. Wytłumaczenia tego zjawiska naleŜy szukać w ogólnych tendencjach zobrazowanych
przeprowadzonymi badaniami. Wszystkie z analizowanych giełd uzyskały w poszczególnych miesiącach lat 1996-2008 większą liczbę indeksów kapitalizacji

Tabela 3. Odchylenia standardowe i EOZ indeksów łańcuchowych kapitalizacji miesięcznych
Giełdy
Rok

NYSE

LONDYN

TOKIO

WIEDEŃ

IRISH
EOZ

Odch. std.

WARSZAWA

[32]

EOZ

Odch. std.

EOZ

Odch. std.

EOZ

Odch. std.

EOZ

Odch. std.

1996

0,1161

0,0302

0,1044

0,0318

0,1358

0,0419

0,1111

0,0356

EOZ

Odch. std.

0,4034

0,1059

1997

0,1482

0,0462

0,1177

0,0319

0,2383

0,0727

0,1591

0,0470

0,1196

1998

0,2465

0,0621

0,2153

0,0565

0,3022

0,0857

0,2449

0,0763

0,2758

0,0407

0,2592

0,0778

0,0720

0,8110

0,1990

1999

0,1233

0,0410

0,1043

0,0289

0,1580

0,0505

0,1393

0,0461

2000

0,1572

0,0464

0,1274

0,0437

0,2061

0,0640

0,2707

0,0690

0,3455

0,0906

0,3931

0,1303

0,3267

0,0873

0,3937

0,1191

2001

0,1604

0,0470

0,1321

0,0412

0,2041

0,0580

0,1721

2002

0,1656

0,0503

0,1902

0,0517

0,1473

0,0542

0,1828

0,0538

0,1567

0,0473

0,3026

0,0852

0,0566

0,2929

0,0837

0,2536

0,0805

2003

0,0977

0,0320

0,2157

0,0553

0,1526

0,0484

2004

0,0630

0,0220

0,1261

0,0339

0,2150

0,0589

0,1017

0,0374

0,1487

0,0418

0,2465

0,0853

0,1689

0,0472

0,1351

0,0363

0,2289

0,0705

2005

0,0710

0,0260

0,1004

0,0314

0,1229

0,0397

0,1438

0,0484

0,1431

0,0413

0,2717

0,0799

2006

0,0699

0,0174

0,0727

0,0241

0,0861

0,0263

0,1781

0,0471

0,0946

0,0310

0,2501

0,0815

2007

0,0927

0,0297

0,1252

0,0341

0,0959

0,0264

0,2045

0,0538

0,1151

0,0410

0,2121

0,0698

2008

0,2403

0,0682

0,2401

0,0717

0,2158

0,0639

0,4176

0,1312

0,2669

0,0910

0,3903

0,1134

Mediana

0,1233

0,0410

0,1261

0,0341

0,1580

0,0542

0,1721

0,0484

0,1487

0,0418

0,2717

0,0852

Średnia

0,1348

0,0399

0,1440

0,0413

0,1754

0,0531

0,1919

0,0577

0,1954

0,0573

0,3397

0,0999

Maksimum

0,2465

0,0682

0,2401

0,0717

0,3022

0,0857

0,4176

0,1312

0,3455

0,0910

0,8110

0,1990

Minimimum

0,0630

0,0174

0,0727

0,0241

0,0861

0,0263

0,1017

0,0356

0,0946

0,0310

0,2121

0,0698

ERZ

0,1834

0,0508

0,1674

0,0476

0,2161

0,0593

0,3159

0,0956

0,2509

0,0600

0,5989

0,1293

Liczba*

8

8

8

7

7

6

8

8

6

6

4

5

*

liczba wzrostów określonej miary dyspersji miesięcznego indeksu kapitalizacji w stosunku do poprzedniego roku

Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie danych: World Federation of Exchanges z lat 1996-2008.
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powyŜej 1, chociaŜ dynamika kapitalizacji róŜniła poszczególne giełdy. ZauwaŜono, Ŝe trzy z analizowanych lat były w swoich skutkach identyczne dla giełd
światowych i krajowych. Odnotowano wskazane miary dyspersji powyŜej mediany
w 1998 r. (okres wzrostów kapitalizacji) w 2000 r. (internetowe wzrosty, a następnie spadki) oraz w 2008 r. (czas kryzysu). Ogólnie koncentracja odchyleń standardowych i empirycznych obszarów zmienności powyŜej mediany miała miejsce
do 2002 r., z pewnymi wyjątkami w okresach wzrostów z lat 2003-2007.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie charakteryzowała się zarówno
najwyŜszym średnim odchyleniem standardowym (0,0999), jak i empirycznym
obszarem zmienności (0,3397). Z kolei najniŜsze średnie wartości tych miar
osiągnęła giełda w Nowym Jorku, odpowiednio 0,0399 oraz 0,1348. Wzmiankowane odchylenie, jak wskazują przedstawione wyniki, było w przypadku GPW
o 150,4% wyŜsze w stosunku do NYSE, natomiast w zestawieniu z Wiedniem,
charakteryzującym się drugim po GPW najwyŜszym średnim odchyleniem,
o 73,1%. NaleŜy wzmiankować, Ŝe średnie odchylenia kapitalizacji uzyskane
przez giełdy światowe nie przekroczyły 0,0531 (Tokio), natomiast najniŜsze
dla giełd krajowych ukształtowały się powyŜej 0,0573 (Irlandia). Zarówno giełda
w Wiedniu, jak i w Irlandii – w porównaniu z GPW w Warszawie – mogą poszczycić się wynikami miar dyspersji znacznie mniej odbiegającymi od giełd
światowych. Stwierdzenie to powinno być rozwaŜane dualnie. Wysokie wartości
dyspersji, które identyfikują rodzimy parkiet jako najbardziej ryzykowny
ze wszystkich analizowanych, nie mogą być interpretowane jednoznacznie.
Wynika to z faktu, Ŝe wysoka dynamika zmian kapitalizacji sprzyja zwiększaniu
mierników dyspersji. Giełda w fazie rozwoju nie moŜe zachowywać się identycznie jak ta, której działalność na rynkach światowych cieszy się rękojmią wiary,
ugruntowaną wzorcowymi wskaźnikami funkcjonowania. Stąd drugi sposób
postrzegania osiągniętych wyników dowodzący – jak się wydaje – pogłębiania
dojrzałości GPW w Warszawie. Instytucja ta najwyŜszy empiryczny obszar
zmienności (0,8110) oraz odchylenie standardowe (0,1990) indeksu łańcuchowego
kapitalizacji osiągnęła w 1998 r. Od tego momentu wartości te zaczęły spadać
i w 2002 r. uzyskały wartości poniŜej mediany (takie wartości odnotowała jedynie
Giełda w Tokio). Wyniki dotyczące EOZ były w 1998 r. o 219,8% wyŜsze
od tych obliczonych dla 2002 r. Z kolei odchylenie standardowe aprecjonowało
wówczas o 147,2%. Za dojrzewaniem rynku przemawiały kolejne lata po 2002 r.,
w szczególności czas od 2007 do 2008 r. W pierwszym ze wskazanych okresów,
tj. w 2007 r., rozpoczęły się duŜe wahania na giełdach spowodowane przewidywaniami dotyczącymi nieuchronności kryzysu finansowego. Znalazło to odzwierciedlenie we wzrostach miar dyspersji (w porównaniu do 2006 r.) we wszystkich
analizowanych w niniejszym artykule instytucjach. Sytuacja ta nie dotyczyła
GPW w Warszawie. Mimo Ŝe osiągnięte przez nią miary dyspersji były w wartościach absolutnych nadal najwyŜsze w zestawieniu z innymi instytucjami,
to jednak stanowiły one minima z empirycznego obszaru zmienności i sugerowały
„światło w tunelu” dla kryzysowego 2008 r.
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4. Podsumowanie
Kapitalizacja jest jednym z wielu wskaźników rozwoju giełd pienięŜnych.
Problem analityczny wynikający z jej obserwacji związany jest z faktem braku
optymalnych wartości zmian kapitalizacji, wyraŜonych chociaŜby miernikami
dynamiki bądź dyspersji. Stąd wykładnię porównań zmierzających do określenia
rozwoju, stanowią zachowania tego wskaźnika w ramach funkcjonowania giełd
światowych. Uzyskane w opracowaniu wyniki pozwoliły stwierdzić, Ŝe kapitalizacja wzrasta niezaleŜnie od dojrzałości giełdy. Giełdy światowe i krajowe
róŜni tylko tempo i dyspersja zmian kapitalizacji. NajwyŜszą jej aprecjację
odnotowano dla GPW w Warszawie, zaś najniŜszą dla giełdy w Tokio. NajbliŜej
giełd światowych znajduje się giełda w Irlandii. Dotyczy to zarówno tempa
wzrostu, jak i dyspersji zmian. Zmiany wartości opisywanej noty naleŜy – jak się
wydaje – wiązać nie tyle ze zwiększaniem liczby nowych emisji, co z zachowaniami alokacyjnymi inwestorów i wielkością rynku. Rynki znajdujące się w fazie dojrzewania charakteryzują się tym, Ŝe przyciągają inwestorów skłonnych do szybkich
zarobków, a niekiedy manipulacji kursem, stąd wyŜsza zmienność badanego
wskaźnika. Niestety uwaga ta dotyczy rodzimego parkietu, chociaŜ zauwaŜono
dojrzewanie GPW w Warszawie, szczególnie w świetle zdarzeń z 2008 r.
Czas kryzysu jest okresem pokerowego „sprawdzam” dla giełdy. Następują
wówczas nagłe zwroty sytuacji, elementy paniki w zachowaniach alokacyjnych,
przemieszczanie się kapitałów z rynków wschodzących na pierwsze parkiety
świata, upadki spółek. GPW w Warszawie zakończyła wzmiankowany 2008 r.
z duŜym powodzeniem. Aprecjonowała jej kapitalizacja w stosunku do Wiednia.
Istotniejsze jednak wydaje się to, Ŝe odnotowano wówczas znacznie niŜszy spadek
charakteryzowanej zmiennej w zestawieniu z 2007 r., w porównaniu z instytucją
z Wiednia.
Przyszłość wymaga kontynuacji wzrostu kapitalizacji, opartej w ramach
funkcjonowania giełd dojrzałych na stabilności makroekonomicznej oraz instytucjonalnym rozwoju rynku. Miejmy nadzieję, Ŝe wspomniany wzrost będzie
związany z większą liczbą debiutów duŜych spółek, a w mniejszym stopniu
z nieuzasadnionymi fundamentalnie wzrostami cen walorów. Jak się wydaje,
warszawski parkiet „chwycił wiatr w Ŝagle”.
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Streszczenie. Kryzys gospodarczy z 2008 r. doprowadził do ogromnego wzrostu
zadłuŜenia publicznego wielu państw, powodując w następnych kwartałach szybki
rozrost zarówno międzynarodowego, jak i krajowych rynków skarbowych papierów
wartościowych. Oczywistą tego konsekwencją jest niestety wzrost kosztu pozyskania
kapitału, potęgowany nie tylko wzmoŜonymi publicznymi potrzebami poŜyczkowymi
większości gospodarek, lecz takŜe skurczeniem się rynków finansowych wskutek obecnego
kryzysu. Niestety najboleśniej odczują to kraje rozwijające się, co istotnie ograniczy ich
moŜliwości rozwojowe w najbliŜszych latach.
Słowa kluczowe: kryzys gospodarczy, zadłuŜenie publiczne, skarbowe papiery wartościowe, koszt kapitału, inwestycje, wzrost gospodarczy, bezrobocie

1. Wstęp
Kryzys gospodarczy, jaki świat boleśnie odczuł jesienią 2008 r., doprowadził
do realizacji publicznej pomocy na niespotykaną dotąd skalę – takŜe w wysoko
rozwiniętych i najbardziej liberalnych gospodarkach. I choć do większej aktywności zmusiły doświadczenia minionych wielkich kryzysów, które pogrąŜały
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gospodarkę światową na długie lata, to konsekwencje obecnej tak dalekiej ekspansji fiskalnej będzie ona odczuwała przez kolejne dekady.
Powszechne przyzwolenie na tak ogromny wzrost deficytów budŜetowych
doprowadził do niezwykle dynamicznego przyrostu zadłuŜenia publicznego
w ciągu minionych kilkunastu miesięcy w zdecydowanej większości krajów.
Brak wprawdzie jeszcze danych z końca 2009 r., ale te za III kwartał 2009 r. nie
pozostawiają złudzeń co do skali problemów, jakie za chwilę wywoła ta nadmiernie poluzowana w wielu krajach polityka budŜetowa.
Celem niniejszego artykułu jest analiza skali zjawiska wzrostu długów publicznych na świecie w wyniku kryzysu gospodarczego z 2008 r. i dyskusja na
temat konsekwencji tego zjawiska dla poszczególnych gospodarek.

Rys. 1. Poziom długu publicznego w krajach Unii Europejskiej na koniec III kwartału 2008 i 2009 r.
(jako % PKB)
Ź r ó d ł o: Eurostat, Government consolidated gross debt as a percentage of GDP – quarterly data, March
2010.

W chwili obecnej długi publiczne juŜ większości państw UE przekraczają
połowę ich PKB – por. rysunek 1. W ciągu roku (od jesieni 2008 r. do jesieni
2009 r.) średni poziom długu publicznego w krajach UE wzrósł z 60% do 72%
PKB, a więc o prawie 1/5. Jest to tym bardziej znamienne, Ŝe przez całą mijającą
dekadę utrzymywał się on na stabilnym poziomie nieznacznie przekraczającym
60% PKB. Te ogólne dane nie odzwierciedlają jednak wyjątkowo trudnej sytuacji niektórych państw UE, w których w ciągu minionych kilku kwartałów dług
publiczny podwoił się (Luksemburg, Rumunia, Litwa), a nawet potroił (Łotwa)
– por. rysunek 2.
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Rys. 2. Przyrost długu publicznego w krajach Unii Europejskiej w okresie
wrzesień 2008 – wrzesień 2009 (w %)
Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie Eurostat, op. cit.

W równie trudnej sytuacji znajdują się finanse publiczne dwóch największych gospodarek – USA, gdzie dług publiczny przekroczył 80% PKB i Japonii,
w której stanowi on juŜ prawie dwukrotność PKB (192%).
Sytuacja ta stawia przed gospodarką światową ogromne wyzwania w nadchodzących latach. Tak daleki wzrost potrzeb poŜyczkowych duŜej liczby
gospodarek, przy juŜ wcześniej relatywnie wysokim ich poziomie, oznacza
ogromny wzrost emisji skarbowych papierów wartościowych z pełnym tego
spektrum konsekwencji dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, nie tylko
w krótkim, ale i długim okresie. Tak dynamiczny przyrost zadłuŜenia publicznego:
– zmusza bowiem do podwyŜszania oprocentowania obligacji skarbowych,
by moŜliwe było uplasowanie na rynku zwiększonych emisji oraz jako premii
za podwyŜszone ryzyko wypłacalności coraz bardziej zadłuŜającej się gospodarki,
– prowadzi więc do podniesienia ceny kapitału na rynkach finansowych,
zwłaszcza w krajach rozwijających się, gdzie publiczne potrzeby poŜyczkowe
stanowią niebezpieczną konkurencję w walce o ograniczone ilości kapitału
na krajowym rynku finansowym; dodatkową presję na wzrost ceny kapitału,
powoduje rosnąca wraz z większymi potrzebami finansowania dochodowość
najbezpieczniejszej inwestycji kapitałowej,
– przyczynia się on ponadto do wzrostu łącznych kosztów obsługi długu
publicznego, a więc w efekcie do wzrostu wydatków budŜetowych w kolejnych
latach, stanowiąc istotne utrudnienie przy próbach ograniczania skali ekspansji
fiskalnej, oraz dalszego obniŜenia ich efektywności,
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– w dalszej perspektywie rozrost długu publicznego doprowadzi takŜe do
wzrostu poziomu obciąŜeń fiskalnych i utrzymywania ich w następnych latach
na wyŜszym poziomie, wpływając jednoznacznie na przyszłą zyskowność działalności gospodarczej, a więc i poziom zatrudnienia oraz zamoŜności, ale takŜe
wpływów podatkowych, a więc sytuację przyszłych budŜetów; na podwyŜkę
podatków zdecydowała się juŜ w 2009 r. część krajów, które bardziej boleśnie
odczuły skutki obecnego kryzysu – na Litwie podniesiono zarówno CIT1 z 15%
do aŜ 20%, jak i VAT z 18% do 19%, natomiast w pozostałych krajach ograniczono się na razie do podwyŜszenia stawek VAT – najbardziej na Węgrzech
z 20% do 25%, Łotwie z 18% do 21% i w Estonii z 18% do 20%, w Irlandii zaś
w mniejszym stopniu – z 21 do 21,5%2,
– a poniewaŜ dla ograniczania choć części wymienionych zjawisk podejmowane będą działania zmierzające do zmniejszenia obecnej ekspansji fiskalnej,
co w praktyce oznaczać będzie cięcia wydatków publicznych, to w konsekwencji
doprowadzi to do dalszego pogarszania jakości usług publicznych, zwłaszcza
Ŝe coraz większą część wydatków pochłaniać będą koszty obsługi długu publicznego.

2. Koszt finansowania ekspansji fiskalnej
W zdecydowanej większości krajów rentowność skarbowych papierów wartościowych w minionych kwartałach rosła i wciąŜ pozostaje na relatywnie wysokim
poziomie, mimo znacznie niŜszego poziomu oprocentowania na rynkach finansowych w efekcie powszechnej polityki drastycznych cięć w poziomie stóp procentowych banków centralnych na przełomie 2008 i 2009 r. – por. tabele 1 i 2.
Tabela 1. Poziom stopy referencyjnej głównych banków centralnych oraz NBP
w listopadzie 2008 r. i listopadzie 2009 r. (w %)
Okres

NBP

BoE

ECB

Fed

SNB

BoJ

Listopad 2008 r.

6,00

4,50

3,75

1,00

2,50

0,50

Listopad 2009 r.

3,50

0,50

1,00

0,00-0,25

0,25

0,10

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie statystyk poszczególnych banków centralnych.

Z uwagi na praktyczne bankructwo Łotwy przed rokiem, to łotewskie obligacje charakteryzuje dziś najwyŜsza dochodowość. Ich rentowność jest obecnie
prawie trzy razy wyŜsza niŜ przed dwoma laty – odpowiednio 13,76% wobec 5,10%
(por. tab. 2), co jednoznacznie wskazuje na poziom kosztów dalszego pozyskiwania kapitału przez rząd Łotwy. BieŜąca rentowność obligacji determinuje
bowiem poziom oprocentowania najbliŜszych emisji.
1
2

KPMG International, KPMG’s Corporate and Indirect Tax Rate Survey 2009, October 2009, s. 14.
Ibidem, s. 33-34.
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Tabela 2. Rentowność 10-letnich skarbowych papierów wartościowych
w krajach Unii Europejskiej w okresie grudzień 2007 r. – styczeń 2010 r. (w %)
XII 2007

VI 2008

XII 2008

VI 2009

XII 2009

I 2010

UE 27

Państwo

4,57

5,02

3,97

4,41

3,95

4,09

Strefa euro

4,36

4,79

3,73

4,10

3,65

3,75

Łotwa

5,10

6,25

9,03

12,75

13,75

13,76

Rumunia

7,05

7,15

8,38

11,26

8,66

9,05

Litwa

4,94

5,33

9,00

14,50

9,10

8,15

Węgry

6,93

8,50

8,31

10,15

7,69

7,62

Bułgaria

5,08

5,17

7,76

7,30

6,61

6,65

Polska

5,86

6,42

5,70

6,34

6,22

6,13

Estonia

6,81

8,81

8,48

6,78

6,14

:

Grecja

4,53

5,17

5,08

5,33

5,49

6,02

Irlandia

4,45

4,91

4,57

5,73

4,88

4,83

Cypr

4,60

4,60

4,60

4,60

4,60

4,60

Malta

4,81

5,26

4,17

4,79

4,41

4,50

Czechy

4,68

5,13

4,30

5,45

3,98

4,28

Portugalia

4,47

4,96

4,00

4,50

3,91

4,17

Słowacja

4,61

4,94

4,72

5,08

4,12

4,11

Włochy

4,54

5,11

4,47

4,61

4,01

4,08

W. Brytania

4,70

5,16

3,36

3,52

3,60

4,01

Słowenia

4,55

4,95

4,56

4,69

3,91

4,00

Hiszpania

4,35

4,79

3,86

4,25

3,81

3,99

Belgia

4,41

4,84

3,87

4,12

3,61

3,75

Luksemburg

4,68

4,98

4,17

4,74

3,80

3,74

Dania

4,33

4,82

3,50

3,76

3,53

3,57

Francja

4,35

4,73

3,54

3,90

3,48

3,52

Finlandia

4,34

4,78

3,72

3,98

3,46

3,49

Holandia

4,34

4,73

3,65

3,96

3,44

3,47

Szwecja

4,31

4,43

2,67

3,62

3,24

3,37

Austria

4,34

4,74

3,74

4,08

3,29

3,32

Niemcy

4,21

4,52

3,05

3,47

3,14

3,26

Ź r ó d ł o: Eurostat, Central government bond yields on the secondary market. EMU convergence criterion series – monthly data, March 2010.

Niestety rentowność polskich skarbowych papierów wartościowych teŜ naleŜy
obecnie do najwyŜszych na obszarze UE obok Rumunii, Litwy, Węgier i Bułgarii
oraz Estonii i znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji Grecji (por. tab. 2).
Oznacza to relatywnie wysokie koszty pozyskania kapitału w porównaniu z innymi
krajami z sąsiedztwa, zwłaszcza gdy uwzględni się duŜo niŜszy dziś poziom stóp
procentowych banków centralnych oraz międzybankowych.
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3. Rozwój rynków obligacji skarbowych
Wraz z dynamicznym przyrostem zadłuŜenia publicznego tak wielu gospodarek po 2008 r. nastąpił ogromny wzrost emisji skarbowych papierów wartościowych zarówno na rynkach krajowych, jak i międzynarodowych. I choć rynek
skarbowych obligacji międzynarodowych jest bez porównania skromniejszy
od krajowych – wartość znajdujących się w obiegu skarbowych obligacji międzynarodowych wynosiła na koniec 2009 r. 2,3 bln USD, podczas gdy wielkość
krajowych rynków obligacji skarbowych szacowana była na koniec III kwartału
2009 r. na 34 bln USD – to miniona dekada wskazuje na coraz większe zainteresowanie tym segmentem międzynarodowego rynku finansowego.

Rys. 3. Wartość rynku skarbowych obligacji międzynarodowych w latach 2000-2009
(w mld USD; kwota nad słupkami informuje o zmianie wielkości rynku w stosunku
do roku poprzedniego w mld USD)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Bank for International Settlements, BIS Quarterly Review.
Statistical Annex, March 2010; Bank for International Settlements, BIS Quarterly Review. Statistical Annex,
March 2008; Bank for International Settlements, BIS Quarterly Review. Statistical Annex, June 2006 oraz Bank
for International Settlements, BIS Quarterly Review. Statistical Annex, June 2003.

Wartość rynku skarbowych obligacji międzynarodowych była na koniec
2009 r. trzyipółkrotnie większa niŜ na początku tej dekady – por. rysunek 3.
Podczas gdy w 2000 r. szacowana była ona na niespełna 650 mld USD, to na koniec
2009 r. było to juŜ 2,3 bln USD. Największy przyrost emisji nastąpił oczywiście w
2009 r. po ujawnieniu się obecnego kryzysu (w ciągu zaledwie roku wartość
rynku wzrosła o 389 mld USD, czyli o 21%). Jednak powszechne zjawisko deficytów budŜetowych, przyczyniające się do sukcesywnego pogłębiania problemu
publicznego zadłuŜenia, od lat prowadzi do corocznego pokaźnego rozrostu
rynków skarbowych papierów wartościowych, takŜe międzynarodowych.
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Wśród największych emitentów skarbowych obligacji międzynarodowych są
zarówno kraje wysokorozwinięte, jak i rozwijające się, duŜe i małe – por. tabela 3.
Wspólną ich cechą jest wysoki lub bardzo wysoki dług publiczny.
Tabela 3. Najwięksi emitenci skarbowych obligacji międzynarodowych
– wartość obligacji znajdujących się w obiegu (powyŜej 25 mld USD)
Państwo
Ogółem

Stan na koniec roku w mld USD

Zmiana 2009 do 2007

2007

2008

2009

w mld USD

w%

1854,8

1876,6

2265,5

410,7

22,1

Niemcy

307,3

282,4

302,4

–4,9

–1,6

Włochy

247,4

219,0

244,7

–2,7

–1,1

Grecja

155,2

165,4

229,0

73,8

47,6

Belgia

118,5

128,2

146,5

28,0

23,6

84,4

94,0

142,2

57,8

68,5

Austria

97,4

105,8

109,9

12,5

12,8

Kanada

89,1

80,5

100,2

11,1

12,5

Portugalia

49,8

52,7

67,4

17,6

35,3

Finlandia

55,3

50,3

62,9

7,6

13,7

Irlandia

10,5

51,9

62,5

52,0

495,2

Francja

42,1

44,8

55,9

13,8

32,8

Brazylia

52,4

49,0

52,6

0,2

0,4

Polska

40,4

42,4

52,4

12,0

29,7

W. Brytania

10,5

8,5

49,7

39,2

373,3

Argentyna

57,3

47,5

46,9

–10,4

–18,2
–0,2

Hiszpania

Meksyk

43,0

41,6

42,9

–0,1

Turcja

39,9

39,5

41,5

1,6

4,0

Szwecja

22,4

15,9

33,8

11,4

50,9

Wenezuela

21,2

23,8

28,8

7,6

35,8

Rosja

28,6

27,8

26,5

–2,1

–7,3

Filipiny

22,8

22,6

25,0

2,2

9,6

U w a g a: łączna wartość znajdujących się w obiegu na koniec 2009 r. skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych na rynkach międzynarodowych przez 21 krajów zawartych w tabeli wyniosła 1923,7
mld USD, co stanowi 84,9% całości tego rynku
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Bank for International Settlements, BIS Quarterly Review.
Statistical Annex, March 2010, s. A107.

Na koniec 2009 r. na rynkach międzynarodowych znajdowało się najwięcej
obligacji rządu niemieckiego – o wartości ponad 300 mld USD. Niewiele mniej
krąŜy obligacji skarbowych Włoch i Grecji (sporo ponad 200 mld USD) – których
długi publiczne przekraczają ich roczne PKB – oraz Belgii, Hiszpanii (ok. 150 mld
USD), a takŜe Austrii i Kanady (ok. 100 mld USD). Polska teŜ od 2002 r. stała się
bardzo aktywnym emitentem skarbowych obligacji na rynkach zagranicznych –
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por. tabela 4, a rok 2009 przyniósł znów znaczący wzrost polskich euroemisji –
na rynkach zagranicznych polski rząd pozyskał ponad 8,3 mld USD3.
Tabela 4. Wielkość polskich skarbowych emisji obligacji międzynarodowych do 2009 r.
(w mln USD)
Rok

Emisja w mln USD

Rok

Emisja w mln USD

1995

250,0

2003

4 718,5

1996

166,3

2004

3 696,8

1997

400,0

2005

11 937,4

:

:

2006

4 277,9

2000

579,6

2007

3 805,1

2001

915,3

2008

3 582,1

2002

2686,6

2009

8 325,7

U w a g a: emisje w innych walutach niŜ USD zostały przeliczone na USD po kursie z dnia danej emisji
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Na koniec 2009 r. w obiegu znajdowały się polskie skarbowe obligacje międzynarodowe o wartości 52,4 mld USD4 (por. tab. 3).
Dynamiczny wzrost długów publicznych, jaki nastąpił w drugiej połowie
2008 r. i w 2009 r. wskutek spadku wpływów i zazwyczaj wzrostu wydatków
publicznych w obliczu radykalnego spowolnienia gospodarczego, przyczynił się
do znacznego wzrostu skarbowych emisji w latach 2008-2009. Największy
(kilkukrotny) wzrost emisji obligacji międzynarodowych odnotowała w tym okresie
Irlandia (z 10,5 mld USD do 62,5 mld USD) oraz W. Brytania (z 10,5 mld USD
do 49,7 mld USD). W mniejszym stopniu, ale teŜ znacząco, emisje zwiększyły
Hiszpania, Szwecja i Grecja.
Rynki międzynarodowe oferują dostęp do tańszego kapitału, ale tylko wiarygodnym podmiotom. Trzeba pamiętać, Ŝe wzrost poziomu długów zwiększa ryzyko
inwestycyjne, podnosi więc koszt pozyskania kapitału i utrudnia uplasowanie
kolejnych emisji, zwłaszcza Ŝe potęguje je dodatkowo ryzyko kursowe. Nic więc
dziwnego, Ŝe emisje skarbowych papierów wartościowych na rynkach krajowych
wielokrotnie przewyŜszają te na rynkach międzynarodowych. Na koniec III
kwartału 2009 r. w obiegu znajdowały się obligacje skarbowe wyemitowane
na rynkach krajowych o łącznej wartości prawie 34 bln USD (por. tab. 5), a więc
15 razy większej niŜ cały rynek skarbowych obligacji międzynarodowych.
3

Szerzej por. M. Dynus, Obligacje międzynarodowe sposobem na finansowanie potrzeb poŜyczkowych sektora publicznego, w: Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, red.
J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 81-91.
4
RóŜnica w poziomie danych z tabeli 3 oraz tabeli 4 wynika z róŜnic kursowych – dane BIS
zostały przeliczone po kursach z końca 2009 r., natomiast dane z tabeli 4 po kursach historycznych
z dnia, w którym dokonywana była dana emisja.
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Tabela 5. Najwięksi emitenci skarbowych obligacji na rynkach krajowych
– wartość obligacji znajdujących się w obiegu (powyŜej 100 mld USD)
Państwo

Stan na koniec okresu w mld USD

Zmiana III kw. 2009 do 2007

2007

w mld USD

w%

Ogółem

26 629,7

29 697,2

2008

III kw. 2009
33 977,0

7347,3

27,6

Japonia

7 145,1

9 113,2

9 704,8

2559,7

35,8

USA

6 592,4

7 883,6

9 151,9

2559,5

38,8

Włochy

1 772,4

1 779,7

2 053,6

281,2

15,9

Francja

1 405,3

1 436,8

1 691,7

286,4

20,4

Niemcy

1 393,0

1 364,3

1 560,6

167,6

12,0

Chiny

1 136,7

1 416,5

1 415,8

279,1

24,6

902,1

825,8

1 141,8

239,7

26,6

W. Brytania
Kanada

739,0

675,1

865,5

126,5

17,1

Brazylia

694,1

545,8

801,6

107,5

15,5

Hiszpania

495,6

540,0

703,9

208,3

42,0

Indie

416,9

387,6

492,1

75,2

18,0

Belgia

391,1

395,4

433,8

42,7

10,9

Korea Pd.

466,0

337,5

425,6

–40,4

–8,7

Holandia

307,1

374,5

384,6

77,5

25,2

Turcja

218,2

180,2

216,6

–1,6

–0,7
75,8

Australia

118,4

109,3

208,1

89,7

Meksyk

191,6

174,6

206,3

14,7

7,7

Grecja

151,5

181,5

192,9

41,4

27,3

Polska

162,6

147,8

175,8

13,2

8,1
29,4

Portugalia

124,2

136,1

160,7

36,5

Austria

119,8

110,6

130,6

10,8

9,0

96,9

97,3

120,3

23,4

24,1

Tajlandia
Szwajcaria

116,1

119,8

119,1

3,0

2,6

Szwecja

145,4

112,7

118,2

–27,2

–18,7

U w a g a: lączna wartość znajdujących się w obiegu na koniec trzeciego kwartału 2009 r. skarbowych
papierów wartościowych wyemitowanych na rynkach krajowych przez 24 kraje zawarte w tabeli wyniosła
32 475,9 mld USD, co stanowi 95,6% całości tego rynku
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Bank for International Settlements, BIS Quarterly Review.
Statistical Annex, March 2010, s. A114.

W 2008 r. krajowe rynki skarbowych obligacji rozrosły się o 3,1 bln USD,
a więc o 11,5%, natomiast przez trzy kwartały 2009 r. odpowiednio o 4,3 bln USD
i 14,4%. Jeszcze niedawno – do 2001 r. włącznie – największym emitentem
skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym były USA5 – z uwagi
5

Bank for International Settlements, BIS Quarterly Review. Statistical Annex, March 2003, s. A92.
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na wielkość gospodarki. Jednak coraz większa ekspansja japońskiej polityki
fiskalnej, która doprowadziła do zadłuŜenia się sektora publicznego na prawie
dwukrotność PKB, sprawiła, Ŝe to Japonia jest w tej chwili największym emitentem skarbowych papierów wartościowych. Wartość tamtejszego rynku to ponad
9,7 bln USD, dla porównania – rynku amerykańskiego prawie 9,2 bln USD.
Tabela 6. Wartość skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych na rynkach krajowych,
których zapadalność przypada w ciągu najbliŜszego roku oraz ich udział w całości znajdujących
się w obiegu skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym
(powyŜej 30 mld USD)
2007
Państwo

Ogółem

III kw. 2009

III kw. 2009 / 2007

udział
w%

wartość
w mld USD

udział
w%

zmiana udziału
w%

1

2

3

4 = (3 – 1) : 1

27,7

8,2

25,6

9 417,3

USA

24,8

2 650,9

29,0

16,9

Japonia

29,1

2 566,4

26,4

–9,3

Chiny

49,4

702,9

49,6

0,4

Włochy

20,3

509,4

24,8

22,2

Niemcy

19,6

477,1

30,6

56,1

Francja

19,3

459,5

27,2

40,9

Brazylia

48,6

327,8

40,9

–15,8

Kanada

18,9

213,6

24,7

30,7

Hiszpania

19,5

170,7

24,3

24,6

9,2

144,6

12,7

38,0

W. Brytania
Holandia

18,3

122,7

31,9

74,3

Korea Pd.

30,9

122,1

28,7

–7,1

Belgia

23,4

91,3

21,0

–10,3

Meksyk

34,9

90,1

43,7

25,2

Tajlandia

51,4

63,3

52,6

2,3

Norwegia

19,2

52,6

57,2

197,9

Czechy

58,6

50,8

53,5

–8,7

Hongkong

61,6

46,4

86,1

39,8

Singapur

40,1

41,8

48,2

20,2

Australia

16,2

39,7

19,1

17,9

Grecja

12,1

36,8

19,1

57,9

Polska

7,7

36,6

20,8

170,1

U w a g a: łączna wartość znajdujących się na koniec trzeciego kwartału 2009 r. skarbowych papierów
wartościowych wyemitowanych na rynkach krajowych przez 22 kraje zawarte w tabeli, których termin wykupu
przypada w ciągu roku wyniosła 9017,1 mld USD, co stanowi 95,8% całości tego rynku
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Bank for International Settlements, BIS Quarterly Review.
Statistical Annex, March 2010, s. A116.
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Poza ogromnym wzrostem zadłuŜenia publicznego wielu krajów na świecie,
obecny kryzys doprowadził do jeszcze jednego niebezpiecznego zjawiska –
znacznego wzrostu zadłuŜenia o charakterze krótkoterminowym w części krajów,
istotnie utrudniając zadanie zarządzania długiem publicznym, zwłaszcza w sytuacji obecnych tak powaŜnych problemów ze spięciem finansów publicznych
i wzrostu kosztu pozyskania kapitału na finansowanie publicznych potrzeb
poŜyczkowych.
NajwyŜszy udział skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych
na rynkach krajowych, których termin zapadalności przypada w ciągu najbliŜszego roku w całości emisji na rynku krajowym (według stanu na koniec września
2009 r.) występuje w Hongkongu – papiery skarbowe, których wykup przypada
w najbliŜszym roku stanowią tam aŜ 86,1% całości emisji na rynku krajowym.
Wysoki poziom krótkoterminowego długu publicznego na koniec września 2009 r.
wykazywały równieŜ Norwegia, Czechy, Tajlandia, Chiny i Singapur (ok. 50%)
– por. tabela 6. W porównaniu z kolei z końcem 2007 r. największe skrócenie
terminów zapadalności skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych
na rynku krajowym nastąpiło w Norwegii – udział skarbowych papierów, których
wykup przypada w ciągu roku w łącznej wartości rynku wzrósł w ciągu niespełna
dwóch lat z 19,2% do 57,2% (a więc o 197,9%). W niewiele mniejszym stopniu
zjawisko to zaobserwowaliśmy takŜe w Polsce – udział skarbowych papierów,
których wykup przypadał w najbliŜszym roku w całym rynku wzrósł z 7,7%
na koniec 2007 r. do 20,8% na koniec III kwartału 2009 r., czyli aŜ o 170,1%.
Nie aŜ tak spektakularny, ale teŜ znaczący wzrost zadłuŜenia krótkoterminowego
odnotowano w Holandii, Grecji, Niemczech, Francji, Hongkongu i W. Brytanii.
W przypadku emisji obligacji na rynkach międzynarodowych sytuacja wygląda w zdecydowanej większości krajów znacznie lepiej. Obligacje, których
wykup nastąpi w ciągu najbliŜszego roku stanowią „raptem” kilka, kilkanaście
procent całego rynku skarbowych obligacji międzynarodowych danej gospodarki. Wzrost krótkoterminowego zadłuŜenia w ciągu minionych dwóch lat nie był
w tym wypadku ani masowy, ani szczególnie wysoki6.

4. Podsumowanie
Mimo relatywnie szybkiej i ogromnej pomocy, cena, miejmy nadzieję minionego, kryzysu i tak będzie bardzo wysoka. W wielu krajach udało się wprawdzie
zapobiec większemu spadkowi PKB i wieloletniemu zastojowi gospodarczemu –
kolejne kwartały 2009 r. przynosiły coraz to wyŜsze wskaźniki wzrostu gospodarczego w sporej części gospodarek, na szczęście dla całej gospodarki światowej –
6

Bank for International Settlements, BIS Quarterly Review. Statistical Annex, March 2010, s. A117.
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takŜe w amerykańskiej, będącej swoistą lokomotywą światowej koniunktury.
Jednak bezprecedensowy wzrost wydatków publicznych doprowadził do spotęgowania problemów nadmiernych długów publicznych w wielu krajach, czego
konsekwencją moŜe być nakręcenie spirali zadłuŜeniowej. Bardziej prawdopodobne wydaje się bowiem w wielu krajach kontynuowanie ekspansywnej polityki
fiskalnej, niŜ podjęcie niepopularnych politycznie decyzji o podniesieniu poziomu
obciąŜeń fiskalnych, które juŜ w tej chwili są w niektórych krajach na dyskusyjnie wysokim poziomie, a które ograniczyłyby przecieŜ wzrost gospodarczy
i utrudniły udźwignięcie problemu nadmiernego zadłuŜenia (nie tylko publicznego) i/lub o obniŜeniu wydatków publicznych, których w większości krajów,
mimo powszechnej świadomości, nie daje się od lat zracjonalizować i ograniczyć.
Znaczne skurczenie się kapitału i wzmoŜona jego absorpcja ze strony rządów
musi poskutkować wzrostem kosztu kapitału, a więc niŜszym poziomem inwestycji, a w efekcie wzrostu gospodarczego. Nadzieja w tym, Ŝe ogromne straty
na rynkach finansowych, do jakich doprowadził obecny kryzys, zdopingują inwestorów do szybkiego odrobienia strat z nawiązką i taki stan rzeczy nie potrwa zbyt
długo. Zresztą juŜ 2009 r. przyniósł widoczne odbicie się rynków kapitałowych.
Niestety oczywiste jest, Ŝe znów w gorszej sytuacji znajdą się słabsze gospodarki rozwijające się – z racji niŜszej wiarygodności to one najbardziej odczują
zmniejszenie rynków finansowych i wzrost kosztu kapitału.
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Płatnicy i beneficjenci netto budŜetu
Unii Europejskiej

Streszczenie. Główny cięŜar finansowania budŜetu Unii Europejskiej od lat spoczywa
na najbogatszych jej członkach. Nic więc dziwnego, Ŝe wraz z rozszerzaniem UE o duŜo
słabsze gospodarki, najwięksi płatnicy netto unijnego budŜetu coraz częściej mówią
o ograniczeniu jego wielkości i/lub zmniejszeniu cięŜaru jego utrzymania. Jest to tym
bardziej zrozumiałe, Ŝe takŜe i oni borykają się z narastającymi problemami społeczno-gospodarczymi, takimi jak wysokie bezrobocie, duŜe deficyty budŜetowe, ogromne
i dalej rosnące zadłuŜenie sektora publicznego, a przede wszystkim brak woli politycznej
do przeprowadzenia trudnych, ale niezbędnych reform gospodarczych.
Słowa kluczowe: integracja europejska, budŜet UE, płatnicy i beneficjenci netto

1. Wstęp
BudŜet Unii Europejskiej to rocznie ponad 100 mld euro (wydatki w 2008 r.
wyniosły 116,5 mld euro1), których głównymi beneficjentami są nowe państwa
członkowskie, a takŜe Grecja, Portugalia, Hiszpania, ale i Irlandia. Środki te
1

Europäische Kommission, EU-Haushalt 2008. Finanzbericht, Luxemburg 2008, s. 105.
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Rys. 1. Wielkość budŜetu UE (do 1993 r. EWG) w latach 1958-2008
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Europäische Kommission, EU-Haushalt 2008. Finanzbericht,
Luxemburg 2008, s. 83 oraz Europäische Kommission, EU-Haushalt 2006. Finanzbericht, Luxemburg 2006,
s. 38-42.

stanowią około 1% PKB całej UE. I choć w porównaniu z krajowymi budŜetami
to relatywnie nieduŜe pieniądze – bowiem średnio w państwach UE przez sektor
finansów publicznych przechodzi prawie 45% ich PKB2 – to dla słabszych gospodarek środki te stanowią niezwykle waŜne źródło wsparcia, istotnie poprawiające
ich moŜliwości rozwojowe.
2

Eurostat, Total general government revenue. General government. 2008 (% of GDP), March 2010.
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BudŜet UE ma w duŜej mierze charakter redystrybucyjny – obok polityki
rolnej głównym obszarem wsparcia jest poprawa konkurencyjności słabiej
rozwiniętych regionów – dlatego nie dziwi fakt, Ŝe bardziej zamoŜne kraje,
zwłaszcza najwięksi płatnicy netto unijnego budŜetu, od lat próbują przeforsować
ograniczenie jego wielkości i/lub złagodzenie cięŜaru jego utrzymania. Jest to
tym bardziej zrozumiałe, gdy prześledzi się dynamikę rozrostu budŜetu UE –
por. rysunek 1.
Jeszcze w latach siedemdziesiątych XX w. budŜet EWG stanowił około 0,5%
dochodu narodowego brutto (DNB) krajów członkowskich, jednak lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX w. przyniosły rozrost do ponad 1% DNB – por.
rysunek 1. CięŜar jego utrzymania jest więc dziś dwukrotnie większy niŜ wówczas,
co oznacza, Ŝe po kilkudziesięciu latach finansowania w coraz większym stopniu
działań wspólnotowych, niektóre kraje mają juŜ tego po prostu dość. Dotyczy to
zwłaszcza tych, którzy do unijnego budŜetu wpłacają więcej pieniędzy niŜ z niego
otrzymują, czyli tzw. płatników netto.
Celem niniejszego artykułu jest analiza stopnia obciąŜenia poszczególnych
krajów członkowskich daninami na rzecz budŜetu Unii Europejskiej – zarówno
obecnie, jak i na przestrzeni minionych dekad, a takŜe przybliŜenie preferencyjnych rozwiązań w zakresie finansowania budŜetu UE, jakie dotychczas udało się
wynegocjować niektórym płatnikom netto.

2. Beneficjenci i płatnicy netto budŜetu Unii Europejskiej
w 2008 r.
Do największych płatników netto unijnego budŜetu naleŜą obecnie w kolejności Holandia, Szwecja i Niemcy – por. rysunek 2. Wpłacają oni do budŜetu UE
o kilka, a Niemcy nawet kilkanaście miliardów euro więcej niŜ otrzymują z niego
wsparcia. To ujemne saldo rozliczeń z unijnym budŜetem stanowi w ich przypadku największy procent ich PKB – odpowiednio 0,74% PKB Holandii,
0,54% PKB Szwecji i 0,44% PKB Niemiec. Płatnikami netto jest obecnie w sumie
aŜ 10 państw spośród 27. Poza wymienionymi największymi płatnikami netto,
ujemny bilans z budŜetem UE mają teŜ Dania, Włochy, Francja, Finlandia, Wielka
Brytania i Austria, a takŜe jeden z nowych członków UE – Cypr. W ich przypadku
ujemne saldo rozliczeń stanowi jednak mniejszą część ich PKB – od 0,15%
do 0,32% ich PKB (por. rys. 2).
Tak naprawdę płatnikiem netto – i to jednym z największych – jest teŜ Belgia.
Gros bowiem płatności kierowanych do Belgii to środki na utrzymanie unijnych
instytucji, których jest tam najwięcej. Wyłączając środki na unijną administrację,
ujemne saldo rozliczeń z budŜetem UE stanowi aŜ 0,70% jej PKB, a więc tylko
minimalnie mniej niŜ największego unijnego płatnika netto – Holandii. Ta sama
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Rys. 2. Beneficjenci i płatnicy netto unijnego budŜetu* w 2008 r.
*
saldo rozliczeń z budŜetem UE przy uwzględnieniu wszystkich płatności danego kraju na rzecz budŜetu
UE oraz łącznego wsparcia z budŜetu UE

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Europäische Kommission, EU-Haushalt 2008…, s. 105 oraz
Eurostat, Gross domestic product at market prices. Millions of euro. 2008, March 2010.

sytuacja dotyczy Luksemburga, który po wyeliminowaniu płatności administracyjnych przestaje być największym beneficjentem netto budŜetu UE, a staje się
wprawdzie najmniejszym, ale płatnikiem netto. Ujemny bilans rozrachunków
z unijnym budŜetem stanowił w 2008 r. 0,06% PKB Luksemburga.
Największymi beneficjentami netto unijnego budŜetu jest Grecja i Litwa –
ich dodatni bilans rozliczeń z budŜetem UE stanowił w 2008 r. odpowiednio 2,59%
i 2,50% ich PKB. Niewiele gorsze saldo wykazuje Bułgaria, Łotwa i Portugalia
(ponad 1,5% PKB), a takŜe Estonia, Polska, Rumunia, Węgry i Słowacja (ponad
1% PKB). Beneficjentami netto są teŜ Czechy, Malta, Irlandia, Hiszpania i Słowenia.
Wliczając Belgię i Luksemburg – wśród obecnych 27 członków UE tak
naprawdę 12 krajów jest płatnikami netto, a 15 państw beneficjentami netto
unijnego budŜetu.

3. Finansowanie budŜetu Unii Europejskiej
przez poszczególne kraje członkowskie
Choć z punktu widzenia pojedynczego państwa najistotniejszy jest wprawdzie
bilans netto rozliczeń z budŜetem UE, to nie moŜna pominąć kwestii samego finansowania unijnego budŜetu, a poniewaŜ tylko tzw. czwarte źródło (czyli wpłata
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Rys. 3. Łączne składki na rzecz unijnego budŜetu* w 2008 r.
*

uwzględniono składki obejmujące wszystkie typy płatności: wpłaty bezpośrednie, wpływy z VAT, cła
i opłaty rolne oraz mechanizm kompensacyjny wkładu brytyjskiego
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Europäische Kommission, EU-Haushalt 2008…, s. 105 oraz
Eurostat, Gross domestic….

bezpośrednia) uzaleŜnione jest od wielkości dochodu narodowego kraju, to wielkość odprowadzanych płatności na rzecz unijnego budŜetu róŜni się w zaleŜności
od kraju – czasem znacznie (por. rys. 3).
NajwyŜsze płatności w relacji do PKB na rzecz budŜetu UE przekazała
w 2008 r. Belgia (1,34% PKB), niewiele mniej Cypr (1,14% PKB), Słowenia
i Holandia (1,13% PKB), a takŜe Malta (1,10% PKB) i Estonia oraz Bułgaria
(1,08% PKB). Z kolei skrajnie niskie obciąŜenie ma Wielka Brytania – raptem
0,55% PKB, co jest efektem tzw. rabatu brytyjskiego. Relatywnie niŜsze
płatności przekazuje teŜ Austria (0,79% PKB) i Niemcy (0,88% PKB), które posiadają redukcję w zakresie zarówno finansowania rabatu brytyjskiego, jak i naliczania wpływów z VAT3 (szerzej w dalszej części artykułu).
Nie moŜna jednak zapominać, Ŝe ci ostatni finansują unijny budŜet w największym stopniu, bo aŜ w 1/5. W 2008 r. Niemcy wpłaciły do budŜetu UE 22,2 mld
euro (por. rys. 4).
Poza Niemcami do krajów finansujących budŜet UE w największym stopniu
naleŜą Francja (16,2%), Włochy (13,6%), Wielka Brytania (9,1%) i Hiszpania
3
Art. 2, ust. 4, Rada Unii Europejskiej, Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (2007/436/WE, Euratom) (L 163/17 z 23.6.2007).
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Rys. 4. Struktura płatności na rzecz budŜetu UE w 2008 r. według krajów (pierwsza liczba: kwota
w mld euro, druga liczba: procent łącznych płatności wszystkich krajów na rzecz budŜetu UE)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Europäische Kommission, EU-Haushalt 2008…, s. 105.

(9,0%). Pierwsza trójka, czyli Niemcy, Francja i Włochy, wpłacają połowę!
pieniędzy do unijnego budŜetu, kolejne trzy kraje, czyli Wielka Brytania, Hiszpania i Holandia – jedną czwartą, co oznacza, Ŝe te sześć państw finansuje
3/4 budŜetu UE. Pod względem nominalnych wpłat Polska (z wpłatą na poziomie
3,5 mld euro) plasuje się na ósmym miejscu – nasze łączne płatności stanowią
niewiele ponad 3% całego budŜetu UE.

4. Płatnicy i beneficjenci netto budŜetu Unii Europejskiej
w perspektywie minionych kilkudziesięciu lat
Nie dziwi, Ŝe największe i najbogatsze kraje, które mają mnóstwo własnych
problemów – jak wysokie bezrobocie, rosnące długi publiczne, napięte budŜety,
wysokie podatki i za niski wzrost gospodarczy – po kilkudziesięciu latach
finansowania w największym stopniu polityk wspólnotowych i permanentnego
deficytu w rozliczeniach z budŜetem UE, delikatnie ujmując, nie są zainteresowane dalszym jego powiększaniem. ZwaŜywszy, Ŝe proces intensywnej integracji
w ramach wspólnot trwa juŜ ponad pół wieku, a rozrost budŜetu zaczął się
na dobre z końcem lat sześćdziesiątych XX w., to starsi staŜem członkowie UE
są płatnikami lub beneficjentami netto unijnego budŜetu juŜ przeszło 40 lat.
Skumulowane zyski i straty związane z jego utrzymaniem w tak długiej pespektywie urosły do ogromnych kwot – por. rysunek 5.
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Rys. 5. Saldo rozliczeń z budŜetem UE w latach 1976-2008
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Europäische Kommission, EU-Haushalt 2008…, s. 93-105
oraz Eurostat, Gross domestic….

Łączne rozliczenia poszczególnych państw z budŜetem UE za lata 1976-2008,
czyli za okres minionych 33 lat, jednoznacznie ukazują na kim spoczywał i spoczywa główny cięŜar finansowania procesu europejskiej integracji. Bezdyskusyjnie największe koszty związane z członkostwem w UE ponoszą Niemcy.
W latach 1976-2008 wpłaciły one do budŜetu UE o 228,3 mld euro więcej niŜ
otrzymały z niego wsparcia, co stanowi aŜ 9,1% rocznego PKB Niemiec (z 2008 r.).
I choć ujemne salda następnych w kolejności największych płatników netto
za okres minionych 33 lat stanowią teŜ kilka procent ich rocznej produkcji,
to jednak nominalna wysokość niemieckiego deficytu w rozliczeniach z unijnym
budŜetem jest kwotą ogromną. To przecieŜ dwukrotność całego rocznego budŜetu UE, albo prawie 2/3 rocznego PKB Polski.
Spośród ośmiu wieloletnich płatników netto unijnego budŜetu relatywnie
porównywalny cięŜar finansowania działań wspólnotowych ponosi teŜ Holandia.
Prawie 45 mld euro deficyt w rozliczeniach z budŜetem UE w latach 1976-2008
stanowi 7,5% rocznego PKB Holandii. W przypadku następnych w kolejności
Szwecji i Wielkiej Brytanii ujemne saldo to niespełna 5% ich PKB, natomiast
Austrii, Francji i Włoch około 2-3% PKB (Finlandii 0,8%).
Bezdyskusyjnym liderem wśród długookresowych beneficjentów netto unijnego budŜetu jest Grecja. W analizowanym okresie otrzymała ona z budŜetu UE
o 87,3 mld euro więcej niŜ do niego wpłaciła, co stanowi aŜ 36,5% jej rocznego
PKB. Niewiele mniej zyskała na procesie integracji Portugalia i Irlandia – odpowiednio 28% i 23,7% ich PKB. W tym miejscu przypomnieć naleŜy, Ŝe dane
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dla Luksemburga i Belgii są dalece zawyŜone z uwagi na płatności kierowane
do tych krajów na utrzymanie unijnej administracji. Kolejne w rozrachunkach kraje
uzyskały jak dotąd bez porównania duŜo mniejsze wsparcie. Jest to o tyle zrozumiałe, Ŝe Irlandia, Grecja i Portugalia są członkami UE duŜo dłuŜej od nowych
państw członkowskich. Irlandia przystąpiła do EWG w 1973 r., Grecja w 1981 r.,
a Portugalia (tak jak i Hiszpania) w 1986 r. Tym bardziej na uwagę zasługuje fakt,
Ŝe Litwa mimo krótkiego staŜu w UE otrzymała w ciągu raptem 4,5 roku członkostwa wsparcie sięgające 10,9% ich PKB, a więc więcej niŜ na przykład
Hiszpania (9,1% PKB) przez 23 lata. Łączne dodatnie saldo rozliczeń Polski
z budŜetem UE wynosiło na koniec 2008 r. 16,9 mld euro, czyli 4,7% rocznego
PKB, co plasuje Polskę na 12 miejscu wśród 19 beneficjentów netto unijnego
budŜetu za łączny okres 1976-2008. Na tle 12 nowych członków UE Polska
znajduje się w połowie stawki – na 7 miejscu.
Pamiętać jednak naleŜy, Ŝe bilans rozliczeń z unijnym budŜetem jest tak naprawdę dla nowych państw członkowskich znacznie bardziej korzystny, niŜ wynika
to z danych zawartych na rysunku 5. Otrzymywały one bowiem środki z budŜetu
UE zanim jeszcze stały się jej członkami, w ramach pomocy przedakcesyjnej,
która nie jest uwzględniona w powyŜszych statystykach.

5. Preferencyjne rozwiązania w zakresie finansowania budŜetu
Unii Europejskiej
Nic dziwnego, Ŝe po kilkudziesięciu latach utrzymywania unijnego budŜetu
jego najwięksi płatnicy netto próbowali i próbują, choć w jakimś stopniu, ograniczyć cięŜar jego finansowania.
5.1. Rabat brytyjski
Pierwsze ustępstwo poczyniono wobec Wielkiej Brytanii. Z uwagi na wielkość
i poziom zamoŜności wpłacała ona do budŜetu EWG niewspółmiernie duŜo w porównaniu z realnymi moŜliwościami uzyskania z niego wsparcia. Było to efektem
niewielkiego sektora rolnego w Wielkiej Brytanii i jednocześnie faktu, Ŝe wspólna
polityka rolna zawsze pochłaniała istotną część środków z budŜetu UE. Dziś
wydatki te stanowią około 40% całego budŜetu UE, a w latach 70. XX w., kiedy to
Wielka Brytania przystępowała do EWG, stanowiły one 70-80% łącznych wydatków4. To właśnie z tego powodu Wielka Brytania o mało nie wystąpiła z EWG
4

Europäische Kommission, op. cit., s. 78-79.
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w 1975 r. Kwestia ta została rozwiązana podczas szczytu Rady Europejskiej
w Fontainebleau w czerwcu 1984 r.5 Zadecydowano wówczas, Ŝe kaŜdy kraj,
którego płatności na rzecz budŜetu UE są niewspółmiernie wysokie w stosunku
do jego zamoŜności, moŜe liczyć na korektę wkładu. Do dziś z zapisu tego korzystała jedynie Wielka Brytania. Początkowo przyznano jej rabat w wysokości
2/3 róŜnicy między procentowym udziałem tego kraju w płatnościach VAT
a procentowym udziałem otrzymanych wypłat z budŜetu EWG w całości wydatków
budŜetu6, jednak kolejne rewizje źródeł finansowania unijnego budŜetu sprawiły,
Ŝe dziś wyznacza się go według znacznie bardziej skomplikowanej procedury.
W ostatnich latach rabat Wielkiej Brytanii wynosił rocznie ponad 5 mld euro
(w 2008 r. nawet 6,3 mld euro), podczas gdy jej ujemne saldo w rozliczeniach
z unijnym budŜetem wynosiło w ciągu minionej dekady średnio 4,2 mld euro
rocznie (juŜ po uwzględnieniu rabatu), co oznacza, Ŝe w ostatnich latach rabat stanowił rocznie ponad połowę salda netto rozliczeń Wielkiej Brytanii z budŜetem UE
(średnio 55% w latach 1999-2008)7. Uwzględniając wprawdzie słuszność rozwiązania przyjętego w Fontainebleau, trzeba jednak pamiętać, Ŝe ktoś te rokrocznie
brakujące 5-6 mld euro musi dopłacić, co w praktyce oznacza wzrost cięŜaru finansowania unijnego budŜetu przez pozostałe, w większości duŜo biedniejsze kraje.

5.2. Redukcja w finansowaniu rabatu brytyjskiego
MoŜna się było domyślić, Ŝe poszczególne kraje nie będą zachwycone rozwiązaniem przyjętym wobec Wielkiej Brytanii. Dlatego od razu w 1985 r. największemu płatnikowi netto – Niemcom – przyznano ulgę w wysokości 1/3 w finansowaniu rabatu brytyjskiego (tzw. rabat od rabatu)8. Rabat ten zaczął obowiązywać od 1986 r. Kolejne kraje wywalczyły redukcję w finansowaniu rabatu brytyjskiego dopiero kilkanaście lat później. Rada Europejska w Berlinie w marcu 1999 r.
przyznała rabat od rabatu dodatkowo trzem kolejnym największym płatnikom
netto unijnego budŜetu – Austrii, Holandii i Szwecji9. Obowiązuje on od stycznia
5

The European Council, Conclusions of the Fontainebleau European Council (25 and 26 June
1984), Bulletin of the European Communities, June 1984, No. 6, pp. 11-12.
6
Art. 3 ust. 3b, The Council of the European Communities, Council Decision of 7 May 1985
on the Communities’ system of own resources (85/257/EEC, Euratom), Official Journal of the
European Communities, 14.05.1985, No. L 128, p. 15.
7
Obliczenia własne na podstawie Europäische Kommission, op. cit., s. 100-105.
8
The Council of the European Communities, Council Decision of 7 May 1985 on the Communities' system of own resources (85/257/EEC, Euratom), Official Journal of the European Communities, 14.05.1985, No L 128, p. 15, art. 3 ust. 3c.
9
The European Council, Conclusions of the Berlin European Council: extract concerning
Agenda 2000 (24 and 25 March 1999), 100/1/99 rev, Council of the European Union, Brussels
25.03.1999, pp. 1-14.
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2002 r. i wynosi dla całej czwórki 3/4 przypadającej na kaŜdy kraj kwoty10. Oznacza
to oczywiście, Ŝe państwa te finansują rabat brytyjski w zaledwie 1/4 przypadającej
na nich wysokości, przez co istotnie wzrastają obciąŜenia słabszych gospodarek.
Polska w ciągu pierwszych 5 lat członkostwa w UE musiała dopłacić do budŜetu UE w związku z koniecznością sfinansowania rabatu brytyjskiego (po uwzględnieniu korekt wobec Niemiec, Austrii, Holandii i Szwecji) juŜ ponad 1 mld
euro (por. tab. 1).
Tabela 1. Wkład Polski w finansowanie rabatu brytyjskiego (w mln euro)
2004

2005

2006

2007

2008

Razem

123,1

193,4

196,2

215,8

301,2

1029,7

Ź r ó d ł o: Europäische Kommission, EU-Haushalt 2008….

5.3. ObniŜona stawka poboru VAT
Na tym nie koniec. W obliczu rozszerzenia UE na Wschód, a co za tym idzie
istotnego przesunięcia głównego cięŜaru wydatków z budŜetu UE, przed uchwaleniem nowej perspektywy finansowej, Rada Europejska w Brukseli w grudniu
2005 r. zadecydowała, Ŝe Austria, Niemcy, Holandia i Szwecja w latach 2007-2013
otrzymają preferencyjne, obniŜone stawki poboru VAT11.
Tabela 2. Stawka poboru wpływów z VAT w latach 2007-2013 (jako procent podstawy
opodatkowania* podatkiem VAT w danym kraju)
Standardowa
stawka poboru
VAT

Stawka
dla Austrii

Stawka
dla Niemiec

Stawka
dla Holandii

Stawka
dla Szwecji

0,3%

0,225%

0,15%

0,1%

0,1%

*

podstawa opodatkowania nie moŜe być większa niŜ 1/2 dochodu narodowego brutto

Ź r ó d ł o: Art. 2 ust. 4, Rada Unii Europejskiej, Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (2007/436/WE, Euratom) (L 163/17 z 23.6.2007).

Największą ulgę w odprowadzaniu wpływów z VAT uzyskała Holandia
i Szwecja – w wysokości aŜ 2/3 stawki (por. tab. 2). Niemcom przyznano redukcję o połowę, a Austrii o 1/4 stawki standardowej, wynoszącej obecnie 0,3%
podstawy opodatkowania podatkiem VAT.
10

Art. 5 ust. 1, The Council of the European Union, Council Decision of 29 September 2000
on the system of the European Communities’ own resources (2000/597/EC, Euratom) (L 253/42,
Official Journal of the European Communities 7.10.2000).
11
The European Council, Conclusions of the Brussels European Council (15/16 December 2005),
15914/1/05 REV 1, Council of the European Union, Brussels 30.01.2006, pp. 1-23 oraz 15915/05,
Council of the European Union, Brussels 19.12.2005, pp. 1-35.
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5.4. Redukcja wpłat bezpośrednich
Poza redukcją stawki poboru VAT Rada Europejska przyznała w Brukseli
jeszcze jedno preferencyjne rozwiązanie wobec Holandii i Szwecji – obniŜkę
wpłat bezpośrednich do budŜetu UE opartych na dochodzie narodowym brutto12.
Będzie ono podobnie obowiązywać tylko w okresie obecnej perspektywy finansowej, a więc w latach 2007-2013. Holandia otrzymała redukcję w wysokości
wpłaty bezpośredniej (czyli tzw. czwartego źródła) o 605 mln euro rocznie,
a Szwecja o 150 mln euro. Kwoty te są co roku rewaloryzowane delatorem PKB
wyznaczanym przez Komisję Europejską13.

6. Podsumowanie
Jest oczywiste, Ŝe pogłębianie procesu integracji wymaga środków finansowych, które od lat w największym stopniu dają płatnicy netto unijnego budŜetu –
dziewięć zachodnioeuropejskich gospodarek. I choć taka jest formuła Unii Europejskiej, to łatwo zrozumieć zmęczenie tych krajów finansowaniem od kilkudziesięciu lat słabszych regionów Europy, których mimo wydanych miliardów
euro przybywa wraz z procesem poszerzania UE. Pamiętać bowiem naleŜy,
Ŝe najbogatsze kraje finansują tak naprawdę w zdecydowanej mierze wszystkie
międzynarodowe organizacje – nie tylko te mające siedzibę w Europie. Nic więc
dziwnego, Ŝe w obliczu nawarstwiania się wewnętrznych problemów społeczno-gospodarczych, coraz częściej pojawiają się głosy za ograniczeniem stopnia
finansowania organizacji międzynarodowych przez najbogatsze kraje. Niestety
w sytuacji coraz większego zaawansowania technologicznego i wzrostu konkurencji na rynkach międzynarodowych, nierozwiązane problemy w gospodarkach
europejskich nabrzmiewają od lat. Wysokie bezrobocie, nieelastyczne rynki
pracy, nadmierne obciąŜenia fiskalne uniemoŜliwiające osiąganie wyŜszych stóp
wzrostu gospodarczego, napięte do granic moŜliwości budŜety, rosnące długi
publiczne, starzejące się społeczeństwo – to tylko część problemów, z jakimi
boryka się większość zachodnich gospodarek w Europie. Jednak największym ich
grzechem jest utrzymujący się od lat brak woli politycznej do przeprowadzenia
trudnych reform gospodarczych, bez których nie mają szans na zdynamizowanie
wzrostu gospodarczego i poprawę poziomu zamoŜności mieszkańców (nie mówiąc
o dogonieniu i bezpośrednim rywalizowaniu z gospodarką USA, do czego m.in.
miał doprowadzić proces europejskiej integracji).
12

Ibidem.
Rada Unii Europejskiej, Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów
własnych Wspólnot Europejskich (2007/436/WE, Euratom) (L 163/17 z 23.6.2007), art. 2 ust. 5.
13
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Polityka badań i rozwoju jako wyzwanie dla Polski
w procesie budowy innowacyjnej gospodarki

Streszczenie. Artykuł ten stanowi wprowadzenie do dalszej publikacji, dotyczącej
moŜliwości i efektów realizacji polityki badawczo-rozwojowej w Polsce w okresie
transformacji ustrojowej i integracji europejskiej. Autorzy starają się w nim pokrótce
wskazać na wyzwania stojące przed Polską, w szerszym kontekście budowy innowacyjnej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalizacji i wsparcia działań
z zakresu B+R, jako jednego z kluczowych czynników sukcesu gospodarki narodowej.
Słowa kluczowe: innowacyjność, badania, rozwój

1. Innowacyjność i konkurencyjność – stymulanty budowy
konkurencyjnej gospodarki
W czasach współczesnych bogactwa narodów nie ocenia się juŜ tylko po właściwie kształtowanych parametrach makroekonomicznych. Ostatnie lata stały się
czasem nieustannie pojawiających się nowych technologii, a konkurencja ulega
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stałemu nasileniu. W takiej sytuacji gospodarki, które nie wprowadzają ciągłych
zmian lub wprowadzają je zbyt wolno, tracą na konkurencyjności1.
Jednym z kluczowych czynników konkurencyjności przedsiębiorstw są innowacje2 – dzięki którym następuje poprawa i unowocześnienie procesów wytwórczych, podniesienie produktywności, wydajności i jakości pracy, wzrost
jakości wyrobów i ich konkurencyjności, zwiększenie ogólnej sprawności i efektywności działania, udoskonalenie organizacji i metod pracy3. To właśnie innowacje zajmują szczególne miejsce wśród czynników sukcesu – nie tylko gospodarek narodowych, ale i tworzących je przedsiębiorstw.
Innowacje do podstawowych źródeł czynników sukcesu zalicza takŜe J. Kay,
według którego mogą one dotyczyć produktu, technologii lub systemów organizacji i zarządzania4. Na zasadnicze znaczenie innowacji jako źródła długotrwałej
przewagi konkurencyjnej w tym aspekcie wskazują takŜe autorzy wielu innych
prac, m.in. G. Hamel, C.K. Prahalad, P.F. Drucker5. Na kluczową rolę innowacyjności wśród czynników sukcesu zwracał uwagę równieŜ jeden z najsłynniejszych teoretyków i praktyków gospodarki, M.E. Porter, twierdząc, Ŝe firmy
osiągają przewagę konkurencyjną na skutek działań innowacyjnych6. Bogactwo
staje się pochodną uzyskanej przewagi konkurencyjnej, której źródeł upatrywać
naleŜy przede wszystkim w zdolności do bycia innowacyjnym, do ciągłego
1
Szerzej na ten temat, zwłaszcza w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw: J. Penc,
Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja
Wydawnicza PLACET, Warszawa 1999, s. 153 i n.
2
Innowacja to idea, postępowanie lub rzecz, która jest nowa i jakościowo lepsza od dotychczasowych. Pojęcie innowacji moŜna postrzegać w dwóch aspektach: jedni autorzy przez pojęcie
innowacji rozumieją zmiany w sferze produkcji, prowadzące do nowych rozwiązań procesowych
i powstania nowych produktów, inni interpretują je szerzej, uwaŜając, Ŝe innowacja to wszelkie
procesy badań i rozwoju, zmierzające do zastosowania i uŜytkowania ulepszonych rozwiązań
do techniki, technologii i organizacji. Innowacje są więc wszelkimi zmianami jakościowymi zarówno
o charakterze kreatywnym, jak i imitacyjnym, w sferze technologicznej, organizacji pracy, zarządzania i marketingu, charakteryzującymi się nowością i oryginalnością w danym przedsiębiorstwie,
na danym rynku, w regionie lub w skali świata. Zmiany te prowadzą do powstania nowego produktu
lub jego zasadniczej modernizacji lub wpływają na proces wytwarzania, a ich ekonomicznym rezultatem jest poprawa efektywności działania gospodarczego. Innowacje stwarzają przedsiębiorcom
i menedŜerom moŜliwości dokonania istotnych zmian, podjęcia nowej działalności, świadczenia
nowych usług i pozyskiwania dzięki temu innowacyjnych nabywców. Najlepszym sprawdzianem
udanej innowacji jest więc jej powodzenie na rynku. Patrz: M. Brzozowski, T. Kopczyński,
J. Przeniczka, Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
Poznań 2001, s. 181; takŜe: J. Matejuk, Zarządzanie innowacyjne jako warunek konkurencyjności
przedsiębiorstwa, „Zarządzanie Zmianami” 2005, nr 2, s. 14.
3
W. Grudzewski, I. Hejduk, Projektowanie systemów zarządzania, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2001, s. 451 i n.
4
J. Kay, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1986, s. 145 i n.
5
Patrz np.: G. Hamel, C.K. Prahalad, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa
1999; P. F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2002.
6
M.E. Porter, Porter o konkurencji, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2001, s. 202.
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podnoszenia jej poziomu i uzyskiwania dzięki temu odpowiedniej efektywności7.
We współczesnej gospodarce o konkurencyjności decydują przede wszystkim
czynniki niematerialne i wiedza ludzka, tracą zaś na znaczeniu zasoby materialne.
W korzystniejszej sytuacji znajdują się więc te państwa i regiony, które – miast
eksploatowania zasobów materialnych – stawiają na rozwój infrastruktury intelektualnej8. Według M. Portera podstawą konkurencyjności gospodarki regionów
jest produktywność, którą przedsiębiorstwo jest w stanie zwiększyć przez wdraŜanie coraz bardziej zaawansowanych strategii zarządzania i inwestowania
w nowoczesne technologie9.
Współcześnie jednak innowacje nie pojawiają się juŜ jako rozwiązania przypadkowe, samoistne, lecz konieczne staje się planowe, systematyczne tworzenie
warunków sprzyjających innowacjom i ich poszukiwaniu. Innowacyjność systematyczna wynika z celowego i zorganizowanego poszukiwaniu zmian oraz
z systematycznej analizy okazji do innowacji10. WdraŜanie w sposób efektywny
innowacji staje się zaś niemoŜliwym bez odpowiedniej polityki naukowej i badawczo-rozwojowej państwa.
Zachodzące we współczesnym świecie zmiany gospodarcze i społeczne
stawiają przed nauką nowe zadania. O ile do niedawna jeszcze badania naukowe
traktowane były jako pochodna moŜliwości gospodarczych, o tyle współcześnie
są one jednym z waŜniejszych czynników wzrostu.
Wśród przyczyn wzrostu gospodarczego moŜna wymienić i takie, które są
bezpośrednio związane z badaniami naukowymi, a mianowicie: umiejętne wykorzystanie technik i infrastruktury informacyjnej oraz wzmacnianie potencjału
innowacyjności, kreowanie wiedzy i transferu technologii. Jednocześnie istnieje
sprzęŜenie zwrotne między nauką i gospodarką. Nauka przyczynia się do wzrostu
gospodarczego, a wzrost gospodarczy umoŜliwia zwiększenie nakładów na naukę.
Nie oznacza to jednak, Ŝe powstałe zasoby wiedzy, jako wynik badań naukowych,
same w sobie pobudzają wzrost gospodarczy. Konieczne jest wykreowanie takiej
polityki naukowej, naukowo-badawczej i innowacyjnej państwa, która przyczyni
się do równoczesnego rozwoju samej nauki i rozwoju społeczno-gospodarczego
kraju. Niezbędne są zarówno zmiany systemowe w sferze B + R, jak teŜ wprowadzenie nowej jakości w systemie zarządzania nauką.
Konkurencyjność polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw, jak i wszelkich
innych uwarunkowana jest wieloma czynnikami o charakterze zewnętrznym
i wewnętrznym. Czynnikami zewnętrznymi są m.in. polityka państwa oraz innych
instytucji, związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, stan infrastruktury
materialnej i intelektualnej, relacje z kontrahentami i konkurentami. Czynnikami
7

Ibidem, s. 192.
T. Markowski, T. Marszał, Konkurencyjność regionów jako element polityki przestrzennej,
„Biuletyn KPZK PAN”, z. 180, Warszawa 1998, s. 37 i n.
9
Z. Chojnicki, T. CzyŜ, Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu regionalnym, „Biuletyn KPZK
PAN”, z. 219, Warszawa 2005, s. 8 i n.
10
M. Brzozowski, T. Kopczyński, J. Przeniczka, op. cit., s. 180.
8
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wewnętrznymi obejmuje się sposób zarządzania, posiadany kapitał obrotowy,
nowoczesne techniki i technologie, jak teŜ jakość wytwarzanych produktów.
W naszym kraju równieŜ szczególne miejsce wśród czynników warunkujących konkurencyjność przedsiębiorstw zajmują innowacje, które decydują
nie tylko o tempie i kierunkach rozwoju gospodarczego, ale teŜ wyznaczają formy
i strukturę współpracy przedsiębiorstw; są zatem innowacje czynnikiem determinującym konkurencyjność przedsiębiorstw w warunkach globalizacji11.
Wszelkie analizy innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce potwierdzają ich
niski i stale obniŜający się poziomie innowacyjności, czego przyczyn naleŜy
doszukiwać się w postawach i wyborach strategicznych, dokonywanych przez
menedŜerów i przedsiębiorców12.
Wraz z rozpadem systemu scentralizowanej gospodarki nakazowo-rozdzielczej zniknęły z rynku instytuty branŜowe, wspierające niegdyś przedsiębiorstwa
w obszarze najnowszej wiedzy, zwłaszcza technologicznej, na co nałoŜyło się
rozluźnienie więzi współpracy przedsiębiorców ze środowiskiem naukowym.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej pokazało, Ŝe polskim przedsiębiorstwom brakuje pewności w konkurowaniu na rynkach zagranicznych. Badania
polskich przedsiębiorstw wskazują jednocześnie, Ŝe przedsiębiorstwa, które systematycznie wprowadzały innowacje, osiągnęły sukces nie tylko na rynku polskim,
ale i międzynarodowym. Innowacyjność winna więc stać się główną siłą kreatywną organizacji, wpisaną na trwałe w ich system zarządzania i kulturę13.
Dla sprostania konkurencyjności naleŜy więc usuwać bariery związane
z korzystaniem z osiągnięć nauki, badań naukowych i nowych opracowań B+R,
wdraŜać działania, mające na celu poprawę wykorzystania juŜ istniejących patentów osiągnięć działań badawczo-rozwojowych.
Wszelako, by podjąć jakąkolwiek analizę pozycji nauki oraz prac badawczych
i rozwojowych, naleŜałoby choć spróbować określić owe pojęcia. JuŜ samo
pojęcie „nauka” jest interpretowane wieloznacznie; nie ma więc jednej, ogólnie
przyjętej definicji. Według definicji encyklopedycznej nauka jest procesem
nauczania, przyswajania jakichkolwiek treści (wiedzy), nabywania umiejętności,
a takŜe tym, czego się uczy lub naucza14. W sensie funkcjonalnym nauka jest
społeczną działalnością ludzi, mającą na celu poznanie rzeczywistości, obejmującą
11

J. Baruk, Innowacje, kultura innowacyjna i poziom innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych, „Gospodarka Narodowa” 2002, nr 11-12, s. 84.
12
Ciągle dominującym celem strategicznym przedsiębiorstw jest poszukiwanie i powiększanie
kapitału finansowego, zaś potrzeby klienta i zadowolenie pracowników znajdują się na dalszym
miejscu – taka hierarchia wartości ma uzasadniać decyzje o niepodejmowaniu działań kapitałochłonnych, ryzykownych i przynoszących korzyści odsunięte w czasie, do których naleŜą zwłaszcza
inwestycje w działalność badawczo-rozwojową. Patrz: A.L. Platonoff, D. Małaszewicz, S. Sysko-Romańczuk, Innowacyjność polskich firm, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2006,
nr 1 (672), s. 57.
13
A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa-Łódź 2001, s. 18.
14
Taką definiuje np. Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 4, WN PWN, Warszawa 1996, s. 406.
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proces badawczy, jego wyniki oraz nauczanie o tych wynikach15. W statystyce
publicznej pojęcie „nauki” odnosi się natomiast do działu gospodarki, obejmującego instytucje realizujące prace naukowe i instytucje obsługi nauki16.
Celem nauki jest obiektywne poznawanie rzeczywistości, a takŜe zaspokajanie rozwijającej się ciekawości świata oraz wykrywanie praw rządzących nim,
zaś nauka jest wzbogacana i tworzona przez badania naukowe. Często terminy
„nauka” i „badania” są utoŜsamiane, stając się równoznacznymi z badaniami
naukowymi i pracami badawczo-rozwojowymi.
Wynikająca z osiągnięć nauki działalność badawczo-rozwojowa (B+R),
determinująca innowacyjność kaŜdej współczesnej gospodarki, jest kluczowym
czynnikiem, decydującym o poziomie jej międzynarodowej konkurencyjności
i perspektywach rozwoju. Obejmuje ona systematycznie prowadzone prace
twórcze, mające na celu zwiększenie zasobów wiedzy, jak i znalezienie nowych
zastosowań dla niej. Charakteryzuje się więc wyraźnym elementem nowości
oraz eliminacją niepewności naukowej i technicznej, co odróŜnia ją od innych
rodzajów działalności17.
Wiodącą jest zwłaszcza rola technologii, rozumianej jako moŜliwość kreowania, absorpcji i dystrybucji innowacji; jest ona – obok stabilności ekonomicznej
i jakości instytucji publicznych – jednym z trzech czynników wpływających
na konkurencyjność gospodarki w długim okresie, a w miarę rozwoju gospodarczego rola innowacji w stymulowaniu wzrostu gospodarczego rośnie18.
Sferę B+R tworzy ogół instytucji i osób zajmujących się pracami twórczymi,
podejmowanymi dla zwiększenia zasobu wiedzy i znalezienia dla niej nowych
zastosowań. Najprostszy podział sfery badawczo-rozwojowej wyróŜnia jednostki
badawczo-rozwojowe i jednostki rozwojowe19. W ujęciu pełniejszym w skład
sfery B+R w Polsce wchodzą:
15

P. Kalka, Polityka badawczo-rozwojowa Wspólnot Europejskich, Instytut Zachodni, Poznań
1997, s. 11.
16
M. Dąbrowa-Szefler, Polityka naukowa i techniczna w gospodarce rynkowej, CBP-NiSW,
Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1993, s. 10.
17
Nauka i technika w Polsce w 2005 r., GUS, Warszawa 2006, s. 38.
18
M. Górzyński, R. Woodward, M. Jakubiak, Innowacyjność polskiej gospodarki w kontekście
integracji z UE. MoŜliwości i bariery wdraŜania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, Centrum
Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2004, s. 19.
19
Jednostki badawczo-rozwojowe to państwowe jednostki organizacyjne, wyodrębnione pod
względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, tworzone w celu prowadzenia
prac badawczych i rozwojowych, których wyniki powinny znaleźć zastosowanie w określonych
dziedzinach gospodarki narodowej i Ŝycia społecznego. Działają one na podstawie ustawy z dnia
25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, Dz.U. nr 36, poz. 170 z późn. zm., i podlegają róŜnym ministerstwom. Do zadań ich naleŜy prowadzenie prac badawczych i rozwojowych
oraz przystosowywanie ich wyników do wdroŜenia w praktyce, a takŜe ich upowszechnianie;
doskonalenia metod badawczych; prowadzenie działalności uzupełniającej, a w szczególności
w zakresie szkolenia, informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony
własności przemysłowej i intelektualnej, opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu i rozwoju
poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz propozycji w zakresie wykorzystywania w kraju
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– placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, obejmujące instytuty naukowe
i samodzielne zakłady naukowe,
– jednostki badawczo-rozwojowe,
– jednostki prywatne, których podstawowy rodzaj działalności zaklasyfikowany został według PKD do działu 73 „Nauka”,
– szkoły wyŜsze publiczne i prywatne, prowadzące działalność B+R – w zakresie
tej działalności,
– jednostki obsługi nauki – biblioteki naukowe, archiwa, stowarzyszenia,
fundacje itp.,
– jednostki rozwojowe,
– pozostałe jednostki20.
Działalność B+R odróŜnia od innych rodzajów działalności dostrzegalny
element nowości i eliminacja niepewności naukowej i/lub technicznej, czyli
rozwiązanie problemu niewypływające w sposób oczywisty z dotychczasowego
stanu wiedzy. W ujęciu statystycznym GUS działalność badawcza i rozwojowa
(B+R) to systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia
zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak równieŜ
dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy.
Według obowiązującego w Polsce ustawodawstwa, badania naukowe dzielone są na trzy podstawowe grupy:
– badania podstawowe, obejmujące działalność badawczą, eksperymentalną
lub teoretyczną, podejmowaną przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy
o zjawiskach lub faktach, nieukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie
w praktyce,
– badania stosowane, obejmujące działalność badawczą podejmowaną
w celu zdobycia nowej wiedzy, mającej konkretne zastosowania praktyczne;
polegają one na poszukiwaniu moŜliwych zastosowań praktycznych dla wyników
badań podstawowych, bądź na poszukiwaniu nowych rozwiązań, pozwalających
na osiągnięcie z góry załoŜonych celów praktycznych; wynikami tych badań
są modele próbne wyrobów, procesów czy metod,
– prace rozwojowe, które są pracami wykorzystującymi dotychczasową
wiedzę, uzyskaną w wyniku działalności badawczej lub doświadczeń praktycznych,
osiągnięć światowej nauki i techniki. Jednostkami badawczo-rozwojowymi są: instytuty naukowobadawcze, centralne laboratoria oraz ośrodki badawczo-rozwojowe. Jednostki rozwojowe to podmioty
gospodarcze, zajmujące się działalnością B+R obok swojej podstawowej działalności. Prowadzą
one często prace rozwojowe, mające na celu zastosowanie istniejącej juŜ wiedzy, uzyskanej dzięki
badaniom podstawowym i stosowanym lub jako wynik doświadczenia praktycznego, do opracowania
nowych lub istotnego ulepszenia istniejących materiałów, urządzeń, wyrobów, procesów, systemów
czy usług; w przewaŜającej części są to przedsiębiorstwa przemysłowe, posiadające własne zaplecze
badawczo-rozwojowe: laboratoria, zakłady i ośrodki badawczo-rozwojowe, działy badawczo-technologiczne, biura konstrukcyjne i konstrukcyjno-technologiczne, zakłady rozwoju techniki, biura studiów
i projektów, itp., a takŜe rolnicze i zootechniczne zakłady, gospodarstwa i stacje doświadczalne,
centra naukowo-techniczne itp. Patrz: Nauka i technika w Polsce w 2008 r., GUS, Warszawa 2010.
20
Ibidem.
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prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod21.
NajwaŜniejszym celem polityki naukowej i naukowo-badawczej państwa jest
uzyskanie wyników, które – w bliŜszej perspektywie – wesprą proces transformacji społecznej i gospodarczej, w dalszej zaś zapewnią wzrost gospodarczy
i rozwój społeczny kraju, przy optymalnym wykorzystaniu środków kierowanych
na badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe.
Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest skuteczne powiązanie nauki z innymi
obszarami aktywności społecznej i ekonomicznej. Zmieniająca się w ostatnich
latach, coraz bardziej niestabilna sytuacja gospodarcza w świecie, postępująca
globalizacja gospodarki i wynikająca stąd coraz silniejsza presja konkurencyjna
gospodarek, wyznaczyły nowe podejście do nauki i techniki. Uznaje się bowiem,
Ŝe tylko kraje zorientowane na intensywny rozwój badań naukowych i wdroŜeń
ich efektów, zapewnią swoim obywatelom odpowiedni standard Ŝycia i osiągną
wysoki poziom dochodu narodowego.

2. Polityka badawczo-rozwojowa Unii Europejskiej
Wobec zmieniającej sie w ostatnich latach sytuacji gospodarczej w świecie,
postępującej globalizacji gospodarki i wynikającej stąd coraz silniejszej presji
konkurencyjnej ze strony gospodarek pozaeuropejskich, a takŜe wobec pojawienia się w krajach UE barier strukturalnych spowalniających jej wzrost gospodarczy, na przełomie wieków coraz wyraźniej rysowała się konieczność ponownego
określenia celów strategicznych Unii oraz sposobów ich realizacji22.
W Unii Europejskiej polityka rozwoju nauki, badań i rozwoju technologii była
początkowo prowadzona odrębnie przez poszczególne państwa członkowskie,
jednak brak wspólnej polityki UE w tym obszarze prowadził często z jednej
strony do dublowania się w pracach naukowych, z drugiej zaś do słabszego
wykorzystywania potencjalnych moŜliwości.
Postanowienia dotyczące wspierania badań naukowych znalazły się juŜ
w traktacie Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali, i Traktacie Europejskiej
Wspólnocie Energii Atomowej, natomiast traktat Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w swoim pierwotnym kształcie przewidywał taką kompetencję Wspólnoty
tylko w zakresie rolnictwa. Podstawę prawną polityki badawczo-rozwojowej UE
stworzył Jednolity Akt Europejski, wraz z późniejszą nowelizacją w Traktacie o UE.
21

Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych, Dz.U. z 2003 r. nr 39, poz. 335.
Strategia zwiększenia nakładów na działalność B+R w celu osiągnięcia załoŜeń Strategii
Lizbońskiej, dokument przygotowany we współpracy z Departamentem Innowacyjności Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, marzec 2004 r.
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Wyraźna kompetencja Wspólnoty Europejskiej w zakresie wspierania badań
i rozwoju technologicznego, wykraczająca poza problematykę rolnictwa, została
wprowadzona dopiero przez Jednolity Akt Europejski z 1986 r., jednak problematyka badań była przedmiotem zainteresowania WE juŜ przed prowadzeniem
postanowień traktatowych23.
Skupienie wysiłków na wspólnych obszarach badań wzmocniło więc konkurencyjność badań europejskich, tworząc nowe moŜliwości rozwoju przez zwiększenie wydajności i obniŜenie kosztów przedsięwzięć.
Politykę unijną w dziedzinie prac badawczo-rozwojowych dzieli się chronologicznie na trzy etapy24.
Faza pierwsza – lata 1952-1973, gdy prowadzono badania w dziedzinie
problematyki węgla i stali, pokojowego wykorzystania energii atomowej oraz
w dziedzinie rolnictwa.
Faza druga – lata 1973-2002, to wspólna polityka w dziedzinie nauki i technologii; rozpoczęto wówczas realizację programów badawczych (m.in. FAST,
ESPRIT i RACE), opartych na zasadzie podziału kosztów między placówkami
badawczymi a zainteresowanymi przedsiębiorstwami. Doceniając rolę i znaczenie badań naukowych, w marcu 2000 r. w Lizbonie, na forum przywódców Unii
Europejskiej ustalono, Ŝe gospodarka unijna w ciągu jednej dekady, do roku 2010,
powinna zająć wiodącą pozycję w świecie – stać się najbardziej konkurencyjną
i jednocześnie najbardziej dynamiczną na świecie gospodarką opartą na wiedzy,
zdolną do trwałego rozwoju, tworzącą większą liczbę lepszych miejsc pracy oraz
charakteryzującą się większą spójnością społeczną25. Strategia ta stała się najwaŜniejszym programem społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej, wyznaczającym
kierunki jej rozwoju w obszarach mających decydujące znaczenie na globalnym
rynku. Uznano przy tym, Ŝe najwaŜniejszym środkiem do osiągnięcia tego celu
przez kraje Unii Europejskiej będzie zwiększenie nakładów na naukę z poziomu
23

Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Wydawnictwo Prawo
i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005, s. II-670.
24
Badania, rozwój technologiczny i innowacje, portal Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej,
www.ukie.gov.pl/WWW/serce.nsf/0/5520A602CB4B8FFEC1256E860023C062?Open
25
Istotą Strategii było dąŜenie do lepszego wykorzystania istniejącego potencjału Unii,
m.in. pracy, wiedzy i kapitału, ale takŜe budowanie nowych form przewagi konkurencyjnej przez
wzrost nakładów na działania prorozwojowe – badania i rozwój, edukacje, infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego, a takŜe na metody ich skutecznego wykorzystania dla celów gospodarczych.
Po szczycie Komisja Europejska wydała komunikat, w którym określiła związek między rozwojem
gospodarczym a wiedzą w następujący sposób: „rzeczywiste bogactwo – rozumiane jako efektywność gospodarowania, konkurencyjność przemysłowa i zatrudnienie pochodzi nie tylko z produkcji
dóbr materialnych, ale teŜ z produkcji, transformacji i wykorzystania wiedzy. Szczególnie w kontekście rosnącej roli odgrywanej przez sektor usług w działalności gospodarczej, wiedza posiada
podstawowe i strategiczne znaczenie”. Patrz: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013, Warszawa 28 lipca 2006, www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/ A314C431-A988-4D0D-B17B-1437C4A37E9D/21825/POIG2007201328lipcabr8.pdf z dnia 16 listopada
2006 r., s. 7. Por.: Strategia zwiększenia….
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1,95% do 3% PKB. W celu racjonalnego wydatkowania zwiększonych funduszy
na badania, zunifikowano kryteria ich przyznawania, koncentrując wysiłki
na wzmacnianiu powiązań między sferą badawczą a przemysłową, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Polityka taka oznaczała
powstanie Europejskiej Przestrzeni Badawczej, do której postanowiono włączyć
takŜe kraje kandydujące do Unii.
Faza trzecia, od 2002 r., to etap pogłębiania integracji badań naukowych
i tworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), na podstawie koncepcji
przyjętej na posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000 r.; jej istotą
jest utworzenie europejskiej przestrzeni wolnej wymiany naukowo-badawczej,
a głównymi instrumentami są zmodernizowane programy ramowe. Dalsze wyzwania stawiane w Europie przed działalnością naukową i badawczo-rozwojową
prowadziły do formułowania niezwykle ambitnych celów. Tu zwrócić uwagę
trzeba zwłaszcza na 6. Program Ramowy Badań i Rozwoju Technicznego, który
sprzyjać miał wykorzystaniu europejskich sieci badawczo-naukowych do realizacji Strategii Lizbońskiej. Program ten miał zrealizować ów cel przez wkład
do Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Na szczycie Rady Europejskiej w Barcelonie w 2002 r. sformułowano cel zwiększenia do roku 2010 intensywności
badawczo-rozwojowej w UE z 1,9% do 3,0% PKB, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału inwestycji sektora prywatnego z 55% do 67%26. W czerwcu 2003 r.
Komisja Europejska opublikowała dokument pt.: „Inwestycje w badania: plan
działań dla Europy” precyzujący sposób dojścia do poziomu nakładów na B+R
równego 3% PKB. Aby osiągnąć ten cel, naleŜało stworzyć narodowe strategie
wzrostu nakładów na B+R, a takŜe wprowadzić metody i instrumenty wspierające rozwój potencjału badawczo-rozwojowego, realizację polityki innowacyjnej
i polityki budowania społeczeństwa informacyjnego, z uwzględnieniem krajowych
– spójnych z politykami UE – priorytetów polityki naukowej, naukowo-technicznej i regionalnej27. W dokumencie tym wskazano na konieczność uzyskania
równowagi między finansowaniem ze źródeł publicznych na szczeblu krajowym
i unijnym do 2010 r.
Podstawy polityki Unii Europejskiej w zakresie badań i rozwoju technologicznego są zawarte – choć w róŜnym stopniu – w tytule XVIII trzeciej części TWE,
która obejmuje 11 artykułów – od 163 do 173.
Art. 163 TWE wskazuje, Ŝe WE ma na celu wzmacnianie podstaw naukowych
i technologicznych przemysłu WE i sprzyjanie zwiększaniu jego międzynarodowej konkurencyjności, przy jednoczesnym promowaniu działalności badawczej
uznanej za niezbędną na mocy innych rozdziałów niniejszego Traktatu.
Art. 164 TWE wymienia działania WE w zakresie badań i rozwoju technologicznego, które obejmują:
26
27
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– wykonywanie programów badań, rozwoju technologicznego i pokazowych,
wraz z promowaniem współpracy z przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi
i uniwersytetami oraz między nimi,
– popieranie współpracy w dziedzinie wspólnotowych badań, rozwoju technologicznego i pokazów z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi,
– upowszechnianie i optymalizację wyników działań w dziedzinie wspólnotowych badań, rozwoju technologicznego i pokazów,
– stymulowania kształcenia i mobilności naukowców w WE.
Na ich mocy Unia wspiera przedsiębiorstwa oraz ośrodki badawcze i uniwersytety w pracach badawczych i rozwoju technologicznym oraz podnoszeniu
jakości; stara się takŜe koordynować działania państw członkowskich, proponując instrumenty wspomagające rozwój i innowacyjność.
Podstawowym celem polityki naukowej Unii jest obecnie wzmocnienie naukowej i technologicznej bazy europejskiej, w celu uzyskania lepszej pozycji
na arenie międzynarodowej. Ma być on osiągnięty przez wzrost aktywności
naukowej, wzrost inwestycji, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, wzmocnienie infrastruktury naukowej oraz rozwój kadry naukowej.
Podstawowym instrumentem realizacji polityki w zakresie badań i rozwoju technologicznego są środki kierowane z budŜetu wspólnotowego do róŜnych instytucji, w tym do instytucji naukowych, czy naukowo-dydaktycznych w państwach
członkowskich (są to pośrednie środki wsparcia) lub do Wspólnego Centrum
Badawczego (są to bezpośrednie środki wsparcia).
Najbardziej znanym elementem wspólnego instrumentarium prawnego, dotyczącego badań i rozwoju, są wieloletnie programy ramowe. Zgodnie z art. 166 TWE
programy są uchwalane przez procedurę współdecydowania przez Parlament
i Radę, po konsultacjach z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Program ramowy ustala naukowe i technologiczne cele, które mają być osiągnięte przez działania wymienione w art. 164 oraz priorytety, które się z nimi
wiąŜą, wskazuje ogólne kierunki tych działań i ustala ogólną maksymalną kwotę
oraz szczegółowe zasady współuczestnictwa finansowego WE w programie ramowym, jak i odpowiednie udziały w kaŜdym z przewidzianych działań28.
Program ramowy, zgodnie z art. 166 ust. 3 TWE, jest następnie urzeczywistniany przez programy szczegółowe, określające zasady, czas i środki do jego
realizacji. Po podstawach prawnych wsparcia finansowego badań, drugim najistotniejszym elementem traktatowych regulacji dotyczących polityki badawczo-rozwojowej jest obowiązek koordynacji działań.
Badania dofinansowane przez Wspólnotę są najbardziej typową formą współpracy z punktu widzenia zasad ich finansowania. Komisja ponosi z reguły
do 50% kosztów projektu, a resztę finansują jednostki w nim uczestniczące –
uczelnie wyŜsze, przedsiębiorstwa oraz jednostki badawcze, państwowe i prywatne, państw członkowskich. Wspólnota prowadzi takŜe własne badania, realizowane
28
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w jednym z instytutów Wspólnego Centrum Badawczego, które obejmuje osiem
instytutów, usytuowanych w pięciu miejscach: Iskra we Włoszech, Gees
w Belgii, Karlsruhe w Niemczech, Petent w Holandii oraz Sewilla w Hiszpanii.
Centra te realizują równieŜ projekty na zlecenie zewnętrznych klientów29.
Za koordynację działań podejmowanych w ramach wspólnej polityki badań
naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji odpowiada Dyrekcja Generalna Badań Naukowych, której podstawowymi zadaniami są, oprócz wdraŜania
koncepcji budowy Europejskiej Przestrzeni Badawczej, równieŜ wspieranie polityki UE w takich dziedzinach, jak ochrona środowiska, czy rozwój regionalny,
uświadamianie roli nauki w Ŝyciu współczesnego społeczeństwa i inicjowaniu społecznej debaty wokół zagadnień związanych z badaniami na poziomie europejskim30.

3. Wyzwania przed polityką B+R w Polsce
Polska w całym okresie transformacji ustrojowej była krajem o niskim poziomie aktywności w dziedzinie badań i rozwoju, choć – juŜ jako kraj kandydujący
do Unii Europejskiej – została włączona w wypełnianie postanowień Strategii
Lizbońskiej w marcu 2002 r. w Barcelonie; stając się członkiem Unii Europejskiej, została równieŜ zobowiązana do wykonania zadań postawionych przez
Strategię31.
Realizacja celów Strategii Lizbońskiej koncentrowała sie na podejmowaniu
działań w czterech kluczowych obszarach:
– innowacyjności, czyli gospodarce opartej na wiedzy,
– liberalizacji rynków telekomunikacji, energii, transportu oraz rynków finansowych,
– przedsiębiorczości,
– spójności społecznej32.
Wszelkie działania wymagały odpowiedniego współudziału sfery badań
i rozwoju.
W Narodowym Planie Rozwoju przyjętym przez Radę Ministrów w lutym
2003 r. załoŜono, Ŝe do 2006 r. nakłady na B+R wzrosną do 1,5% PKB. Natomiast
w przyjętych przez Radę Ministrów i wynegocjowanych z Komisją Europejską
„Podstawach Wsparcia Wspólnoty. Promowanie rozwoju gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia” prognozowano wzrost udziału
nakładów na B+R w PKB do 1,5% w 2008 r., co oznacza, Ŝe wzrost nakładów
29
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na B+R, nawet przy maksymalnym wykorzystaniu moŜliwości związanych
z funduszami strukturalnymi, był dalece niewystarczający i konieczne było zwiększenie krajowych wydatków na B+R, tak, by moŜliwe było osiągnięcie poziomu
3% PKB w 2010 r. Ponadto, dla realizacji wymienionego celu niezbędne było
dobre wykorzystanie funduszy strukturalnych, które wesprą rozwój przedsiębiorczości przez wzmocnienie powiązań między sektorem B+R a przedsiębiorstwami, zwiększenie sprawności wdraŜania i komercjalizacji wyników badań
i szybszy transfer technologii. Działania te, wsparte restrukturyzacją jednostek
badawczo-rozwojowych, planowanym wdroŜeniem nowych instrumentów prawnofinansowych i organizacyjnych, miały zwiększać udział przedsiębiorstw innowacyjnych w gospodarce, a w konsekwencji wzrost pozabudŜetowych nakładów
na B+R33.
Sam jednak wzrost nakładów na działalność badawczą i rozwojową nie był
z pewnością wystarczający do osiągnięcia celu Strategii Lizbońskiej. Konieczną
była bowiem takŜe zmiana alokacji tych środków i działania zmierzające do restrukturyzacji zaplecza B+R, aby jego funkcjonowanie było lepiej dostosowane
do potrzeb gospodarki, jak i reforma systemu finansowania badań naukowych,
ukierunkowana m.in. na zwiększenie powiązań sfery B+R z gospodarką, co przyspieszałoby wzrost jej innowacyjności.
Rezultatem podjętych działań w perspektywie długookresowej miało być m.in.:
– przyspieszenie rozwoju gospodarczego kraju mierzonego wzrostem PKB,
– wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki w stosunku do gospodarek
europejskich,
– rozwój sektorów gospodarki opartej na wiedzy34.
Jednocześnie, zgodnie ze strategią gospodarczą Rządu, badania naukowe,
a takŜe prace rozwojowe, dofinansowywane z budŜetu, musiałyby w większym
stopniu słuŜyć przyspieszeniu rozwoju gospodarczego.
DuŜy potencjał naukowy, jakim nadal dysponuje Polska, przy utrzymujących
się nikłych nakładach na naukę, na poziomie 0,65% PKB, oraz stałym ograniczeniu dotacji na badania przez budŜet oznacza, jak wielkiego znaczenia nabiera
tworzenie takich instrumentów finansowo-ekonomicznych, które zachęcałyby
do inwestowania w naukę. Wewnątrzkrajowa dyskusja na temat reformy systemu
organizacji i finansowania nauki wskazała na konieczność podniesienia w ciągu
najbliŜszych lat wydatków na naukę niemal pięciokrotnie, przy czym około 70%
środków powinno pochodzić spoza budŜetu państwa.
Uznanie gospodarki opartej na wiedzy i rozwoju, czyli gospodarki innowacyjnej, za kluczowy czynnik rozwoju kraju wymaga zarówno odpowiedniego
poziomu, jak i struktury nakładów budŜetowych oraz pozabudŜetowych, pochodzących z samych przedsiębiorstw, co powinno znajdować wyraz w wyŜszym
poziomie i większej skali wzrostu nakładów na sferę B+R w relacji do tempa
33
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wzrostu PKB. Tymczasem w Polsce wysokość nakładów na B+R zarówno
łącznie publicznych i prywatnych, jak teŜ wielkość nakładów przedsiębiorstw
na innowacje, kształtują się znacznie poniŜej średniej dla UE-27. Zwłaszcza publiczne nakłady na B+R w Polsce spadły w okresie poakcesyjnym, kształtując się
na poziomie drastycznie niŜszym niŜ w UE.
Po akcesji Polski do Unii Europejskiej kraj nasz został włączony w realizację
postanowień Strategii Lizbońskiej, dotyczących m.in. innowacyjności gospodarki35, czego wyrazem stały się dokumenty programowe, obejmujące krajowe
programy reform i strategie innowacyjności. W systemie promowania innowacyjności gospodarki istotną rolę przypisano ministrom właściwym do spraw
gospodarki i nauki, w efekcie czego podjęte przez nich inicjatywy doprowadziły
m.in. do przeprowadzenia reformy systemu finansowania nauki36, powołania
Krajowego Funduszu Kapitałowego37, czy wprowadzenia, ustawą o wybranych
formach wspierania działalności innowacyjnej38, nowych instrumentów, jak kredyty
technologiczne, zachęty podatkowe, system programów operacyjnych, tak istotnych
ze względu na moŜliwość pozyskania środków z UE.
Mimo ambitnych planów i znaczącego jeszcze potencjału naukowo-badawczego innowacyjność polskiej gospodarki, w tym sektora przedsiębiorstw przemysłowych jest wciąŜ stosunkowo niska, co wyraŜa się jednym z najniŜszych
wskaźników innowacyjności w UE. TakŜe po akcesji do UE poziom innowacyjności polskiej gospodarki pozostawał bardzo niski – w 2007 r. wyniósł zaledwie
0,24 i był o prawie połowę niŜszy, niŜ średnia UE sięgająca 0,46. W efekcie
w rankingu innowacyjności Summary Innovation Index 2007 Polska zajęła jedno
z ostatnich miejsc, gdyŜ tylko 20% innowacyjnych rozwiązań powstaje w wyniku
działalności badawczo-rozwojowej, a pozostałe 80% pochodzi z zewnątrz39.
Niskie są jednak przede wszystkim nakłady przedsiębiorstw na działalność
badawczo-rozwojową, które w 2008 r. wyniosły zaledwie 0,18% PKB, przy
średniej dla UE 1,17% PKB. W krajach rozwiniętych podstawowymi podmiotami
finansującymi działalność naukowo-badawczą i rozwojową są przede wszystkim
przedsiębiorstwa. Prace badawczo-rozwojowe są dominującym rodzajem badań,
a ich implementacja ma istotne znaczenie dla podnoszenia konkurencyjności
gospodarek. W Polsce tymczasem takŜe wskaźnik wydatków przedsiębiorstw
na innowacje, liczony jako odsetek ich obrotów, sytuuje się znacznie poniŜej
średniej UE-27, wynoszącej 1,87%, gdy w Polsce zaledwie 1,56%. Po części
tylko moŜe to być uzasadnione większym dotychczas naciskiem, połoŜonym
35

B. Marciniec, Integracja Polski z Unią Europejską jako milowy krok w innowacyjną przyszłość,
ekspertyza opracowana na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008, s. 5.
36
Ustawa z 8 października 2004 r o zasadach finansowania nauki, Dz.U. nr 238, poz. 2390.
37
Ustawa z 4 marca 2008 r o Krajowym Funduszu Kapitałowym, Dz.U. nr 57, poz. 491.
38
Ustawa z 29 lipca 2005 r o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Dz.U.
nr 179, poz. 1484.
39
W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE,
Warszawa 2007, s. 67.
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na procesy restrukturyzacji i tworzenia nowych przedsiębiorstw, niŜ na rozwój
ich zaplecza naukowego i wdraŜanie nowych technologii40.
Występujący w Polsce dominujący udział środków budŜetowych w finansowaniu sfery B+R stanowi cechę charakterystyczną krajów słabiej rozwiniętych,
gdy to przedsiębiorstwa powinny wydawać co najmniej 2-3 razy więcej środków
na badania, w stosunku do nakładów pochodzących z budŜetu41. Zaznacza się
więc u nas w kraju wyraźna asymetria między finansowaniem B+R ze środków
budŜetowych i pozabudŜetowych na rzecz budŜetowych, przy czym jedne i drugie
są nadzwyczaj niskie, co jest dowodem naszego zapóźnienia technologicznego
i rozwojowego. Eksperci UE i OECD wskazują na optymalną proporcję nakładów 35% publicznych do 65% prywatnych. Nakłady na działalność B+R winny
być w większym stopniu finansowane ze środków pozabudŜetowych, przez same
przedsiębiorstwa, poniewaŜ jeśli ich udział jest mniejszy, niŜ owe 65%, to ich
globalna efektywność jest znacznie mniejsza, co oczywiście nie oznacza, Ŝe wydatki na B+R nie powinny być finansowane ze środków publicznych.
Oczywiście nie od samych wydatków zaleŜy wzrost innowacyjności gospodarki, ale takŜe od sposobu wykorzystania efektów prac badawczo-rozwojowych;
istotna jest ich odpowiednia struktura, a przede wszystkim efektywność wydatków na B+R, nie zaś tylko sama ich wielkość. Szansą na wzrost innowacyjności
polskiej gospodarki jest wobec tego nie tyle wzrost nakładów na krajowe badania
i rozwój, lecz ich ukierunkowanie na przyspieszenie absorpcji technologii42.
W Polsce występuje takŜe niekorzystna struktura rodzajowa prowadzonych
prac badawczo-rozwojowych, gdyŜ dominują badania podstawowe, prace teoretyczne i eksperymentalne, które nie są związane bezpośrednio z uzyskaniem
konkretnych zastosowań praktycznych43, gdy w krajach rozwiniętych dominującymi elementami nakładów na działalność B+R są nakłady na prace rozwojowe oraz badania stosowane44.
W Polsce moŜna wyodrębnić trzy rodzaje instytucji parających się sferą badawczo-rozwojową, nauką i badaniami naukowymi: jednostki Polskiej Akademii
Nauk, szkoły wyŜsze i jednostki badawczo-rozwojowe (JBR), zwłaszcza resortowe, podporządkowane organom ministerialnym; prywatne placówki są nieliczne. Szkoły wyŜsze, choć wiodą prym w liczbie recenzowanych publikacji,
40

Czy warto inwestować w innowacje? Analiza sektora badawczo-rozwojowego w Polsce,
opr. KPMG, Warszawa 2009. Por.: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw
w Polsce w latach 2006-2007, opr. PARP, Warszawa 2008.
41
W. Janasz, K. Kozioł, op. cit., s. 72.
42
Szerzej na ten temat: L. Zienkowski, Czy polska polityka makroekonomiczna zawiera paradygmat wzrostu innowacyjności gospodarki?, w: Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności
gospodarki, red. E. Okoń-Horodyńska, Wyd. PTE, Warszawa 2004.
43
A. Strychalska-Rudzewicz, Bariery funkcjonowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy,
w: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi
konkurencyjnej, red. H. Adamkiewicz-Drwiłło,WN PWN,Warszawa 2007, s. 33.
44
M. Górzyński, R. Woodward, M. Jakubiak, op. cit., s. 135.
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monografii i podręczników oraz w zatrudnianiu osób ze stopniami i tytułami naukowymi, nie dominują w sferze aplikacji osiągnięć nauki. Jednostki badawczo-rozwojowe bowiem wyróŜniają się wysoką aktywnością w opracowywaniu systemów jakości, akredytacją laboratoriów, udziałem w programach ramowych
Unii Europejskiej, opatentowanymi wynalazkami, uzyskiwanymi prawami ochronnymi na wzory uŜytkowe i najwyŜszymi wskaźnikami praktycznego wykorzystania wyników badań i prac rozwojowych.
WiąŜe się z tym tradycyjny, jednokierunkowy sposób przekazywania wiedzy
technologicznej, z przewagą mechanizmu pchania innowacji do przedsiębiorstw,
bez uruchamiania mechanizmu ich ssania przez przedsiębiorców.
Programy badawcze jednostek B+R są w niewielkim tylko stopniu skierowane na tworzenie praktycznych rozwiązań45. Państwowe jednostki naukowo-badawcze nie poszukują nowych moŜliwości rozwoju przez współpracę z firmami z sektora MSP, a sami przedsiębiorcy z tego sektora nie wykazują zainteresowania ofertą jednostek badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych,
nie są teŜ chętne do podejmowania wspólnych działań w poszczególnych branŜach, by razem gromadzić środki na finansowanie współpracy z jednostkami
badawczo-rozwojowymi.
Tymczasem powinno nastąpić silniejsze sprzęŜenie między badaniami naukowymi i gospodarką46, a polityka gospodarcza państwa winna stwarzać dogodne
warunki do rozwoju badań naukowych oraz wdroŜeń, jak teŜ wspomagać przedsiębiorczość innowacyjną, przy czym większe środki powinny być przeznaczane
na badania stosowane i rozwojowo-wdroŜeniowe47.
Wśród przyczyn, nikłych efektów wdraŜania i funkcjonowania gospodarki
opartej na wiedzy w Polsce, poczesne miejsce zajmują brak widocznych zachęt
ze strony państwa, pobudzających finansowanie innowacji przez przedsiębiorstwa.
Wstąpienie Polski do UE i idący za tym wzrost świadomości znaczenia innowacyjności jako głównego źródła budowania konkurencyjności polskiej gospodarki
i przedsiębiorstw, stopniowo przekładają się na większe moŜliwości pozyskiwania
środków zewnętrznych na ten cel – w Polsce dostępnymi stały się róŜne instrumenty bezpośredniego wsparcia finansowego przedsiębiorców w zakresie badań
i inwestycji, wsparcia instytucji otoczenia biznesu, a takŜe rozliczne instytucje,
wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa.
W praktyce, by sektor B+R działał właściwie, konieczne jest nie tylko jak
najpełniejsze wykorzystanie potencjału wszystkich typów jednostek, ale takŜe
45

A. Sosnowska, K. Poznańska, S. Łobesko, K. Chinowska, Systemy wspierania innowacji
i transferu technologii w krajach UE i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2003,
s. 48 i n.
46
A. Matczewski, Popyt i podaŜ polskiego systemu innowacji a szanse podnoszenia poziomu
innowacyjności gospodarki i budowania gospodarki opartej na wiedzy, w: Rola polskiej nauki…,
s. 236.
47
M. Górzyński, R. Woodward, M. Jakubiak, op. cit., s. 135.

76

Joanna Nowicka, Robert Krzemień

ukierunkowanie ich działań, wyznaczone przez strategiczne cele polskiej polityki społeczno-gospodarczej.
W obecnych warunkach otoczenia instytucjonalno-prawnego w Polsce niemoŜliwe jest wdroŜenie i funkcjonowanie gospodarki opartej na wiedzy48, co wynika
z niekorzystnej struktury wydatków na działalność badawczo-rozwojową,
zwłaszcza z przewagi sektora publicznego w wydatkach na B+R nad wydatkami
sektora prywatnego i z przewagi badań podstawowych nad badaniami rozwojowymi i stosowanymi, a takŜe z ogólnie niskich wydatków na B+R na mieszkańca,
czy niewłaściwego modelu innowacji w Polsce, wynikającego z braku mechanizmu ssania ze strony przedsiębiorstw, braku widocznych zachęt ze strony państwa
pobudzających finansowanie innowacji przez przedsiębiorstwa oraz wewnętrznych barier innowacyjności polskich przedsiębiorstw49.
Uwzględniając specyficzną sytuację Polski oraz priorytety badawcze Unii
Europejskiej, celowe jest skoncentrowanie badań na wybranych strategicznych
obszarach tematycznych50.
Przyjęte priorytety badań, wsparte znaczącym strumieniem środków finansowych, winny zwiększyć efektywność badań oraz realizację celów stawianych
przed nauką polską, a w szczególności:
– zwiększenie innowacyjności i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki,
– wspieranie dziedzin nauki, w których Polska posiada silną pozycję międzynarodową,
– powiązanie nauki polskiej z nauką międzynarodową, w szczególności
z nauką europejską,
– wzmocnienie edukacyjnych efektów badań,
– wspieranie programów badań multidyscyplinarnych i transdyscyplinarnych,
ukierunkowanych na cele strategiczne51.
Dziś tylko kraje o wysokim potencjale innowacyjnym, odpowiednio finansowanych, znaczących i właściwie ukierunkowanych pracach badawczo-rozwojowych, są w stanie uzyskać trwałą międzynarodową przewagę konkurencyjną.
Próby budowania konkurencyjności polskiej gospodarki wyłącznie w oparciu
o tradycyjne przewagi kosztowe i jakościowe, przy nikłym udziale własnego
wkładu myśli naukowo-technicznej, bez zaangaŜowania właściwie rozumianego
kapitału ludzkiego, zwłaszcza kapitału intelektualnego, mogą z pewnością zapewnić przejściowy sukces – widać to dziś, w okresie osłabienia tempa wzrostu
światowej gospodarki. Nie są to jednak przewagi dające potencjał trwałego,
stabilnego wzrostu i rozwoju w coraz bardziej zmiennym otoczeniu globalnym.
48

A. Strychalska-Rudzewicz, op. cit., s. 32.
R. Woodward, Krajowy sektor badawczo – rozwojowy: analiza, ocena, proponowane kierunki
restrukturyzacji, „Zeszyty Naukowe Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych” 2004, nr 2.
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Proponowane kierunki rozwoju nauki i technologii w Polsce do 2013 roku, Ministerstwo
Nauki i Informatyzacji – Komitet Badań Naukowych, kwiecień 2004, Warszawa 2004.
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4. Podsumowanie – wnioski
Jedyną skuteczną strategią zmniejszania dystansu rozwojowego Polski wobec
UE jest oparcie rozwoju ekonomicznego na fundamentach gospodarki opartej
na wiedzy. W innym wypadku nastąpi z pewnością dalsze narastanie luki technologicznej i utrata dotychczasowej – i tak zbyt słabej – pozycji konkurencyjnej.
Jednym z najwaŜniejszych czynników poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki, a tym samym pozycji naszego kraju w Europie i świecie, jest poprawa
poziomu innowacyjności. Z tego punktu widzenia równie waŜne, jak wypracowanie długofalowej strategii rozwoju nauki i techniki jest wytworzenie dobrego
klimatu dla innowacji.
Działań ku temu zmierzających nie moŜemy odkładać wciąŜ na później,
nie moŜemy ciągle realizować wzrostu przez wykorzystanie samych czynników
tradycyjnych (ziemia, praca, kapitał), prostych rezerw i najbardziej podstawowych
czynników przewagi konkurencyjnej. Dzisiaj innowacyjność w gospodarce jest
koniecznością – jeŜeli chcemy zwiększyć tempo rozwoju naszej gospodarki,
a przez to zmniejszać dystans i lukę technologiczną, jakie dzielą nas od państw
wyŜej rozwiniętych, musimy włoŜyć znacznie większy wysiłek w tworzenie
odpowiedniego potencjału innowacyjnego, wspierającego naszą gospodarkę52.
Realizacja załoŜeń Strategii Lizbońskiej, a zwłaszcza zwiększenie nakładów
na działalność B+R do 3% PKB w 2010 r., miało być – z perspektywy polskiego,
stagnacyjnego budŜetu nauki w okresie przed akcesją do UE – jednym z najwaŜniejszych zadań prorozwojowych, choć jednocześnie zadaniem nader trudnym.
Oznaczało to bowiem konieczność prawie trzykrotnego wzrostu nakładów na B+R
z budŜetu państwa i około siedmiokrotnego ze środków pozabudŜetowych.
Szczególnie trudnym i – jak się okazało niemoŜliwym – było osiągniecie celu
„Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006”, tj. zwiększenie finansowania
działalności naukowej i badawczo-rozwojowej z poziomu poniŜej 1% PKB
do 1,50% PKB juŜ w 2006 r.53
Istotne znaczenie dla rzeczywistej realizacji priorytetów, określonych w Strategii Lizbońskiej, nawet w znacznie wydłuŜonej perspektywie czasowej, będzie
więc miało podjęcie radykalnych działań zmierzających do silnego wspierania
przedsiębiorców i stosowania zachęt w postaci wsparcia instytucjonalnego, podatkowego i kapitałowego, w celu zwiększenia udziału sektora prywatnego w kosztach
badań naukowych i prac rozwojowych. W sytuacji nasilonego kryzysu gospodarczego nie wydaje się to moŜliwe do realizacji.
52
S. Ciok, Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej,
w: Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim
w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji, wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2009, s. 140.
53
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Wzrost nakładów na działalność B+R powinien uzyskać jednoczesne wsparcie
ukierunkowane na zwiększenie powiązania sfery B+R z gospodarką, m.in. przez
reformę systemu finansowania nauki w Polsce i restrukturyzację zaplecza B+R.
SłuŜyć temu miała ustawa o finansowaniu nauki i prace nad restrukturyzacją
jednostek badawczo-rozwojowych oraz opracowywana przez MGPiPS ustawa
o wspieraniu działalności innowacyjnej.
Rząd powinien nałoŜyć realistyczne cele strategiczne, ale teŜ być odpowiedzialnym za ich konsekwentną realizację. BieŜąca polityka badawczo-rozwojowa i naukowo-techniczna musi bowiem wynikać z przyjętej strategii. Państwo
powinno prowadzić taką politykę, która będzie stymulować: z jednej strony
popyt przedsiębiorstw na B+R, a z drugiej – podaŜ nowych rozwiązań naukowo-technicznych, oferowana przez placówki B+R.
Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) determinuje innowacyjność, jest
kluczowym czynnikiem decydującym o poziomie konkurencyjności i rozwoju
współczesnej gospodarki54. Integralnym zadaniem państwa jest przede wszystkim
stwarzanie korzystnych warunków dla rozwoju innowacyjności, tj. prowadzenie
odpowiedniej polityki innowacyjnej. PoniewaŜ naleŜymy do państw o niskim
poziomie innowacyjności gospodarki, ingerencja państwa musi odgrywać tutaj
znaczącą rolę, na przykład przez dalsze wsparcie wszystkich segmentów Narodowego Systemu Innowacji. Dopiero po odpowiednim przejęciu przez mechanizmy rynkowe procesu innowacji, rola Państwa moŜe zostać ograniczana
do funkcji regulatora. Nakłady budŜetowe powinny szybko i zdecydowanie
wzrosnąć, ale pod warunkiem, Ŝe wydatki sektora prywatnego na badania
naukowe będą rosnąć jeszcze szybciej.
Wykorzystanie kaŜdego z tych źródeł wymaga działań ze strony państwa,
lecz podstawową metodą przeciwdziałania realnemu spadkowi nakładów na badania i rozwój musi być aktywizacja działalności badawczej i innowacyjnej samych
przedsiębiorstw; motorem postępu technicznego w rozwiniętej gospodarce rynkowej nie moŜe być wyłącznie naukowiec, ale zorientowany na innowacje przedsiębiorca; on teŜ musi być głównym obiektem polityki naukowo-technicznej.
Sektor nauki natomiast naleŜy sprowadzić do roli elementu rynkowego otoczenia
dla przedsiębiorcy-innowatora. Skala interwencji państwa w sferze nauki i techniki powinna więc maleć wraz z umacnianiem się mechanizmów rynkowych
i rosnącą rolą sektora prywatnego w wydatkach na badania i rozwój. Programy
publiczne powinny być tak formułowane, by zachęcać przedsiębiorców do prorozwojowych inwestycji55.
Realizacja polityki innowacyjnej musi prowadzić do coraz bardziej efektywnego krajowego systemu innowacyjnego i do zmiany jego charakteru, polegającego na zwiększeniu roli regionalnych systemów innowacji. Polityka innowacyjna
54

A. Matras-Bolibok, Potencjał badawczo-rozwojowy a konkurencyjność regionu, „Roczniki
Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2008, t. X, z. 2, s. 174.
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na szczeblu regionalnym jest bowiem uznawana za bardziej skuteczną – to na
szczeblu regionalnym zachodzi znaczna część interakcji pomiędzy przedsiębiorstwami a sferą B+R, ze względu na ich bliskość i zaufanie do kontrahenta.
A poniewaŜ polityka innowacyjna moŜe być bardziej efektywnie i skutecznie realizowana na szczeblu regionu, to – zgodnie z zasadą subsydiarności – powinno
następować stopniowe przesuwanie działań w tym zakresie z poziomu kraju
na szczebel regionalny56.
Tylko bowiem wdroŜenie systemowych rozwiązań moŜe pozwolić Polsce
na przyspieszenie rozwoju gospodarczego, wzrost międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, a w dalszej perspektywie na zbudowanie gospodarki opartej
na wiedzy. W niezmiernie trudnej sytuacji polskich finansów publicznych pod
znakiem zapytania staje jednak moŜliwość radykalnych zmian w procesie budowy
podstaw prawdziwej polityki badawczo-rozwojowej, opartej na kapitale intelektualnym i solidnych fundamentach finansowych.
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Podatek od czynności cywilnoprawnych
jako instrument zasilania finansowego
samorządu gminnego

Streszczenie. Przedmiotem artykułu jest podatek od czynności cywilnoprawnych
w Polsce. Artykuł ma charakter interdyscyplinarny i łączy, konieczne w badaniach
podatkowych, aspekty prawne i ekonomiczne. Został napisany z myślą zarówno
o potrzebach nauki, jak i praktyki podatkowej. Dotyczy stanu prawnego obowiązującego
w roku 2010. Dane statystyczne zaczerpnięte ze strony internetowej Głównego Urzędu
Statystycznego, Sprawozdań z wykonania budŜetu państwa oraz Sprawozdań z wykonania budŜetów samorządu terytorialnego Ministra Finansów obejmują lata 2004-2009.
Szczegółowa analiza podatku w aspekcie ustrojowym, prawnym i ekonomicznym
pozwoliła zidentyfikować zalety i wady przyjętych rozwiązań z punktu widzenia wyboru
podatku od czynności cywilnoprawnych jako instrumentu zasilania finansowego samorządu gminnego w Polsce.
Głównym problemem badawczym jest próba odpowiedzi na pytanie: czy podatek
od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowo skonstruowanym instrumentem zasilania
finansowego samorządu gminnego oraz, czy i jakie moŜliwości poprawy przyjętych
rozwiązań w tym zakresie moŜna wskazać. Wnioski z analizy zawarto w Podsumowaniu.
Słowa kluczowe: podatek od czynności cywilnoprawnych, finanse samorządu terytorialnego, dochody samorządu gminnego, dochody własne gminy, podatki lokalne,
reforma systemu podatkowego
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1. Wstęp
Reaktywowany w Polsce, w 1990 r., samorząd terytorialny został ustawowo
zobligowany do wykonywania części zadań publicznych we własnym imieniu
i na własną odpowiedzialność. Właściwe wykonanie zadań determinuje poprawnie skonstruowany system dochodów publicznych, słuŜący realizacji wydatków
przeznaczanych na realizację zadań, co z kolei warunkuje rzeczywistą odpowiedzialność za wykonanie zadań.
Ramy prawne finansów samorządu gminnego określa Konstytucja RP, która
wraz z zasadą decentralizacji finansów, wyraŜoną jako konieczność zapewnienia
organom samorządu odpowiednich środków finansowych, zastrzega takŜe adekwatny do zadań podział środków między państwo a samorządy. Szczegółowy
katalog źródeł dochodów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego
w Polsce, wraz z zasadami ich gromadzenia, określa ustawa z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego1. Dochodami jednostek
samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje
celowe z budŜetu państwa. Źródłami dochodów własnych gminy są wpływy
z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,
dochodowego od osób fizycznych – opłacanego w formie karty podatkowej,
od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych. Są nimi takŜe wpływy
z opłat publicznych2, majątku gminy, kar, spadków, darowizn i inne, o mniejszym
znaczeniu fiskalnym oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.
Organy gminy nie mają moŜliwości wprowadzania podatków według uznania
i potrzeb finansowych wspólnoty lokalnej, a władztwo podatkowe samorządu
gminnego zostało ograniczone ustawowo do prawa kształtowania nielicznych
elementów prawnej konstrukcji wymienionych podatków. Dochody własne
nie gwarantują tym samym wystarczających środków na niezbędne wydatki
i dlatego przepisy przewidują dotowanie i subwencjonowanie działalności samorządów środkami z budŜetu państwa. Przyjęcie w regulacjach prawnych wyłącznie
częściowego usamodzielnienia finansowego samorządów uzasadnia się przede
wszystkim zróŜnicowanym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych gmin, a tym samym niejednolitymi moŜliwościami realizacji przydzielonych zadań z dochodów własnych, wobec konieczności porównywalnego poziomu zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie dóbr publicznych i społecznych dostarczanych przez samorząd na terenie całego kraju.
W trwającej dyskusji nad poprawą systemu finansowania samorządu terytorialnego szczególne kontrowersje budzi nierozwiązany przez naukę problem
1

T.j. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 526 z późn. zm.
Podatkom i opłatom stanowiącym dochody własne gmin nadawane jest z reguły wspólne miano
podatków i opłat lokalnych lub podatków samorządowych.
2
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podziału podatków między państwo a samorząd, który powinien w miarę
precyzyjnie nawiązywać do kosztów wykonywanych zadań. Nie istnieje jednak
uniwersalny, ekonomicznie uzasadniony i powszechnie zalecany system zasilania finansowego samorządu z podatków, lecz wiele rozwiązań, między którymi
istnieje moŜliwość wyboru. Wybór ten zaleŜy z jednej strony od preferencji
decydentów gospodarczych, z drugiej – od przyjętych rozwiązań prawnych
i ma w praktyce charakter kompromisowy.
Prace naukowe dotyczące podatków lokalnych koncentrują się z reguły
na ich prawnej konstrukcji, zdecydowanie rzadziej poruszają ekonomiczne aspekty
opodatkowania. Dyskusja ma zazwyczaj charakter ogólny i dotyczy stabilności
przepisów podatkowych, stawek podatkowych, ulg podatkowych, stopnia skomplikowania formularzy podatkowych czy uciąŜliwości kontroli podatkowych3.
Efektywność systemu podatkowego zapewnia jednak nie tylko prawidłowa
konstrukcja kaŜdego z podatków z osobna, ale takŜe poprawnie ukształtowane
relacje między wszystkimi podatkami tworzącymi system oraz właściwy sposób
ich poboru. W regulacjach podatkowych powinno się takŜe uwzględniać ukształtowane historycznie zasady podatkowe, których interpretacja nawiązywała juŜ
od staroŜytności do etapu rozwoju społeczno-gospodarczego, doświadczeń,
potrzeb publicznych oraz rozwoju nauki.
W niniejszym artykule szczegółowej analizie prawno-ekonomicznej poddano
podatek od czynności cywilnoprawnych. Prezentacja podatku w aspekcie ustrojowym, prawnym i ekonomicznym pozwoliła zidentyfikować zalety i wady
przyjętych rozwiązań, z punktu widzenia wyboru podatku od czynności cywilnoprawnych jako instrumentu zasilania finansowego samorządu gminnego w Polsce.
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia podatku od czynności cywilnoprawnych jako źródła dochodów budŜetów gmin w Polsce oraz wskazanie
dyskusyjnych kwestii związanych z konstrukcją prawną analizowanej daniny
publicznej. Artykuł zawiera takŜe próbę odpowiedzi na pytanie: czy podatek
od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowo skonstruowanym instrumentem
zasilania samorządu gminy oraz, czy i jakie moŜliwości poprawy przyjętych
rozwiązań w tym zakresie moŜna wskazać.
Opracowanie ma charakter interdyscyplinarny i łączy – konieczne w badaniach
podatkowych – aspekty prawne i ekonomiczne. Dotyczy stanu prawnego obowiązującego w roku 2010. Dane statystyczne zaczerpnięte ze strony internetowej
GUS oraz Sprawozdań z wykonania budŜetu państwa i budŜetów samorządu
terytorialnego obejmują lata 2004-2009.
Artykuł został napisany z myślą zarówno o potrzebach nauki, jak i praktyki
podatkowej.
3
M. Panek, Funkcja destrukcyjna podatku na przykładzie podatku od czynności cywilnoprawnych od sprzedaŜy przedsiębiorstwa, „Przegląd Podatkowy” 2008, nr 6, s. 24.
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2. Geneza i ewolucja podatku od czynności cywilnoprawnych
Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest klasyfikowany w literaturze przedmiotu jako podatek obrotowy, pobierany od obrotu łączącego się
z przenoszeniem wartości majątkowych. Sytuowanie PCC w grupie podatków
obrotowych wynika z techniki poboru, istotnie zbliŜonej do sposobu pobierania
ogólnych podatków obrotowych od obrotu zawodowego dobrami i usługami4,
oraz historycznie zdeterminowanego rozwoju opodatkowania czynności prawnych
związanych z przenoszeniem wartości majątkowych.
We współczesnych systemach podatkowych wyróŜnić moŜna trzy podstawowe grupy podatków obrotowych:
– ogólny (powszechny) podatek obrotowy,
– specjalne podatki obrotowe obciąŜające określane dobra (akcyzy lub
monopole finansowe – zaleŜnie od kraju),
– podatki od przenoszenia wartości majątkowych5.
Dopiero w XX w. wielość selektywnych podatków obrotowych, głównie pod
postacią akcyz, zastąpiono powszechnym (ogólnym) podatkiem obrotowym –
najbardziej rozpowszechnionym i wydajnym fiskalnie w systemach podatkowych współczesnych państw. Z ogólnego podatku obrotowego, mimo podstawowej wady, którą posiada, tj. niespełniania zasady równości (sprawiedliwości)
podatkowej, pochodzi gros dochodów państwa. Dochody te są uzupełniane wpływami z rozmaitych podatków selektywnych, w tym specjalnych i od przenoszenia
wartości majątkowych. Główny powód takiego sposobu konstruowania systemów
podatkowych tkwi w duŜej wydajności fiskalnej podatków obrotowych, łatwym
wymiarze i poborze oraz wbudowanym mechanizmie przerzucalności, co czyni
je słabo widocznymi dla ponoszących faktyczny cięŜar podatku. Podatki specjalne
i od przenoszenia wartości cechuje znaczna róŜnorodność konstrukcji prawnej
w poszczególnych krajach. W porównaniu z podatkami ogólnymi mają one jednak
zdecydowanie mniejsze znaczenie fiskalne.
Historia podatków obrotowych sięga staroŜytności. W czasach nowoŜytnych
przybierały one przede wszystkim postać podatków konsumpcyjnych obciąŜających poszczególne rodzaje towarów i świadczonych usług, a takŜe opłat monopolowych. Podatki od przenoszenia wartości majątkowych zyskały na znaczeniu
w XVII w., wraz z pojawieniem się danin stemplowych pod nazwą opłat stemplowych. Opłaty stemplowe występujące w okresie międzywojennym cechowała
zróŜnicowana konstrukcja prawna. Część z nich miała charakter podatków od
tzw. obrotów niezawodowych – przeniesienia własności nieruchomości, ustanowienia i przeniesienia praw kopalnych, sprzedaŜy i zamiany rzeczy ruchomych,
4

Por. N. Gajl, Modele podatkowe, Podatki obrotowe i inne formy obciąŜeń pośrednich, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995, s. 100.
5
Por. R. Mastalski, Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 468-559.
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papierów wartościowych, praw rzeczowych na rzeczy cudzej, umów o: świadczenie usług, skład, ubezpieczenie i renty doŜywotnie, spółki i in. Niektóre
z opłat były dodatkowymi podatkami pobieranymi od obrotów zawodowych,
na przykład opłaty pobierane od rachunków. Część była z kolei opłatami w ścisłym
tego słowa znaczeniu, stanowiąc bezpośrednią naleŜność za konkretne świadczenia (czynności) organów władzy publicznej, na przykład za rozpatrywanie podań,
czy wydawanie zaświadczeń. Opodatkowanie jednym rodzajem daniny publicznej w postaci opłaty stemplowej zarówno obrotów zawodowych, jak i niezawodowych (współcześnie nazywanych obrotem profesjonalnym i nieprofesjonalnym)
oceniano krytycznie, gdyŜ wiązało się to z trudnością identyfikowania przedmiotu opodatkowania6.
Po II wojnie światowej usiłowano usunąć niedoskonałości konstrukcyjne
opłaty stemplowej przez rozdzielenie podatków od opłat. Wprowadzono dwie
daniny: podatek od nabycia (przenoszenia) praw majątkowych oraz opłatę
skarbową. Podatek od przenoszenia wartości majątkowych został uregulowany
dekretem z 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych7, a opłata
skarbowa dekretem o opłacie skarbowej z tego samego dnia8. W 1975 r. odpłatne
nabycie praw majątkowych uregulowano w ustawie z 19 grudnia 1975 r. o opłacie
skarbowej9, a nieodpłatne nabycie praw majątkowych w ustawie z 19 grudnia
1975 r. o podatku od spadków i darowizn10. PoniewaŜ zlikwidowano podatek
od nabycia praw majątkowych, to przepisy regulujące opodatkowanie czynności
podlegających do tej pory temu podatkowi pojawiły się w ustawie o opłacie
skarbowej11.
Uregulowanie odpłatnego i nieodpłatnego zbycia praw majątkowych w oddzielnych aktach prawnych uznać naleŜy za rozwiązanie prawidłowe, gdyŜ
podatek od spadków i darowizn jest klasycznym podatkiem majątkowym
związanym z nieodpłatnym powiększeniem majątku, zaś podatek od odpłatnego
nabycia praw majątkowych wskutek czynności cywilnoprawnej jest, ze swej
istoty prawnej, podatkiem od nieprofesjonalnego (niezawodowego) obrotu majątkiem, wywodzącym się w Polsce z opłat stemplowych.
Do polskiego systemu podatkowego podatek od czynności cywilnoprawnych
pod obecną nazwą został wprowadzony 1 stycznia 2001 r. Zaczęły wówczas
obowiązywać dwie nowe ustawy – ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych i ustawa o opłacie skarbowej12, którymi zastąpiono jeden akt prawny –
6

Por. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2008,
s. 691-693.
7
Dz.U. nr 27, poz. 106 , t.j. Dz.U. z 1951 r. nr 9, poz. 74 z późn. zm.
8
Dz.U. nr 27, poz. 107, t.j. Dz.U. z 1951 r. nr 9, poz. 73 z późn. zm.
9
Dz.U. nr 45, poz. 226 z późn. zm.
10
Dz.U. nr 45, poz. 228 z późn. zm.
11
Por. A. Gomułowicz, J. Małecki, op. cit., s. 693.
12
Por. ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz.U. nr 86,
poz. 959 oraz ustawa z 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej, Dz.U. nr 86, poz. 960.

88

GraŜyna Krasowska-Walczak

ustawę o opłacie skarbowej z 31 stycznia 1989 r. (regulującą zarówno opłatę
skarbową od czynności cywilnoprawnych będącą de facto podatkiem, jak i opłatę
skarbową od czynności organów administracji publicznej). Przyjęta w nowej
ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych konstrukcja prawna podatku
została zbliŜona do wcześniejszych rozwiązań obowiązujących dla opodatkowania czynności cywilnoprawnych opłatą skarbową.
Wydzielenie PCC z opłaty skarbowej i utworzenie w systemie podatkowym
dwóch odrębnych danin publicznych miało miejsce w ramach procesu dostosowania polskiego systemu podatkowego do standardów prawa Unii Europejskiej,
wymogów Konstytucji RP i potrzeb rozwijającej się gospodarki rynkowej. Zmiana
przepisów prawnych miała m.in. na celu rozdzielenie w systemie podatkowym
dwóch danin – opłaty i podatku, uregulowanych dotąd w jednej ustawie. Tym
samym, oddzielnym regulacjom miało zostać poddane opodatkowanie czynności
urzędowych organów administracji i czynności cywilnoprawnych. Zabieg rozdzielenia podatku od opłaty nawiązywał do rozwiązań obowiązujących w okresie
przedwojennym. Wynikał takŜe z odmiennie postrzeganych w doktrynie prawa
i finansów funkcji podatków i opłat. Niestety nie w pełni udało się to zamierzenie
zrealizować, gdyŜ wiele przepisów ustawy o opłacie skarbowej nadal reguluje
typowy podatek, a nie opłatę publiczną, którą od podatku odróŜnia przede
wszystkim odpłatność świadczenia13. Wprowadzenie PCC miało ponadto precyzyjne i definitywne rozgraniczyć zakres opodatkowania PCC od zakresu opodatkowania ogólnym podatkiem obrotowym – przez określenie zamkniętego katalogu
czynności zaliczanych do nieprofesjonalnego obrotu cywilnoprawnego oraz
wprowadzenie zasady, Ŝe PCC nie podlegają takie czynności, w których jedna
lub więcej stron jest opodatkowana z tytułu ich dokonania podatkiem od towarów i usług (VAT) lub ma status podatnika VAT zwolnionego z tego podatku.
Na gruncie tej regulacji powstało szereg niejasności, o czym świadczy bogate
orzecznictwo sądów. Nie całkiem udało się teŜ dostosować przepisy ustawy
o PCC do standardów UE14.
Wyodrębnienie PCC z opłaty skarbowej uznać naleŜy za zmianę uzasadnioną merytorycznie. PCC miał się pierwotnie stać dochodem własnym samorządu
powiatu, by ostatecznie zasilać dochody budŜetów gmin.
13

Na gruncie teorii opodatkowania prowadzony jest wieloletni spór dotyczący problemu,
co odróŜnia opłaty publiczne od podatków. RozwaŜania te są wciąŜ kontrowersyjne, a problem
nie doczekał się jednoznacznego rozstrzygnięcia.
14
Komisja Europejska uznała, Ŝe przepisy ustawy o PCC regulujące opodatkowanie poŜyczek
udzielanych spółkom przez ich udziałowców są sprzeczne z prawem unijnym. Opinia Komisji
znajduje się obecnie w Trybunale Sprawiedliwości UE, który wyda orzeczenie w przedmiotowej
sprawie. JeŜeli Trybunał orzeknie, Ŝe Polska naruszyła prawo wspólnotowe, to spółki, które zapłaciły
PCC od spornych czynności, uzyskają prawo do jego zwrotu wraz z odsetkami. Źródło: Serwis Infor,
Księgowość, ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/124573, Komisja-Europejska-krytykuje-podatek-od-pozyczek-udzialowcow-dla-spolek.html (19.11.2010).
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3. Konstrukcja prawna podatku od czynności cywilnoprawnych
Konstrukcja prawna polskiego podatku od czynności cywilnoprawnych
nawiązuje do konstrukcji ogólnego (jednofazowego) podatku obrotowego, z tą
róŜnicą, Ŝe o opodatkowaniu podatkiem PCC, a nie powszechnym podatkiem
obrotowym (w Polsce podatkiem od towarów i usług), przesądza nieprofesjonalny (niezawodowy, wykonywany incydentalnie), a nie w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej, charakter danej czynności15.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody z PCC zasilają budŜety gmin, stanowiąc
równocześnie jedno ze źródeł dochodów własnych samorządu terytorialnego16.
Kompetencje w zakresie poboru i przekazywania na rachunek gmin PCC
ustawodawca powierzył naczelnikom urzędów skarbowych. Organom gminy
przyznano prawnie moŜliwość współdecydowania, wraz z naczelnikami urzędów
skarbowych, o zakresie zwolnień, umarzania, rozkładania na raty, odraczania
PCC17. Zasady współdziałania organów jednostek samorządu terytorialnego
z administracją skarbową zostały uregulowane w ustawie o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 18 tej ustawy do udzielania ulg podatkowych, umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności naleŜności z tytułu PCC, a takŜe zwalniania z obowiązku pobrania bądź ograniczenia
poboru podatku mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
ordynacja podatkowa18. W przypadku PCC naczelnik urzędu skarbowego moŜe
na wniosek podatnika lub płatnika umarzać, odraczać termin zapłaty, rozkładać
na raty naleŜność, zwalniać płatnika z obowiązku pobrania, bądź ograniczać
pobór naleŜności podatkowej, ale wyłącznie za zgodą zarządu jednostki samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Zgoda lub odmowa
jest wydawana w postaci postanowienia, które zgodnie z ordynacją podatkową
nie podlega, co do istoty rozstrzygnięcia, zaskarŜeniu. Postanowienie staje się
tym samym ostateczne, gdyŜ z powodu braku moŜliwości zaskarŜenia nie podlega administracyjnej kontroli instancyjnej. Istnieje wprawdzie moŜliwość odwołania się podatnika od rozstrzygnięcia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
ale jedynie pośrednio – w odwołaniu od decyzji naczelnika urzędu skarbowego,
a następnie przez złoŜenie skargi na decyzję ostateczną. W związku z powyŜszym,
właściwym do wydania decyzji podatkowej jest wyłącznie naczelnik urzędu
skarbowego, natomiast organy wykonawcze samorządu mają jedynie funkcję
15

Por. R. Mastalski, op. cit., s. 550.
T.j. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 526 z późn. zm.
17
Poborem PCC zajmują się urzędy skarbowe i wpływy z podatku przekazują na rzecz odpowiedniej gminy. Szczegółowe zasady poboru reguluje rozporządzenie MF z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz.U. nr 234,
poz. 1577.
18
T.j. Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.
16
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opiniodawczą w tym zakresie. W praktyce moŜe nie dojść do jednomyślności
stanowisk organu podatkowego i organu samorządu na przykład w przedmiocie
ulg, co niemoŜliwi udzielenie ulgi.
Wyznaczenie naczelnika urzędu skarbowego jako organu właściwego w postępowaniu podatkowym w odniesieniu do PCC oznacza, Ŝe decyzje w sprawach
dochodów własnych samorządu gminnego są podejmowane przez organy rządowe,
tj. administrację skarbową, a nie organy samorządowe. Ustawodawca daje
wprawdzie moŜliwość wpływu jednoosobowemu organowi gminy (prezydentowi,
burmistrzowi, wójtowi) na podejmowane rozstrzygnięcia, ale regulacje prawne
w tym zakresie budzą wątpliwości.
W kontekście powyŜszych rozwaŜań naleŜy zwrócić uwagę na uchwałę 7.
sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2010 r. (sygn. akt
II FPS 9/09)19. Uchwała ma charakter abstrakcyjny. Została podjęta na wniosek
prezesa NSA z powodu rozbieŜności występujących w orzecznictwie sądów
administracyjnych i rozstrzyga zarówno kwestie związane ze współdziałaniem
organów samorządowych z administracją skarbową, jak i wskazuje na zasady
podejmowania decyzji w sprawach ulg i zwolnień w podatkach stanowiących
dochód własny samorządu terytorialnego.
RozbieŜność stanowisk w orzecznictwie sądowym i literaturze przedmiotu
dotyczyła m.in. moŜliwości zaskarŜania do sądu administracyjnego postanowień
wójta, burmistrza lub prezydenta w sprawie podatków i opłat lokalnych. Niektóre
sądy w orzeczeniach wskazywały na istnienie takiej moŜliwości, po uprzednim
wezwaniu organu, który je wydał do usunięcia naruszenia prawa. Podnosiły przy
tym, Ŝe wyłączenie zaskarŜalności postanowienia zarządu w przedmiocie ulg
podatkowych w podatkach lokalnych pobieranych przez urzędy skarbowe budzi
wątpliwości, gdyŜ postanowienie warunkuje decyzję organu podatkowego,
a mimo to nie podlega – co do istoty rozstrzygnięcia – kontroli instancyjnej.
Postanowienie jest wprawdzie wydawane na potrzeby postępowania toczącego
się przed naczelnikiem urzędu skarbowego w przedmiocie ulg podatkowych
i jest niezbędnym elementem jego zakończenia, ale zapada w innym postępowaniu
podatkowym, z właściwym sobie przedmiotem i organem o nim orzekającym.
Wnioskowano zatem, Ŝeby uznawać orzeczenia organu wykonawczego gminy
za postanowienie co do istoty sprawy, na które moŜna wnieść skargę do sądu.
Rozstrzygnięciem w postanowieniu jest bowiem zgoda lub jej brak w sprawie
wniosku o przyznanie ulgi w podatku i dlatego powinno się je uznawać za postanowienie podlegające samoistnie kognicji20 sądu administracyjnego, a nie tylko
jako postanowienie zaskarŜalne w ramach postępowania głównego – w odwołaniu od decyzji naczelnika urzędu skarbowego, a następnie w skardze na ostateczną decyzję drugiej instancji.
19

Por. www.nsa.gov.pl/index.php/pol/content/search?SearchText=II+FPS+9%2F09 (10.11.2010).
Badaniu, rozpoznaniu, czyli ogółowi czynności procesowych sędziego mających na celu
ustalenie stanu faktycznego.
20
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W swoich wyrokach sądy administracyjne odmawiały takŜe moŜliwości
kontroli postanowień. Dowodziły, Ŝe ani na postanowienie to nie przysługuje
zaŜalenie, ani nie moŜna uznać, Ŝe kończy ono sprawę lub rozstrzyga ją co do
istoty. Rozstrzygnięciem sprawy podatkowej jest bowiem decyzja właściwego
organu podatkowego. W przypadku wnioskowania o ulgę w PCC sprawa jest
jedna, a jej przedmiotem jest uzyskanie ulgi. Decyzję w przedmiotowej sprawie
wydaje naczelnik urzędu skarbowego, korzystając jedynie z opinii organów
samorządu gminnego.
NSA w uchwale 1 marca 2010 r. dokonał zarówno wykładni przepisów
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jak i ordynacji podatkowej. Uznał, Ŝe postanowienie przewodniczącego zarządu jednostki samorządu
terytorialnego (wójta, burmistrza lub prezydenta) w przedmiocie ulgi podatkowej, o którym mowa w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, nie podlega zaskarŜeniu do sądu
administracyjnego. Postanowienie wydawane jest w ramach współdziałania
organów samorządu z organami podatkowymi. Współdziałanie to ma m.in.
zapewnić gminom, jako beneficjentowi dochodów z tytułu PCC, moŜliwości
współdecydowania o ograniczeniu osiąganych przez nią dochodów z uwagi na
przyznanie ulg czy zwolnień. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia postanowienia będzie mogła zaskarŜyć decyzję podatkową naczelnika urzędu skarbowego do drugiej instancji – dyrektora izby skarbowej, a drugiej instancji – do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. NSA podzielił w swojej uchwale
stanowisko wyraŜane przez część judykatury i piśmiennictwa, Ŝe zgoda przewodniczącego zarządu gminy (tak jak istnienie waŜnego interesu podatnika czy
interesu publicznego) nie obliguje organu podatkowego do pozytywnego załatwienia wniosku w sprawie przyznania ulgi w PCC. W konsekwencji organem
samodzielnie rozstrzygającym o tym, czy w konkretnej sprawie zachodzą
okoliczności przemawiające za udzieleniem ulgi w PCC jest naczelnik urzędu
skarbowego. Jest to istotny pogląd, który moŜe ukształtować praktykę administracji skarbowej. MoŜna jednak wyrazić wątpliwość, czy jeśli organ samorządu
gminnego wyrazi zgodę na udzielnie ulgi, to odmowa organów podatkowych
stanowi swoistą ingerencję w samodzielność takiej jednostki21.
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, jak wszystkie ustawy
regulujące podatki, podlegała wielokrotnej nowelizacji, istotnie modyfikującej
konstrukcję podatku22. W Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm. ogłoszony
został tekst jednolity ustawy. Zakres przedmiotowy opodatkowania PCC
w 2010 r. przedstawiono w tabeli 1.
21

Por. W. Federczyk, Sąd administracyjny nie rozpatrzy skargi na postanowienie dotyczące
wniosku o ulgę lub zwolnienie podatkowe, samorzad.lex.pl/artykul/427 (11.11.2010).
22
M. Pogoński, NajwaŜniejsze zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłacie
skarbowej od 2007 r., „Przegląd Podatkowy” 2007 nr 2, s. 18.
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Tabela 1. Przedmiot podatku od czynności cywilnoprawnych

Grupy czynności cywilnoprawnych
podlegające opodatkowaniu

Rodzaj czynności podlegających opodatkowaniu
w poszczególnych grupach

1. Nazwane czynności cywilnoUmowy:
prawne, wymienione w art. 1. ust. 1 – sprzedaŜy oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych
ustawy o PCC (przede wszystkim – poŜyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do
umowy)
gatunku
– darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i cięŜarów albo zobowiązań darczyńcy
– doŜywocia
– o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności,
w części dotyczącej spłat lub dopłat
– depozytu nieprawidłowego
– spółki
oraz
– ustanowienie hipoteki
– ustanowienie odpłatnego uŜytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej słuŜebności
2. Zmiany umów wymienionych
w pkt 1

– jeŜeli powodują one podwyŜszenie podstawy opodatkowania PCC, z zastrzeŜeniem ust. 3 pkt 4 ustawy
o PCC, co oznacza, Ŝe w przypadku umowy spółki
za zmianę umowy uwaŜa się przeniesienia na terytorium
RP z terytorium państwa niebędącego państwem
członkowskim:
a) rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeŜeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium
państwa członkowskiego*,
b) siedziby spółki kapitałowej, jeŜeli jej rzeczywisty
ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium
państwa członkowskiego
– takŜe wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyŜszenia kapitału zakładowego

3. Orzeczenia sądów, w tym równieŜ
polubownych, oraz ugody, jeŜeli
wywołują one takie same skutki
prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2
*
państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, t.j. Dz.U.
z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.

Z informacji zawartych w tabeli 1 wynika, Ŝe czynności cywilnoprawne
podlegające PCC ustawodawca ujął w postaci zamkniętego katalogu. Wszystkie
czynności niewymienione w ustawie nie podlegają opodatkowaniu, nawet wtedy,
gdy w sferze gospodarczej wywołują skutki takie same lub zbliŜone do czynności
katalogiem objętych. W ustawie nie zdefiniowano ani pojęcia czynności cywilno-
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prawnej23, ani poszczególnych czynności podlegających opodatkowaniu. Sposób
regulacji przedmiotu opodatkowania pozwala przyjąć, Ŝe są to przede wszystkim
tzw. nazwane czynności cywilnoprawne określone w art. 1 ustawy o PCC24.
Tym samym inne czynności cywilnoprawne tak nazwane, nienazwane, oraz o charakterze mieszanym PCC nie podlegają.
Czynności prawne słuŜą zaspokojeniu róŜnych potrzeb i przyjmują postać
czynności jednostronnych, na przykład testamentu, dwustronnych – w formie
umów lub wielostronnych – w postaci umów czy uchwał25. Podstawowym
i koniecznym elementem kaŜdej czynności prawnej jest oświadczenie woli.
Uogólniając, moŜna przyjąć, Ŝe przedmiotem PCC są działania mające na celu
wywołanie skutków prawnych w sferze prawa cywilnego, w zakresie powstania,
zmiany lub ustania stosunku cywilnoprawnego. PoniewaŜ przy określaniu przedmiotu opodatkowania ustawodawca posłuŜył się przede wszystkim terminami
przyjętymi w kodeksie cywilnym i kodeksie spółek handlowych, nie nadając im
autonomicznej treści, to zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w orzecznictwie
zgodnie przyjmuje się, Ŝe w celu określenia przedmiotu opodatkowania naleŜy
odwoływać się do stosownych przepisów regulujących stosunki cywilnoprawne26
i definicji w nich zawartych.
O zaliczeniu danej umowy do katalogu czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu nie będzie decydowała nazwa (tytuł) tej umowy, lecz
jej treść. Nie jest teŜ istotna forma prawna zawarcia umowy, chyba Ŝe odrębne
przepisy nakazują, pod rygorem niewaŜności, formę pisemną. JeŜeli w treści
umowy wystąpi choćby jedna z czynności cywilnoprawnych wymieniona
w tabeli 1 pkt 1 i 2, to podlegają one opodatkowaniu PCC. Do oceny charakteru
czynności cywilnoprawnej, a tym samym zaliczenia bądź nie do katalogu czynności opodatkowanych, uprawnione są organy podatkowe. Liczba decyzji organów podatkowych, wyroków sądów administracyjnych oraz urzędowych interpretacji przepisów w zakresie przedmiotu opodatkowania PCC oraz rozbieŜność
stanowisk w nich zawartych wskazują, Ŝe taki sposób regulacji przedmiotu
23

Definicji tej nie ma równieŜ w innych aktach prawnych, choć pojęcie występuje w kodeksie
cywilnym. Por. K. Chusteczka, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo,
Difin, Warszawa 2010, s. 15.
24
Por. R. Krasnodębski, SprzedaŜ przedsiębiorstwa a podatek od czynności cywilnoprawnych.
Wpływ zobowiązań na wysokość podstawy opodatkowania – głos w dyskusji, „Przegląd Podatkowy”
2008, nr 11, s. 30.
25
Czynność prawna jest to zdarzenie, w skład którego wchodzi przynajmniej jedno oświadczenie
woli, złoŜone przez osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych, zmierzające do wywołania
skutku prawnego w postaci powstania, zmiany lub ustania stosunku cywilnoprawnego, przy czym
skutek ten następuje jedynie wtedy, kiedy przewiduje go norma prawna. Stąd wskazuje się na „konwencjonalny” charakter czynności prawnych, które umoŜliwiają podmiotom prawa cywilnego
samodzielne kształtowanie swojej sytuacji prawnej. Por. Encyklopedia prawa, Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 94.
26
Por. K. Chustecka, op. cit., s. 16-20.
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opodatkowania budzi wątpliwości i utrudnia podatnikom wykładnię przepisów
ustawy.
W celu właściwego ustalenia przedmiotu opodatkowania PCC konieczna jest
dobra znajomość nie tylko ustawy o PCC, lecz takŜe przepisów regulujących
stosunki cywilne. Wiedza ta jest nieodzowna w analizie stanowisk organów podatkowych, urzędowych interpretacji, wyroków sądów oraz literatury przedmiotu.
Czynności cywilnoprawne podlegają PCC, jeŜeli ich przedmiotem są:
– rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa
majątkowe wykonywane na terytorium RP,
– rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium RP.
Umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeŜeli w chwili dokonania
czynności na terytorium RP znajduje się:
– w przypadku spółki osobowej – siedziba tej spółki,
– w przypadku spółki kapitałowej: rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
siedziba tej spółki – jeŜeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się
na terytorium innego państwa członkowskiego.
Wyłączeniami z podatku od czynności cywilnoprawnych objęte są:
1. Czynności cywilnoprawne w sprawach:
– alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia27,
– ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej,
ulg określonych w przepisach szczególnych dla Ŝołnierzy niezawodowych i osób
odbywających słuŜbę zastępczą oraz ich rodzin, a takŜe uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla
kombatantów,
– wyboru Prezydenta RP, wyborów do Sejmu, Senatu i organów samorządu
terytorialnego oraz referendum,
– powszechnego obowiązku obrony,
– zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę,
– nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,
– podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami lub przepisom
o autostradach płatnych,
– podlegających przepisom o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych.
2. Umowy sprzedaŜy nieruchomości lub prawa uŜytkowania wieczystego
zawieranej w związku z realizacją roszczeń wynikających z ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości na podstawie przepisów o ochronie środowiska
oraz umowy sprzedaŜy lokali mieszkalnych, których stroną jest Wojskowa
Agencja Mieszkaniowa.
3. Umowy sprzedaŜy rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.
27

W literaturze przedmiotu wyraŜany jest pogląd, Ŝe norma ta nie znajduje praktycznego zastosowania. Por. ibidem, s. 167.
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4. Czynności cywilnoprawne, inne niŜ umowa spółki i jej zmiany, jeŜeli
przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:
– opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
– zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem: umów sprzedaŜy
i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo
uŜytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo
do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca
postojowego w garaŜu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
– umowy sprzedaŜy udziałów i akcji w spółkach handlowych.
5. Umowy sprzedaŜy oraz zamiany rzeczy, które w rozumieniu przepisów
prawa celnego stanowią towary:
– wprowadzone do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego,
– objęte procedurą składu celnego.
6. Umowy spółki i ich zmiany związane z:
– łączeniem spółek kapitałowych,
– przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
– wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:
a) przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
b) udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość
głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są
wnoszone te udziały lub akcje, posiada juŜ większość głosów.
Zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych wyłączonych z opodatkowania oznacza, Ŝe w trakcie interpretacji przepisów nie naleŜy tego spisu rozszerzać ani zawęŜać o inne czynności w nim niewymienione.
Zakres wyłączeń wskazuje, Ŝe poza funkcją fiskalną omawiany podatek
spełnia w systemie podatkowym takŜe funkcje pozafiskalne. Świadczy o tym
m.in. wyłączenie z opodatkowania w 2009 r. czynności zmian umów spółek
kapitałowych, związanych z procesami ich łączenia i przekształcania. Źródłem
nowo wprowadzonego wyłączenia są regulacje zawarte w prawie Unii Europejskiej, a celem dostosowanie polskiego ustawodawstwa w zakresie opodatkowania
kapitału w spółkach kapitałowych do Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia
12 lutego 2008 r.28 dotyczącej podatków pośrednich od gromadzonych kapitałów.
W Dyrektywie 2008/7/WE Rada UE wyraziła stanowisko, Ŝe podatki pośrednie
od gromadzenia kapitału występujące w krajach członkowskich (w tym PCC)
powodują nierówne traktowanie, dysproporcje w opodatkowaniu i podwójne
opodatkowanie podmiotów gospodarczych, co zakłóca swobodny przepływ kapitału i warunki konkurencji. Za właściwe uznała zniesienie podatku kapitałowego, a przynajmniej jego ujednolicenie na terytorium Unii przez wprowadzenie
jednolitej stawki podatku w poszczególnych państwach, w wysokości określonej
28

Dyrektywa reguluje nakładanie podatków pośrednich w zakresie: wkładu kapitałowego,
działań restrukturyzacyjnych z udziałem spółek kapitałowych, emisji niektórych papierów wartościowych.
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przepisami Dyrektywy. Aby nie pozbawiać państw członkowskich dotychczasowych wpływów budŜetowych, w przepisach Dyrektywy przewidziano dalsze
funkcjonowanie podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, ale w ograniczonym zakresie przedmiotowym, zabraniając jednocześnie ich przywrócenia
w przypadku rezygnacji państwa z takiego opodatkowania29.
Wyłączenie z opodatkowania PCC procesów restrukturyzacyjnych spółek
kapitałowych zbiegło się w czasie z okresem światowego kryzysu gospodarczego
i pogarszających się, takŜe w Polsce, warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Część przedsiębiorstw została zmuszona do podęcia działań dostosowawczych, w tym zmiany formy organizacyjno-prawnej. Wyłączenie z PCC
niektórych z tych czynności skutkuje obniŜeniem kosztów procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw.
Obowiązek podatkowy30 w PCC powstaje z chwilą:
– dokonania czynności cywilnoprawnej31,
– podjęcia uchwały o podwyŜszeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną,
– złoŜenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki,
– uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody (w przypadku przedmiotów opodatkowania określonych w art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy o PCC),
– powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej – jeŜeli podatnik nie złoŜył deklaracji w sprawie PCC w terminie 5 lat od
końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje
się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej dokonania.
Powstanie obowiązku podatkowego jest wyłącznie stanem prawnym, który
moŜe być niedostrzeŜony zarówno przez podatnika, jak i właściwe organy podatkowe32. Konstrukcja prawna PCC sprzyja w wielu przypadkach wystąpieniu
29

Por. J. śak, K. Bober, N. Kujawa, Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych –
poczynając od 2009 r., „Przegląd Podatkowy” 2009, nr 2, s. 15-21.
30
Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pienięŜnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego
w tych ustawach. Zobowiązaniem podatkowym jest natomiast wynikające z obowiązku podatkowego
zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy
podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.
Por. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60
z późn. zm.
31
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe jeŜeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu
zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność (umowy
ostatecznej, a nie np. przedwstępnej).
32
W. Modzelewski, Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., Warszawa 2001, s. 85.
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takiej sytuacji, co znacząco zmniejsza niewielką wydajność fiskalną analizowanej daniny.
Szczególne uregulowania obowiązku podatkowego dotyczą ponowienia tego
obowiązku po okresie przedawnienia. Okoliczność taka wystąpi w przypadku
powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli
skarbowej na dokonanie czynności powodującej powstanie obowiązku podatkowego po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku,
ale podatnik tego obowiązku nie dopełnił. Stosowana w takiej sytuacji 20%
sankcyjna stawka podatku nie eliminuje niestety zjawiska powoływania się przed
organami podatkowymi przez naduŜywających prawa podatników, z zamiarem
wskazania źródła pochodzenia nieujawnionych dochodów lub dochodów nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych, na przykład na umowę poŜyczki
czy depozytu nieprawidłowego. Regulacja ta budzi takŜe kontrowersje natury
konstytucyjnej. W wyniku zastosowania stawki sanacyjnej dochodzi bowiem
do zbiegu kilku sankcji podatkowych33.
W tabeli 2 wskazano podmioty, na których ciąŜy obowiązek podatkowy
w PCC, w zaleŜności od rodzaju zawieranej umowy.
Tabela 2. Zakres podmiotowy podatku od czynności cywilnoprawnych
Lp.

Rodzaj czynności

Podmiot,
na którym ciąŜy obowiązek podatkowy

1.

Umowa sprzedaŜy

Kupujący

2.

Umowa zamiany

Strony czynności

3.

Umowa darowizny

Obdarowany

4.

Umowa doŜywocia

Nabywca własności nieruchomości

5.

Umowa o dział spadku lub o zniesienie
współwłasności

Podmiot nabywający rzeczy lub prawa
majątkowe ponad udział w spadku lub we
współwłasności

6.

Ustanowienie odpłatnego uŜytkowania, w tym UŜytkownik lub nabywający prawo
równieŜ nieprawidłowego oraz odpłatnej
słuŜebności
słuŜebności

7.

Umowa poŜyczki i umowa depozytu
nieprawidłowego

Biorący poŜyczkę lub przechowawca

8.

Ustanowienie hipoteki

Składający oświadczenie woli o ustanowieniu
hipoteki

9.

Umowa spółki cywilnej

Wspólnicy, a przy pozostałych umowach
spółki – spółka

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, t.j. Dz.U.
z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.

Podatnicy PCC są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złoŜyć
deklarację w sprawie podatku według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić
33

Por. M. Pogoński, op. cit., s. 20.
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podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Wzory
deklaracji obowiązujących w PCC oraz szczegółowy zakres zawartych w nich
danych określił w drodze rozporządzenia Minister Finansów. Intencją takiego
rozwiązania była troska o szybkość postępowania podatkowego, zmniejszenie
kosztów jego prowadzenia, a takŜe prawidłowy sposób poboru podatku przez
płatników34. Deklaracje budzą jednak wątpliwości podatników, którzy bez
specjalistycznej pomocy prawnej, nie są w stanie poprawnie ich wypełnić35.
JeŜeli podatek PCC pobierany jest przez płatnika, to obowiązek zapłaty
ciąŜy na podatniku, ale podatek pobiera i odprowadza na właściwy rachunek
urzędu skarbowego płatnik – w osobie notariusza. Notariusz uzaleŜnia sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego pobrania PCC. Ma teŜ obowiązek
ustnie pouczyć podatników o karnoskarbowych skutkach podania do aktu
notarialnego nieprawdy lub zatajenia prawdy w celu uszczuplenia podatku oraz
moŜliwości podwyŜszenia lub obniŜenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej przez organ podatkowy. ZaniŜona kwota będzie powodowała obowiązek
zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Notariusz ma teŜ
obowiązek sporządzenia informacji o kwocie pobranego podatku naleŜnego
poszczególnym gminom36 oraz przekazywania organowi podatkowemu właściwemu ze względu na swoją siedzibę odpisów aktów notarialnych, w których
przedmiot aktu podlega opodatkowaniu PCC. Musi ponadto prowadzić odrębny
rejestr podatku PCC i wpłacić pobrany podatek na rachunek właściwego ze
względu na siedzibę płatnika urzędu skarbowego w terminie do 7. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, a takŜe przekazać w tym
terminie deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika
według ustalonego wzoru. Taka procedura wydłuŜa czas administrowania podatkiem i zwiększa koszty poboru.
Za niekorzystną z punktu widzenia potrzeb fiskalnych samorządu gminy uznać
naleŜy regulację nakładającą obowiązek podatkowy w przypadku ustanowienia
hipoteki na składającego oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki. Unormowanie to nie gwarantuje realizacji obowiązku podatkowego i potencjalnie
zmniejsza dochody budŜetu gminy. Obowiązująca wcześniej na gruncie PCC
solidarna odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe była w tym przypadku
regulacją bardziej adekwatną. Rezygnacja z odpowiedzialności solidarnej oznacza,
Ŝe organy podatkowe w przypadku niewywiązania się z obowiązku zapłacenia
podatku przez kredytobiorcę nie mogą przenieść tego zobowiązania na wierzyciela hipotecznego, którym zazwyczaj jest bank, jako bardziej wiarygodny
34

Art. 10 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz.U. z 2010 r., nr 101, poz. 649.
NiezłoŜenie deklaracji w terminie, z zamiarem uszczuplenia naleŜności podatkowych, moŜe
być potraktowane jako przestępstwo lub wykroczenie karne skarbowe.
36
Z uwzględnieniem zasad przekazywania wpływów z tego podatku określonych w ustawie
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
35
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i pewny podmiot stosunku podatkowoprawnego. Ze względu na nikłą wciąŜ
znajomość prawa podatkowego moŜna oczekiwać, Ŝe wiele osób fizycznych
zaciągających kredyty hipoteczne, bardziej lub mniej świadomie, uchyli się
od opodatkowania. Co więcej, przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie prawne
będzie niepotrzebnie naraŜało podatników na sankcje podatkowe, a gminy, jako
beneficjenta podatku, na zmniejszenie dochodów budŜetowych lub niestabilne
wpływy. Bardziej właściwym rozwiązaniem byłoby wskazanie w przepisach
płatnika – w osobie wierzyciela hipotecznego. Uchroniłoby to, zwłaszcza osoby
fizyczne przed sankcjami podatkowymi, zmniejszyło koszty poboru podatku
i koszty egzekucji zaległości podatkowych37.
Podstawę opodatkowania PCC reguluje art. 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W tabelach 3 i 4 zaprezentowano sposób ustalania
podstawy opodatkowania w zaleŜności od rodzaju czynności podlegającej
opodatkowaniu.
Tabela 3. Podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w zaleŜności
od przedmiotu opodatkowania (z wyjątkiem umowy spółki)
Czynność podlegająca opodatkowaniu
Zawarcie umowy sprzedaŜy

Podstawa obliczenia podatku
Wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego

Zwarcie umowy zamiany:
a) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną a) róŜnica wartości rynkowych zamienianych
nieruchomość lub własnościowego spółdziellokali lub praw do lokali
czego prawa do lokalu mieszkalnego na taki
lokal lub prawo do lokalu
b) w pozostałych przypadkach
b) wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyŜszy podatek
Zawarcie umowy darowizny

Wartość długów i cięŜarów albo zobowiązań
przejętych przez obdarowanego

Zawarcie umowy doŜywocia

Wartość rynkowa nieruchomości lub prawa
uŜytkowania wieczystego

Zawarcie umowy o zniesienie współwłasności
lub o dział spadku

Wartość rynkowa rzeczy lub prawa
majątkowego nabytego ponad wartość udziału
we współwłasności lub spadku

Ustanowienie odpłatnego uŜytkowania, w tym
równieŜ nieprawidłowego oraz odpłatnej
słuŜebności

Wartość świadczeń uŜytkownika bądź osoby,
na rzecz której ustanowiono słuŜebność, za
okres, na jaki prawa te zostały ustanowione

Zawarcie umowy poŜyczki i umowy depozytu
nieprawidłowego

Kwota lub wartość poŜyczki albo depozytu

Ustanowienie hipoteki

Kwota zabezpieczonej wierzytelności

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, t.j. Dz.U.
z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.

37

M. Pogoński, op. cit., s. 18-19.
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Tabela 4. Podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy umowie spółki
Czynność podlegająca opodatkowaniu

Podstawa obliczenia podatku

Zawarcie umowy

Wartość wkładów do spółki osobowej albo
wartość kapitału zakładowego

Wniesienie lub podwyŜszenie wkładów do
spółki osobowej albo podwyŜszenie kapitału
zakładowego

Wartość wkładów powiększających majątek
spółki osobowej albo wartość, o którą
podwyŜszono kapitał zakładowy

Dopłaty

Kwota dopłat

PoŜyczka udzielona spółce przez wspólnika

Kwota lub wartość poŜyczki

Oddanie spółce rzeczy lub praw majątkowych
do nieodpłatnego uŜywania

Roczna wartość nieodpłatnego uŜywania, którą
przyjmuje się w wysokości 4% wartości
rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego
oddanego do nieodpłatnego uŜywania

Przekształcenie lub łączenie spółek

Wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej
w wyniku przekształcenia lub połączenia

Przeniesienie na terytorium RP rzeczywistego
ośrodka zarządzania spółki kapitałowej lub jej
siedziby

Wartość kapitału zakładowego

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, t.j. Dz.U.
nr 41, poz. 399 z późn. zm.

Wartość rynkową czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie
przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku,
z uwzględnieniem ich miejsca połoŜenia, stanu i stopnia zuŜycia, oraz w obrocie
prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności,
bez odliczania długów i cięŜarów. JeŜeli podatnik nie określił wartości lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego,
wartości rynkowej, to organ wzywa podatnika do jej określenia – podwyŜszenia
lub obniŜenia, w terminie nie krótszym niŜ 14 dni od dnia doręczenia wezwania,
podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. JeŜeli podatnik,
mimo wezwania, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą
wartości rynkowej, to organ podatkowy dokonuje jej określenia z uwzględnieniem
opinii biegłego lub przedłoŜonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. JeŜeli
organ powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii róŜni
się o więcej niŜ 33% od wartości podanej przez podatnika, to koszty opinii
ponosi podatnik38.
38

W sytuacji, gdy z treści czynności cywilnoprawnych wynika prawo Ŝądania świadczeń,
które nie mogą być oznaczone pod względem wielkości w chwili zawierania umowy, podstawę
opodatkowania ustala się w miarę wykonywania świadczeń. Organ podatkowy moŜe jednak, za zgodą
podatnika, przyjąć do podstawy opodatkowania prawdopodobną wartość wszystkich świadczeń
za okres trwania czynności.
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Ulgi w PCC polegają na odliczeniu od podstawy opodatkowania przy umowie
spółki:
– kwoty wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobranej przez
notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeŜeli
powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyŜszenie kapitału zakładowego,
– opłaty sądowej związanej z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców
lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącej wkładu do spółki albo kapitału
zakładowego,
– opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach.
Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych przedstawiono w tabeli 5.
Są to stawki procentowe, mieszczące się w przedziale 0,1-2%, z jednym wyjątkiem – kwotowej stawki w wysokości 19 zł za ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej (tzw. hipoteki kaucyjnej).
Tabela 5. Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych w 2010 r.
Czynność cywilnoprawna
Umowy sprzedaŜy:
a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa uŜytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa
do lokalu uŜytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego:
prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym
b) innych praw majątkowych
Umowy zamiany, doŜywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz
darowizny:
a) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa uŜytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu uŜytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do
lokalu w małym domu mieszkalnym
b) przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych

Stawka PCC
2%

1%

2%

1%

Umowy ustanowienia odpłatnego uŜytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz
odpłatnej słuŜebności

1%

Umowy poŜyczki oraz depozytu nieprawidłowego

2%

Ustanowienie hipoteki:
a) na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej
wierzytelności
b) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej
Umowy spółki

0,1%
19 zł
0,5%

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, t.j. Dz.U.
z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.

Podatek pobiera się według stawki najwyŜszej, jeŜeli:
– podatnik, dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło
przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych,
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do których mają zastosowanie róŜne stawki – od łącznej wartości tych rzeczy
lub praw majątkowych,
– przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których
obowiązują róŜne stawki.
Stawkę podwyŜszoną w wysokości 20% stosuje się wówczas, gdy przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania
kontrolnego:
– podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy poŜyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia uŜytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany,
a naleŜny podatek od tych czynności nie został zapłacony,
– biorący poŜyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b39, powołuje się
na fakt zawarcia umowy poŜyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania
otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony
przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
W podatku od czynności cywilnoprawnych występują zarówno zwolnienia
podmiotowe, jak i przedmiotowe. Zwolnienia podmiotowe obejmują:
1) państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne
i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych
zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a takŜe członków
ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeŜeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium RP – pod warunkiem
wzajemności;
2) organizacje poŜytku publicznego, jeŜeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością poŜytku publicznego
w rozumieniu przepisów o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie;
3) jednostki samorządu terytorialnego;
4) Skarb Państwa;
5) osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim
stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu40.
Z kolei zwolnienia przedmiotowe obejmują:
1) sprzedaŜ walut obcych;
2) przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast,
w drodze umów: sprzedaŜy, doŜywocia, o dział spadku – w części dotyczącej spłat
39

Chodzi o poŜyczki pienięŜne udzielane osobom bliskim.
Opracowanie własne na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, t.j.
Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.
40
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lub dopłat, o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i cięŜarów albo zobowiązań darczyńcy, zamiany – do wysokości wartości rynkowej
nieruchomości wraz z jej częściami składowymi – pod warunkiem, Ŝe w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte
grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą
w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy;
3) sprzedaŜ nieruchomości, prawa uŜytkowania wieczystego, własnościowego
spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przepisów
prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu
w małym domu mieszkalnym, jeŜeli nabywcą jest były właściciel (wieczysty
uŜytkownik):
a) nieruchomości wywłaszczonej, któremu przyznano odszkodowanie, a nie
przyznano nieruchomości zamiennej,
b) nieruchomości sprzedanej na cele publiczne określone w przepisach
o gospodarce nieruchomościami, który w razie wywłaszczenia spełniałby warunki
do przyznania nieruchomości zamiennej,
c) nieruchomości lub prawa uŜytkowania wieczystego, wykupionych na podstawie przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska – w wysokości kwoty
otrzymanego odszkodowania (uzyskanej ceny), pod warunkiem Ŝe nabycie nastąpiło w ciągu 5 lat od daty otrzymania odszkodowania (zapłaty);
4) sprzedaŜ budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość, własnościowego spółdzielczego prawa
do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego:
prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu
mieszkalnym, jeŜeli następuje ona:
a) w wykonaniu lub w związku z wielostronną umową o zamianie budynku
lub praw do lokalu,
b) w celu uzyskania w zamian spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
albo budynku mieszkalnego lub jego części, zajmowanego przez nabywcę na
podstawie umowy najmu, określonej w przepisach o najmie lokali mieszkalnych
i dodatkach mieszkaniowych;
5) zamianę budynku mieszkalnego lub jego części, lokali mieszkalnych
stanowiących odrębną nieruchomość, spółdzielczych własnościowych praw
do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego:
praw do domu jednorodzinnego lub praw do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeŜeli stronami umowy są osoby zaliczone do I grupy podatkowej zgodnie
z przepisami o podatku od spadków i darowizn;
6) sprzedaŜ rzeczy ruchomych, jeŜeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł;
7) sprzedaŜ bonów i obligacji skarbowych;
8) sprzedaŜ bonów pienięŜnych NBP;
9) sprzedaŜ praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:
a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
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b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych
firm inwestycyjnych,
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne
oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeŜeli prawa te zostały nabyte przez te firmy
w ramach obrotu zorganizowanego – w rozumieniu przepisów ustawy z 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.);
10) sprzedaŜ towarów giełdowych na giełdach towarowych;
11) zbycie akcji i udziałów przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy z 2002 r. o Funduszu śeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym
(Dz.U. nr 199, poz. 1672);
12) poŜyczki udzielane:
a) przez przedsiębiorców niemających na terytorium RP siedziby lub zarządu,
prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania poŜyczek,
b) w formie pienięŜnej na podstawie umowy zawartej między osobami,
o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków
i darowizn (Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768), w wysokości przekraczającej kwotę,
określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, pod warunkiem:
– złoŜenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania
czynności,
– udokumentowania otrzymania przez biorącego poŜyczkę pieniędzy na
rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę
oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym,
c) na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy
podatkowej do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu – na zasadach
określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn,
d) na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niŜ osoby,
o których mowa w lit. b i c, do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5000 zł
od jednego podmiotu i 25 000 zł od wielu podmiotów – w okresach 3 kolejnych
lat kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.,
e) z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych,
pracowniczych kas zapomogowo-poŜyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, koleŜeńskich kas oszczędnościowo-poŜyczkowych
działających w wojsku oraz z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
f) z utworzonych w drodze ustawy innych funduszów celowych,
g) przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej;
13) umowy spółki i ich zmiany:
a) związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów
do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana PCC od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium
państwa członkowskiego innego niŜ RP albo od których zgodnie z prawem
państwa członkowskiego podatek nie był naliczany,
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b) związane z podwyŜszeniem kapitału zakładowego pokrytego z niezwróconych wspólnikom lub akcjonariuszom dopłat albo z niezwróconej poŜyczki
udzielonej spółce kapitałowej przez wspólnika lub akcjonariusza, które były
uprzednio opodatkowane PCC lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek
kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niŜ RP związane
z podwyŜszeniem kapitału zakładowego w części dotyczącej wartości, o którą
obniŜono kapitał zakładowy w następstwie strat poniesionych przez spółkę
kapitałową, pod warunkiem Ŝe podwyŜszenie kapitału zakładowego następuje
w okresie 4 lat po jego obniŜeniu,
d) jeŜeli przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług
uŜyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami
i przystaniami morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub zbiorowego odprowadzania ścieków i w wyniku zawarcia
umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego obejmuje
co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce albo w chwili zmiany umowy
spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada juŜ co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce;
14) ustanowienie hipoteki:
a) na morskich statkach handlowych i rybackich,
b) na zabezpieczenie dotacji lub innych form pomocy finansowej, udzielanych
organizacjom społecznym działającym w dziedzinie sportu i turystyki,
c) na zabezpieczenie wierzytelności banków z tytułu kredytów udzielanych
rolnikom indywidualnym lub zespołom rolników indywidualnych na budownictwo inwentarskie lub składowe, wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
d) przysługującej spółdzielniom mieszkaniowym i wierzycielom spółdzielni
mieszkaniowych,
e) na zabezpieczenie poŜyczek i kredytów udzielanych z funduszy celowych
utworzonych w drodze ustawy;
15) sprzedaŜ nieruchomości dokonaną w ramach realizacji prawa do rekompensaty w rozumieniu ustawy z 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP (Dz.U. nr 169, poz.
1418, z 2006 r. nr 195, poz. 1437 oraz z 2008 r. nr 197, poz. 1223) – do wysokości kwoty odpowiadającej wartości zrealizowanego prawa do rekompensaty41.
Zwolnienia z PCC mogą takŜe wynikać z przepisów szczególnych, co naleŜy
ocenić krytycznie, gdyŜ taki sposób regulacji prawnych istotnie utrudnia podatnikom korzystanie z przepisów podatkowych42.
41
Opracowanie własne na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, t.j.
Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.
42
Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych – jeŜeli czynność przez
niego dokonana pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu, Dz.U. nr 123, poz. 776;
cytowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2008 r., nr 14, poz. 92, z późn. zm.
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PCC podlega zwrotowi, jeŜeli:
– uchylone zostały skutki prawne oświadczenia woli (niewaŜność względna),
– nie spełnił się warunek zawieszający, od którego uzaleŜniono wykonanie
czynności cywilnoprawnej,
– podwyŜszenie kapitału spółki nie zostanie zarejestrowane lub zostanie
zarejestrowane w wysokości niŜszej niŜ określona w uchwale – w części stanowiącej róŜnicę między podatkiem zapłaconym a podatkiem naleŜnym od podwyŜszenia kapitału ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców,
– nie dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej.
Podatek nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat od końca roku, w którym
został zapłacony.
Właściwość miejscową organów podatkowych w PCC wskazano w tabeli 6.
Tabela 6. Organy podatkowe właściwe miejscowo w sprawach podatku
od czynności cywilnoprawnych
Przedmiot podatku
1. Przeniesienie własności nieruchomości,
własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu
mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu
uŜytkowego oraz wynikających z przepisów
prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym lub prawa uŜytkowania wieczystego
2. Przeniesienie własności rzeczy lub praw
majątkowych, innych niŜ wymienione w pkt 1

3. Umowy spółki

Organ podatkowy
1. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy
ze względu na miejsce połoŜenia nieruchomości

2. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy
ze względu na miejsce zamieszkania lub adres
siedziby podatnika, a w przypadku gdy obowiązek zapłaty ciąŜy solidarnie na kilku podmiotach
– naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania lub adres
siedziby jednego z tych podmiotów
3. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy
ze względu na siedzibę spółki
4. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego
Warszawa-Śródmieście

4. JeŜeli nie moŜna ustalić właściwości miejscowej organu podatkowego
5. Umowy zamiany:
a) których przedmiotem jest wyłącznie przenie- Organem podatkowym właściwym do ustalenia
sienie własności rzeczy lub praw majątkowartości nieruchomości lub prawa majątkowego
wych wymienionych pkt 1,
jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze
względu na miejsce połoŜenia nieruchomości,
a do określenia wysokości podatku od czynności
cywilnoprawnych – naczelnik urzędu skarbowego
właściwy ze względu na miejsce połoŜenia nieruchomości lub prawa, którego wartość jest wyŜsza
Naczelnik urzędu skarbowego właściwy
b) w pozostałych przypadkach
ze względu na miejsce zamieszkania lub adres
siedziby jednej ze stron

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, t.j. Dz.U.
z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.
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JeŜeli nie moŜna ustalić właściwości miejscowej organu podatkowego
w sposób, o którym mowa w tabeli 6, to właściwym organem podatkowym jest
naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
Organem podatkowym właściwym rzeczowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych jest naczelnik urzędu skarbowego.

4. Znaczenie fiskalne podatku od czynności cywilnoprawnych
Ocena funkcjonowania PCC wymaga podejścia interdyscyplinarnego, prowadzonego przede wszystkim na gruncie regulacji prawnych oraz finansów
publicznych. MoŜe to doprowadzić do zracjonalizowania konstrukcji prawnej
analizowanego podatku i przyczynić się do większej efektywności gospodarowania środkami publicznymi.
Ustalenie wydajności fiskalnej analizowanego podatku wymaga poczynienia
pewnych zastrzeŜeń. Chodzi o występowanie w Polsce szczególnych rozwiązań
prawnych w zakresie podziału kraju na jednostki samorządu terytorialnego,
a w konsekwencji przejrzystego prezentowania danych statystycznych, takŜe
w sprawozdaniach z wykonania budŜetu państwa i budŜetów samorządu terytorialnego. Większość powiatów (w 2010 r. – 304) ma w Polsce status powiatów
ziemskich, obejmujących zazwyczaj kilka gmin. Część powiatów (w 2010 r. – 65)
to miasta na prawach powiatu, nazywane takŜe powiatami grodzkimi (rzadziej
miejskimi), gdyŜ swoim obszarem obejmują teren większych miast. Powiaty
grodzkie nie mają organów przewidzianych przez ustawę o samorządzie powiatu
dla powiatów ziemskich (rady, zarządu). Funkcje te wykonują organy gminy (rada
gminy i prezydent miasta lub burmistrz). W dokonanej wykładni art. 91 oraz art. 92
ustawy o samorządzie powiatu NSA uznał, Ŝe miasto na prawach powiatu jest
gminą wykonującą zadania i funkcje powiatu, co poparł orzeczeniem Trybunału
Konstytucyjnego i stanowiskiem doktryny przedmiotu. Nadanie praw powiatu
gminie nie oznacza utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego, a jedynie rozszerzenie kompetencji takiej gminy. W istocie są to gminy o statusie miast
na prawach powiatu43. W związku z powyŜszym prezentowane dane statystyczne
obejmują gminy łącznie z miastami na prawach powiatu.
Wydajność fiskalną PCC w latach 2004-2009 przedstawiają tabele 7-9.
Tabela 8 przedstawia udział dochodów z PCC w dochodach ogółem z tego podatku gmin połoŜonych na terenie poszczególnych województw44. W tabeli 9
przedstawiono udział podatku od czynności cywilnoprawnych w dochodach
własnych samorządu gminnego według województw.
43

www.nsa.gov.pl/index.php/pol/NSA/Orzecznictwo (10.10.2010).
Na dochody ogółem składają się: 1) dochody własne, 2) dotacje, 3) subwencja ogólna,
4) środki na dofinansowanie zadań.
44
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Tabela 7. Dochody gmin, łącznie z miastami na prawach powiatu, z podatku
od czynności cywilnoprawnych w latach 2004-2009 (w tys. zł)
Jednostka terytorialna

Podatek od czynności cywilnoprawnych
2004

2005

2006

Dolnośląskie

73 977

84 120

130 531

Kujawsko-pomorskie

40 398

45 258

56 891

2007

2008

182 320 175 244

2009
118 765

83 261

87 176

69 304

Lubelskie

28 618

30 245

38 989

65 559

91 882

45 573

Lubuskie

15 801

16 860

21 812

32 476

41 387

28 699

Łódzkie

46 857

53 753

67 403

111 494 111 355

90 742

Małopolskie

75 746

86 078

130 856

200 129 162 868

124 230

378 472
287 550

443 595
344 234

579 506
441 062

1 000 062 718 745
769 878 509 279

545 733
408 199

Mazowieckie
w tym: m.st.Warszawa
Opolskie

15 680

17 131

21 523

31 222

32 950

26 932

Podkarpackie

23 981

27 763

32 070

57 249

57 871

45 248

50 555

Podlaskie

19 380

20 153

24 942

36 115

33 759

Pomorskie

65 254

77 950

117 709

172 001 158 051

107 854

Śląskie

95 735

104 550

127 133

214 123 206 043

171 479

Świętokrzyskie

19 640

17 455

24 196

Warmińsko-mazurskie

24 057

26 689

37 602

Wielkopolskie

88 201

96 874

120 885

Zachodniopomorskie

41 215

46 033

63 460

105 332 100 353

71 921

Polska – ogółem

36 270

39 094

30 929

48 008

52 080

41 921

218 573 214 789

145 172

1 053 009 1 194 507 1 595 510 2 608 634 2 286 004 1 698 260

U w a g a: Miasto na prawach powiatu jest de facto gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach
określonych w ustawie o samorządzie powiatu.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych: Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl/bdr_n/
app/dane_podgrup.katgrupg?p_dane=0&p_kate=27 (04.10.2010).

Tabela 8. Struktura dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych
w latach 2004-2009 według województw (w %)
Jednostka terytorialna

Podatek od czynności cywilnoprawnych
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Dolnośląskie

7,0

7,0

8,2

7,0

7,7

7,0

Kujawsko-pomorskie

3,8

3,8

3,6

3,2

3,8

4,1

Lubelskie

2,7

2,5

2,4

2,5

4,0

2,7

Lubuskie

1,5

1,4

1,4

1,2

1,8

1,7

Łódzkie

4,4

4,5

4,2

4,3

4,9

5,3

Małopolskie
Mazowieckie
w tym: m.st. Warszawa

7,2

7,2

8,2

7,7

7,1

7,3

35,9
76,0

37,1
77,6

36,3
76,1

38,3
76,9

31,4
70,9

32,1
74,8

Opolskie

1,5

1,4

1,3

1,2

1,4

1,6

Podkarpackie

2,3

2,3

2,0

2,2

2,5

2,7

Podlaskie

1,8

1,7

1,6

1,9

1,6

2,0
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Podatek od czynności cywilnoprawnych
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Pomorskie

6,2

6,5

7,4

6,6

6,9

6,4

Śląskie

9,1

8,8

8,0

8,2

9,0

10,1

Świętokrzyskie

1,9

1,5

1,5

1,4

1,7

1,8

Warmińsko-mazurskie

2,3

2,2

2,4

1,8

2,3

2,5

Wielkopolskie

8,4

8,1

7,6

8,4

9,4

8,5

Zachodniopomorskie

3,9

3,9

4,0

4,0

4,4

4,2

Ź r ó d ł o: jak tabela 7.

Tabela 9. Udział podatku od czynności cywilnoprawnych w dochodach własnych gmin w latach
2004-2009 (w %)
Jednostka terytorialna

Podatek od czynności cywilnoprawnych
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Dolnośląskie

2,1

2,1

2,8

3,5

3,1

2,1

Kujawsko-pomorskie

2,3

2,3

2,6

3,3

2,9

2,4

Lubelskie

2,0

2,0

2,3

3,4

4,1

2,1

Lubuskie

1,8

1,7

2,0

2,5

2,9

2,1

Łódzkie

1,9

2,0

2,3

3,2

2,8

2,3

Małopolskie

2,8

2,8

3,7

4,6

3,4

2,5

Mazowieckie

4,8

4,6

5,2

7,8

5,1

4,0

Opolskie

1,7

1,7

1,9

2,5

2,3

2,0

Podkarpackie

1,8

1,9

2,0

3,1

2,6

2,1

Podlaskie

2,2

2,0

2,3

4,0

2,4

2,2

Pomorskie

2,6

2,8

3,7

4,6

3,8

2,7

Śląskie

1,7

1,7

2,0

2,8

2,3

2,0

Świętokrzyskie

2,2

1,9

2,4

3,0

2,7

2,1

Warmińsko-mazurskie

2,1

2,1

2,7

3,0

2,8

2,4

Wielkopolskie

2,7

2,6

3,1

4,7

3,9

2,7

Zachodniopomorskie

2,4

2,4

3,0

4,2

3,5

2,5

Polska – ogółem

2,7

2,7

3,2

4,5

3,5

2,7

Ź r ó d ł o: jak tabela 7.

Dane zawarte w tabelach 7-9 wskazują, Ŝe za pośrednictwem PCC realizowany jest przede wszystkim cel fiskalny. W systemie podatkowym pełni on
funkcję uzupełniającą w tym zakresie, gdyŜ przedmiotem opodatkowania są
czynności stanowiące obrót nieprofesjonalny dobrami i usługami. W związku
ze średnią wydajnością fiskalną wpływ PCC na przebieg procesów gospodarczych
jest niewielki. Nie oznacza to jednak, Ŝe dochody te nie mają znaczenia dla sytuacji finansowej samorządów, a podatek pozostaje bez wpływu na ocenę systemu
podatkowego w Polsce.
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Największe dochody z PCC wpływają do budŜetów gmin tych województw,
na terenie których połoŜone są duŜe aglomeracje miejskie. Około 30% dochodów
ogółem przypada na gminy województwa mazowieckiego, z czego ponad 70%
stanowi udział gminy Warszawa. WiąŜe się to z duŜą liczbą transakcji na rynku
nieruchomości o znacznej wartości jednostkowej oraz zarejestrowaną liczbą
spółek, które swoje siedziby ulokowały w stolicy. Udział podatku w dochodach
własnych utrzymuje się na stabilnym poziomie i wynosi 2-4%. Udział PCC
w dochodach własnych samorządu gminnego utrzymywał się w analizowanych
latach na stabilnym poziomie – 1,7-7,8%.
Tabela 10 przedstawia dynamikę dochodów z analizowanego podatku
w latach 2005-2009.
Tabela 10. Zmiany dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych według województw
w latach 2005-2009 (w %)
Jednostka terytorialna

Podatek od czynności cywilnoprawnych
2005

2006

2007

2008

2009

Dolnośląskie

13,7

55,2

39,7

–3,9

–32,2

Kujawsko-pomorskie

12,0

25,7

46,4

4,7

–20,5

Lubelskie

5,7

28,9

68,1

40,2

–50,4

Lubuskie

6,7

29,4

48,9

27,4

–30,7

Łódzkie

14,7

25,4

65,4

–0,1

–18,5

Małopolskie

13,6

52,0

52,9

–18,6

–23,7

Mazowieckie

17,2

30,6

72,6

–28,1

–24,1

9,3

25,6

45,1

5,5

–18,3

15,8

15,5

78,5

1,1

–21,8

Podlaskie

4,0

23,8

102,7

–28,6

–6,5

Pomorskie

19,5

51,0

46,1

–8,1

–31,8
–16,8

Opolskie
Podkarpackie

Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie

9,2

21,6

68,4

–3,8

–11,1

38,6

49,9

7,8

–20,9

10,9

40,9

27,7

8,5

–19,5

9,8

24,8

80,8

–1,7

–32,4

Zachodniopomorskie

11,7

37,9

66,0

–4,7

–28,3

Polska – ogółem

13,4

33,6

63,5

–12,4

–25,7

Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie danych: Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl/bdr_n/
app/dane_podgrup.katgrupg?p_dane=0&p_kate=27 (04.10.2010).

Dane z tabeli 10 wskazują, Ŝe światowy kryzys finansowy nie ominął Polski.
Kryzys skutkował wyraźnym spadkiem dochodów z PCC, co nie pozostaje bez
znaczenia dla kształtu finansów publicznych gmin. Skutki kryzysu moŜna było
obserwować juŜ w roku 2008. Zdecydowanie bardziej dotkliwe były w 2009 r.,
w którym nastąpiło załamanie dynamiki dochodów, szczególnie w województwie
lubelskim. Dochody ogółem z PCC w roku 2009 w stosunku do roku ubiegłego
zmniejszyły się o ponad 25%.

Tabela 11. Porównanie dochodów podatkowych gmin z dochodami ogółem i dochodami własnymi w latach 2004-2009 (w tys. zł)
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Dochody własne ogółem
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Karta podatkowa
Podatek od czynności cywilnoprawnych

2004
72 062 304
38 866 332
921 818
117 730
10 953 551
616 344
218 941
131 342
1 053 009

2005
82 082 991
43 937 126
966 769
136 846
11 668 634
661 819
225 889
120 529
1 194 507

2006
92 710 137
49 125 237
809 111
151 568
12 156 871
723 977
271 587
114 827
1 595 510

2007
103 876 554
57 337 271
931 517
157 136
12 702 417
812 602
313 247
108 137
2 608 634

2008
111 761 593
65 063 246
1 227 942
174 969
13 447 423
827 104
324 544
100 089
2 286 004

2009
115 209 656
63 284 005
1 238 501
182 667
14 189 937
840 460
301 571
94 256
1 698 260

Ź r ó d ł o: jak tabela 7 oraz Sprawozdania z wykonania budŜetu państwa: mf.gov.pl/index.php?const=5&dzial=229&wysw=4&sub=sub5 (30.09.2010).
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Tabela 12. Zmiany dochodów podatkowych gmin w porównaniu z dochodami ogółem i dochodami własnymi w latach 2004-2009 (w%)
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Dochody własne ogółem
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Karta podatkowa
Podatek od czynności cywilnoprawnych

2005
13,91
13,05
4,88
16,24
6,53
7,38
3,17
–8,23
13,44

Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie danych tabeli 12.

2006
12,95
11,81
–16,31
10,76
4,18
9,39
20,23
–4,73
33,57

2007
12,04
16,72
15,13
3,67
4,49
12,24
15,34
-5,83
63,50

2008
7,59
13,47
31,82
11,35
5,87
1,78
3,61
–7,44
–12,37

2009
3,09
–2,73
0,86
4,40
5,52
1,61
–7,08
–5,83
–25,71
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W tabeli 11 przedstawiono dochody z PCC na tle dochodów ogółem, dochodów własnych i dochodów z podatków stanowiących dochody własne gmin.
Z kolei przyrosty względne dochodów gmin ogółem, dochodów własnych oraz
wpływów z podatków samorządowych przedstawiono w tabeli 12.
Dane tabeli 11 i 12 potwierdzają, Ŝe udział PCC w dochodach gmin kształtuje się na średnim poziomie, a dochody są bardzo niestabilne i podatne na zmiany
koniunktury gospodarczej.
Tabela 13. Skutki udzielonych ulg podatkowych (bez ulg i zwolnień ustawowych)
oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od czynności cywilnoprawnych
w latach 2004-2009 (w zł)

Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Ulgi
i zwolnienia

Umorzenie
zaległości
podatkowych

268 965
401 429
189,40
172 978
7 580
207 143
9 663
219 717
6 074
265 008

RozłoŜenie na
raty, odroczenie
terminu
płatności
brak danych
brak danych
1 350 961
569 773
481 905
424 128

Potrącenia
910
1 279
292
0,00
38 100
0

Udział ulg, zwolnień i umorzeń
w dochodach
ogółem z PCC
0,03
0,03
0,01
0,01
0,01
0,02

Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie: Informacja z wykonania budŜetów jednostek samorządu
terytorialnego za 4 kwartały w latach 2004-2009 mf.gov.pl/_files_/finanse_samorzadow/sprawozdania_budzetowe/2009/jst_zalaczniki2009.xls.

W tabeli 13 przedstawiono zakres ingerencji państwowych organów podatkowych w dochody z PCC na skutek udzielonych ulg, zwolnień, umorzenia,
odroczenia i potrąceń w PCC w latach 2004-2009.
Ulgi przyznane przez naczelników urzędów skarbowych kształtowały się
na bardzo niskim poziomie 0,01-0,03%, co świadczy o niewielkim wpływie tych
decyzji na wydajność fiskalną podatku.

5. Podsumowanie
Kształtowanie systemu podatkowego gwarantującego zarówno państwu,
jak i samorządom odpowiedni poziom dochodów publicznych jest przedmiotem
polityki podatkowej jako elementu polityki finansowej państwa, będącej z kolei
integralną część polityki gospodarczej. Politykę w zakresie dochodów publicznych powinny determinować potrzeby zbiorowe, a takŜe bieŜąca i perspektywiczna analiza finansowych moŜliwości państwa i samorządów oraz przesłanki
teoretyczne. Takie podejście umoŜliwia bieŜącą korektę i dostosowanie systemu
podatkowego do zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrznych
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w celu osiągnięcia rozwiązań najbardziej efektywnych, takŜe w przyszłości.
Co cztery lata, przede wszystkim w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory
parlamentarne lub samorządowe, oŜywa gorąca dyskusja wokół podatków.
Społeczeństwu przedstawiane są wówczas najbardziej spektakularne pomysły
naprawy systemu podatkowego, zwykle niepoparte badaniami naukowymi i niezmiernie rzadko wprowadzane w Ŝycie po dojściu do władzy głoszących zmiany.
Szczególnie mocno artykułowany jest postulat zwiększenia autonomii finansowej samorządów, w tym rozszerzenia władztwa podatkowego. Postulaty te,
skądinąd słuszne, niepoparte stosownymi badaniami naukowymi nie mogą być
przesłanką zmian w systemie podatkowym.
Konstrukcja prawna PCC jest złoŜona, a wykładnia przepisów ustawy wymaga
specjalistycznej wiedzy z zakresu róŜnych gałęzi prawa, pozostających poza
prawem podatkowym, szczególnie przepisów kodeksu cywilnego. Bez specjalistycznej wiedzy prawniczej w wielu przypadkach nie jest moŜliwe właściwe
określenie przedmiotu i podstawy opodatkowania analizowanym podatkiem.
Analiza przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazuje na kontrowersyjne rozwiązanie, polegające na współdecydowaniu organów
gminy wraz z naczelnikami urzędów skarbowych o zakresie zwolnień, umarzania,
rozkładania na raty i odraczania PCC. W związku z najnowszą wykładnią NSA,
samorząd gminy nie ma w zasadzie Ŝadnych moŜliwości kreowania dochodów
z rozpatrywanego podatku. Tym samym organy samorządu terytorialnego
nie mają kompetencji do kształtowania polityki podatkowej w zakresie PCC.
Sytuacja taka, podobnie jak w przypadku pozostałych podatków zasilających
budŜety gmin, ma hamujący wpływ na postęp decentralizacji państwa i finansów
publicznych. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe przekazanie obowiązków administrowania PCC na szczebel gminy wymaga zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników w administracji finansowej samorządu, co zwiększyłoby koszty poboru
podatku. ZłoŜona konstrukcja prawna PCC nie upowaŜnia do postulowania
zmiany w zakresie administrowania tym podatkiem i przesunięcia odpowiedzialności za gromadzenie dochodów z organów administracji podatkowej na organy
samorządu terytorialnego.
Podatek od czynności cywilnoprawnych naleŜy do grupy danin publicznych
o średniej wydajności fiskalnej. Największy udział w dochodach z PCC ma
województwo mazowieckie – ponad 30% dochodów ogółem, najmniejsze dochody generują gminy województw: lubuskiego, opolskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego – niespełna po 2%. W dochodach własnych samorządów gmin podatek
ma dość istotne znaczenie, w porównaniu z wydajnością fiskalną pozostałych
podatków lokalnych, stanowiąc od około 2% do blisko 8% dochodów ogółem
w przypadku gmin województwa mazowieckiego. Wydajność fiskalną podatku
determinuje sposób regulacji obowiązku podatkowego, który moŜe nie być dostrzeŜony zarówno przez podatnika, jak i organy podatkowe. Nieznaczne zwiększenie wydajności fiskalnej moŜna uzyskać przez przywrócenie solidarnej odpowiedzialności za zobowiązanie podatkowe w przypadku ustanowienia hipoteki.
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Dochody z PCC są bardzo podatne na zmiany koniunktury gospodarczej,
zwłaszcza na rynku nieruchomości. Zjawiska kryzysowe powodują załamanie
dochodów z podatku, co w przypadku niektórych gmin destabilizuje gospodarkę
budŜetową. W okresie dobrej koniunktury gospodarczej wpływy wyraźnie się
zwiększają. Świadczy to o duŜej podatności PCC na zmiany sytuacji rynkowej
i kaŜe traktować podatek bardziej jako rodzaj daniny pośredniej, aniŜeli bezpośredniej. W ujęciu nominalnym dochody z PCC ogółem w roku 2009 w stosunku
do roku 2008 spadły o ponad 25%. Tymczasem przepisy prawne powinny gwarantować gminom stabilne dochody, niepodlegające istotnym wahaniom koniunkturalnym. O ile bowiem państwo ma moŜliwości wykorzystywania wielu
instrumentów finansowych stabilizowania koniunktury gospodarczej zarówno
w sferze polityki monetarnej, jak i fiskalnej, o tyle samorządy są ich pozbawione.
Jednocześnie odpowiadają za szereg zadań publicznych, których wykonanie,
zwłaszcza w zakresie wydatków inwestycyjnych, nie jest moŜliwe w okresie
destabilizacji dochodów. Dlatego nie naleŜy rozszerzać katalogu danin publicznych zasilających budŜety samorządu o takie, które są podatne na wpływy koniunktury, a ewentualne zmiany rodzajów i konstrukcji źródeł dochodów, w tym
podatków, poprzedzić wnikliwą analizą prawno-ekonomiczną ich konstrukcji.
PCC jest w literaturze przedmiotu klasyfikowany jako podatek obrotowy,
jednak analiza budowy prawnej i dochodów z podatku prowadzi do wniosku,
Ŝe ma on takŜe cechy typowego podatku przychodowego od transakcji przenoszenia własności rzeczy i praw majątkowych, w tym niezawodowej sprzedaŜy
towarów i usług. Podatek moŜe być równieŜ uznawany za jedną z postaci podatku
majątkowego od nabycia lub zbycia praw majątkowych i od przyrostu wartości
majątku. Z tego względu PCC trudno poddaje się jednoznacznej klasyfikacji
i nie moŜna mu wprost przypisywać wad i zalet podatków bezpośrednich lub
pośrednich. Nie jest to natomiast, co do zasady, podatek konsumpcyjny, który
pobiera są w związku z systematycznie ponoszonymi przez społeczeństwo wydatkami na zakup towarów i usług45. 1
Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wymagają dalszych prac dostosowujących konstrukcję prawną podatku do standardów prawa
Unii Europejskiej.
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Gry ekonomiczne jako narzędzie analizy zachowań
uczestników rynku

Streszczenie. W artykule poruszono problematykę zachowań przedsiębiorców w zmiennych warunkach rynkowych, koncentrując się głównie na reakcji uczestników rynku na
gwałtowne zmiany popytu na produkowany przez nich produkt. Wskazany problem został
przeanalizowany na podstawie eksperymentu, przy wykorzystaniu gry ekonomicznej
Agrocombat.
Słowa kluczowe: gry ekonomiczne, rynek, decyzje produkcyjne, teoria gier

1. Wstęp
Jednym z częściej pojawiających się wątków w naukach ekonomicznych jest
zagadnienie analizy zachowań podmiotów rynkowych. Wskazana problematyka
znajduje swoje odzwierciedlenie w ramach dorobku teorii gier, która bada zachowanie i reakcje w sytuacjach konfliktowych. Dzięki zastosowaniu narzędzi matematycznych pozwala ona oszacować najprawdopodobniejsze rozwiązania. Jej
uŜyteczność w kształtowaniu rozwiązań istniejących problemów jest duŜa, dzięki
czemu teoria gier jest coraz częściej stosowana zarówno w ekonomii, jak i socjologii, biologii lub teŜ informatyce.
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Podstawowym celem artykułu jest analiza schematycznego zachowania producentów, podczas gwałtownej zmiany popytu na produkt. Punktem wyjścia
w tym zakresie jest analiza literatury przedmiotu ukierunkowana na zdefiniowanie
podstawowych pojęć związanych z istotą i zastosowaniem gier ekonomicznych.
Jej rozwinięciem są badania własne, oparte na analizowaniu graczy w symulacji
rynkowej Agrocombat.

2. Charakterystyka gier ekonomicznych
w aspekcie teoretycznym
Gra w rozumieniu słownikowym jest to zabawa towarzyska, rzadziej jednoosobowa, niekiedy połączona z hazardem1. Od innych rozrywek odróŜnia ją
istnienie ścisłego zbioru zasad. JednakŜe „gra” w pojęciu ekonomicznym jest
problemem, często związanym z konfliktem interesów.
Gry moŜna sklasyfikować ze względu na:
– liczbę uczestników (gry jednoosobowe, wieloosobowe, druŜynowe),
– formę (planszowe, komputerowe, zespołowe),
– rodzaj (łamigłówki, gry logiczne, fabularne, symulacje),
– moŜliwości komunikowania się graczy (kooperacyjne lub niekooperacyjne),
– dostępną informację (gry z pełną informacją lub z niepełną),
– charakter gry (gry rozgrywane jednokrotnie lub wielokrotnie),
– oraz inne.
Konflikt interesów zdefiniowano w teorii gier jako grę. Pojęcie to pojawiło
się stosunkowo niedawno2. Znaczny wzrost jej popularności nastąpił od drugiej
połowy XX w., kiedy zostało przyznanych kilka nagród Nobla: H. Simon
w 1978 r. za rozwój teorii gier oraz koncepcje ograniczonej racjonalności, J. Nash,
R. Selten i J. Harsanyi w 1994 r. za rozwój teorii gier i jej zastosowanie w ekonomii, W. Vickrey i J. Mirrlees w 1996 r. za stworzenie modeli przetargów oraz
badanie konfliktów z niesymetryczną informacją, T.C. Schelling oraz R.J. Aumann
w 2005 r. za zastosowanie teorii gier w naukach społecznych i mikroekonomii.
Ostatnią przyznaną nagrodę Nobla za kolejne zastosowanie teorii gier dostali
L. Hurwicz, E.S. Maskin, R.B. Myerson w 2007 r. Jest to gałąź matematyki oraz
ekonomii zajmująca się badaniem moŜliwości rozwiązań w przypadku powstania
konfliktu interesów. Coraz szersze zastosowanie znajduje w innych dziedzinach
nauki, które są mniej popularne, lecz niemniej waŜne dla rozwoju nauki i cywilizacji, tj.: socjobiologia, rozwój sztucznej inteligencji. Istotną cechą teorii gier
jest to, Ŝe decyzja podjęta przez dowolnego gracza ma wpływ na pozostałych
1

M. Szymczak i in., Słownik języka polskiego, wyd. 7, WN PWN, Warszawa 1992.
W roku 1944 ukazała się monografia Johna von Neumanna i Oskara Morgensterna pt.: Theory
of Games and Economic Behavior [Teoria gier i postępowanie ekonomiczne].
2

Gry ekonomiczne jako narzędzie analizy zachowań uczestników rynku

119

uczestników. Dzięki teorii gier moŜna opracowywać matematyczne modele
moŜliwych scenariuszy zdarzeń, a nawet podpowiedzi, jakie postępowania mogą
doprowadzić do zamierzonego celu3. Dziedzina ta wciąŜ się rozwija i jest ciągle
badana.
Gracz w teorii gier jest najczęściej pojedynczym podmiotem, który świadomie podejmuje najbardziej dla siebie korzystne decyzje. Robi to w sposób niezaleŜny od działań innych graczy4. Oczywiście w definicji tej moŜna dopatrzeć się
następujących wyjątków:
– gracz nie zawsze musi być pojedynczym osobnikiem – mianem gracza moŜe
być teŜ określona grupa uczestników,
– decyzje podejmowane przez graczy niekoniecznie muszą być świadome –
niektóre procesy moŜna zmodelować metodami teorii gier, przy załoŜeniu, Ŝe gracz
nie jest istotą świadomą (np.: automat, program komputerowy, zwierzę).
JednakŜe najczęściej w modelach biorą udział ludzie, którzy występują indywidualnie, a decyzje podejmują mniej lub bardziej świadomie.
Warto teŜ wspomnieć o takich pojęciach, jak „strategia” oraz „decyzja”. Strategia jest moŜliwym sposobem postępowania gracza w kaŜdych sytuacjach, w jakiej
ów gracz moŜe się znaleźć. Natomiast decyzję stanowi wybór jednej z moŜliwości,
z konkretnej sytuacji w jakiej gracz się znalazł. Strategiami są moŜliwości ruchu
figury szachowej, decyzją jest natomiast konkretny ruch wykonany przez gracza5.
Filozofię teorii gier moŜna przedstawić w następujący sposób: naleŜy wybrać
swoją strategię, przy załoŜeniu maksymalizacji uŜyteczności z podjętej decyzji,
pamiętając, Ŝe przeciwnik analizuje twoją strategię i działa w swoim najlepiej
pojętym interesie6.
Zgodnie z zasadami teorii gier, kaŜda prawidłowo stworzona gra powinna
się składać z następujących elementów7:
– wyszczególnienie uczestników gry, czyli w jakiej formie biorą udział w grze
(np.: indywidualnie, grupowo),
– wyszczególnienie moŜliwości postępowania kaŜdego gracza, czyli co mogą
robić gracze, jakie decyzje mogą podejmować,
– opis dostępnej graczom informacji, czyli jakimi informacjami dysponują,
które umoŜliwią im podejmowanie decyzji oraz informacjami na temat innych
graczy – pozwalających im przewidzieć ruch przeciwnika,
– moŜliwie precyzyjne określenie celów, do których dąŜą gracze, czyli to,
co świadczy o zwycięstwie.
Zasadniczą cechą gier ekonomicznych jest odniesienie do istniejących procesów gospodarczych oraz symulacji ich przebiegu. UmoŜliwiają one graczowi
3
M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska, Konkurencja i kooperacja, teoria gier w ekonomii
i naukach społecznych, wyd. 2, WN PWN, Warszawa 2006.
4
G. Owen, Teoria gier, PWN, Warszawa 1975.
5
M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska, op. cit., s. 13.
6
P. Samuelson, W. Nordhaus, Ekonomia, t. 1, wyd. 2 zm., WN PWN, Warszawa 2004.
7
M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska, op. cit., s. 13.
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wejście, zaistnienie na rynku lub stworzenie nowego rynku, na którym będzie się
on rozwijał (jako przedsiębiorstwo lub rzadziej jako osoba fizyczna). Wśród gier
ekonomicznych, ze względu na rodzaj wypłat, moŜemy wyróŜnić:
– gry o sumie zerowej (stałej) – są to gry, w których zysk jednego gracza
oznacza taką samą stratę innego gracza (lub graczy),
– gry o sumie niezerowej – w tych grach zysk jednego gracza nie musi być
równy stracie innego gracza (pozostałych graczy), a nawet nie musi oznaczać,
Ŝe obaj nie mogą zyskać.
Dość istotnym jest teŜ podział ze względu na liczbę strategii:
– gry o nieskończonej liczbie strategii,
– gry o skończonej liczbie moŜliwych strategii.
W ramach zagadnień poświęconych tworzeniu i funkcjonowaniu gier ekonomicznych, pojawia się pytanie o racjonalność decyzji podmiotów w nich uczestniczących. Implikuje to konieczność zdefiniowania samego pojęcia „racjonalność” na uŜytek zagadnień poruszanych w artykule.
Racjonalność w klasycznej ekonomii jest rozumiana jako maksymalizacja
swoich preferencji, czyli podejmowanie najlepszych decyzji z punktu widzenia
swojego interesu8. Natomiast racjonalny gracz analizuje grę w poszukiwaniu sposobu uzyskania poŜądanego wyniku, uwzględniając fakt, Ŝe pozostali robią to samo9.
W związku z tym, w grach ekonomicznych decyzje wymagające prognozowania funkcjonują na bazie załoŜenia o przewidywaniu racjonalnym, rozumianym
jako wnioskowanie będące logicznym procesem przebiegającym od przesłanek,
tj. od zbioru faktów naleŜących do przeszłości i ich interpretacji, do konkluzji10.
Racjonalna decyzja wiąŜe się z koniecznością ustalenia, co oznacza optymalny
wybór. Najczęściej w ekonomii przyjmowane jest ujęcie Pareto, w którym zakłada
się taki dobór strategii, gdzie nie moŜna poprawić sytuacji jednego gracza (wyŜsza
wygrana), nie pogarszając tym samym sytuacji któregokolwiek z pozostałych11.
W artykule starano się potwierdzić tezę, Ŝe u producentów występuje pewien
schemat reagowania na gwałtowną zmianę popytu. Powstaje pytanie, czy zachowania dające się zbadać za pomocą gier, mają odzwierciedlenie w reakcjach
prawdziwych uczestników rynku (np. inwestorów giełdowych). Na realnym
rynku występuje czynnik motywujący w postaci pieniądza – moŜna stracić lub
zyskać. Limit straty jest zaleŜny tylko i wyłącznie od podejmowanych przez nas
decyzji – podobnie jest z limitem zysku. W symulacjach stworzonych na podstawie
gier, nagroda którą moŜna uzyskać, jest z góry określona (jeśli nie dokładnie, to
moŜliwa do skalkulowania) oraz ograniczona. Podobnie jest w przypadku poraŜki –
8

G.J. Stigler, G.S. Becker, De gustibus non est disputandum, „The American Economic Review”
1977, 67 (2).
9
P.D. Straffin, Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
10
M. Cieślak, Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, wyd. 3, WN PWN,
Warszawa 2004, s. 17.
11
S. Kalinowski, Konkurencja lub kooperacja – studia eksperymentalne nad funkcjonowaniem
rynków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 127.
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przewidywalne jest ryzyko i moŜliwości straty. Jedną z przyczyn takiego stanu
rzeczy jest fakt, iŜ kaŜda gra ma swój koniec.
Przedmiotem naszego zainteresowania będzie wieloosobowa gra Agrocombat,
stworzona jako program komputerowy (ze względu na duŜe ułatwienie w przeprowadzaniu obliczeń). Jest to symulacja o sumie niezerowej oraz skończonej
liczbie strategii, w której gracze nie mają moŜliwości komunikowania się, mają
niepełny dostęp do informacji. W praktycznym aspekcie przedstawiona problematyka zostanie zweryfikowana na podstawie doświadczenia przeprowadzonego
na grze Agrocombat.
Mimo Ŝe uczestnicy symulacji prowadzili rozgrywki na wirtualnych pieniądzach, zastosowano pewien zabieg, który miał na celu zbliŜenie wyników
symulacji do warunków rzeczywistych. Wprowadzono gratyfikację ocenową
dla graczy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki. Spowodowało to zmniejszenie
nasilenia występowania decyzji nieprzemyślanych (losowych).

3. Analiza decyzji uczestników gry ekonomicznej Agrocombat
– wyniki badań empirycznych
Istnieje wiele róŜnorodnych gier ekonomicznych, na podstawie których moŜna
przeprowadzić badanie zachowań uczestników. Z uwagi na ograniczone ramy
objętościowe artykułu, nie jest moŜliwe przeanalizowanie wszystkich z nich.
W związku z tym konieczne staje się wybranie do dalszej analizy gry, którą
cechuje silny związek odzwierciedlający charakter zachowań rynkowych.
Gra Agrocombat jest symulatorem rynku. Uczestnicy przez konkurowanie
ze sobą poznają zasady funkcjonowania tego rynku. Została wymyślona, zaprojektowana oraz stworzona jako wspólna praca Rafała Jakubowskiego, Pawła
Kuśmierczyka oraz Michała NaroŜnego. Jest ona wykorzystywana przez WyŜszą
Szkołę Bankową we Wrocławiu do prowadzenia ćwiczeń mających na celu
zaprezentowanie funkcjonowania mechanizmu rynku konkurencji doskonałej
w łatwy i przyswajalny sposób dla człowieka, który nie miał wcześniej styczności
z tym rynkiem lub ma względne pojęcie na jego temat oraz funkcjonowanie. Była
równieŜ wykorzystywana do prowadzenia prac badawczych przez jej twórców12.
W związku z czym jest sprawdzona jako narzędzie badawcze oraz spełnia
wszystkie kryteria do prowadzenia badań na jej podstawie.
W grze Agrocombat gracze, występując w roli producentów, działają na rynku
rolnym, sprzedając plony pszenicy, Ŝyta lub rzepaku w ilości zaleŜnej od posiadanego areału, w stosunku 1:1. Gra składa się z tur, podczas których uczestnicy
12

R. Jakubowski, P. Kuśmierczyk, M. NaroŜny, W poszukiwaniu maksymalnych zysków,
w: Wpływ niedoskonałej wiedzy podmiotów i ich działalności informacyjnej na funkcjonowanie
rynków i gospodarek, red. S. Forlicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 64-101.
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wybierają zboŜa, jakie chcą wyprodukować oraz rozpartycypowują ziemię pod
uprawy; na przykład: jeŜeli gracz posiada 10 hektarów ziemi, moŜe na dwóch
uprawiać pszenicę, na trzech Ŝyto, a na pozostałych pięciu rzepak. WaŜnym elementem gry jest brak barier wejścia/wyjścia na kaŜdym z poszczególnych rynków.
Oznacza to, Ŝe uczestnicy w dowolnym momencie, bez Ŝadnych konsekwencji
mogą zmienić rynek, na którym chcą funkcjonować. Produkty są natomiast homogeniczne względem siebie. Nie róŜnią się one pod względem jakości, w wyniku
czego, wpływ na decyzje nabywców ma wyłącznie cena. Cena kaŜdego rodzaju
zboŜa jest ustalana automatycznie po podjęciu przez wszystkich uczestników gry
decyzji produkcyjnych w danej turze. Popyt jest z góry ustalony na początku gry
przez prowadzącego grę. W momencie gdy pojawia się podaŜ któregokolwiek
ze zbóŜ, wpływa ona w sposób hiperboliczny na jego cenę. Na początku gry
uczestnicy mają następujące informacje:
– ilość posiadanego przez nich areału,
– koszt produkcji kaŜdego ze zbóŜ (moŜe być róŜny dla róŜnych plonów),
– dozwolone ugorowanie – czy muszą obsiewać cały posiadany przez
siebie areał, czy teŜ mogą ugorować – co powoduje zmniejszenie się globalnej
podaŜy.
Gracze nie dysponują Ŝadnymi dodatkowymi danymi historycznymi co do
wahań ceny zbóŜ. Takie dane pojawiają się dopiero w turze drugiej, kiedy są
informacje o reakcji rynku na podaŜ z tury pierwszej.
Podsumowując załoŜenia gry i nawiązując do tych przedstawionych w pierwszej
części artykułu, Agrocombat moŜna przedstawić w następujący sposób:
Tabela 1. Cechy dobrej gry w Agrocombat
Wyszczególnienie

Zasady gry

Wyszczególnienie uczestników Uczestnikami gry (graczami) są pojedyncze osoby, z których
gry
kaŜda ma indywidualne stanowisko komputerowe, przy którym
podejmuje decyzje
Wyszczególnienie moŜliwości
postępowania kaŜdego gracza

Gracze, mając do dyspozycji pewien areał (podany w hektarach)
mogą go zagospodarować przez obsianie trzema róŜnymi zboŜami; ponadto mają moŜliwość ugorowania (zaniechania upraw)

Opis dostępnej graczom
informacji

Gracze dysponują informacjami odnośnie do:
– moŜliwej maksymalnej podaŜy jednostkowej (na gracza)
– liczby wszystkich graczy
– liczby tur z ilu składa się rozgrywka
– historycznej zmiany cen zbóŜ (od momentu rozpoczęcia gry)
– informacji, Ŝe taką samą wiedzę mają inni gracze
Gracze nie posiadają informacji odnośnie do:
– ceny w optimum
– ilości ustawionego popytu

MoŜliwe precyzyjne określenie Gracze dąŜą do maksymalizacji zysku ze sprzedaŜy zbóŜ,
celów, do których dąŜą gracze istotnym jest skumulowany zysk po ostatniej turze
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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W celu przeanalizowania reakcji graczy na gwałtowny spadek popytu na produkowany przez nich towar, przeprowadzono eksperyment na bazie gry Agrocombat.
W eksperymencie wzięły udział 42 osoby, 24 kobiety oraz 18 męŜczyzn, uczniowie
3 klasy Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Drukarskiej 50 we Wrocławiu.
Wszyscy badani byli w przedziale wiekowym 18-19 lat. Eksperyment przeprowadzono w dwóch grupach, pierwsza liczyła 22 osoby (14 kobiet, 8 męŜczyzn),
druga 20 osób (10 kobiet, 10 męŜczyzn). KaŜda z grup rozegrała trzy niezaleŜne gry.
Pierwsza była grą próbną. Rozegrano 6 tur, które miały na celu zaznajomienie
uczestników z zasadami oraz mechanizmem gry, a takŜe wyjaśnienie wszelkich
wątpliwości co do ich moŜliwości.
Druga rozgrywka była symulacją gospodarki o małej nadwyŜce podaŜy względem popytu. Gra składała się z 12 tur, kaŜdy z graczy miał do dyspozycji 7 ha
ziemi. Zysk w optimum został ustawiony na 2. Ugorowanie było dozwolone, lecz
nie było dopłaty za ugorowanie. Dokładne ustawienia popytu przedstawia tabela
2. W grupie I suma popytu wynosiła 120, podczas gdy suma podaŜy nie mogła
przekroczyć 154. W grupie II suma popytu wynosiła 105, przy maksymalnej
podaŜy równej 140.
Tabela 2. Popyt na zboŜa, ustawienia rozgrywki drugiej
ZboŜe

Grupa I

Grupa II

Pszenica

40

35

śyto

55

50

Rzepak

25

20

Razem

154

140

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Gra trzecia została rozegrana jako gospodarka w kryzysie; popyt dwukrotnie
mniejszy od maksymalnej moŜliwej podaŜy. Ustawienia popytu przedstawia
tabela 3. Suma popytu dla grupy I wynosiła 72, przy maksymalnej podaŜy
równej 154, natomiast dla grupy II – 70, przy maksymalnej podaŜy równej 140.
Tabela 3. Popyt na zboŜa, ustawienia rozgrywki trzeciej
ZboŜe

Grupa I

Grupa II

Pszenica

27

25

śyto

15

15

Rzepak

30

30

Razem

72

70

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Decyzje graczy kształtowały się w następujący sposób: podczas pierwszej rozgrywki prawie wszyscy zawodnicy maksymalizowali produkcję (rys. 1a, b). Było
to działanie jak najbardziej racjonalne, biorąc pod uwagę kształtowanie się cen
poszczególnych zbóŜ (tabela 4, rys. 2a, b). Uczestnicy w reakcji na wzrost ceny,
zgodnie z zasadą prawa podaŜy, zwiększyli ilość oferowanych dóbr na rynku.
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Rys. 1a. Kształtowanie się podaŜy, rozgrywka druga, grupa I
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 1b. Kształtowanie się podaŜy, rozgrywka druga, grupa II
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Tabela 4. Kształtowanie się cen zbóŜ, rozgrywka druga
ZboŜe

Tura
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Grupa I
Pszenica

0,20

0,42

0,47

0,11

0,60

0,53

0,11

0,47

0,06 –0,30

1,27

0,25

śyto

3,96

1,00

3,08

2,51

2,33

0,52

5,00

0,00

3,29

0,10

2,51

Rzepak

–2,00

0,23 –2,80 –1,50 –2,40

0,23 –2,90

4,62 –1,10

1,69

3,43 –1,30 –1,50
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ZboŜe

Tura
1

2

3

4

5

1,39

0,60

0,83

0,60

0,27

2,37

1,05 –0,30

4,47

1,05

6

7

8

9

10

11

12

1,00

0,53

0,10

0,29

0,16

0,75

0,00

1,20

0,40

0,78

0,52

0,65

0,29

0,91

0,24 –3,20 –0,10 –1,80

0,24

Grupa II
Pszenica
śyto
Rzepak

–3,80 –2,40

1,50 –3,60

0,24 –2,90 –1,30

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 2a. Kształtowanie się zysków w przeliczeniu na ha poszczególnych zbóŜ,
rozgrywka druga, grupa I
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 2b. Kształtowanie się zysków w przeliczeniu na ha poszczególnych zbóŜ,
rozgrywka druga, grupa II
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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W momencie przejścia do drugiej rozgrywki, gdzie rynek miał duŜo mniejszą
chłonność, na początku produkcja była wysoka (rys. 3a, b). Spowodowało to bardzo
niską cenę, czego następstwem był ujemny zysk z ha kaŜdego ze zbóŜ (tab. 5,
rys. 4a, b). Stopniowo gracze obniŜali wielkość produkcji, aŜ do osiągnięcia poziomu minimalnego (w obu grupach na poziomie 104), po czym nastąpiło odbicie –
po którym produkcja pozostała juŜ na stosunkowo wysokim poziomie, który
wygenerował straty u wszystkich produkujących graczy.

Rys. 3a. Kształtowanie się podaŜy, rozgrywka trzecia, grupa I
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 3b. Kształtowanie się podaŜy, rozgrywka trzecia, grupa II
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Tabela 5. Kształtowanie się cen zbóŜ, rozgrywka trzecia
ZboŜe

Tura
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Grupa I
Pszenica

–2,42 –1,75 –1,00 –1,75

śyto

–1,52 –1,14 –1,46 –0,24 –1,64 –0,42 –1,00 –0,89 –0,78 –0,50 –0,65 –0,84

Rzepak

–0,28 –1,13

1,38 –1,50

1,69 –2,33

3,96 –2,19 –1,64 –2,80

4,04 –0,83 –0,07

0,29 –0,38

0,00 –1,75

1,20 –1,19

0,05

Grupa II
Pszenica

–2,89

śyto

–1,43 –1,22 –0,95 –1,26 –1,40 –1,49 –1,00

Rzepak

0,80 –3,29 –0,12 –0,50

1,78 –1,66

0,56 –0,91

0,31 –2,82 –1,91

0,29 –0,75

1,07 –2,50

0,08 –1,18

0,86 –0,83

0,09

0,55

0,08 –0,89 –1,40

1,38 –0,83 –0,57

0,17

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 4a. Kształtowanie się zysków w przeliczeniu na 1 ha poszczególnych zbóŜ,
rozgrywka trzecia, grupa I
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Analizując sytuację z punktu widzenia uczestnika, moŜna wywnioskować,
Ŝe podejmowane decyzje są racjonalne. Postępowali oni według prawideł opisujących zasadę funkcjonowania gospodarki rynkowej (prawo popytu, prawo podaŜy).
Jak się jednak okazuje, decyzje te nie pozwoliły im uzyskać optymalnego rezultatu, co pozwala stwierdzić, Ŝe racjonalne zachowanie nie gwarantuje osiągnięcia najlepszego rezultatu.
Dowodem na to jest analiza decyzji produkcyjnych podejmowanych przez
uczestników gry. JeŜeli większość ograniczyłaby produkcję, to ten jeden, który
nie dostosowałby się i wykorzystał swoje moce produkcyjne w maksymalny
sposób, odniósłby największą korzyść. Widoczne jest to w grupie I podczas tury
5 i 7, natomiast w grupie II podczas tury 9. Na skutek ograniczenia przez większość
graczy produkcji, cena zbóŜ była najwyŜsza. KaŜdy gracz, który w tym momencie
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Rys. 4b. Kształtowanie się zysków w przeliczeniu na ha poszczególnych zbóŜ,
rozgrywka trzecia, grupa II
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

produkował tyle, ile mógł maksymalnie, odniósł większe korzyści od pozostałych.
W literaturze problem ten został poruszony jako „przypadek gapowicza”13.
Rzecz jasna taka sytuacja prowadzi do powstania ksiąŜkowego wręcz przykładu modelu wspólnego pastwiska. KaŜdy z uczestników chce zostać tym jednym,
niepowtarzalnym i przebiegłym „gapowiczem”, co sprawia, Ŝe wszyscy produkują duŜo, licząc na ograniczenie produkcji przez pozostałych. W efekcie nie dochodzi ponownie do sytuacji ograniczenia produkcji przez większość. Wszyscy
pozostający na rynku generują coraz to większą stratę.
Najsensowniejszym rozwiązaniem w owej sytuacji wydaje się być podstawowe załoŜenie analizy fundamentalnej stosowanej podczas oceny spółek giełdowych: nie stracić – w prosty sposób przekłada się to na ograniczenie ryzyka, a co za
tym idzie ograniczeniem produkcji do zera. Eksperyment jednak pokazał, Ŝe inwestorzy nie myślą tymi kategoriami, poniewaŜ najlepszy wynik po drugiej rozgrywce, z obu grup, był ujemny i wynosił –25,99 zł.
Zatem działanie graczy nie jest w pełni racjonalne – nie daje ono optymalnego
wyniku. Pozwala natomiast pogrąŜyć innych uczestników gry, uniemoŜliwiając
im tym samym osiągnięcie lepszego wyniku.

4. Zakończenie
Przeprowadzona w artykule analiza, oparta na zgromadzonym materiale badawczym, pozwala sformułować wiele wniosków i spostrzeŜeń. Mają one charakter
13

B. R. Schiller, The Economy Today, Forth Edition, Random House 1989, s. 59-60.
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wstępny, niektóre z nich wymagałyby głębszej weryfikacji. W ocenie autora, gry
ekonomiczne pozwalają prześledzić szeroki zakres zachowań, znakomicie imitując przebieg zdarzeń uczestników rzeczywistego rynku, dotyczy to decyzji, takich
jak: produkcyjnych, cenowych oraz zakupowych. Gry oparte na pewnych załoŜeniach z natury rzeczy muszą mieć charakter uproszczony. Tym niemniej analizy
oparte na nich pozwalają wyciągnąć wnioski na temat funkcjonowania rynku,
jak i pozwalają ich uczestnikom na kształtowanie umiejętności w zakresie podejmowania decyzji.
W ramach artykułu skoncentrowano się na decyzjach produkcyjnych uczestników rynku na podstawie przeprowadzonego eksperymentu, którego przedmiotem była gra Agrocombat. Z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe podejmowane
przez uczestników racjonalne decyzje nie pozwoliły uzyskać optymalnych wyników. DuŜo bardziej skuteczne byłoby ograniczanie poziomu produkcji, gdyŜ
doprowadziłoby to do osiągnięcia korzystniejszego rezultatu.
Nie oznacza to jednak, Ŝe tylko nieracjonalne podejmowanie decyzji doprowadzić moŜe do osiągnięcia optymalnego rezultatu. Z uwagi na cel artykułu naleŜy
podkreślić, Ŝe kierowanie się utartymi schematami w podejmowaniu decyzji rynkowych nie dość, Ŝe moŜe nie zapewnić poŜądanego wyniku, to moŜe doprowadzić do poniesienia strat.
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Opakowanie jako narzędzie wpływania
na wybory konsumentów

Streszczenie. Opakowanie stanowi waŜny aspekt działań marketingowych przedsiębiorstwa. Rozwój opakowań nastąpił pod koniec XX w. i początek XXI w. – wówczas
opakowanie zaczęło stanowić element wyróŜniania się produktów na rynku, pojawiły się
nowe materiały stosowane w produkcji opakowań oraz uwidocznił się rozwój wzornictwa
opakowań uŜytkowych i artystycznych. Równocześnie pojawiły się pierwsze badania
związane z wpływem opakowań na decyzje konsumentów.
W celu wpłynięcia na decyzje konsumentów obecnie producenci stosują coraz bardziej
oryginalne opakowania, które pozwalają na zauwaŜenie produktu na tle konkurencji.
Widoczne jest takŜe stosowanie róŜnego rodzaju „pułapek” związanych z opakowaniem,
jako narzędziem wpływania na postrzeganie produktu przez klienta podczas procesu
dokonywania zakupu.
W artykule zostały opisane rodzaje i funkcje opakowania i ich wpływ na wybory
konsumentów oraz zaleŜność między elementami projektu opakowania a wyborami
klientów. Treść artykułu uzupełniono przykładami praktycznymi.
Słowa kluczowe: opakowanie, funkcje opakowania, rodzaje opakowań, elementy
budujące opakowanie, wpływ opakowania na odbiorcę, opakowanie a wybory konsumenta, kolor a opakowanie, kształt i wielkość opakowania, informacje zawarte na
opakowaniu
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1. Wstęp
W czasach nasycenia rynku róŜnego rodzaju towarami, cena oraz uŜyteczność produktu to nie jedyne kryteria zakupowe, którymi kierują się konsumenci.
Klient, kupując produkt, pragnie nie tylko zaspokoić swoje podstawowe potrzeby,
lecz takŜe przez proces wyboru produktu zrealizować swoje pragnienia psychologiczne, społeczne lub kulturowe.
W procesie dokonywania wyborów konsumpcyjnych klienci coraz częściej
kierują się opakowaniem jako wyznacznikiem jakości produktu, przynaleŜności
do określonej warstwy społecznej lub mody. Opakowanie „przemawia” do klienta,
niejednokrotnie będąc głównym czynnikiem wyborów zarówno przemyślanych,
jak i impulsywnych.
Według terminologii marketingowej opakowanie stanowi jedno z narzędzi
marketingu. Według jednych autorów opakowanie stanowi piąte narzędzie marketingu-mix (oprócz produktu, ceny, dystrybucji i promocji). Druga grupa teoretyków marketingu zalicza opakowanie do elementów budujących produkt na rynku1.
W tym aspekcie opakowanie pełni funkcję podrzędną w stosunku do produktu.
Według mojej opinii, mimo Ŝe w wielu przypadkach opakowanie odgrywa istotną
rolę i razem z produktem stanowi system nierozerwalny „produkt i opakowanie” –
to jednak produkt powinien stanowić wartość dla klienta, a opakowanie wyłącznie
go uzupełniać.
Odczucia wywołane przez opakowanie przekładają się na ogólne wyobraŜenie
o produkcie, dlatego istnieje coraz większa potrzeba wyróŜnienia opakowania
na tle innych elementów produktu. Opakowanie coraz częściej spełnia funkcję
podstawowego środka komunikacji przedsiębiorstwo – klient, stanowi o wartości
produktu. MoŜna zauwaŜyć, jak wielką rolę odgrywa opakowanie w decyzjach
zakupowych konsumentów, jak bardzo moŜna zmienić zachowanie nabywców
pod wpływem kolorystyki, kształtu czy funkcjonalności opakowania. Rola oraz
funkcje opakowania są cechami zmiennymi –znaczenie bowiem tego instrumentu
wiąŜe się z rozwojem zmiennego rynku.
W dalszej części artykułu zostaną przedstawione główne elementy i funkcje
opakowania oraz ich wpływ na decyzje podejmowane przez konsumentów.
1

Więcej na ten temat: J. Altkorn, Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1995;
L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, PWE, Warszawa 2001; E. Michalski, Marketing.
Podręcznik akademicki, WN PWN, Warszawa 2004.
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2. Rodzaj i funkcje opakowania a jego wpływ
na wybory konsumentów
W celu zdefiniowania opakowania naleŜy posiłkować się nie tylko definicjami
marketingowymi, lecz takŜe normami transportowymi, które wyznaczają i określają,
czym jest opakowanie. Zarówno definicje marketingowe, jak i definicje związane
z normami określają opakowanie jako przedmiot słuŜący produktowi, chroniący
jakość produktu oraz umoŜliwiający jego dystrybucję.
Według I. Rutkowskiego opakowanie: „chroni to, co sprzedaje, i sprzedaje
to, co ochrania”2. Natomiast według B. Pilarczyk oraz H. Mruka opakowanie to:
„gotowy wyrób mający odpowiednią konstrukcję, którego celem jest ochrona
opakowanego wyrobu przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych (lub odwrotnie – ochrona otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem
wyrobu), umoŜliwiający przemieszczanie wyrobów podczas magazynowania,
transportu, sprzedaŜy i uŜytkowania, informujący o zawartości, oddziaływający
na kupującego dzięki estetyce rozwiązań oraz nadający walory ekonomiczne”3.
W podobny sposób opakowanie definiują normy transportowe. Opakowanie
to zaprojektowany wyrób słuŜący do zabezpieczenia, przygotowania wyrobu
do dystrybucji, operacji logistycznych, oraz termin wieloznaczny określający
opakowania konsumenckie, przechowalnicze, zbiorcze, transportowe, wielokrotnego uŜytku i inne. Opakowania jednostkowe są przeznaczone dla ostatecznego
odbiorcy i ich funkcje uŜytkowe są skierowane właśnie do niego. Według normy
ISO TC-122 WG 5 opakowanie to: „wyrób zabezpieczający i przygotowujący
wyrób do dystrybucji, operacji logistycznych”4. Określa się takŜe opakowanie
terminem: opakowania konsumenckie, przechowalnicze, zbiorcze, transportowe,
wielokrotnego uŜytku. Polska norma PN-O-79000 definiuje opakowanie jako:
„wyrób zapewniający utrzymanie określonej jakości pakowanych produktów,
przystosowanie ich do transportu i składowania oraz prezentacji, a takŜe chroniący
środowisko naturalne przed szkodliwym działaniem niektórych produktów”5.
Opakowania moŜna podzielić według róŜnych kryteriów. Są one waŜne
nie tylko ze względów dystrybucyjnych i ochronnych produktu, ale – według mnie
– głównie ze względu na wpływ na wybory nabywców podczas dokonywania
zakupów. Poszczególne kryteria podziału opakowań przedstawiono w tabeli 1.
Na potrzeby niniejszego artykułu zostaną omówione takie kryteria podziału
opakowań, jak: rodzaj materiału, kształt i wielkość oraz ich wpływ na podejmowanie decyzji przez nabywców.
2

H. Mruk, I. Rutkowski, Strategia produktu, PWE, Warszawa 1999, s. 84.
B. Pilarczyk, H. Mruk, Kompendium wiedzy o marketingu, WN PWN, Warszawa 2007, s. 153.
4
Definicja opakowania według normy ISO TC-122 WG 5: www.iso.org/iso/iso_technical_committee.html?commid=52040 (07.09.2010).
5
Definicja opakowania według polskiej normy PN-O-79000: enormy.pl/?m=src&st=as&idx=
ICS,0055.X (07.09.2010).
3
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Tabela 1. Rodzaje opakowań
Kryterium podziału opakowań

Rodzaje opakowań

Rodzaj materiału

Drewniane, papierowe, szklane, plastikowe,
metalowe itd.

Forma kontaktu z opakowanym produktem

Pośrednie (brak styczności z produktem)
Bezpośrednie (stykające się z produktem)

Kształt opakowania

Kształty standardowe (puszki, słoiki, butelki)
Kształty symboliczne (postaci z bajek, futurystyczne, okazjonalne)

Ilość opakowanych produktów

Opakowania jednostkowe
Opakowania zbiorcze

Częstotliwość uŜytkowania

Opakowania jednorazowe, wielokrotnego uŜytku,
ozdobne

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

2.1. Rodzaj materiału opakowania
Rodzaj materiału, z którego wykonane jest opakowanie, ma znaczący wpływ
na wybory konsumentów. Widoczne jest to szczególnie przy wyborze przez kobiety
kosmetyków (np. kremów nawilŜających lub regeneracyjnych). Znaczenie ma
tutaj takŜe stosunek wielkości opakowania do zawartości realnej produktu.
Przykładem praktycznym moŜe być rynek kosmetyczny. Z reguły opakowania
kremów zawierają tę samą ilość, np. 50 ml produktu w słoiczkach szklanych lub
z tworzywa sztucznego. Kobiety częściej kojarzą szklane słoiczki z produktem
bardziej ekskluzywnym, lepszym jakościowo oraz „wartych wysokiej” ceny.
Plastikowe opakowania kremów uznawane są za wyznacznik gorszych jakościowo produktów, pospolitych. Równocześnie wymiary zewnętrznych opakowań,
tj. dodatkowych kartonowych pudełeczek są bardzo róŜnicowane, co moŜe
sugerować większą zawartość kosmetyku i wprowadzać konsumentów w błąd.
Według testów Federacji Konsumentów opakowanie kremu SORAYA jest około
2 razy większe od najmniejszego opakowania kremu OLAY6. Rzadko opakowania zarówno zewnętrzne kartoniki, jak i bezpośrednie słoiczki lub tubki kremów są
dobrze dobrane gabarytowo do oferowanej masy kremu – co wpływa na decyzje
podejmowane w sklepie przez klientki.
Oprócz szklanych opakowań uznawane są przez klientów drewniane (ekologiczne) oraz metalowe (o futurystycznym kształcie) – stanowią one bowiem wyznacznik dobrego produktu i często takie opakowania są wybierane bez szczególnej dbałości o to, jaką wartość przedstawia sam produkt. Obecnie jest modna „ekologiczna” Ŝywność oraz ekologiczne opakowania. Przy zakupie towaru na pewno
6

Federacja Konsumentów, Test kremów pielęgnacyjno-ochronnych do twarzy, www.federacja-konsumentow.org.pl/story.php?story=506 (07.09.2010).
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z dwóch produktów tego samego rodzaju klient wybierze to, które jest w ekologicznym opakowaniu. Szorstki papier, drewno, tkanina workowa kojarzą się
z naturalnością produktu. Coraz większe znaczenie dla nabywców ma równieŜ
obojętność ekologiczna opakowania, czyli nieszkodliwość dla środowiska i moŜliwość przerobu po wykorzystaniu.
Materiał opakowania często decyduje o jakości produktu, zabezpieczając go
przed naraŜeniami mechanicznymi, klimatycznymi, biologicznymi w czasie całego
cyklu Ŝycia produktu7. Zastosowanie odpowiedniego materiału opakowaniowego
moŜe uchronić produkt przed utratą wartości smakowych, zapachowych oraz
innych aspektów jakościowych, takich jak barwa i forma produktu. Bardzo istotne
jest takŜe stosowanie takich materiałów opakowaniowych, które nie stwarzają
zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia człowieka, a ponadto oferują wygodę nabywcy
w zakresie uŜytkowania.
Rodzaj materiału uŜytego do opakowania jest związany z funkcją ochronną
opakowania. Funkcja ochronna opakowania to ochrona przed zniszczeniem
produktu lub przed negatywnym działaniem produktu na odbiorcę. Odnosi się
głównie do ochrony produktów na półkach sklepowych – aby produkty nie były
niepotrzebnie otwierane w sklepie; ma to zapewnić klientowi gwarancję pierwszego otwarcia, zabezpieczenie produktu przed zniszczeniem lub zepsuciem.
Czasami opakowanie chroni takŜe samych uŜytkowników przed niebezpiecznym
oddziaływaniem produktu (np. dzieci). Jednak nie wszyscy klienci wybierają
opakowania zgodne z powyŜszymi kryteriami – często wygląd opakowania ma
większe znaczenie niŜ jego bezpieczeństwo. Widoczne jest to szczególnie na rynku
– gdy wybory produktów dokonywane są przez dzieci na podstawie opakowania,
w jakim znajduje się produkt. Podobne wybory dokonywane są przez kobiety –
moŜna tutaj wyróŜnić produkty kosmetyczne oraz słodycze.
2.2. Kształt opakowania
Kolejne kryterium, waŜne ze względu na wybory konsumentów, to kształt
opakowania. Opakowania mogą mieć zarówno kształt tradycyjny (słoiczek,
butelka), jak i nowoczesny, symboliczny (postać z bajki, kształt futurystyczny).
Dla konsumenta waŜna przy wyborze kształtu opakowania jest jego uŜyteczność,
czyli łatwość w posługiwaniu się danym opakowaniem – powinno być dopasowane do wielkości ręki, stabilne, chroniące produkt. Wybierając produkt, konsumenci często kierują się własnym wyobraŜeniem o produkcie, jakie wiąŜe się
z kształtem opakowania. Często jest tak, Ŝe wybierany przez konsumentów
kształt opakowania uniemoŜliwia pełne wykorzystanie produktu, na przykład
słoiczek z kosmetykiem, który jest zbyt głęboki i posiada zbyt wąską szyjkę;
gęste produkty chemii gospodarczej – są w pojemnikach, na ściankach których
7

C.F. Hales, Opakowanie jako instrument marketingu, PWE, Warszawa 1999, s. 110.
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osadza się większość produktu; opakowania produktów Ŝywnościowych, które
nie umoŜliwiają pełnego wykorzystania produktu.
W wyborze kształtów opakowania producenci kierują się zazwyczaj tradycją,
a nie analizą atrakcyjności z punktu widzenia konsumenta. Opakowanie powinno
być łatwe do wykonania, dopasowane do dostępnych urządzeń pakujących, powinno łatwo przechowywać, ułatwić sprzedaŜ i być uŜyteczne8. Jednak, aby
sprzedać produkt, przedsiębiorstwa muszą brać pod uwagę kształty, na które
klienci zwrócą uwagę. Trzy rodzaje kształtów przyciągające szczególnie uwagę
nabywców to:
a) wzory biologiczne o zaokrąglonych krawędziach (kobiece),
b) wzory geometryczne, proste i eleganckie,
c) wzory stoŜkowe oraz piramidalne o płaskiej podstawie.
Projektując kształt opakowania, naleŜy dbać o to, aby były inne niŜ wszystkie
pozostałe na rynku. Przede wszystkim naleŜy wziąć pod uwagę wartość dodaną
produktu, czyli to, co przynosi dodatkową korzyść konsumentowi, ponad tę związaną z podstawowym uŜytkowaniem produktu9. Kształt opakowania moŜe wpłynąć
na silniejszą pozycję marki na rynku, jest niepodrabialnym znakiem firmowym
i rozpoznawczym firmy, który wpływa na rozpoznanie marki wśród klientów.
Niektóre produkty są wybieralne, gdyŜ kojarzą się z określoną marką, na przykład kształt butelki Coca-Coli, kolor i kształt kremu Nivea, kształt i kolor butelki
proszku do odplamiania ubrań Vanish itd. Często są wybierane przez klientów
podświadomie, pod wpływem oglądanych reklam lub przyzwyczajenia. Kształt
opakowania moŜe od razu sugerować markę produktu. Ma to swoje konsekwencje – klienci kupują „podróbki” produktów, sugerując się kształtem opakowania10.
Klienci sięgają takŜe w sklepie po opakowania nietypowe, które mogą być
„ozdobą” domu lub stanowią funkcję dodaną produktu. Nie zawsze przy tym
sprawdzają, jaka jest rzeczywista wielkość produktu i jego jakość. Opakowania
mogą stanowić pudełka do trzymania drobiazgów, na przykład po herbacie Lipton,
ozdobę łazienki, na przykład po perfumach Sonii Rykiel itd. Nietypowy kształt
opakowania ma duŜe znaczenie przy wyborze produktów przez dzieci, które, nie
patrząc na produkt, starają się wymóc na rodzicach wybór produktu w opakowaniu przypominającym postać z bajki (np. opakowania szamponów dla dzieci,
produktów spoŜywczych).
Kształt opakowania jest związany z funkcją logistyczną i uŜytkową. Funkcja
uŜytkowa opakowania związana jest z funkcjonalnością. Opakowanie funkcjonalne, czyli takie, które zapewnia wygodę uŜytkowania, spoŜywania w róŜnych
8

Ibidem, s. 10.
A. Daszkiewicz, B. Dobiegata-Korona, Opakowanie – instrument marketingu, Centrum
Informacji MenedŜera, Warszawa 1998, s. 22.
10
Opakowanie znaczy markę, „Brief” 2010, nr 01. media.wp.pl/kat,1022947,wid,11872401,
wiadomosc.html?ticaid=1b1b4 (07.09.2010).
9
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miejscach i o róŜnym czasie. Dobre opakowanie powinno się charakteryzować wygodnym kształtem opakowania, zapewniającym konsumentowi prestiŜ uŜytkowania.
Funkcja logistyczna pomaga przede wszystkim w sprawnym i szybkim
transporcie towarów, ich załadunku oraz rozładunku. Funkcja logistyczna związana
jest z dystrybucją produktów, pomaga równieŜ w magazynowaniu oraz składowaniu towarów. Funkcja ta ma zdecydowanie większe znaczenie dla pośredników
występujących w kanale dystrybucji, gdyŜ to oni są odpowiedzialni za dostarczenie
towaru do miejsca przeznaczenia. JednakŜe, biorąc pod uwagę wybory klientów,
funkcja ta staje się drugoplanową w stosunku do funkcji perswazyjnej opakowania
oraz funkcji komunikacyjnej w aspekcie kształtu.
2.3. Częstotliwość uŜytkowania opakowania
Ostatnim z kryterium podziału opakowań, które chciałabym omówić ze względu
na oddziaływanie na klientów jest częstotliwość uŜytkowania. Wbrew panującej
modzie na ekologię oraz ekonomiczny aspekt klienci rzadko sięgają po opakowania wielokrotnego uŜytku11. Opakowania ponownie napełniane są uznawane
za grupę produktów dla „klasy najbiedniejszej”, nie są tym, czego byśmy sobie
Ŝyczyli – synonimem dbania o finanse lub środowisko naturalne. Funkcja edukacyjna dotyczy bardziej zapisów na opakowaniu o zawartości niektórych składników w produkcie lub informacji, które wcześniej konsument nie znał, są to
informacje o wpływie niektórych czynników na organizm człowieka. Funkcje
edukacyjna oraz ekologiczna niestety w tym przypadku stają się drugoplanowe,
wygrywa bowiem w wyborach konsumentów aspekt „oryginalności” opakowania.

3. Projektowanie opakowań i jego wpływ na konsumentów
Wprowadzanie coraz to nowocześniejszych opakowań jest następstwem
chęci zaskoczenia konsumenta oraz zwrócenia jego uwagi. Główne wyzwanie
opakowania to przyciągnięcie uwagi konsumenta. Wiele aktów zakupu jest następstwem chwilowego impulsu, które wywołało opakowanie. Opakowanie
znacznie się wyróŜniające na tle innych opakowań na półce sklepowej, i w dodatku przyciągające uwagę konsumenta jest juŜ w połowie sprzedane12.
Ze względu na dwie istotne funkcje opakowań w strategii marketingowej
wielką wagę przykłada się do projektu opakowań. Istnieje wiele czynników,
11

Opakowania wielokrotnego uŜytku, www.ochronasrodowiska.eu/opakowania-zwrotne/docs/
8_1/199/View (07.09.2010).
12
C.F. Hales, op. cit., s. 13-26.
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które analizuje się podczas projektowania właściwego opakowania – grupa docelowa, kolorystyka, informacje zawarte na opakowaniu itd. WaŜnym aspektem
przed rozpoczęciem fazy projektowania jest określenie grupy docelowej sprzedawanego produktu. WaŜne są tutaj zarówno kryteria demograficzno-ekonomiczne
odbiorców (płeć, wiek, sytuacja ekonomiczna itd.), jak i kryteria psychologiczno-społeczne (m.in. przynaleŜność do grupy, wyznawane wartości, uwarunkowania
związane z wychowaniem itd.). Po określeniu grupy docelowej produktu naleŜy
kolejno wybrać i zaprojektować elementy opakowania przedstawione na rysunku 1.
Poszczególne elementy projektowania opakowania zostały przedstawione poniŜej.

Rys. 1. Elementy opakowania
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

3.1. Oddziaływanie kolorem na klienta
Kolorystyka opakowania jest ściśle powiązana z postrzeganiem poszczególnych kolorów przez odbiorcę oraz ze skojarzeniami, jakie dane kolory wywołują.
Kolor jest integralną częścią projektu opakowania i przyczynia się do jego efektywności przez przyciąganie uwagi, tworzenie zgodności psychologicznej i symbolicznej, ułatwienie identyfikacji produktu. Przed wyborem kolorystyki opakowania naleŜy brać pod uwagę aspekt psychologiczny, fizjologiczny, chemiczny
oraz fizyczny. Niebagatelny jest wpływ kolorów na podłoŜe psychologiczne
człowieka – a w dalszej konsekwencji na jego decyzje zakupowe. Kolorami,
które najlepiej przyczyniają się do sprzedaŜy produktów na masowych rynkach
i odniesienia sukcesu w projektowaniu powierzchni opakowań są: czerwony,
niebieski, biały i brązowy. W postrzeganiu barwy opakowania znaczenie ma takŜe
wiek i płeć potencjalnego klienta. Osoby starsze wybierają opakowania produktów w barwach chłodniejszych, często barwy niebieskie i białe, wzory zaś kwieciste13. Osoby młode preferują opakowania o bardziej zdecydowanych barwach
i jest to w znacznym stopniu zaleŜne od mody „na kolor” w danym okresie.
13

B. Kowalik, Przybyłem, zobaczyłem, kupiłem…, „Świat Marketingu” 2002, nr 02 (08.09.2010).
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Przy wyborze koloru naleŜy uwzględnić czynniki psychologiczne, cel marketingowy, estetykę oraz fundamentalną wiedzę z zakresu nauki o kolorach. Jest to
zadanie dla eksperta, a nie dla osób o indywidualnych upodobaniach czy fantazji14.
Przykłady oddziaływania koloru:
a) działania optyczne: Ŝółty kolor powiększa, czerwony zbliŜa, niebieski oddala,
b) działania psychiczne: Ŝółty działa pogodnie, czarny ponuro, czerwony
podniecająco, zielony uspokaja,
c) działania fizyczne: Ŝółty, czerwony i róŜowy dają uczucie ciepła, niebieski
i zielony zimna,
d) symbolika koloru: czerwony symbolizuje najczęściej walkę, biały czystość,
czerń Ŝałobę,
e) działanie przez powierzchnię: zielony zyskuje przez powierzchnię granulowaną, purpurowy przez powierzchnię aksamitną, Ŝółty natomiast traci przy
strukturze chropowatej15.
Niekorzystne moŜe być nie tylko stosowanie opakowania zaniŜającego jakość
produktu, ale równieŜ opakowania o zbyt wysokiej jakości, nieodpowiadającej
faktycznej jakości produktu16. DuŜe znaczenie ma tu takŜe kolorystyka opakowania – nadmierne stosowanie barw „eleganckich” moŜe doprowadzić do braku
akceptacji klientów i traktowania produktu jako „zbyt ekskluzywnego”. Niezbędna jest znajomość ogólnych przyzwyczajeń kolorystycznych nabywców. Planując
wejście produktu na rynki zagraniczne, naleŜy zapoznać się z symboliką kolorów panującą w danym regionie17.

3.2. Wielkość opakowania a postrzeganie produktu
Wielkość opakowania jest uwarunkowana wieloma czynnikami zarówno racjonalnymi, jak i manipulacyjnymi. W przypadku racjonalnych przesłanek wyboru
wielkości opakowania, to wiele opakowań jest ściśle dopasowanych do wielkości produktu. Dodatkowo wielkość opakowania jest uwarunkowana funkcjami
uŜytkowymi samego opakowania, które powinno być poręczne, wygodne do
przenoszenia i przechowywania itd.
Manipulacyjna wielkość opakowania natomiast powoduje, Ŝe opakowanie jest
kupowane przez klienta. Widoczne jest to w przypadku chipsów (opakowania są
„nadmuchane” i czekoladek – duŜe opakowanie, mała waga). Klienci często kupują opakowania produktów, nie zwaŜając na to, Ŝe wielkość nie jest adekwatna
do wagi lub wielkości, które są zawyŜane przez przedsiębiorstwo.
14

C.F. Hales, op. cit., s. 98.
B. Pilarczyk, H. Mruk, op. cit., s. 162.
16
Opakowanie – niemy sprzedawca, „Marketing w Praktyce”, www.egospodarka.pl/12963,
Opakowanie-niemy-sprzedawca,2,20,2.html (08.09.2010).
17
B. Pilarczyk, H. Mruk, op. cit., s. 164.
15
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3.3. Tekst na opakowaniu i ilustracje
WaŜnym elementem przy projektowaniu opakowań jest rozmieszczenie oraz
jakość komunikatów informacyjnych zawartych na opakowaniu.
Informacja na opakowaniu powinna zawierać:
– nazwę produktu,
– znak towarowy i markę produktu,
– wielkość jednostki opakowanej,
– cenę detaliczną,
– gatunek,
– zwięzłą charakterystykę produktu,
– instrukcje uŜytkowania produktu,
– krótką informację o czysto reklamowym charakterze,
– znak KT lub numer normy,
– konieczność zachowania odpowiednich środków ostroŜności przy uŜyciu
produktu,
– znak bezpieczeństwa,
– kraj pochodzenia18.
Szczególne obostrzenia związane ze znakowaniem tekstowym dotyczą produktów Ŝywnościowych19. Znakowanie nie moŜe:
1) wprowadzać konsumenta w błąd w zakresie charakterystyki środka spoŜywczego, w szczególności co do rodzaju, właściwości, składu, ilości, źródła,
miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji, a w przypadku środka
spoŜywczego powszechnie spoŜywanego zawierać określenia „dietetyczny” oraz
sugerować, Ŝe jest to środek spoŜywczy specjalnego przeznaczenia Ŝywieniowego20;
2) przypisywać działania lub właściwości, których nie ma, właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia albo odwoływać się do takich właściwości;
3) sugerować, Ŝe środek spoŜywczy ma szczególne właściwości, jeŜeli
wszystkie podobne środki spoŜywcze posiadają takie właściwości.
Nabywcy produktów nie zawsze dokładnie czytają informacje zawarte
na opakowaniach. Warto wiedzieć, Ŝe niektóre nazwy są ściśle zdefiniowane.
Przykładami mogą być:
1. Klienci kupują jogurty, kierując się opakowaniem (kolorystyką, zawartymi
ilustracjami), nie szukając słowa „jogurt”. Określenie „jogurt” jest zastrzeŜone
18

H. Mruk, I. Rutkowski, op. cit., s. 98.
Ogólne dane o znakowaniu produktów: ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych Ŝywności i Ŝywienia, Dz.U. nr 63, poz. 634 z późn. zm.; ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r.
o jakości handlowej artykułów rolno-spoŜywczych, Dz.U. nr 5, poz. 44 z późn. zm. Szczegółowe
uregulowania zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia
2002 r. w sprawie znakowania środków spoŜywczych i dozwolonych substancji dodatkowych,
Dz.U. nr 220, poz. 1856 z późn. zm.
20
Więcej na ten temat: S. Jakowski, Pakowanie produktów spoŜywczych, „Opakowanie” 2010,
nr 9, s. 6-8.
19

Opakowanie jako narzędzie wpływania na wybory konsumentów

141

dla produktu zawierającego Ŝywe kultury bakterii jogurtowych w ilości nie mniejszej niŜ 10 mln komórek/1 ml21.
2. Kupując masło, klienci z reguły kierują się kształtem opakowania oraz
kolorystyką. Nie szukają napisu „masło”. Masło to nazwa zastrzeŜona wyłącznie
dla tłuszczu mlecznego. Dlatego mieszanki, na przykład masła i olejów roślinnych,
tłuszczu mlecznego i roślinnego, muszą być wyraźnie i jednoznacznie opisane.
3. Klienci odczytują napis „zdrowa Ŝywność”, jak „ekologiczne”. Określenie
„ekologiczny” dotyczy wyłącznie Ŝywności wyprodukowanej metodami ekologicznymi i mającej certyfikat zgodności produkcji lub przetwarzania metodami
ekologicznymi wydany przez odpowiednią jednostkę certyfikującą.
Tekst na opakowaniu musi być tak opracowany, aby wzmagał ogólne wraŜenie
o produkcie oraz przyciągał uwagę potencjalnego klienta. Oprócz tekstu podstawowego producent moŜe na opakowaniu umieścić informacje dodatkowe (uzupełniające), które w niektórych przypadkach są przyczyną wyboru produktu.
Dla produktu Ŝywnościowego mogą być to wskazówki efektownego uŜycia,
przepisy itd.
W przypadku jakości komunikatów nadrzędną sprawą w tekście jest uczciwość
przedsiębiorstwa. Komunikat na opakowaniu:
a) powinien opisywać, ile produktu zawiera opakowanie,
b) nie moŜna obiecywać ani sugerować, Ŝe oferuje się więcej, niŜ jest w rzeczywistości,
c) nie powinien zawierać twierdzeń bądź zapewnień, co moŜna by zrobić
z produktem lub opakowaniem w idealnych warunkach, lecz musi wyjaśniać,
jak będzie naprawdę w typowych sytuacjach.
Wiele produktów moŜna uatrakcyjnić, umieszczając na opakowaniu ilustrację.
W niektórych przypadkach przedstawienie produktu w połączeniu z ilustracją moŜe
równieŜ przynieść określone korzyści. Technika ta jest stosowana do opakowań
wielu rodzajów towarów. Symbole i rysunki mogą przyciągać uwagę i wywierać
na kupującym wraŜenia, które zostaną zapamiętane przez długi czas. Stanowią one
uniwersalny język, który jest komunikatywny, szybko i łatwo rozumiany przez
kaŜdego nabywcę22. Dobra ilustracja musi nie tylko obrazować produkt lub
dekorować opakowanie, lecz takŜe wywoływać właściwą atrakcyjność i tworzyć
poŜądany nastrój w celu stymulacji zakupu23. Ilustracja musi być zatem właściwa
nie tylko dla produktu, lecz takŜe dopasowana do grupy odbiorców produktu.
Musi być zgodna z poglądami i gustami konsumentów oraz pozostawać aktualna,
a zmieniać się dopiero wraz z ich zainteresowaniami, sposobem Ŝycia i upodobaniami.
21

Więcej na ten temat: Producenci wiedzą jak nas oszukać. Wystarczy odpowiednie opakowanie,
„Strefa Biznesu”, www.strefabiznesu.gazetalubuska.pl/artykul/producenci-wiedza-jak-nas-oszukac-wystarczy-odpowiednie-opakowanie-41850.html (08.09.2010).
22
E. Stopa-Pelesz, Corporate Design. Czyli jak sprawić, by estetyka pracowała na sukces firmy,
Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 2002.
23
B. Schmitt, A. Simonson, Estetyka w marketingu. Strategiczne zarządzanie markami, toŜsamością i wizerunkiem firmy, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1999.
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4. Podsumowanie
Opakowanie jako waŜny element produktu jest równieŜ waŜnym narzędziem
marketingu. Spełnia ono wiele funkcji, a szczególnie funkcję komunikacyjno-promocyjną. Promocja jest dość duŜym kosztem dla przedsiębiorstwa, a opakowanie moŜe sprawić, Ŝe nie zostaną one poniesione ze względu na dobrze zaprojektowane opakowanie. Przy projektowaniu i produkcji opakowań decydują
koszty i czynniki technologiczne. Zasady projektowania opakowania muszą być
dobrze przemyślane i odpowiednio dobrane do produktu oraz do sposobu uŜytkowania. Zarówno kolor, kształt, materiał, wielkość itp. opakowania ma wpływ
na to, czy konsument dokona zakupu danego produktu.
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Audyt wewnętrzny a ład korporacyjny

Streszczenie. W literaturze przedmiotu, jak i w praktyce gospodarczej pojawia się
wiele definicji audytu wewnętrznego oraz ładu korporacyjnego. Definicje te wskazują
na znaczące miejsce audytu wewnętrznego w systemie ładu korporacyjnego. Jednym
z zadań audytu wewnętrznego jest ocena i doskonalenie ładu korporacyjnego.
Celem niniejszego artykułu jest próba usystematyzowania powiązań między audytem
wewnętrznym a ładem korporacyjnym.
Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, corporate governance, ład korporacyjny, zadania audytowe

1. Wstęp
Zmieniające się warunki gospodarowania – globalizacja, rozwój korporacji
ponadnarodowych, a w ostatnich latach kryzys finansowy wpłynęły w istotny
sposób na sposób postrzegania audytu wewnętrznego. Ponadto przystąpienie Polski
do Unii Europejskiej oraz wykorzystanie zagranicznych funduszy, w tym funduszy strukturalnych, zobowiązuje administrację publiczną do posiadania sprawnego,
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wydajnego i profesjonalnego audytu. Do podstawowych zadań audytu wewnętrznego zalicza się: ocenę zarządzania ryzykiem, usprawnianie procesów operacyjnych i wzmacnianie ładu korporacyjnego. Są to czynniki o wysokim znaczeniu
zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i w jednostkach sektora finansów
publicznych. Powtórzmy raz jeszcze, Ŝe jednostki sektora finansów publicznych
mają wręcz obowiązek utworzenia komórek audytu wewnętrznego. Jest on równieŜ
wskazany przy realizacji inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej i obligatoryjnie wymagany w jednostkach dysponujących takimi środkami.
Rozmiary kryzysu finansowego wpłynęły równieŜ na oŜywienie dyskusji
na temat ładu korporacyjnego. W swojej tradycyjnej definicji ład korporacyjny
nawiązuje do stosunków pomiędzy kierownictwem przedsiębiorstwa, jego zarządem, udziałowcami i innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak pracownicy
i ich przedstawiciele. Od ładu korporacyjnego zaleŜy równieŜ struktura, za pomocą
której określane są zarówno cele przedsiębiorstwa, jak i sposoby ich realizacji
oraz zapewnienia monitorowania osiąganych wyników1. Coraz częściej w literaturze przedmiotu podkreśla się znaczące miejsce audytu wewnętrznego w systemie
ładu korporacyjnego.
Na tym tle powstaje pytanie: Czy kontrola ładu korporacyjnego jest jednym
z zadań stojących przed audytem wewnętrznym, czy teŜ audyt wewnętrzny
stanowi element ładu korporacyjnego?.

2. Ewolucja terminologiczna ładu korporacyjnego
Pojęcie „ładu korporacyjnego” jest jednym z polskich tłumaczeń terminu
corporate governance. Jak trafnie zauwaŜa A. Jerzemowska – definicja, a tym
samym znaczenie terminu corporate governance – zaleŜą od przyjętych poglądów:
na cele działania organizacji gospodarczej, rzeczywistość gospodarczą, zróŜnicowanie kulturowe itp., a takŜe wynikają z zastosowanego podejścia teoretycznego2.
Definicje terminu corporate governance dotyczą problemów:
– odpowiedzialności – czyli corporate governance: dotyczy sposobu, w jaki
menedŜerowie rozliczają się z akcjonariuszami i innymi grupami udziałowymi,
oraz zapewniają spółce strukturę organizacyjną itp., odpowiednio słuŜącą realizacji przyjętych celów3, lub teŜ
1
Zielona Księga; Ład korporacyjny w instytucjach finansowych oraz polityka wynagrodzeń,
Komisja Europejska, Bruksela 2010, KOM(2010)284,s. 4, 10.
2
Międzynarodowe standardy profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego, The Institute
of Internal Auditors, 2001, s. 2; A. Jerzemowska, Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002,
s. 212.
3
J. Brooks, Converging Cultures. Trends in European Corporate Governance, PricewaterhouseCoopers 1997, za A. Jerzemowska, op. cit., s. 25.
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– społecznej odpowiedzialności – kiedy w centrum zainteresowania znajdują się
„relacje między wewnętrznymi mechanizmami nadzoru istniejącymi w korporacji a społeczną koncepcją zakresu jej odpowiedzialności (rozliczania)”4. Istotą
corporate governance moŜe więc być „maksymalizacja tworzenia bogactwa w sposób
nieobarczający innych lub całego społeczeństwa niewłaściwymi kosztami”5.
Znaczenie terminu: corporate governance – moŜe być analizowane w wąskim
i szerokim zakresie, według kryterium celu działalności6:
– w ujęciu wąskim obejmuje formalny system odpowiedzialności (rozrachunku) najwyŜszego szczebla zarządzania przed akcjonariuszami (model akcjonariuszy),
– w najszerszym ujęciu dotyczy formalnych i nieformalnych relacji występujących w korporacji i w jej współdziałaniu z otoczeniem (model grup udziałowych).
Z punktu widzenia członkostwa Polski w OECD – istotna jest definicja pojęcia
corporate governance zaprezentowana w dokumencie Principles of Corporate
Governance, opracowanym przez OECD – zgodnie z którą: „dotyczy zaleŜności
pomiędzy kierownictwem spółki, jej organami oraz akcjonariuszami i pozostałymi
grupami udziałowymi, określa strukturę, za pośrednictwem której ustala się cele
podmiotu gospodarczego i środki ich realizacji, a takŜe narzędzia monitorowania
wyników działania”7.
Pojęcie corporate governance – ze względu na brak odpowiednika w języku
polskim – jest tłumaczone w literaturze przedmiotu jako: władztwo, władanie,
nadzór, ład korporacyjny itp. Nie ma bowiem jednoznacznego, jednorodnego
określenia tego pojęcia, przy czym róŜnie określany jest jego zakres. Dla potrzeb
niniejszego artykułu przyjęto pojęcie „ładu korporacyjnego” – rozumiane jako:
„system obejmujący róŜnorodne instytucje prawne i ekonomiczne (w tym
formalne i nieformalne reguły działania), którego istotą jest zapewnienie zgodności i równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów (stakeholders)
zaangaŜowanych w funkcjonowanie korporacji (inwestorów, menedŜerów,
pracowników, dostawców) w sposób gwarantujący wzrost wartości spółki i jej
rozwój”8.
Jedną z podstawowych zasad ładu korporacyjnego jest przejrzystość informacyjna organizacji gospodarczych, co determinuje zwiększanie wymogów dotyczących polityki informacyjnej i zapewnia określony poziom przejrzystości informacyjnej – gwarantujący rzetelność ujawnianych przez spółki danych i informacji –
4

S. Deakin, A. Hughes, Enterprise and Community. New Directors in Corporate Governance,
Blackwell Publishers, Oxford 1997, za A. Jerzemowska, op. cit., s. 25.
5
R. Monks, N. Minnow, Corporate Governance, Blackwell Publishers, Cambridge 1995,
za K. Lis, H. Sterniczuk, Nadzór korporacyjny, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004.
6
Za: A. Jerzemowska, op. cit., s. 25.
7
Za: ibidem, s. 26.
8
K. Zalega, Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, SGH,
Warszawa 2003.
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co jest istotne z punktu widzenia zapewnienia wiernego i rzetelnego obrazu jednostki. Jest to związane z ustaleniem między innymi9:
– zawartości prospektów emisyjnych – standardów w zakresie jednolitych
standardów ujawnianych informacji przez spółki giełdowe,
– stosowania standardów rachunkowości – przyjęcie standardów rachunkowości, co ma na celu nie tylko zwiększenie wiarygodności, rzetelności informacji sprawozdawczych, ale takŜe porównywalności wyników działalności spółek
na przykład na terenie Unii Europejskiej, w ramach jednolitego rynku usług
finansowych),
– przyjętej przez spółki polityki informacyjnej – określenie wymagań co do
zakresu, częstotliwości itp. publikowania informacji przez spółki (raporty roczne,
informacje o akcjonariuszach posiadających znaczne pakiety akcji itp.), polityki
dobrowolnych ujawnień itp.
Polityka informacyjna organizacji gospodarczej zdeterminowana jest oczekiwaniami interesariuszy, przy czym regulacje dotyczące zakresu ujawnianych
informacji, na przykład w raporcie rocznym, powinny być oparte na rekomendacjach środowiskowych i dobrych praktykach zarządzania.
NaleŜy podkreślić, Ŝe coraz silniejszym motywem prac w dziedzinie ładu
korporacyjnego stawał się kryzys publicznego rynku papierów wartościowych.
Reguły prawidłowego ładu korporacyjnego zostały w ostatnich latach uznane
za element konieczny ładu normatywnego rynku papierów wartościowych i stały się
międzynarodowym standardem. Ustalanie i stosowanie zasad ładu korporacyjnego jest jednym z kryteriów oceny równieŜ polskiego rynku akcji, jego dojrzałości, bezpieczeństwa – atrakcyjności10.

3. Audyt wewnętrzny – ewolucja terminologiczna
Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu
Wewnętrznego „audyt wewnętrzny jest działalnością niezaleŜną, obiektywnie
zapewniającą i doradczą, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Pomaga on organizacji w osiąganiu jej
celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i governance”.
NaleŜy podkreślić, Ŝe audyt wewnętrzny został równieŜ zdefiniowany w polskich przepisach prawa, definicję audytu wewnętrznego wprowadza ustawa
o finansach publicznych, zgodnie z którą „audyt wewnętrzny jest działalnością
9

M. Aluchna, Przejrzystość jako element nadzoru korporacyjnego. Wyzwania dla spółek
giełdowych, cz. 2, „E-mentor” 2006, nr 1.
10
M. Furtek, W. Jurcewicz, Corporate governance – ład korporacyjny w spółkach akcyjnych,
„Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 6 , s. 6.
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niezaleŜną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem
lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę
kontroli zarządczej oraz czynności doradczej […]” Ocena kontroli zarządczej
ma w szczególności dotyczyć „adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej”.
Definicje te są zbliŜone, lecz nie identyczne. Podkreślają znaczenie niezaleŜności audytu wewnętrznego oraz jego rolę doradczą i zapewniającą. Istotne dla
prowadzonych rozwaŜań jest podkreślenie, Ŝe w Międzynarodowych Standardach
kładzie się równieŜ nacisk na ocenę i doskonalenie ładu korporacyjnego.
Audyt wewnętrzny jest skutecznym instrumentem władz przedsiębiorstwa,
które w sposób proaktywny, niezaleŜny, profesjonalny, obiektywny ocenia
efektywność systemu kontroli wewnętrznej, procesów zarządzania ryzykiem,
obiektywne prowadzenie wszelkich operacji i czynności przedsiębiorstwa, z ich
poprawnym, jednolitym przetwarzaniem, księgowaniem i raportowaniem, przynoszący wartość dodaną przez ujawnianie braków i słabości oraz przez wskazywanie sposobów podniesienia jakości i wydajności pracy11.
Audyt wewnętrzny w organizacjach gospodarczych, jednostkach rządowych
i samorządowych powinien być wykonywany zgodnie z powszechnie uznawanymi standardami i wskazówkami według określonych metod, czynności i procedur badawczych, wymogów dokumentacyjnych, zapewniających audytowi
wysoką jakość12.
Nowoczesny audyt wewnętrzny ma za zadanie ocenić całość działalności
instytucji, w której jest prowadzony – poprzez bieŜącą weryfikację, czy systemy
kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w instytucji (obejmujące politykę,
wszystkie procesy, zadania, wartości, zachowania, strukturę itp. – całość sposobu
funkcjonowania instytucji) działają właściwie i z duŜym prawdopodobieństwem
zapewniają osiągnięcie celów organizacji. Aby była moŜliwość dokonania tak
wszechstronnej oceny, audyt wewnętrzny tworzy tzw. wszechświat audytu, czyli
listę wszystkich obszarów potencjalnie kwalifikowanych do audytu, obejmującą
całość działań podejmowanych przez instytucję. Środki audytu są ograniczone,
więc nie ma moŜliwości kontroli wszystkich obszarów w jednym okresie – dlatego dla wszystkich obszarów audytowych przeprowadzana jest analiza ryzyka,
na podstawie której do planu audytów na dany rok wybierane są zagadnienia
najbardziej ryzykowne, bądź te, których usprawnienie moŜe przynieść instytucji
największe korzyści13.
NaleŜy podkreślić, Ŝe struktura audytu wewnętrznego róŜni się w zaleŜności
od kraju. W większości państw audyt wewnętrzny funkcjonuje na poziomie
11
K. Sawicki, Kierunki zmian w zakresie kontroli zarządczej i nadzoru, w: Systemy zarządzania
kosztami i dokonaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
2010, s. 441.
12
Ibidem, s. 442.
13
A. Mazurek, M. Piołunowicz, Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym w Polsce – diagnoza
i propozycja zmian, FOR, Warszawa 2008, s. 7.
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jednostek – w Australii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych – ulokowany jest
na wszystkich szczeblach, tzn.: parlamentach, agencjach wykonawczych i innych
autonomicznych organizacji. W innych krajach funkcjonuje jedna jednostka audytu wewnętrznego, która jest usytuowana w strukturze centralnej. Jednostka ta ma
za zadanie audytowanie wszystkich centralnych jednostek rządowych i agencji.
Model taki jest charakterystyczny dla małych państw (np. Cypr). W praktyce gospodarczej występują równieŜ hybrydy tych dwóch rozwiązań14.

4. Ład korporacyjny i audyt wewnętrzny w praktyce
Zgodnie ze zmianami ustawy o rachunkowości z 18 marca 2008 r. wprowadzono obowiązek zawarcia w sprawozdaniu rocznym informacji o stosowaniu
zasad ładu korporacyjnego. Natomiast Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych zawiera podstawowe wskazówki
co do treści oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w spółkach
publicznych, które jest wyodrębnioną częścią sprawozdania z działalności spółki.
Oświadczenie to powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
– wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent,
– wskazanie ewentualnych odstępstw i ich przyczyn (za wyjątkiem zasad
wymaganych ustawowo, tak jak zasada odnosząca się do istnienia i funkcji Komitetu Audytu),
– opis głównych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej
i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej.
Interesujące z punktu widzenia prowadzonych rozwaŜań jest podejście
do corporate governance zaprezentowane w Raporcie Kinga dotyczącego dobrych
praktyk. Zgodnie z pierwszym raportem z 1994 r. audyt wewnętrzny zajmował
istotną rolę w wizji ładu korporacyjnego – „organizacje powinny posiadać efektywną funkcję audytu wewnętrznego, uznawaną przez radę dyrektorów i najwyŜsze kierownictwo, a takŜe z nimi współpracujących”15. W raporcie tym wskazano
równieŜ na istotną rolę audytorów wewnętrznych nie tylko w ocenie systemów
kontroli wewnętrznej, ale takŜe nad etyką prowadzonego biznesu i działań podejmowanych przez kierownictwo16. Uwzględnienie znaczenia audytu wewnętrznego
stanowiło nowe podejście w identyfikowaniu ładu korporacyjnego.
Raport ten podlegał ewolucji – w jego kolejnej aktualizacji z 2002 r. w znaczący sposób podkreślono funkcje audytu wewnętrznego jako elementu ładu
14

Ibidem, s. 9.
Cyt za: P. Hans, King Raport – król dobrych praktyk audytu wewnętrznego, „Przegląd
Corporate Governance” 2010, nr 2.
16
Ibidem, s. 5.
15

Audyt wewnętrzny a ład korporacyjny

151

korporacyjnego – wskazując, iŜ audyt wewnętrzny jest działalnością doradczą
a nie tylko nadzorczo-zapewniającą, a zainteresowania audytu wewnętrznego
powinny wykraczać poza system kontroli i dotyczyć zarówno zarządzania ryzykiem, jak i ładu organizacji. Efektywny audyt wewnętrzny (zgodnie z raportem)
odgrywa znaczącą rolę w ładzie korporacyjnym17.
W trzecim Raporcie Kinga z 2009 r. uszczegółowiono zadania audytu wewnętrznego, do których zaliczono:
– ocenę ładu organizacyjnego,
– niezaleŜną ocenę procesu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej,
– systematyczną ocenę procesów wewnętrznych i ustanowionych mechanizmów kontrolnych,
– udzielanie informacji na temat kwestii naduŜyć, korupcji, nieetycznych
zachowań i innych nieprawidłowości18.
W Raporcie Komisji Europejskiej z 2 czerwca 2010 r. dotyczącego ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych oraz polityki wynagrodzeń (Zielona
Księga) podkreślono, Ŝe Audytorzy odgrywają zasadniczą rolę w systemie ładu
korporacyjnego instytucji finansowych, gdyŜ gwarantują rynkowi, Ŝe sprawozdanie finansowe przedstawione przez te instytucje daje rzetelny obraz ich sytuacji.
W dokumencie tym zwrócono uwagę, ze mogą wystąpić konflikty interesów,
gdyŜ Audytorzy opłacani są przez organizacje gospodarcze, w których sprawdzają księgi rachunkowe, oraz działają na ich zlecenie19.
Ostatnia dekada przyniosła w wielu krajach nowe regulacje w zakresie ładu
korporacyjnego i nadzoru nad spółkami interesu publicznego, zarządzania ryzykiem
oraz systemów kontroli wewnętrznej. W 2002 r. Stany Zjednoczone uchwaliły
ustawę Sarbanes-Oxley (SOX) wymagającą od spółek publicznych wdroŜenia
i corocznej oceny efektywności działania systemu kontroli wewnętrznej. Od tego
czasu wiele krajów przyjęło podobne rozwiązania dotyczące ładu korporacyjnego i kontroli wewnętrznej. Przykłady obejmują Kanadę (National Instrument
52-109), Unię Europejską (Directive 2006/43/EC), Szwajcarię (Code of Obligations oraz Swiss Exchange Directive 2002/2006), Niemcy (German Corporate
Governance Codec), Australię (Australian Corporate Reporting and Disclosure
Law), Francję (French Law on Financial Security), Włochy (L262/2005 – Italian
legislation for financial services institutions), Wielką Brytanię (Revised guidance
for directors on the combined code – the Turnbull Guidance), Japonię (The Financial
Instruments and Exchange Law ‘J-SOX’), Chiny (The Basic Standard for Enterprise Internal Control).
NaleŜy podkreślić, Ŝe regulacje obowiązujące w Polsce mają charakter zarówno rekomendacji i dobrych praktyk, jak teŜ przepisów prawa. Dobre Praktyki
17

Ibidem, s.5.
Ibidem, s.5.
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Zielona Księga. Ład korporacyjny w instytucjach finansowych oraz polityka wynagrodzeń,
Komisja Europejska, Bruksela 02.06.2010, KOM(2010) 284 wersja ostateczna, s. 10.
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Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)
to zbiór zasad ładu korporacyjnego oraz zasad określających normy kształtowania relacji przedsiębiorstw giełdowych z ich otoczeniem rynkowym. Celem
Dobrych Praktyk jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa
jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy takŜe w obszarach nieregulowanych przez prawo.
Do waŜnych z punktu widzenia nadzoru i systemu kontroli wewnętrznej
naleŜą m.in. następujące zapisy Dobrych Praktyk:
– przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria
niezaleŜności,
– w ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet
audytu; w skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek
niezaleŜny […], posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów; w spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej
przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez
radę nadzorczą,
– poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza
powinna raz w roku sporządzać i przedstawiać walnemu zgromadzeniu zwięzłą
ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej
i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,
– w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej
z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczący roli dyrektorów niewykonawczych, m.in.
w zakresie przeglądu, przynajmniej raz w roku, systemów kontroli wewnętrznej
i zarządzania ryzykiem pod kątem zapewnienia, Ŝe główne ryzyka są prawidłowo
identyfikowane, zarządzane i ujawniane; kodeks spółek handlowych wskazuje,
iŜ rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich
dziedzinach jej działalności; do szczególnych obowiązków rady nadzorczej naleŜy
ocena i zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdania
zarządu z działalności spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami,
jak i ze stanem faktycznym; dodatkowe regulacje w zakresie nadzoru, kontroli
i zgodności z przepisami prawa istnieją w wybranych sektorach (np. sektor bankowy i ubezpieczeniowy, telekomunikacyjny, energetyczny, farmaceutyczny)20.

5. Podsumowanie
Zachodzące w ostatnich latach istotne zmiany w warunkach funkcjonowania,
gospodarowania organizacji gospodarczych znacząco utrudniają zarządzanie,
20
Ład korporacyjny, zarzadzanie ryzykiem i kontrole wewnętrzne, www.seg.org.pl/_upload/Lad
korporacyjny zarzadzanie ryzykiem i kontrole wewnetrzne.pdf.
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a w szczególności duŜymi jednostkami. Utrudnienia dotyczące zarządzania jednostką dotyczą równieŜ kontroli, dlatego wprowadza się oprócz kontroli wewnętrznej, audyt wewnętrzny. Zarządzający organizacjami gospodarczymi funkcjonującymi w warunkach duŜej niepewności, nie mając moŜliwości samodzielnego
zajmowania się badaniem, identyfikacją, szacunkiem skutków ryzyka i poszukiwaniem środków zaradczych, a takŜe sprawowania pełnego nadzoru nad kontrolą
wewnętrzną, wprowadzają audyt wewnętrzny21.
Reasumując, naleŜy powtórzyć, Ŝe audyt wewnętrzny jest postrzegany jako
element nadzoru dostarczający niezaleŜnych, obiektywnych informacji i ocen na
temat sposobu oraz skuteczności funkcjonowania kontroli wewnętrznej, a takŜe
efektywności procesów zarządzania ryzykiem. Zadaniem audytu wewnętrznego
jest równieŜ nadzór nad kontrolą wewnętrzną oraz przedstawianie propozycji
i wniosków dotyczących usprawnienia działalności jednostki22.
Istotą funkcjonowania kaŜdej organizacji jest osiąganie celów wynikających
z jej wizji i misji. W realizacji tych celów szczególne znaczenie ma stosowanie,
przez te organizacje tzw. zasad corporate governance. Jest to związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych regulacji, w tym
przyjętych przez te organizacje – zasad dobrych praktyk – jako standardów
corporate governance (spółki notowane na giełdzie), standardów rachunkowości,
standardów kontroli wewnętrznej, standardów etycznych itp. Kryzys finansowy,
spektakularne upadki znanych organizacji gospodarczych ukazały niedoskonałość
systemów kontroli wewnętrznej – dlatego i teoretycy, i praktycy wskazują na znaczenie audytu wewnętrznego.
Znaczenie audytu wewnętrznego jest podkreślane przez wskazywanie jego
miejsca w systemie ładu korporacyjnego organizacji gospodarczych, z drugiej
jednak strony kompleksowo prowadzony audyt wewnętrzny powinien sprawować kontrolę nad poprawnością i skutecznością wdraŜania ładu korporacyjnego
w organizacjach gospodarczych – a w szczególności w duŜych jednostkach,
grupach kapitałowych.
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Czy w działalności gospodarczej jest miejsce
na moralność?

Streszczenie. W artykule głównym problemem jest rozpoznanie teoretycznego gruntu,
na którym buduje się etykę biznesu jako swoisty kodeks postępowania zawodowego.
Tekst pisany jest z pozycji humanizmu, tj. z pozycji ogólnoludzkich wartości
o świeckim charakterze. Uzasadniono w nim pogląd, Ŝe w Ŝyciu gospodarczym liczy się
nie tylko sprawność i efektywność w sposobie realizacji zadań, ale takŜe – w nie mniejszym stopniu – gotowość słuŜenia ludziom i jasna świadomość etycznych celów. Postawiono
i rozwinięto kwestię etosu zawodowego pracownika firmy.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, humanizm, etyka, etos, biznes

1. Wprowadzenie
Istnieje potoczne przekonanie, Ŝe efektywności gospodarowania i zarządzania
oraz etyczności tych działań nie moŜna ze sobą pogodzić. Dlatego, kiedy człowiek
staje na rozdroŜach sumienia, zwykle nie szuka racjonalnego wyjaśnienia i nie
odwołuje się do skomplikowanych procedur argumentacyjnych, które uzasadniają
jego wybory moralne, ale odwołuje się do zdrowego rozsądku i do porównań spo-
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łecznych. Twierdzi wtedy, Ŝe jeśli „wszyscy tak robią” w podobnych okolicznościach,
to nie ma sprzeczności pomiędzy tym, co sam czyni a normami i wartościami,
które mają społeczną akceptację.
Ale człowiek moŜe takŜe, dąŜąc do własnych korzyści, świadomie wybierać
zachowania, które wykraczają poza normy moralne. MoŜe odrzucać zasady
społeczne i nie zwaŜać naleŜycie na uprawnienia innych ludzi. Wybór innych
metod działania niŜ te, które zalecane są przez etykę nie musi wynikać stąd,
Ŝe mamy skłonności do przedkładania zła nad dobro, ale stąd, Ŝe „to co nieetyczne,
moŜe być przecieŜ wyposaŜone w swoistą, pozytywną wartościowość”1. Tak jest
w sytuacji kiedy, mając na uwadze własne interesy, mierzymy inną miarą potrzeby
i uprawnienia własne, a inną – cudze.
Ludzie biznesu w dąŜeniu do jak największej sprawności gospodarowania
w sferach: transakcji, współpracy i konkurencji mogą ograniczać się jedynie
do oceny samej poprawności i skuteczności tych działań. Dla określenia takiej
postawy uŜywa się pojęcia „amoralizmu”, które nie jest jednoznaczne. Zwykle
„amoralizm” oznacza obojętność na wszelkie wartości, ideały i normy moralne.
W działalności gospodarczej amoralizm wyraŜa się w umiejętności stosowania
nieuzasadnionych usprawiedliwień dla praktyk wątpliwych moralnie. TakŜe
w przekonaniu, Ŝe im dokładniej określa się zachowania etyczne, tym bardziej
cierpi na tym zysk. Stąd bierze się powściągliwość ludzi biznesu wobec niektórych
wiąŜących moralnie zaleceń oraz praktyka kierowania się przy podejmowaniu
decyzji wyłącznie względami finansowymi.
W nowym podejściu do rynku i do gospodarki coraz większą rolę odgrywa
koncepcja firmy jako organizatorki Ŝycia gospodarczego, która ponosi społeczną
odpowiedzialność za swoją działalność. Wymaga się, aby odpowiedzialny biznes
realizował zadania wykorzystując wartości i zasady moralne uznawane powszechnie. Wskazanie na minima działań biznesu społecznie odpowiedzialnego jest
zasadniczym tematem podejmowanym w niniejszym tekście.

2. Ekonomia jako nauka moralna
Wezwanie do uprawomocnienia etycznego porządku w działalności gospodarczej nie jest nowe. JuŜ w epoce filozofii starogreckiej Arystoteles preekonomię
i etykę określał wspólnym mianem „filozofii moralnej”. Ekonomikę jako wiedzę
praktyczną odnosił do „gospodarstwa domowego”, obejmującego „człowieka
i mienie”. Ekonomika oznaczała sztukę gospodarowania, a zatem poŜyteczną
umiejętność podejmowania decyzji, które zapewniają dostatnie Ŝycie. Głosił,
Ŝe naczelnym i osiągalnym dla człowieka dobrem jest eudajmonia, dobro autoteliczne, które oznacza nagromadzenie w osobowości ludzkiej najwyŜszych
1
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wartości. Dlatego „śycie […] upływające na zdobywaniu majątku nie jest tym
dobrem, którego szukamy, wszak jest ono czymś tylko poŜytecznym i jest środkiem
do celu”2.
Na współzaleŜność między moralnością a biznesem wskazywała teŜ nowoŜytna ekonomia; na przykład A. Smith łączył profesje etyka i ekonomisty.
Od Teorii uczuć moralnych (1759), którą pisał jeszcze jako etyk, przeszedł
do ekonomii (Badania nad przyczynami i naturą bogactwa narodów, 1776)3.
A wcześniej Beniamin Franklin, jeden z „ojców załoŜycieli” Stanów Zjednoczonych Ameryki uzasadniał pogląd, Ŝe właściwie realizowana działalność gospodarcza wymaga praktykowania trzynastu wartości: umiaru; milczenia; ładu;
odpowiedzialności; oszczędności; pracowitości; nieuciekania się do krzywdzącego oszustwa; sprawiedliwości, tj. niewyrządzania zła na przykład przez pozbawianie naleŜnych korzyści; unikania krańcowości; czystości; dystansu wobec
zdarzeń pospolitych i nieuchronnych; dyscypliny wewnętrznej; pokory4. RównieŜ
wpływowy ekonomista i filozof angielski John Neville Keynes wskazywał
na znaczenie dla ekonomii moralnego punktu widzenia. WyróŜniał ekonomię jako
naukę pozytywną (positive economics), jako wiedzę normatywną (normative
economics), jako sztukę skutecznego działania (the art of economics) i podkreślał
potrzebę moralnego wsparcia dla aktywności gospodarczej.
Współcześni ekonomiści, naukowcy i praktycy w większości uznają pogląd,
Ŝe działalność gospodarcza obejmująca współpracę, wymianę, konkurencję
w przemyśle, biznesie i w powiązanych z nimi innymi obszarami aktywności,
nastawiona być powinna nie tylko na osiągnięcie zysku adekwatnego do zainwestowanych nakładów. Wymaga podporządkowania działań zmierzających
do maksymalizacji dochodów i do opanowania rynku – równieŜ wartościom
humanistycznym, ogólnoludzkim, w tym głównie społecznej odpowiedzialności
i sprawiedliwości.
W epoce ponowoczesnej, w której Ŝyjemy i w której systemy etyczne wskazują na uniwersalny charakter niektórych tylko norm moralnych (nie zabijaj,
nie kradnij, nie oszukuj), duŜe znaczenie mają bardziej specyficzne nakazy i zakazy,
które są dorobkiem określonych zbiorowości. „Deklarowane wartości i zasady
tworzą dość czytelny oraz oczywisty w komunikacji społecznej kod moralny,
wiąŜący członków grupy, której postawy wyraŜa i integruje. Zwykle ten kod
moralny nazywa się etyką grupy. Zdarza się, Ŝe wytworzony w toku historycznej
kumulacji doświadczenia moralnego kod zostaje spisany, funkcjonując jako kodeks
etyczny. Tak czy inaczej jest on następnie dziedziczony kulturowo w procesie
2

Arystoteles, Etyka nikomachejska, Wstęp, przekład, przypisy D. Gromska, PWN, Warszawa
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wychowania. Ten kod ma nie tylko dość oczywiste i niezbyt liczne zasady oraz
wzory osobowe, ale takŜe swoje autorytety, swoiste trybunały (sądy) orzekające
o przewinieniu, sankcje, które nakłada się za złamanie jego zasad”5.
Ludzie biznesu stanowią pozytywną grupę odniesienia dla innych zbiorowości
współczesnego społeczeństwa polskiego. W związku z tym pojawia się pytanie:
w jaki sposób w tej grupie zawodowej i etosowej rozstrzygany jest konflikt między
dwoma porządkami wartości: wartościami moralnymi oraz prawem do wolności
gospodarczej, która przecieŜ znajduje ograniczenia w uprawnieniach innych osób
gospodarujących. Konfliktom moralnym w biznesie i sposobom ich rozwiązywania w sytuacji pluralizmu systemów etycznych warto przyjrzeć się bliŜej.

3. Pojęcie konfliktu wartości moralnych
Gromadne Ŝycie człowieka i wymogi zbiorowego bezpieczeństwa wymagają
stosowania reguł moralnych i dąŜenia do uporządkowania Ŝycia wspólnoty według
trwałych zasad. Poczucie obowiązywalności zasad etycznych stanowi szczególnie istotny moment organizacji zbiorowych działań w sytuacjach, kiedy członkowie
grupy działają ze wspólną intencją i zmierzają do osiągnięcia wyznaczonego
celu. Liczą się wówczas głównie odpowiedzialność i lojalność, co nie oznacza,
Ŝe inne wartości etyczne nie są znaczące.
Rozpowszechnione jest przekonanie o konfliktowej naturze wartości, tzn.
o niemoŜliwości pełnej i równoczesnej ich realizacji. A poniewaŜ wartościowanie
nie jest jedynie sprawą rozumowania, argumentacji, lecz pojawia się głównie
w sferze emocji, poszukuje się dla niego innego typu uzasadnień niŜ te, które
obowiązują w wiedzy pozytywnej.
Konflikt wartości ma miejsce wówczas, kiedy realizacja w sposób optymalny
określonego dobra sprawia, Ŝe tym samym – w sposób równie znaczący – nie
zostaje zrealizowana inna, równie doniosła wartość konkurencyjna. A zatem
zachodzi wtedy, kiedy w sposobie bycia człowieka zderzają się wartości funkcjonujące społecznie i uznawane indywidualnie. Z reguły te konfliktowe wartości
naleŜą do róŜnych porządków dóbr i trwają w złoŜonej sytuacji aksjologicznej,
w której cechy rzeczywistości i aspiracje ludzi dopełniają się i przekształcają.
Trzeba zauwaŜyć, Ŝe porządki dóbr ukształtowane na podstawie odmiennych
zasad są nieporównywalne, niewspółmierne, bo, jak uczy na przykład Stanisław
Ossowski, nie ma „wspólnego czynnika” od którego zaleŜałaby wartość jednych
i drugich wyborów. Warto podkreślić, Ŝe przypadku konfliktu systemów wartości
– ich niezgodność zachodzi, kiedy wykluczające się wartości są dominujące
dla kaŜdego z konkurencyjnych systemów.
5

R. Wiśniewski, Etyka zawodowa-jej współczesne treści i funkcje, www.kpsw.pl/files/Etyka
zawodowa.rtf.
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Nie moŜna mieć wątpliwości, Ŝe „Całe Ŝycie jednostki, a takŜe społeczeństwa
moŜna ująć jako próbę znalezienia w sobie i poza sobą jakiejś jedności, porządku,
przezwycięŜania doznawanych i doświadczanych sprzeczności”6. Analiza zachowań ludzi pokazuje, Ŝe zbyt często człowiek akceptuje tylko jeden „z członów
opozycji”, nie dostrzegając wagi drugiego. Bywa, Ŝe działa, nie licząc się „z nikim
i z niczym”. Pierwsza droga prowadzi ku temu, Ŝe „odcina się od własnej
autentyczności’ i „ślizga […] po powierzchni Ŝycia”. Druga – równieŜ „wiedzie
donikąd”, poniewaŜ prowadzi do zamknięcia się w jednym kręgu i „do impasu”
w kontaktach interpersonalnych. W przeciwieństwie do zachowań wynikających
„z przyzwyczajenia”, waŜne są „opowiedzenia się po stronie zgodnej z Ŝywionym
ideałem”, prowadzące do „ukształtowania nowej sytuacji, nowych stanów rzeczy”,
ukierunkowanych ostatecznie „na jakieś konkretne dobro”7.
Istnieją róŜne klasyfikacje wartości. Z uwagi na podmiot wartościujący,
tj. człowieka, wyróŜnia się wartości osobowe, społeczne i ogólnoludzkie. Osobowe
– wyraŜają potrzeby i ideały Ŝyciowe jednostki; społeczne – są wartościami
ze względu na dobro zbiorowości, społeczności; ogólnoludzkie – są odniesione
do dobra ludzkości, gatunku ludzkiego „w ogólności”. Ze względu na kryterium
czasu wyróŜnia się wartości obowiązujące trwale oraz takie, które mają charakter historyczny. Z uwagi na poziom spełnionego dobra wyróŜnia się wartości:
dodatnie, neutralne i ujemne, tj. antywartości. Ze względu na zakres ich obowiązywalności: sytuacyjne i powszechne. Z uwagi na funkcje: wartości egzystencjalne
i nieegzystencjalne (np. ornamentalne, „zdobiące”) itd.
Według Stanisława Ossowskiego zróŜnicowane uwarunkowania społeczne
są źródłem konfliktów pomiędzy wartościami odczuwanymi, uznawanymi
a realizowanymi. Wartości uznawane, które spełniają rolę motywów działania,
odznaczają się mocą i spontanicznością podobną do tej, którą charakteryzują się
instynkty. To tłumaczy fakt, Ŝe w sytuacjach konfliktowych wartości uznawane
dominują nad wartościami odczuwanymi. RozbieŜności pomiędzy wartościami,
uczuciami a ocenami prowadzą do pojawienia się zjawiska określanego w etyce
mianem „dysonansu aksjologicznego”.
Warto dodać, Ŝe zarówno przyczyny konfliktów wartości, jak i moŜliwości
konflikty te łagodzące i usuwające – zawarte są w kulturze, która jest wewnętrznie zróŜnicowana i która wciąŜ ewoluuje.
Konflikty wartości mają źródła w tym, Ŝe:
– zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne (antywartości) są przedmiotami
pragnień,
– komplikacje w skalach wartości wprowadza pamięć,
– w świadomości człowieka zawsze współistnieją wartości odczuwane i wartości uznawane,
– biologicznie uwarunkowane dyspozycje jednostki mogą skutecznie zmieniać porządek wartości odczuwanych,
6
7

M. Gołaszewska, Istota i istnienie wartości, PWN, Warszawa 1990, s. 50.
Ibidem, s. 50, 51.
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– dąŜenia do realizacji celów osobistych mogą zmieniać motywacje zachowań
i prowadzić do niezgodności pomiędzy jednostką a społeczeństwem,
– zróŜnicowanie dyspozycji psychicznych oraz sposobów wartościowania
moŜe wynikać ze spełniania przez jednostkę róŜnych ról społecznych.
Spójnej osobowości nie gwarantuje ani przynaleŜność do jednego środowiska społecznego, ani oddziaływanie tej samej ideologii. Postawa człowieka
kształtowana jest w znacznym stopniu przez dyspozycje do ulegania lub buntu,
przez refleksję nad sobą i zabiegi samowychowawcze.
Warto dodać, Ŝe konflikty systemów wartości zwykle prowadzą do całkowitego rozpadu więzi społecznych. Ma to miejsce zarówno w warunkach konfliktu
systemów wartości dwóch subkultur naleŜących do jednego organizmu społecznego, jak i w sytuacjach konfliktu międzykulturowego.
Wartości moralne stanowią swoistą „nadbudowę”, poniewaŜ określają, jakie
konfiguracje wartości prezentowane przez te osoby składają się na całościowy styl
ich Ŝycia i w jaki sposób określają równieŜ ich zawodową działalność biznesową.
W sytuacji tworzenia się podstaw nowej organizacji społeczeństwa opartych
na przedsiębiorczości i indywidualnej zaradności pracowników szczególne znaczenie mają: zachowania zorientowane na zadania, skuteczna komunikacja między
kierownikami i podwładnymi, wzajemne pozytywne relacje między pracownikami, umiejętności myślenia strategicznego i podejmowania właściwych decyzji
w sytuacjach stresowych, odwaga brania odpowiedzialności za ewentualne braki
w działaniach.

4. Ludzie biznesu jako grupa etosowa
Termin ethos oznacza (z jęz. greckiego) charakter, obyczaj, przyzwyczajenie,
a takŜe miejsce, zadomowienie. Normy, nawyki, motywy i wzory, według których
wypełniane są zadania określonej grupy zawodowej, składają się na społecznie
akceptowany model postępowania w stosunkach pracy. NaleŜy zwrócić uwagę,
„Ŝe w źródłowym znaczeniu terminu ethos to miejsce, a nie ogólna wizja powinności człowieka […]. Nie bez przyczyny mówimy o czyimś zachowaniu,
Ŝe «jest na miejscu» albo Ŝe «nie jest na miejscu». Zatem kaŜde miejsce wymaga
odpowiedniego zachowania.
Miejsce winno tu być rozumiane jednak nie tyle jako punkt w przestrzeni
geometrycznej, jako fizyczne miejsce, choć zawsze znajdujemy się w jakimś
miejscu, kiedy obieramy sposób działania. Chodzi tu przede wszystkim o miejsce
w sensie przestrzeni społecznej, kulturowej, miejsce zajmowane w społecznej
strukturze ról, spełnianych funkcji. Tak rozumiane miejsce daje się opisać językiem nauk społecznych lub językiem nauk o kulturze, rejestrujących wartości
i powinności człowieka. Widzimy zatem, Ŝe od wieków kaŜdemu miejscu, czyli
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kaŜdej roli społecznej, kaŜdej funkcji ludzkiej przypisuje się pewien cel i pewne
zasady postępowania, które ze względu na ten cel (miejscowo zdefiniowany)
stają się powinnościami roli”8.
Społecznie akceptowany wzór osobowości przedstawiciela danego zawodu
określają normy i wzorce grupowych zachowań. Ludzie rozumieją, Ŝe bycie
dobrym pracownikiem oznacza taki sposób postępowania w relacjach z kręgiem
odbiorców ich roli społecznej, który polega – najogólniej mówiąc – na przestrzeganiu zasad i rzetelnym wykonywaniu obowiązków. I Ŝe walory moralne pracownika ujawniają się głównie jako współodpowiedzialność wobec partnerów
za wyniki wspólnych działań. Praca jest powinnością i moralnym obowiązkiem,
a jej wartość polega na tym, Ŝe w poczuciu międzyludzkiej więzi realizowane
jest dobro dla siebie i innych.
Podstawowymi umiejętnościami człowieka jako podmiotu pracy są:
– profesjonalizm,
– konsekwencja w realizowaniu celów,
– pomysłowość i umiejętność współpracy ze współpracownikami i kadrą
wyŜszego szczebla,
– umiejętność identyfikowania się z grupą,
– skromność i bezinteresowność
– chęć do podejmowania się nowych zadań,
– szybkość uczenia się,
– zdecydowanie, zdolność do szybkiej interwencji,
– uczciwość i sprawiedliwość w kontaktach,
– budowanie dobrej atmosfery w pracy,
– dbałość o rozwój zawodowy,
– zdecydowanie, uczciwość postępowania wobec kłopotliwych współpracowników,
– umiejętność współpracy z zespołem,
– umiejętność doceniania ludzi zdolnych, dobrze pracujących,
– umiejętność organizowania pracy na warunkach partnerskich,
– bezpośredniość i emocjonalna równowaga w relacjach z ludźmi,
– świadomość własnych zalet i wad,
– poczucie humoru, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
– elastyczność w działaniu, tj. zdolność do przemiennego spełniania roli kierującego i podlegającego kierownictwu innych.
DuŜe znaczenie w kształtowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich
ma kultura organizacyjna firmy. KaŜda firma, która chce efektywnie konkurować
na rynku musi się nauczyć tego, jak organizować i wykorzystywać zasoby intelektualne i moralne, jakimi dysponują jej pracownicy.
8

Zwraca na to uwagę R. Wiśniewski, op. cit. Autor odwołuje się do: K. Twardowski, Wykłady
z etyki. Główne kierunki etyki naukowej, oprac. I. Dąmbska, „Etyka” 1974, nr 13, Warszawa oraz
do prac Alasdaira MacIntyre’a, Krótka historia etyki (1995), Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii
moralności (1996), Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność? (2007).
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Kultura organizacyjna jest swoistą filozofią działania firmy, jest systemem
załoŜeń, wartości i norm społecznych, które regulują zachowania pracowników
i które są istotne z punktu widzenia realizacji przyjmowanych formalnie celów.
Przejawy kultury organizacyjnej to: symbole, sposoby komunikowania, rytuały,
tabu, normy. Kultura organizacyjna to takŜe sposób stosowania ogólnych zasad,
reguł i praw, w oparciu o które wyróŜnia się dwa podstawowe typy kultur organizacyjnych9, i co się z tym wiąŜe, równieŜ dwa podstawowe typy przystosowania kulturowego ludzi w organizacji. Bez rozpoznania typu kultury organizacyjnej
nie moŜna wyjaśnić zachowań ludzkich, poniewaŜ zachowania są w ostatecznej
instancji uwarunkowane społecznie i kulturowo.
Często pracownicy doświadczają sytuacji, w których postawieni zostają przed
koniecznością wyboru i zmuszeni do podejmowania pilnych i odpowiedzialnych
decyzji. W takich warunkach mogą pojawić się objawy nieprzystosowania, które
psychologia traktuje jako wskaźniki stresu. „Stres” – to pojęcie, którego nauka ta
uŜywa do opisania reakcji „walki lub ucieczki”. Zachowania tego typu pojawiają
się w celu przywrócenia naruszonej równowagi organizmu, która jest następstwem
działania „zaburzających bodźców”, takich jak: zaskoczenie, zawód, nadmierne
wymagania, negatywne oceny. KaŜdy człowiek ma własny, róŜniący się od innych,
poziom tolerancji na stres psychologiczny. Próby pokonywania stresu mogą doprowadzić do zwiększenia odporności na dany rodzaj stresu. Ale moŜe być i tak,
Ŝe silny i długotrwały stres moŜe doprowadzić do głębokich zmian osobowości.
Według opinii Światowej Organizacji Zdrowia jednym z zasadniczych źródeł
stresu jest miejsce pracy. Złe warunki pracy: hałas, zła widoczność, zanieczyszczenie powietrza, zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura otoczenia, częsty
kontakt z toksycznymi substancjami, nadmierne zatłoczenie, presja czasu, nierytmiczność przebiegu pracy, praca zmianowa, niekonsekwencja poleceń przełoŜonych, konflikty ról, przeciąŜenie nadmierną ilością zadań, złe relacje z grupą,
z przełoŜonymi, zbyt mały udział pracownika w podejmowaniu decyzji, niedoinformowanie, nadmierne ograniczanie aktywności, brak moŜliwości dalszego
rozwoju zawodowego, brak poczucia stałości pracy – to najwaŜniejsze źródła
napięć emocjonalnych w miejscu pracy. Sytuacje tego typu prowadzą do wystąpienia dwu róŜnych typów zachowań: „pobudzeniowego”, który wyraŜa się
w nadmiernej ruchliwości, gadatliwości, powtarzania nieskutecznych czynności itp.,
9
Są to na przykład: kultura organizacyjna o niskiej tolerancji niepewności oraz kultura organizacyjna o wysokiej tolerancji niepewności. Jak pisze Cz. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji,
Warszawa 1999, s. 262: „RóŜnice między kulturą niskiej a kulturą wysokiej tolerancji niepewności
są fundamentalne, – jako takie – odnoszą się do załoŜeń kulturowych. MoŜna przyjąć, Ŝe przedstawiciele kultury niskiej tolerancji niepewności będą skłonni rozpatrywać relacje z otoczeniem raczej
w kategoriach dominacji lub podporządkowania, będą przekonani o stałości prawdy i niewielkich
moŜliwościach własnego wpływu na bieg zdarzeń, a relacje społeczne będą opierać się na zasadach
współpracy. Reprezentanci kultury wysokiej tolerancji niepewności będą natomiast w relacjach
z otoczeniem poszukiwać harmonii, będą przekonani o relatywizmie prawdy i duŜych moŜliwościach własnego oddziaływania na rzeczywistość, a relacje społeczne będą opierać na zasadach
konkurencji”.
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albo do zachowania typu „hamulcowego”, którego cechami są: usztywnienie
zachowań, zwolnienie reakcji, napięcie i kurczenie mięśni ciała w procesie wykonywania pracy, na przykład zagryzanie ust, zaciskanie szczęk, dłoni. Skrajną
formą jest całkowite wyłączenie się z działania, odcięcie się od dopływu informacji lub odgrodzenie się od jej oddziaływania.
Stres wywołuje bądź pozytywne, bądź negatywne skutki. Pozytywne następstwa stresu to: umoŜliwienie szybkiego podejmowania decyzji; mobilizowanie
wszelkich zasobów sił; ochrona przed nadmiernym obciąŜeniem; nasilanie procesów uczenia się. Negatywne skutki stresu prowadzą do negatywnych konsekwencji: zmęczenia i braku inicjatywy oraz tego, Ŝe chwilowy stres staje się
długotrwały.
Z punktu widzenia skuteczności działań pracowniczych najkorzystniejsze są
zachowania osób reprezentujących typ o umiarkowanym stopniu pobudliwości
w sytuacjach trudnych. Ten typ osobowości nazywa się osobowością „bojową”.

5. Dlaczego potrzebna jest etyka biznesu?
Wiadomo, Ŝe większość zjawisk kryzysowych, które istnieją w Ŝyciu społecznym i gospodarczym na świecie i w Polsce, wynika z przemian ustrojowych
i ekonomicznych. Inne mają swoje źródła w motywacjach i postawach etycznych
ludzi. Stąd tak wielkie znaczenie ma odpowiednie ustalenie porządku pomiędzy
normami moralnymi, ekonomicznymi oraz prawno-politycznymi.
Namysł nad problemem moralnego wymiaru biznesu wymaga uwzględnienia relacji, jakie zachodzą pomiędzy filozofią polityczną, polityką społeczną,
kulturą gospodarczą a zasadami określającymi ramy wolnej przedsiębiorczości.
Chodzi o rozpoznanie moŜliwości stworzenia takiego rodzaju otoczenia społecznego, które będzie mogło współgrać z ekonomicznymi decyzjami firm, zdefiniowanymi przez prawa rynku oraz przez system prawny.
We współczesnym społeczeństwie nasiliła się pilna potrzeba przywołania
podstawowych wartości, które przez wieki tradycji budowały autorytet człowieka
moralnego, wywierały znaczący wpływ na czyny gospodarcze i składały się
na uniwersalne kodeksy powinności. Zabraniały kradzieŜy, oszustwa, domagały się
sprawiedliwości, poszanowania cudzej własności, uczciwej transakcji, uznania
zasad sprawiedliwej konkurencji, stosowania rzetelnych reguł wymiany i handlu,
nakazywały kierowanie się poczuciem odpowiedzialności i sumieniem, określając w ten sposób warunki działania człowieka gospodarującego. W dzisiejszych
czasach etyka biznesu spełnia funkcje praktyczne, poniewaŜ jest przydatna dla
rozwiązywania problemów moralnych, przed jakimi stają firmy i interesariusze.
Według etyki biznesu (etyki gospodarczej) aktywność gospodarcza polega na
„wykorzystywaniu rzadkich zasobów do róŜnych zastosowań produkcyjnych,
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handlowych i finansowych w celu uzyskania róŜnorodnych dóbr słuŜących
człowiekowi”10. Tę dziedzinę poznania moŜna scharakteryzować pełniej przez
wskazanie na obszary problemowe, jakie zagospodarowuje. „Pierwszy to zastosowanie ogólnych sposobów ocen i zasad etycznych do poszczególnych sytuacji
lub praktyk w biznesie. Badając poszczególne sytuacje, ustala się szczegółowe
normy moralne. Drugi obszar jest metaetyczny. Na przykład bada się, czy pojęcia
z zakresu moralności mogą być zastosowane do biznesu na przykład: Czy firma
moŜe być podmiotem odpowiedzialności moralnej? Na czym polega wolność
czy sprawiedliwość gospodarcza?. Odpowiedzi na takie pytania nie są abstrakcyjne i mają znaczenie praktyczne. Trzeci obszar to analiza przesłanek biznesu
(zarówno przesłanek moralnych, jak i aspektów moralnych innych przesłanek).
Czwarty obszar etyki biznesu wymaga wyjścia poza etykę do filozofii i innych
dziedzin wiedzy, takich jak teoria organizacji. Rozwiązuje się tu problemy makroekonomiczne, na przykład zobowiązania bogatych krajów wobec biednych czy
problemy firm ponadnarodowych. Piąty obszar etyki biznesu to opis wartościowych działań jednostek lub firm. Etyka biznesu rozwinęła się w reakcji na afery
i skandale, ale zajmuje się równieŜ badaniem pozytywnych czynów moralnych”11.
Etyka biznesu obejmuje refleksją m.in.:
– celową, uŜyteczną w swych skutkach działalność produkcyjną, takŜe inwestowanie, rozumiane jako koncentrowanie, uruchamianie powiększanie zasobów
(np. środków finansowych) pochodzących z zewnątrz, oraz konsumpcję, rozumianą
jako wybory konsumpcyjne (w skali jednostkowej i społecznej),
– sposoby pozyskiwania zasobów ekonomicznych, jakimi rozporządzają podmioty gospodarcze,
– sposoby wykorzystywania tych zasobów,
– ocenę ekonomicznych celów gospodarowania,
– obowiązki pracownicze oraz problemy związane z zatrudnieniem: rekrutację, derekrutację, gratyfikację, ocenę pracowników, rozwiązywanie konfliktów
w grupach pracowniczych, eliminowanie lub osłabianie sprzeczności interesów,
– metody zabezpieczania satysfakcji pracowników z wykonywanej przez
nich pracy,
– zachowania menedŜerów w zarządzaniu personelem oraz w procesie wykorzystywania nowych technologii w warunkach społeczeństwa informatycznego,
– inwestowania w sektory gospodarcze, które pełnią uzupełniającą, waŜną
społecznie rolę w stosunku do tych firm, które kierują się – jako wiodącymi –
zasadami wolnego rynku.
Egzekwowanie zasad etyki w działalności gospodarczej związane jest z tworzeniem stabilnego, społecznie sprawiedliwego prawa oraz kształtowaniem
10

B. Klimczak, Etyka gospodarcza, w: Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, red. nauk.
W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, D. Miller,Wyd. WSHE, Warszawa 1999, s. 103.
11
B. Klimczak, Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
Wrocław 2006, s. 43.
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odpowiedniego kontekstu aksjologicznego, który wyznacza ramy dla działań
gospodarczych dopuszczalnych w obszarze danego kręgu kulturowego oraz
w kręgach międzykulturowych.
Tak pomyślana etyka biznesu wymaga dostosowania jej do dynamicznie
zmieniających się wymagań rynku pracy. Aby mogła być efektywnie wdraŜana,
naleŜy przygotować odpowiednie kadry nauczycielskie i doradcze oraz stworzyć
warunki do wczesnego rozpoznawania negatywnych zachowań, takich jak na
przykład: przekupywanie urzędników i innych osób publicznych, prowadzenie
działalności nielegalnej, stosowanie praktyk monopolistycznych, wyrządzanie
szkód materialnych i moralnych, wprowadzanie w błąd klientów co do składu
produktu, jego jakości, wykorzystywanie nierzeczowych, kłamliwych reklam,
naruszanie zasad lojalności, podejmowanie działań naruszających reguły wymiany
rynkowej, stosowanie róŜnych form przymusu wobec pracowników i kontrahentów.
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Typy turystów w świetle analizy potrzeb

Streszczenie. W artykule wskazano, czym jest potrzeba, jakie mogą być jej typy i jak
moŜna rozumieć potrzeby w ujęciu turystycznym. Opisano motywy kształtujące potrzeby turystyczne, a takŜe przedstawiono poszczególne typy potrzeb turystycznych. Zaprezentowano typy turystów w odniesieniu do zaspokajania róŜnych potrzeb.
Słowa kluczowe: potrzeba, bodźce wewnętrzne i zewnętrzne, hierarcha potrzeb,
potrzeby turystyczne, segmentacja, typy turystów

1. Wprowadzenie
Turystyka dla wielu państw jest kluczową dziedziną gospodarki. O jej rozwoju
coraz częściej myślą kraje dotychczas nieutoŜsamiane z tym obszarem. Wraz ze
wzrostem zamoŜności społeczeństw turystyka staje się dostępniejsza dla większej
liczby osób. PodróŜowanie i odpoczywanie przestaje być postrzegane jako element luksusu, a staje się dobrem szeroko dostępnym.
Coraz częściej turysta określany jest teŜ mianem klient, gdyŜ realizując swoje
własne potrzeby turystyczne związane z odpoczynkiem, przyczynia się do osiągania
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celów biznesowych przez przedsiębiorstwa turystyczne. Znajomość potrzeb
turystów coraz bardziej ma znaczenie w kreowaniu oferty turystycznej i dostosowaniu jej do wymagań indywidualnych.
W artykule zaprezentowano róŜne koncepcje potrzeb oraz ich odniesienie
do rynku turystycznego, charakterystykę potrzeb turystycznych w powiązaniu
z motywami podejmowania wyjazdów oraz typy turystów w odniesieniu do zaspokajania róŜnych potrzeb.
Wraz z rozwojem rynku usług turystycznych zaobserwować moŜna takŜe róŜne
grupy klientów. Rozwijający się rynek usług lotniczych, hotelarskich, ale takŜe
procesy globalizacyjne w tym rozwój Internetu sprawiają, Ŝe podróŜowanie
przestaje być dobrem dla wybranych (bogatych), a staje się dobrem masowym,
po które „sięga” coraz więcej osób. Dobre określenie motywów wyjazdów oraz
potrzeb turystycznych klientów moŜe w konsekwencji prowadzić do działań segmentacyjnych, czyli określenia segmentów (typów) turystów. To z kolei pozwala
firmom turystycznym przygotowywać oferty jeszcze lepiej dopasowane do oczekiwań klientów.

2. Potrzeby
Potrzeby „zapewniają człowiekowi istnienie, rozwój oraz wolność psychiczną.
Potrzeba jest uświadomieniem sobie braku czegoś, co by się zwyczajnie przydało,
ułatwiło Ŝycie, rozwiązało problemy lub spełniło zachciankę”1.
WyróŜnić moŜna wiele typów potrzeb w zaleŜności od przyjętego kryterium.
Jedną z najbardziej znanych jest teoria potrzeb Maslowa, która dzieli potrzeby
na te niŜszego rzędu, związane z fizjologią i bezpieczeństwem oraz potrzeby
wyŜszego rzędu związane z poczuciem przynaleŜności, szacunku oraz samorealizacji. Oznacza to, Ŝe potrzeby mogą być wywołane przez bodźce wewnętrzne,
na przykład głód lub przez bodźce zewnętrzne, na przykład reklama wyjazdu
wakacyjnego2. Bodźce wewnętrzne wynikają zatem z charakteru poszczególnych
osób, ich osobowości czy teŜ cech fizycznych. Bodźce zewnętrzne pozwalają się
kształtować i tym samym mogą wywoływać określone potrzeby. Bodźce zewnętrze mogą niezamierzenie wpływać na potrzeby ludzi, na przykład wyjazd
na wycieczkę zagraniczną przez sąsiada moŜe dla jednych osób być bodźcem
do podjęcia podobnego działania, dla innych nie mieć zaś znaczenia. Bodźce
zewnętrzne mogą być teŜ specjalnie wywoływane przez działania promocyjne.
Hasła reklamowe „kup teraz”, „zamów juŜ”, „wszyscy juŜ kupili” są przykładem
działań pobudzających do określonych zachowań (bodźcem zewnętrznym).
1

G. Światowy, Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa 2006, s. 28-28.
Ph. Kotler, Marketing – analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa
1999, s. 179.
2
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Inna typologia potrzeb zaproponowana przez P. Doyle’a dzieli je na trzy grupy:
potrzeby istniejące, potrzeby ukryte oraz potrzeby ujawniające się. Potrzeby
istniejące definiowane są jako takie, które moŜna zaspokoić istniejącymi produktami. Potrzeby ukryte to takie, których nie moŜna zaspokoić istniejącymi
produktami. W końcu potrzeby ujawniające się to takie, które pojawiają się,
gdy zaistnieje moŜliwość ich zaspokojenia3. Ten sam autor twierdzi, Ŝe potrzeby
moŜna podzielić na podstawowe i potencjalne. Potrzeby potencjalne mogą
nie być zaspokojone, gdyŜ nierzadko stanowią one ostateczny cel konsumenta4.
Poznanie potrzeb klienta leŜy zatem w obszarze zainteresowań oferenta (producenta, sprzedawcy itp.). Klienci wybierają produkty i usługi, które zaspokajają
ich potrzeby (nawet nieuświadomione), co oznacza, Ŝe ich poznanie jest warunkiem koniecznym skutecznego działania. Uświadamianie potrzeb (po to, aby mogły
być lepiej zaspokojone) najczęściej odbywa się przez działania marketingowe
zaplanowane przez firmę, które docierają do określonej grupy klientów5.

3. Potrzeby turystyczne
Z potrzebami ściśle wiąŜe się pojęcie bodźca, czyli czynnika „popychającego”
do określonych zachowań. Na rynku usług turystycznych wyróŜnić moŜna dwa
główne bodźce (motywy) skłaniające klientów do określonych zachowań. Są to
motywy emocjonalne i motywy racjonalne.
„Motywy emocjonalne to zespół czynników, których podstawą jest impuls
niepoparty dłuŜszymi przemyśleniami. Zakupy dokonywane pod wpływem
emocji czasami są nietrafione, a klient w niektórych przypadkach moŜe Ŝałować
swojej decyzji”6. WyróŜnić moŜna następujące czynniki:
– moda – zakupu tych produktów, które są aktualnie najchętniej wybierane
takŜe przez innych klientów na całym rynku lub w danym segmencie,
– ambicja – związana najczęściej z sytuacją ekonomiczną klienta lub grupą
społeczną, którą reprezentuje,
– marzenia – czynnik najbardziej subiektywny, zaleŜny od osobowości klienta,
– obawa – o zakupie decyduje sytuacja materialna klienta oraz jego stosunek
do oszczędzania.
Wśród motywów racjonalnych, które związane są ze sposobem myślenia oraz
z potrzebami klienta, występują następujące czynniki7:
3

P. Doyle, Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 88-89.
Ibidem, s. 237.
5
L. Grabski, Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 2001, 38.
6
J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005, s. 140.
7
Ibidem, s. 141.
4
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– preferencje – o zakupie decydują czynniki związane z chęcią poprawy
kondycji psychofizycznej, zdrowia, powiększenia zasobów informacji,
– przyjemność – jest to najbardziej subiektywny czynnik w tej grupie,
– komfort – o zakupie decyduje jakość poszczególnych elementów produktu,
ale moŜe takŜe odnosić się do szybkiego załatwiania formalności; bardzo waŜnym
elementem bywa tu czas,
– korzystna relacja cena-jakość – oprócz jakości, czynnikiem decydującym
o zakupie jest cena,
– sprawna obsługa – decyduje moŜliwość rozwiązywania doraźnych problemów pojawiających się na róŜnych etapach zakupu i konsumpcji produktu.
Potrzeba turystyczna określana jest jako stan odczuwania braku zaspokojenia,
co moŜe być teŜ rozumiane jako „spełnienie zachcianki”. Potrzeby turystyczne
mogą takŜe rozwiązywać jakiś problem (np. potrzeba wypoczynku po cięŜkim
roku pracy). Oznacza to, Ŝe potrzeby turystyczne to takie, które są odczuwane
w związku z uprawianiem turystyki. Hierarchia potrzeb w ujęciu Maslowa wraz
z zestawieniem potrzeb w ujęciu turystycznym zaprezentowana jest w tabeli 1.
Tabela 1. Hierarchia potrzeb turystycznych
Potrzeby w ujęciu Maslowa

Potrzeby w podróŜy turystycznej

Potrzeby samorealizacji

Marzenia, przeŜycia, wyjazdy poznawcze

Potrzeby szacunku i uznania

PodróŜ jako uznanie społeczne, prestiŜ związany
z podróŜowaniem

Potrzeby społeczne

Niezbędne walory turystyczne, odwiedziny krewnych, znajomych

Potrzeby bezpieczeństwa

Regeneracja i wzbogacenie sił fizycznych i duchowych,
przejazd, zakwaterowanie

Potrzeby fizjologiczne

Zmiana środowiska Ŝycia codziennego, zapewnienie potrzeb
podstawowych (podróŜe handlowe)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny,
PWE, Warszawa 2005, s. 140.

Zdaniem M. Bonisławskiego wyróŜnić moŜna następujące potrzeby turystyczne8:
– potrzeba odpoczynku – odnosi się do podstawowej potrzeby człowieka –
konieczności fizycznego odpoczynku po okresie wytęŜonej pracy, jej realizacja
moŜe być nieuświadamiana przez turystę,
– potrzeba odpręŜenia – wiąŜe się z koniecznością zlikwidowania nadmiernego napięcia psychicznego (emocjonalnego), które niesie codzienność,
– potrzeba przeŜywania odmiennych wraŜeń – wiąŜe się przede wszystkim
z poszerzaniem trwających więzi i nawiązywaniem nowych znajomości, wykorzystującym odmienne warunki niŜ codzienne,
8

M. Bonisławski, Zachowania przedsiębiorców w turystyce, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2007, s. 39-40.
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– potrzeba wiedzy – odwołuje się do chęci poznawania czegoś nowego,
uczenia się, najczęściej przez czytanie i zwiedzanie,
– pragnienie podróŜowania – na nie składa się: poszukiwanie spokoju i ciszy,
zainteresowanie kulturą innych społeczności, poszukiwanie przygód i zabawy,
odwiedzanie miejsc urodzenia lub innych,
– potrzeby bytowe – potrzeby nie tyle wyłącznie związane z turystyką, ale
takie, które muszą być równieŜ zaspokajane w trakcie uprawiania turystyki,
to potrzeby zakwaterowania, wyŜywienia, bezpieczeństwa.
Potrzeby turystyczne klientów mogą zatem określać ich typ, są wykorzystywane jako jedno z kryteriów segmentacji (obok kryteriów demograficznych,
takich jak płeć, wiek czy status materialny, które pośrednio teŜ są powiązane
z potrzebami).
WyróŜnić zatem moŜna następujące powody wyjazdów turystycznych9:
– związane z pracą – prowadzenie działalności gospodarczej, konferencje,
spotkania, wyjazdy związane z wykonywaną pracą (np. personel lotniczy, kierowcy cięŜarówek),
– związane z kulturą fizyczną oraz fizjologią Ŝycia człowieka – udział w zajęciach sportowych i aktywna rekreacja (np. golf, Ŝeglarstwo, narciarstwo), podejmowanie zajęć związanych z poprawą zdrowia, sprawnością fizyczną i rehabilitacją,
– rozrywka, zabawa i przyjemności – odwiedzanie parków tematycznych,
wesołych miasteczek, dokonywanie zakupów w czasie wolnym,
– kulturalno-psychologiczno-edukacyjne – udział w festiwalach, przedstawieniach teatralnych, koncertach, zwiedzanie muzeów, realizacja zainteresowań
osobistych, odwiedzanie miejsc interesujących pod względem kulturalnym lub
przyrodniczym,
– towarzyskie i etniczne – spędzanie czasu w towarzystwie przyjaciół lub
krewnych, udział w imprezach towarzyskich, towarzyszenie osobom podróŜującym z innych powodów,
– religijne – udział w pielgrzymkach, poszukiwanie samotności w celu prowadzenia medytacji i studiów.
Zaprezentowane powody wyjazdów turystycznych wskazują w jak wielu
obszarach moŜe funkcjonować rynek szeroko rozumianych usług turystycznych.
Inaczej przygotowują się do wyjazdu osoby jadące na wypoczynek (np. kupują
akcesoria plaŜowe, kremy do opalania itd.), a inaczej osoby wyjeŜdŜające z pobudek religijnych. Poznanie powodów wyjazdów pozwala opisać turystów
i pogrupować ich w odrębne segmenty. To zaś pozwala firmie świadczącej usługi
turystyczne lepiej przygotować produkt, tak aby był zgodny z oczekiwaniami
grupy docelowej.
9

Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, WN PWN, Warszawa 2006, s. 48-49.
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4. Typy turystów
Podział klientów na pewne jednorodne grupy nazywany jest segmentacją.
Kryteriami segmentacji mogą być nie tylko cechy demograficzne (najczęściej
stosowane: płeć, wiek czy wykształcenie) czy geograficzne, ale takŜe cechy
psychologiczne, czy teŜ behawioralne.
Zestawienie potrzeb klientów z powodami ich wyjazdów turystycznych pozwala
zatem takŜe określić pewne ogólne typy klientów. WyróŜnić zatem moŜna klienta
zdecydowanego, eliminującego i oczekującego10.
Klient zdecydowany wie, jakie ma potrzeby, jakiego produktu poszukuje,
jaki rodzaj wypoczynku mu odpowiada, moŜe poszukiwać oferty zarówno standardowej, jak i szczególnie wyrafinowanej.
Klient eliminujący wie dokładnie, czego nie chce, natomiast nie potrafi określić
precyzyjnie charakteru satysfakcjonującego go sposobu spędzania wakacji, oczekuje przedstawienia mu propozycji lub wariantów wyboru.
Klient oczekujący to osoba, która czeka na oferty, nie ma sprecyzowanych
preferencji, rozwaŜa wszystkie propozycje touroperatora.
Turysta to osoba, która podróŜuje poza miejsce swojego zamieszkania, jego
podróŜ jest krótka (lub raczej ograniczona w czasie, w przeciwnym przypadku
jest to raczej migracja) oraz jest realizowana z przyczyn niezwiązanych ze znalezieniem pracy lub jej wykonywaniem11.
E. Cohen wyróŜnił następujące typy turystów12:
– zorganizowany turysta masowy – osoba, która wykupuje pakiet wakacyjny
do popularnej miejscowości wypoczynkowej i preferuje zwiedzanie okolicy
w duŜej grupie, wraz z innymi turystami, zgodnie z wcześniej ustalonym grafikiem;
stara się nie oddalać od plaŜy i hotelu, w którym mieszka,
– indywidualny turysta masowy – to osoba, która wykupuje bardziej elastyczny pakiet wakacyjny, zezwalający na większą swobodę, na przykład własny
dojazd, jest bardziej skłonna do poszukiwania nowych doświadczeń,
– podróŜnik odkrywca – to osoba, która sama ustala grafik podróŜy, wyrusza
i przemieszcza się celowo, unikając kontaktu z innymi turystami; ma na celu kontakty z lokalną ludnością, lecz jednocześnie pozostawia sobie zaplecze w postaci
pewnego poziomu komfortu i bezpieczeństwa,
– wędrowiec – to osoba, która próbuje zostać zaakceptowaną, choć tylko
tymczasowo, jako członek lokalnej społeczności; nie ma zaplanowanego rozkładu
dnia i całego pobytu, a miejsce docelowe w trakcie podróŜy oraz zakwaterowanie wybiera pod wpływem chwili, unika kontaktu ze sformalizowanym przemysłem turystycznym.
10

J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, op. cit., s. 160.
Marketing usług…, s. 46.
12
Ibidem, s. 47.
11
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Zaprezentowany podział turystów bazuje na oczekiwaniach turystów względem
podejmowanej podróŜy (czy ma być dokładnie zaplanowana, czy tylko ogólnie)
oraz na relacjach z grupą (podróŜ samodzielna czy zorganizowana, w większej
lub mniejszej grupie), celów turystycznych.
Sposób przygotowania się do podróŜy oraz sam rodzaj wyjazdu mogą być
takŜe kryteriami segmentacji klientów na rynku usług turystycznych (rozumianych
najczęściej jako wyjazdy wakacyjne, sposób spędzania urlopu). Zestawiając
te dwa kryteria, wyróŜnić moŜna sześć typów turystów, których charakterystyka
została opisana w tabeli 2.
Rynek usług turystycznych obejmuje wiele róŜnych firm, dla których przedstawiona typologia turystów moŜe być niepełna. Aby dobrze określić typy klientów
(turystów) danej firmy, warto wykonać segmentację rynku. Znajomość klientów
i umiejętne przyporządkowanie ich do poszczególnych grup jest niezbędne do
sprawnego funkcjonowania firmy turystycznej. Oto przykład segmentacji klientów
hotelu 3-4 gwiazdkowego. Kryterium podziału klientów był cel przyjazdu13:
– klienci biznesowi – podróŜujący indywidualnie lub w grupie w celach związanych z wykonywaną pracą, w ramach tej grupy moŜna wymienić następujące
podsegmenty:
• klient biznesowy indywidualny (Business Individual),
• klient biznesowy z kontraktem firmowym (Individual Corporate),
• klient biznesowy lojalny (Loyal),
• klient biznesowy długi pobyt (Long Stay),
• klient biznesowy targi, kongres (Fair),
• klient biznesowy oferty specjalne (Special Offers),
– turysta indywidualny – podróŜujący indywidualnie lub w grupie w celach
niezwiązanych z wykonywaną pracą, w ramach tej grupy moŜna wymienić następujące podsegmenty:
• rodziny (Individuals Family),
• seniorzy (Individuals Seniors),
• turyści lojalni (Individuals Loyal),
• indywidualni turyści z voucherami (Individuals Vouchers),
• indywidualni turyści oferty specjalne (Individuals Special Offers),
• turyści indywidualni długie pobyty (Individuals Long Stay).
Przestawiona segmentacja klientów hotelu jest moŜe nieco uproszczona
ale pokazuje, Ŝe istnieją róŜne sposoby podziału turystów w zaleŜności od rodzaju
oferty, która ich interesuje.
Rynek usług turystycznych podlega nieustannym zmianom wynikającym
ze zdarzeń zachodzących na innych rynkach (takich jak np. zmiany cen paliw,
kryzys finansowy, rozwój nowych technologii informatycznych). To wszystko
sprawia, Ŝe zmianie podlegają takŜe cechy i zachowania klientów na rynku usług
turystycznych.
13

A. Mościchowska, Segmentacja w hotelarstwie, Portal marketingowy, www.travelmarketing.pl,
(04.04.2011).
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Tabela 2. Typy turystów
Typ turysty

Opis

Wypasowicz

– starannie przygotowuje się do podróŜy, kupując niezbędne do niej
akcesoria
– kupuje produkty markowe, w których moŜe zaprezentować się
towarzyszom urlopu
– wymaga luksusu i dodatkowych usług
– na wczasy najczęściej jeździ z rodziną i nawet na egzotycznej
wyspie chce mieć namiastkę domu
– ma wygórowane oczekiwania, wraca w dane miejsce nawet kilka
razy

Turbotata

– pracuje aktywnie zawodowo, nie poświęca dzieciom zbyt duŜo
czasu i planuje to zmienić podczas urlopu
– pod pozorem wyjazdu rekreacyjnego planuje cykl „szkoleń” dla
najbliŜszych

Etnoamator

– dokładnie przygotowuje się do urlopu (włącznie ze
szczepieniami),
– planuje urlop samodzielnie, często do najbardziej odległych
miejsc świata
– cechuje się nieufnością względem animatorów hotelowych
i przyjaznych organizatorów
– jest niechętny wspólnym wycieczkom, które potęgują typowe
zachowania małej grupy społecznej
– czuje wyŜszość nad wczasowiczami, którzy nie wystawiają nosa
za bramę hotelu

Hardkorowiec

– na trzy miesiące przed wakacjami zaczyna przygotowania do nich,
polegające głównie na podniesieniu własnej sprawności fizycznej
– najczęściej decyduje się na urlop aktywny, taki jak np. Ŝeglarstwo,
windsurfing, wspinaczka po górach
– typ sportowca gawędziarza, korzystającego jednak z innych
atrakcji regionu (zwłaszcza kulinarnych)

Kujon

– moŜna go rozpoznać po niechęci do wzięcia urlopu i oderwania
się od wykonywanej pracy
– uwaŜa, Ŝe na nicnierobienie szkoda czasu
– przymuszony bierze tydzień przerwy i zamiast odpoczynku
wybiera udział w szkoleniu lub kursie językowym
– lato do dla niego czas szansy na podniesienie własnych
kwalifikacji
– nie Ŝałuje pieniędzy na inwestycje w siebie, bo wie, Ŝe się zwrócą

Wylogowany

– na urlop wyjeŜdŜa z telefonem komórkowym i laptopem
– wyjeŜdŜa nie częściej niŜ raz na kilka lat
– na urlopie przegląda elektroniczną pocztę i odsłuchuje
wiadomości z poczty głosowej
– jeśli juŜ postanawia „zniknąć” na kilka dni, to często wybiera
miejsce odosobnione, np. klasztor

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie artykułu Wakacje po polsku, „Newsweek” 15 czerwca 2008 r.
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Według K. Mazurek-Łopacińskiej14 wyróŜnić moŜna takie najistotniejsze
cechy, które opisują nowego konsumenta. Odnieść moŜna je takŜe do klienta
usług turystycznych. Zwiększona świadomość praw konsumenta i bardziej racjonalny stosunek do oferty rynkowej sprawiają, Ŝe klienci usług turystycznych
nie tylko wnikliwiej zapoznają się z umowami przedstawianymi im do podpisu
przez touroperatorów, ale takŜe nie wahają się składać reklamacji w przypadku,
kiedy organizator nie w pełni wywiąŜe się z postanowień umowy. Kolejnym
nowym trendem jest poszukiwanie innych niŜ tradycyjne więzi społecznych,
co skutkuje wspólnymi wyjazdami grupy osób, które łączą podobne zainteresowania turystyczne. Objawia się to zarówno przez poszukiwanie osoby, z którą
będzie się dzielić wakacyjny pokój, poszukiwanie współtowarzyszy górskiej
wyprawy, aŜ po wspólny profil na portalu społecznościowym pozwalający
na wymienianie się opiniami uczestników wspólnej wyprawy. Nie bez znaczenia
jest tu umiejętność zarządzania swoim budŜetem przez klienta, który gotowy jest
ponieść własny wysiłek, aby poszukać ofert typu first minute lub last minute.
Sprawia to, Ŝe grono konsumentów usług turystycznych poszerzyło się o nowe
osoby, które ze względu na dochody do dyspozycji uwaŜały, Ŝe nie stać je
na wyjazdy według oferty katalogowej, mogą natomiast pozwolić sobie na udział
w usługach po preferencyjnych cenach. Wyszukiwanie ofert specjalnych ułatwione
zostało przez gwałtowny rozwój narzędzi teleinformatycznych. Środki masowej
komunikacji, w tym przede wszystkim Internet ułatwiły w ramach turystyki nawiązywanie więzi międzyludzkich, ale takŜe przyczyniły się do postępu w zakresie
nauczania języków obcych. Wszystkie te nowe cechy moŜna sprowadzić do rozwoju przestrzennej, ale takŜe społecznej mobilności konsumentów15.

5. Podsumowanie
Segmentacja klientów jest objawem dojrzewania rynku. Rynki młode nie potrzebują wnikliwie przyglądać się swoim klientom, gdyŜ koncentrują się
na wzroście, poszerzaniu oferty czy teŜ zaistnieniu. Z czasem jednak okazuje się,
Ŝe działania skierowane do wszystkich uczestników rynku nie są efektywne,
a marketing masowy powinien zostać zastąpiony marketingiem segmentów.
Wtedy przychodzi czas na działania segmentacyjne. Podział rynku na segmenty
pozwala na wnikliwe przyjrzenie się róŜnym grupom klientów i oszacowanie ich
atrakcyjności. Do wybranych segmentów firma dopasowuje produkt lub usługę.
Segmentacja dotyczy takŜe rynku turystycznego. Wraz z jego rozwojem
okazuje się, Ŝe turysta to pojęcie bardzo szerokie, które generalnie opisuje tylko
14

K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE,
Warszawa 2003, s. 28-29.
15
Marketing usług…, s. 49.
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klientów usług turystycznych, a nie odnosi się do motywów podejmowania wyjazdów turystycznych. Powstają więc róŜne opisy klientów usług turystycznych,
dzieli się turystów na róŜne grupy (segmenty), po to by przez poznanie ich potrzeb oraz powodów podróŜowania stworzyć ofertę dostosowaną do oczekiwań.
Zaprezentowana w artykule typologia turystów nie wyczerpuje zagadnienia,
a jest tylko próbą pokazania, Ŝe moŜna stworzyć tyle typów klientów, ile jest
kryteriów segmentacji. Istotne jest, aby tworząc kolejną typologię turystów zastanowić się czemu ona posłuŜy, jakim firmom z rynku turystycznego posłuŜy
do udoskonalenia istniejących produktów.
Rynek usług turystycznych jest bardzo szeroki, pamiętać więc naleŜy, Ŝe innej
typologii oczekują linie lotnicze, innej zaś biura podróŜy specjalizujące się
w wyjazdach ekstremalnych. Dobre poznanie grup klientów to szansa dla firm
na lepiej skonstruowaną ofertę, która odpowiada oczekiwaniom turystów.
Czego innego oczekuje osoba, która pierwszy raz wyjeŜdŜa na zorganizowaną
wycieczkę do Egiptu, a czego innego grupa podróŜników udająca się na trekking
do Nepalu.
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Streszczenie. Turystyka jest nie tylko gałęzią gospodarki przynoszącą 6% rocznego PKB
w Polsce, ale przede wszystkim źródłem zadowolenia lub rozczarowania milionów szukających odpoczynku i wraŜeń Polaków. Od tego, jak sprawnie zostanie zorganizowane
przedsiębiorstwo turystyczne (w tym równieŜ z punktu widzenia ewidencji i opodatkowania) będzie zaleŜało bezpieczeństwo i komfort podróŜujących. Po nowelizacji ustawy
o usługach turystycznych z 2010 r. znoszącej ograniczenia w organizacji biur podróŜy
(związane z wykształceniem i doświadczeniem pracowników) znajomość specyfiki funkcjonowania takich przedsiębiorstw staje się niezbędna dla osób chcących pracować w tej
branŜy. Celem pracy jest przedstawienie i analiza moŜliwych sposobów organizacji, opodatkowania i ewidencji w turystyce, pozwalające na uzasadniony wybór optymalnego
rozwiązania dla konkretnego przedsiębiorcy.
Słowa kluczowe: turystyka, podatki, ewidencja, organizacja
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1. Sposoby organizacji, opodatkowania i ewidencji w turystyce
1.1. Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw turystycznych
Przedsiębiorca planujący rozpocząć działalność w branŜy turystycznej musi
zastanowić się nad wyborem kierunków działania, formą prawno-organizacyjną,
sposobem opodatkowania i ewidencji działalności. W zaleŜności od świadczonych usług moŜe powstać przedsiębiorstwo transportu turystycznego, obiekty
hotelowe i obozowiska turystyczne, zakłady gastronomiczne lub biura podróŜy.
Te ostatnie zgodnie z ustawą o usługach turystycznych1 mogą spełniać role:
organizatora turystyki (touroperatora), pośrednika turystycznego (agenta lokalnego)
i agenta turystycznego (regionalnego). Wybór zakresu usług turystycznych
w duŜym stopniu wpłynie na postępowanie rejestrujące działalność, opodatkowanie i ewidencję działalności. Na przykład, organizator turystyki, tj. biuro organizujące imprezy turystyczne, powinien oprócz zwykłej procedury rejestracyjnej,
niezbędnej do posiadania statusu przedsiębiorcy (rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym), uzyskać na podstawie
wniosku złoŜonego do marszałka odpowiedniego województwa wpis do ewidencji
organizatorów turystycznych. O taki wpis nie muszą ubiegać się agencje turystyczne nastawione tylko i wyłącznie na pośrednictwo w zawieraniu umów pomiędzy
klientem a touroperatorem. Agencja turystyczna w związku z niewielkim rozmiarem usług najczęściej jest rejestrowana jako indywidualna działalność osoby
fizycznej, spółka cywilna lub spółka jawna. Działalność touroperatora wymaga
zabezpieczenia kapitałowego i moŜliwości szybkiego pozyskania nowego
kapitału, co powoduje wybór takiej formy prawnej, jak spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością lub spółka akcyjna. W Polsce w 2010 r. było zarejestrowanych zgodnie z wpisem do ewidencji 3077 przedsiębiorstw turystycznych2,
w tym tylko kilka w formie spółki akcyjnej (np.: Rainbow Tours, Orbis Travel,
Travelplanet.pl, Triada) i kilkaset touroperatorów w formie spółek z o.o.,
co świadczy o znacznym rozdrobnieniu w branŜy turystycznej.
1.2. Specyfika opodatkowania w turystyce
1.2.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym
Wybrana forma organizacyjnoprawna przedsiębiorstwa turystycznego
w duŜym stopniu wpłynie na zasady opodatkowania podatkiem dochodowym.
1

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz.U. z 2004 r., nr 223, poz. 2268
z późn. zm. Patrz takŜe: ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, Dz.U. nr 106, poz. 672.
2
Baza Biur Turystycznych Polski 2010 przygotowana przez portal TUR-BAZY.pl (www.tur-bazy.pl) liczy 4412 przedsiębiorstw turystycznych łącznie z ponad 1000 agencji niezarejestrowanych w ewidencji.
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Pośrednik (agent) turystyczny jako osoba fizyczna podlega ustawie o podatku
dochodowym od osób fizycznych3 i ma do wyboru: opodatkowanie na zasadach
ogólnych z prowadzeniem ksiąg podatkowych lub opodatkowanie w formie
zryczałtowanej (zazwyczaj zryczałtowany podatek od przychodów)4. Wspólnicy
spółek cywilnej i osobowych płacą podatek dochodowy od osób fizycznych
w proporcjach zapisanych w umowach spółek. Przedsiębiorstwa turystyczne
w formie spółek kapitałowych płacą podatek dochodowy od osób prawnych
(oraz ewentualnie podatek od osób fizycznych od wypłacanych dywidend).
Przedsiębiorca turystyczny będący osobą fizyczną powinien dokonać wyboru
(jak zostało to podkreślono wyŜej) między opodatkowaniem na zasadach
ogólnych, opodatkowaniem podatkiem liniowym lub zryczałtowanym podatkiem
dochodowym. KaŜda z tych form opodatkowania ma swoje zalety i wady.
Przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych trzeba prowadzić podatkową księgę
przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe, wpłacać zaliczki na podatek
dochodowy miesięcznie lub kwartalnie (dla małych podatników) lub w formie
uproszczonej (1/12 kwoty podatku za rok poprzedni lub przy dochodzie w roku
poprzednim mniejszym niŜ 3089 zł – 1/12 kwoty podatku za dwa lata wstecz),
liczyć się z wzrostem podatku przy przekroczeniu progu podatkowego (w 2010 r.
i w 2011 r. – wzrost z 18 do 32% po przekroczeniu 85 528 zł), ale nie ma ograniczenia w stosowaniu ulg podatkowych i wspólnym rozliczaniu się z małŜonkiem.
Przy opodatkowaniu podatkiem liniowym przedsiębiorca ma stałą stawkę podatku (19% w 2010 r.), co ma duŜe znaczenie przy dochodach powyŜej 86 tys. zł,
ale traci prawo do kwoty wolnej od podatku, ulg i wspólnego rozliczania się.
Przy wyborze opodatkowania liniowym podatkiem trzeba uwaŜać, Ŝeby działalność osoby fizycznej nie nosiła znamion tzw. samozatrudnienia5, tj. wykonywania czynności na rzecz byłego pracodawcy analogicznych do wykonywanych
na podstawie umowy o pracy (np. były etatowy pracownik biura podróŜy odpowiedzialny za podpisywanie umów z klientami po załoŜeniu indywidualnej
działalności turystycznej nadal podpisuje umowy z klientami na rzecz poprzedniego biura podróŜy i uzyskuje z tego powodu prowizję). Przy udowodnieniu
przez organy podatkowe „samozatrudnienia” przedsiębiorca będzie musiał zapłacić podatek obliczony na zasadach ogólnych wraz z odsetkami. Przy planowanej
sprzedaŜy na rzecz byłego pracodawcy nie ma moŜliwości ubiegania się takŜe
i o zapłatę podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych6.
3

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2000 r.
nr 14, poz. 176 z późn. zm.
4
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.
5
Urzędowa walka ze zwalnianiem pracowników i zmuszeniem ich przez byłych pracodawców do
„samozatrudnienia” została zawieszona w Pakiecie antykryzysowym na czas przeciwdziałania kryzysu.
6
Nie omawiamy opodatkowania w formie karty podatkowej w związku z tym, Ŝe przedsiębiorca
turystyczny nie jest w stanie spełnić wymagania ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
np. nie korzystać z usług innych przedsiębiorstw.

180

Svetlana Rogozina

Korzystanie z ryczałtu jest ograniczone dla współmałŜonków. Zmiana działalności z indywidualnej na spółkę z małŜonkiem i odwrotnie, zmiana działalności
wykonywanej samodzielnie przez małŜonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małŜonka powodują niemoŜność wyboru zryczałtowanego
podatku dochodowego. Dla przedsiębiorców kontynuujących działalność waŜne
jest pamiętanie o kwocie 150 tys. euro jako kwocie granicznej, po przekroczeniu
której traci się, od następnego roku podatkowego, prawo do opodatkowania
zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podatek zryczałtowany wynosi 17%
od przychodów dla następujących usług turystyki: świadczenie usług organizatorów i pośredników turystycznych, usług pilotowania, usług hoteli, obiektów
noclegowych turystyki i innych miejsc krótkotrwałego zakwaterowania i 8,5% –
dla pozostałych usług turystycznych. Jako zaletę zastosowania podatku zryczałtowanego moŜna uznać uproszczoną zasadę prowadzenie ewidencji księgowej,
a przede wszystkim brak potrzeby gromadzenia dokumentów kosztowych.
Z drugiej strony właśnie nieodliczanie ponoszonych kosztów i brak moŜliwości
wspólnego opodatkowanie z małŜonkiem stanowią wady takiej formy opodatkowania. Wskazuje to na przydatność podatku zryczałtowanego tylko dla małych
biur turystycznych, prowadzonych przez jedną osobę we własnym lokalu, przy
minimalnych kosztach.
Zwolnione z płacenia podatku dochodowego są osoby zajmującej się tzw.
agroturystyką w niewielkim zakresie i z wykorzystaniem własnego budynku.
Nie opodatkowuje się dochodów uzyskanych z tytułu wynajmu nie więcej niŜ
pięciu pokoi w budynkach mieszkalnych połoŜonych na terenach wiejskich,
w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku, oraz dochodów
uzyskanych z tytułu wyŜywienia tych osób.
1.2.2. Opodatkowanie podatkiem VAT
1.2.2.1. Ogólne zasady opodatkowania podatkiem VAT w turystyce

Po wyborze formy prawnej i opodatkowania podatkiem dochodowym przychodzi pora na zastanawianie się nad podatkiem od towarów i usług (VAT).
Na początku naleŜy rozwaŜyć zasadność skorzystaniu ze zwolnienia podmiotowego, a mianowicie z moŜliwości niebycia płatnikiem podatku VAT do momentu
przekroczenia kwoty granicznej (w 2010 r. – 100 000 zł, w 2011 r. – 150 000 zł).
Kwota zwolnienia dotyczy całego roku kalendarzowego i przy rozpoczęciu działalności w trakcie roku powinna być przeliczana w proporcji do okresu prowadzonej działalności. Opłaca się skorzystać ze zwolnienia małym biurom podróŜy,
które nie planują przekroczyć kwoty granicznej, nie mają duŜej liczby faktur
kosztowych, związanych z zakupem drogiego wyposaŜenia, wynajęcia lokalu
i innych usług obcych (tj. nie będą miały one duŜo VAT-u naliczonego do odliczenia), nie mają klientów lub kontrahentów, którym by zaleŜało na otrzymaniu
od biura podróŜy nie rachunków uproszczonych, a faktur VAT. Dla większego
przedsiębiorstwa turystycznego (touroperatora, hotelu, przedsiębiorstwa transportu
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turystycznego), które na początku działalności sporo inwestuje, korzystne moŜe
być zrezygnowanie ze zwolnienia i od razu zarejestrowanie się jako podatnik podatku VAT. Jednocześnie warto zastanowić się (na podstawie planowanego zasięgu
działalności, zwłaszcza sprzedaŜy europejskiej innej, niŜ imprezy turystyczne)
o rejestracji jako podatnika VAT-UE. Nowelizacja ustawy o VAT z 2009 r.7,
porządkując pojęcia o miejscu świadczenia usług, znacznie poszerzyła od 2010 r.
krąg podatników VAT-UE.
Przy rezygnacji ze zwolnienia w podatku VAT następnym posunięciem, takŜe
związanym z zakresem wykonywanych usług turystycznych, będzie określenie
sposobu opodatkowania, a mianowicie na zasadach ogólnych lub według
szczególnych procedur zawartych w art. 119 ustawy o podatku VAT8, czyli przez
opodatkowania marŜy. Przy opodatkowaniu marŜy nie odlicza się VAT naliczony z faktur zakupowych usług i towarów nabytych dla bezpośredniej
korzyści turysty (co jest waŜne dla turystyki, poniewaŜ przy zakupie w róŜnych
częściach świata i przy róŜnych stawkach podatku nie ma moŜliwości ubiegania się
w tych krajach o jego zwrot). Kwota brutto dokumentów zakupowych stanowi
koszt, który w porównaniu z ceną sprzedaŜy imprezy pozwała na ustalenie marŜy.
W kwocie marŜy znajduje się kwota podatku VAT, wyliczana na postawie stawki
podstawowej (do 2010 r. – 22%, od 2011 r. – 23%), jeŜeli usługa turystyczna
będzie wykonana na terytorium Wspólnoty Europejskiej, lub stawki 0% – poza
jej granicami. Stosowanie opodatkowania marŜy nie ogranicza prawa przedsiębiorstwa na odliczenie podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących
poniesienie kosztów na ogólne funkcjonowanie biura (np. z faktur za prąd, telefon,
wynajem lokalu).
Z procedury opodatkowania marŜy nie będą mogły skorzystać agencje turystyczne, działające na rzecz innych podmiotów (touroperatorów), poniewaŜ nie
„działają na rzecz nabywcy usługi (turysty) we własnym imieniu i na własny
rachunek”. Dla agencji pośredniczących pozostaję opodatkowanie na zasadach
ogólnych przy 23% stawce VAT od wynagrodzenia prowizyjnego. TakŜe
na zasadach ogólnych przy 23% stawce VAT moŜe zostać opodatkowany przedsiębiorca turystyczny, jeŜeli nie korzysta on z usług obcych, a wykonuje dla
turysty świadczenia, składające się tylko i wyłącznie z usług własnych (np. zakwaterowanie we własnym hotelu i transport własnym autokarem).
Część przedsiębiorstw posiadających własne zaplecze turystyczne (np. obiekty
noclegowe i transport) moŜe korzystać przy opodatkowaniu na ogólnych zasadach
usług transportowych na terenie kraju i usług hotelowych z opodatkowania preferencyjną stawką VAT (do 2010 r. – 7%, od 2011 r. – 8%). Nie dotyczy to zorganizowanych przez jednostki podlegające ustawie o systemie oświaty (przede
wszystkim przez szkoły) obozowisk dla dzieci i młodzieŜy, gdyŜ takie usługi
podlegają przedmiotowemu zwolnieniu z podatku VAT, podobnie jak usługi
7
8

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.
Ibidem.
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ubezpieczeniowe świadczone przez agencje turystyczne w ramach czynności
pośrednictwa na rzecz firm ubezpieczeniowych. Podsumowanie sposobów
opodatkowanie podatkiem VAT w turystyce zostało przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1. Warianty opodatkowania podatkiem VAT w turystyce
Podział przedsiębiorstw
turystycznych pod względem
korzystania z usług obcych

Opodatkowanie na zasadach:
ogólnych

marŜy

mieszanych:
ogólne + marŜa

Świadczy tylko usługi własne
i nie korzysta z usług obcych

+

–

–

Na korzyść turystów nabywa
usługi obce bez posiadania
własnego zaplecza turystycznego

–

Na korzyść turystów świadczy
usługi własne i nabywa usługi
obce

–

z wykorzystaniem
ogólnych zasad
do faktur dot.
funkcjonowania
przedsiębiorstwa
–

–

rozliczenie cząstkowe z zastosowaniem
proporcji: odrębnie
dla usług własnych
(zasady ogólne)
i odrębnie dla usług
obcych (marŜa)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

1.2.2.2. Wybrane problemy opodatkowania podatkiem VAT w turystyce

Ogólne zasady opodatkowania podatkiem VAT są stosunkowo proste, ale
ich praktyczna realizacja niejednokrotnie wywołuje pytania często kierowane
do urzędów skarbowych. Spróbujemy naświetlić kilka takich problemów z wykorzystaniem indywidualnych interpretacji wydanych przez organy skarbowe
i własnego doświadczenia9.
Samo wprowadzenie w 2004 r. szczególnych zasad opodatkowania w turystyce, a mianowicie, zakaz odliczenia VAT naliczonego z faktur zakupowych
na rzecz turysty, na początku nie spotkało się z ciepłym przyjęciem i część
przedsiębiorstw turystycznych próbowało traktować opodatkowanie marŜy
nie jak obowiązek, a jak prawo, z którego moŜna nie korzystać. Nie ostatnią
rolę w tym zagrała presja klientów – zwłaszcza osób prawnych, które z przyzwyczajenia domagały się wystawienia „zwykłych” faktur z wyznaczonym VAT-em,
a nie „dziwnych” faktur VAT-marŜa bez VAT-u (szczegółowo o fakturach
9

NaleŜy pamiętać, Ŝe wydawane przez organy skarbowe interpretacji noszą charakter indywidualny i obowiązują tylko pytającego. Nie rzadkie są teŜ przypadki otrzymania od róŜnych
Urzędów w podobnych sprawach sprzecznych ze sobą interpretacji. W związku z czym nie podajemy w treści nazw urzędów i daty konkretnych spraw, a kaŜdy przedsiębiorca mający wątpliwości powinien złoŜyć swój własny wniosek o udzieleniu pisemnej interpretacji przepisów prawa
podatkowego w indywidualnej sprawie.
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powiemy w części poświęconej ewidencji). Zmiany wprowadzone od 1 stycznia
2008 r. w art. 119 ust. 3a ustawy o VAT10 rozwiały wątpliwości i jednoznacznie
wskazały na obowiązek opodatkowania marŜą przedsiębiorstw turystycznych
przy zakupie usług obcych dla korzyści turysty.
Ustawa o podatku VAT nie definiują pojęć „turystyka i turysta”, co powoduje problemy podczas interpretacji usług konkretnego przedsiębiorcy dla konkretnej osoby. W interpretacjach urzędy skarbowe posiłkują się Słownikiem języka
polskiego i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych11.
Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego „turystyka – to dłuŜsze lub krótsze wyjazdy
wypoczynkowe połączone zwykle ze zwiedzaniem, uprawianiem sportu, wycieczkami itp.” W art. 3 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych12, jako usługi turystyczne traktuje się zarówno usługi przewodnickie, usługi hotelarskie, jak i wszystkie
inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym, a w ust. 9 tego artykułu
znajduje się określenie turysty jako osoby, która podróŜuje do innej miejscowości na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróŜy nie jest
podjęcie stałej pracy w odpowiedniej miejscowości i która korzysta z noclegu
przynajmniej przez jedną noc. Takie sformułowania dają wiele moŜliwości potraktowania klienta jako turysty (jeden nocleg, wyjazd na zakupy lub na krótkoterminową pracę) i wykonywanej usługi jako usługi turystycznej.
Bardzo waŜnym momentem przy zastosowaniu szczególnej procedury opodatkowania w turystyce jest pojęcie „pakietu świadczeń”, stanowiących jedną
usługę turystyczną. W ustawie o podatku VAT13 został zamieszczony otwarty
katalog takich świadczeń: transport, zakwaterowanie, wyŜywienie i ubezpieczenie.
Otwartość katalogu oznacza moŜliwość tworzenia pakietu z konkretnych, potrzebnych do realizacji usługi elementów (np. biletów wstępu, opłat za safari, usług
przewodnika i innych). Pakiet powinien łączyć wszystkie świadczenia, bez
których dana impreza nie mogłaby zostać zrealizowana. Nawet świadczenie
dotyczące wyjątkowych sytuacji (np. nieplanowany i niewłączony do oferty
turystycznej przewóz turystów z zamkniętego lotniska, z którego powinien
odbyć się lot na inne lotnisko) nie moŜe być potraktowane jako ogólny koszt
touroperatora z odliczeniem VAT-u, a musi zostać rozliczony w kosztach imprezy
na podstawie VAT-marŜy. W pakiecie powinno się znaleźć nie mniej niŜ dwa
świadczenia na korzyść klienta. W większości imprez turystycznych nie ma problemu ze znalezieniem drugiego i następnego świadczenia, ale czasami wymaga
to dodatkowego uzasadnienia. Na przykład, biuro podróŜy wyspecjalizowane
w sprzedaŜy usług hotelowych poprzez udostępnienie klientom wyszukiwarki
10

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.
Słownik języka polskiego, red. M. Bańko, „Biblioteka Gazety Wyborczej”, WN PWN, Warszawa 2007; ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz.U. nr 223, poz. 2268
z późn. zm.
12
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz.U. nr 223, poz. 2268
z późn. zm.
13
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.
11
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na swojej stronie internetowej z moŜliwością samodzielnego zarezerwowania
pokoju moŜe według urzędu skarbowego stosować procedurę opodatkowania
marŜą, bo świadczy na rzecz turysty kompleksową usługę turystyczną, polegającą na zakwaterowaniu (jedno świadczenie) i udostępnieniu informacji turystycznej i doradztwie (drugie świadczenie). Z drugiej strony naleŜy pamiętać, Ŝe
faktury, wystawione przez agencję-pośrednika na rzecz organizatora turystyki,
choć i dotyczą określonej imprezy, nie stanowią koszty w rozumieniu VAT-marŜy, a wchodzą w skład ogólnych kosztów touroperatora, poniewaŜ usługa
pośrednictwa jest świadczona na rzecz touroperatora, a nie na rzecz turysty.
Przy stosowaniu opodatkowania marŜy moŜe pojawić się problem podczas
organizacji połączonej imprezy tak na terenie Wspólnoty (podstawowa stawka
VAT), jak i poza nią (stawka 0%). Przy świadczeniu usług jednocześnie na terenie
Wspólnoty Europejskiej i poza jej granicami (np. wycieczka objazdowa „Warszawa-Wilno-Ryga-Tallin(UE)-Sankt-Petersburg(Rosja)”) naleŜy, na podstawie proporcji, podzielić koszty i marŜe dla rozdzielenia podstawy opodatkowania
odpowiednią stawką VAT. Organizator turystyki ma prawo wyboru zastosowanej metody (moŜe to być, na przykład według udziału kosztów poniesionych
na terenie UE w ogólnych kosztach imprezy lub proporcjonalnie do długości
odcinków trasy przebytej na terytorium Wspólnoty Europejskiej i poza nią).
Metoda podziału powinna być odpowiednio uzasadniona, bo wiąŜe się z zastosowaniem preferencyjnej 0% stawki VAT.
Przy zorganizowaniu imprezy dla turystów z wykorzystaniem usług własnych
i obcych pojawia się potrzeba, a czasami problem, z określeniem marŜy dotyczącej
obcych usług. Podczas kalkulacji imprezy powinno się określić procentowy
udział usług własnych i udział kosztów, związanych z nabyciem usług obcych.
Taki podział pozwoli na ustalenie podatku VAT na zasadach ogólnych (dot. usług
własnych) i na zasadach szczególnych (dot. usług obcych). KaŜda firma turystyczna wyznacza część naleŜności od odbiorcy, przypadającą na usługi obce,
w sposób indywidualny, zaleŜny od ustaleń wewnętrznych.
Oprócz organizacji własnych imprez turystycznych większość średnich biur
podróŜy14 świadczy klientom takŜe inne indywidualne usługi niestanowiące
całego pakietu, na przykład sprzedaŜ biletów lotniczych, kolejowych, na koncerty,
pośrednictwo przy wynajmie samochodów, wizowaniu, ubezpieczeniu, sprzedaŜy
obcych imprez itp.
Takie pojedyncze usługi niemieszczące się w pojęciu kompleksowej usługi
opodatkowanej na zasadach VAT-marŜy opodatkowuje się na zasadach ogólnych.
Za pośrednictwo w sprzedaŜy pobiera się od klienta dodatkową opłatę tzw. transakcyjną, lub biuro podróŜy dostaje na podstawie podpisanej umowy agencyjnej
prowizję za pośrednictwo. Przy opłatach transakcyjnych dotyczących towarów
i usług realizowanych na terenie kraju powinna być stosowana podstawowa stawka
14
Duzi touroperatorzy zazwyczaj są wyspecjalizowani w organizacji i sprzedaŜy własnych
imprez, a małe biura podróŜy – w pośrednictwie.
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VAT bez względu na próby uzasadnienia moŜliwości stosowania innej stawki.
Na przykład w ciągu 2007 r. Eventim Sp. z o.o. wysyłała do swoich agentów
polecenie wystawienia prowizji, w którym była zawarta kwota sprzedanych
biletów na koncerty, kwota prowizji ze wskazaniem preferencyjnej 7% stawki
VAT i kwota do zapłaty jako róŜnica powyŜszych kwot. Uzasadnieniem stosowania preferencyjnej stawki było nieprawidłowe potraktowanie prowizji jako
części biletu, która pozostaje u pośrednika. Inaczej wygląda sprawa przy pośrednictwie w usługach transportu międzynarodowego, na przykład przy sprzedaŜy
międzynarodowych biletów lotniczych – tu moŜna stosować stawką VAT 0%
(art. 83 ust. 3 pkt. 3 ustawy o VAT15). Przy sprzedaŜy biletów na promy waŜna
jest trasa podróŜy: inaczej są traktowane bilety na prom, który ma jeden
z portów (wyjazdu lub przyjazdu) na terenie kraju (transport międzynarodowy),
a inaczej bilety na promy kursujące między portami zagranicznymi. Przy rozgraniczeniu usług turystycznych na pojedyncze i kompleksowe trzeba bardzo
uwaŜać, o czym przekonali się właścicieli biura podróŜy Big Blue Travel z Jeleniej
Góry. W wyniku odrębnego opodatkowania biletów lotniczych i pobytów hotelowych powstała niedopłata 8 mln zł podatku VAT, co spowodowało konieczność likwidacji firmy16.
1.3. Ewidencja w turystyce
Wybrana przez przedsiębiorcę forma prawno-organizacyjna i zasady opodatkowania wpływają na sposób ewidencji. Przedsiębiorstwa turystyczne mogą
prowadzić ewidencję w postaci:
1) ewidencji przychodów (na podstawie wystawionych faktur VAT, rachunków, faktur i not korygujących) w dowolnej formie przy opodatkowaniu na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego (dodatkowo powinno się prowadzić
wykaz środków trwałych i WNP, a takŜe przy zatrudnieniu pracowników – ewidencję przychodów pracowniczych),
2) uproszczonej ewidencji (podatkowa księga przychodów i rozchodów)
przy podatku dochodowym od osób fizycznych dla indywidualnych przedsiębiorców, spółek cywilnych i osobowych do momentu przekroczenia limitu
w kwocie 1,2 mln euro17,
3) pełnej księgowości (księgi handlowe) dla spółek kapitałowych od początku
działalności i innych przedsiębiorców po przekroczeniu wymienionego limitu.
15

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.
P. Wrabec, Wakacji z długami, „Polityka” 2007, nr 28 (2612); R. Zalewski, Od milionerów do
bankrutów, Telewizja Polsat, 31 maja 2010 r. (12:39) – skrót materiału – Interia.pl; Urząd Skarbowy
wykończył Big Blue?, www.newstelegraf.pl – (03.06.2010).
17
Trzeba zaznaczyć, Ŝe uproszczona ewidencja jest prawem, a nie obowiązkiem i kaŜdy
z wymienionych przedsiębiorców moŜe z niej zrezygnować, wybierając od początku działalności
pełną księgowość.
16
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Ogólne zasady ewidencji, ujęte w odpowiednich przepisach prawnych18,
obowiązują teŜ przedsiębiorstwo turystyczne. W związku z tym, Ŝe wymienione
zasady są dobrze opisane i dostępne dla kaŜdego, zwrócimy naszą uwagę tylko
na specyficzne elementy ewidencji operacji gospodarczych w turystyce.
Ewidencja w turystyce powinna być prowadzona w taki sposób, Ŝeby dostarczyć dane dotyczące: wartości usług nabytych dla turysty, wartości usług własnych,
wartości sprzedaŜy w ramach VAT-marŜy, sprzedaŜy usług obcych (pośrednictwo), sprzedaŜy towarów (np. ksiąŜek o tematyce turystycznej lub biletów lotniczych), podziału sprzedaŜy opodatkowanej na zasadach ogólnych i na zasadach
VAT-marŜy, wyodrębnieniu sprzedaŜy na poszczególne stawki VAT, podstawy
do opodatkowania usług przy zastosowaniu zasad ogólnych i przy zastosowaniu
opodatkowania marŜy. DuŜe znaczenie przy uzyskaniu wyŜej wymienionych
danych ma odpowiednie przygotowanie do ewidencji dokumentów źródłowych
i odpowiednie grupowanie danych przy zapisach w księdze przychodów i rozchodów lub na kontach przy stosowaniu zasad pełnej księgowości.
Jak wiadomo, zapisów w księgach dokonuje się na podstawie dokumentów,
sprawdzonych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
Dla dokumentów, związanych z wydatkami na nabycie towarów i usług od innych
podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, ma to wyjątkowe znaczenie,
bo stanowi podstawę dla obliczenia marŜy19. Wydatki powinny być bezpośrednio
powiązane ze świadczeniem „skonsumowanym” przez turystów (zrealizowanym
na korzyść turysty) (np. wykorzystane bilety wstępu do muzeum, konsumpcja itd.).
Przy opisie i kwalifikacji kosztów bardzo waŜne jest zaznaczenie jakiej konkretnej imprezy one dotyczą, a przy wydatkach dotyczących kilku imprez uzasadnić
podział kosztów między poszczególnymi imprezami turystycznymi.
Dokumenty dotyczące zakupu usług obcych, nabytych dla korzyści turysty
księgują się w kwocie brutto. W Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów
naleŜy w ostatniej kolumnie „Uwagi” wyraźnie zaznaczyć, jakiej imprezy dotyczą
poszczególne koszty. W księgach handlowych powinno się wprowadzić dodatkowo ewidencją analityczną kosztów (osobno własnych i osobno obcych) według
imprez (miejsc wykorzystania). Na przykład najczęściej spotykana w literaturze
fachowej dekretacja20:
18

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.;
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji
przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, Dz.U. nr 219,
poz. 1836; rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia
podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.
19
Treść zapisu art. 119 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług brzmi: „podatnicy, o których
mowa w ust. 3, są obowiązani prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 z uwzględnieniem kwot wydatkowanych na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej
korzyści turysty, oraz posiadać dokumenty, z których wynikają te kwoty”.
20
M. Kawczyńska, Opodatkowanie i ewidencja usług turystyki , „Biuletyn Rachunkowości”
2009, nr 14.
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Wn „Wynagrodzenie – impreza X”,
Ma „Rozrachunki z pracownikami – kierowca Kowalski”,
Wn „Usługi obce – impreza X”,
Ma „Rozrachunki z odbiorcami” (obca faktura w kwocie brutto za nocleg).
Jako jedno z rozwiązań przy pełnej księgowości moŜna wykorzystać ewidencję analityczną do konta „Rozliczenie zakupu”, wprowadzając konta analityczne
„Rozliczenie zakupu VAT-marŜą ”(i dalszy podział analityczny na imprezy),
„Rozliczenie zakupu – usługi własne”, „Rozliczenie zakupu – usługi obce
(dot. pośrednictwa)”, „Rozliczenie zakupu towarów” (np. przy zakupie biletów
i ksiąŜek dla dalszej odsprzedaŜy). Pozwoli to na jednoznaczne przyporządkowanie
kosztów i określenie (na podstawie salda), jakie usługi jeszcze nie zostały wykorzystane przy sprzedaŜy.
Po realizacji imprezy touroperator wystawia klientowi specyficzną fakturę
VAT-marŜa (słowo „marŜa” powinno zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Finansów z 28 listopada 2008 r.21 znaleźć się w nazwie faktury), która zawiera
w treści ogólną kwotę ceny imprezy bez wydzielania wartości sprzedaŜy netto,
kwoty podatku i kwoty marŜy. Właśnie brak kwoty VAT na fakturze VAT-marŜa
często wywołuje, zwłaszcza u klientów instytucjonalnych, zdziwienie, a czasami
i rozgoryczenie brakiem moŜliwości odliczenia VAT-u. Zazwyczaj nie pomagają
tłumaczenia, Ŝe kwota VAT przy zasadzie VAT-marŜa jest znacznie niŜsza niŜ
byłaby przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Jednym ze sposobów uniknięcia nieporozumień z klientem moŜe być zamieszczenie na fakturze w polu wolnym
adnotacji: „Faktura wystawiona w kwocie brutto zgodnie z art. 119 ustawy
o podatku od towarów i usług ”. Przy podpisywaniu umowy z klientem naleŜy
poinformować go o specyfice faktur turystycznych. Fakturę VAT-marŜa w odróŜnienie od „zwyklej” faktury VAT, wystawianej nie późnej niŜ 7 dnia od wykonania
usługi, wystawia się (i jednocześnie powstaje obowiązek podatkowy) po ostatecznym określeniu marŜy, nie później niŜ 15 dnia po zakończeniu imprezy.
WydłuŜenie terminu wystawienie faktury VAT-marŜa jest uzasadnione z punktu
widzenia moŜliwości powstania w trakcie trwania imprezy dodatkowych świadczeń na korzyść turysty (np. dodatkowe transport, usługi gastronomiczne lub
przewodnickie itd.), które wywołują dodatkowe koszty i w istotny sposób wpływają
na obniŜenie podstawy opodatkowania, tj. marŜy. Z drugiej strony daje to moŜliwość ograniczenia do zera potrzeby wystawiania faktur korygujących do źródłowej faktury VAT-marŜa. Przedsiębiorca turystyczny powinien wystawić fakturę
VAT-marŜa takŜe w przypadkach, kiedy marŜa jest zerowa lub nawet ujemna.
W związku ze specyfiką rozliczeń w turystyce, a mianowicie rozpowszechnioną praktyką wpłacenia zaliczki (10-30%) przez klienta podczas podpisania
umowy z organizatorem turystyki i uiszczenia pozostałej kwoty najczęściej na
21

Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku, wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają
zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 212 poz. 1337, ze zm. Dz.U.
z 2009 nr 222, poz. 1760.
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miesiąc przed terminem imprezy, pojawia się potrzeba (dla firm oraz na Ŝądanie
klienta indywidualnego) wystawienia zaliczkowej faktury VAT-marŜa22. Zaliczkowa faktura przy VAT-marŜy nie powoduje powstanie obowiązku podatkowego i po zakończeniu imprezy powinna być zastąpiona „końcową” fakturą
VAT-marŜa.
Prowadzenie ewidencji obrotów i kwot podatku naleŜnego przy zastosowaniu
kas fiskalnych w turystyce podlega ogólnej zasadzie, a mianowicie obowiązkowej rejestracji całej kwoty sprzedaŜy (w tym zaliczek i ostatecznych wpłat
z tytułu imprezy) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowanych. Otrzymana zaliczka za usługę opodatkowaną
na zasadzie VAT-marŜy (bez względu na to, Ŝe nie powoduje powstania obowiązku podatkowego) podlega ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej w dodatkowej
pozycji, specjalnie dodanej podczas programowania kasy dla sprzedaŜy usług
turystycznych, bez wyodrębnienia kwoty VAT. W związku z tym, Ŝe na fakturach
VAT-marŜa i paragonach fiskalnych nie pokazuje się kwoty VAT dla określenia
VAT naleŜnego, słuŜy ona tylko do szczegółowej ewidencji kosztów i marŜy.
Faktura VAT-marŜa zapisuje się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w całej kwocie, a następnie zostaje pomniejszona zgodnie z art. 14 ust. 1
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych23 o naleŜny (wyliczony
od marŜy) podatek od towarów i usług. Przy wyliczeniu marŜy posługuje się
wcześniej zaznaczonymi (np.: w kolumnie „Uwagi”) kosztami danej imprezy.
Faktura VAT-marŜa przy pełnej księgowości księguje się na kontach:
Wn „Rozrachunki z odbiorcami” (kwota brutto),
Ma „SprzedaŜ VAT-marŜa” (kwota netto),
Ma „Rozrachunki z tytułu VAT ” (VAT naliczony od marŜy).
Koszty dotyczące imprezy albo juŜ zostały ujęte na kontach „Usługi obce”
i kontach kosztów własnych, albo przy zastosowaniu zaproponowanego podziału
analitycznego na koncie „Rozliczenie zakupu” zaksięgujemy (np. na podstawie
WZ-marŜa):
Wn „Koszty VAT-marŜy” (konkretna impreza),
Ma „Rozliczenie zakupu VAT-marŜa” (konkretna impreza).
Naszym zdaniem, wariant z wykorzystaniem analityki do konta „Rozliczenie
zakupu VAT-marŜa” wraz z wystawieniem WZ-marŜa pozwala na uniknięcie
pomyłek przy obliczeniu marŜy, a co za tym idzie i braku wątpliwości przy
naliczeniu podatków dochodowego i VAT.
Ewidencja w firmie turystycznej, oprócz specyficznych procedur VAT-marŜy,
obejmuje takŜe część „zwyklej” działalności przedsiębiorstwa, na przykład
wynajem biura, zatrudnienie pracowników, korzystanie z usług telekomunikacji,
banków itp. Ta część działalności opodatkowuje się na zasadach ogólnych,
22

M. Smolnik, Opodatkowanie zaliczek w usługach turystycznych, „Gazeta Podatkowa” 2010,
nr 30 (654).
23
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2000 r.
nr 14, poz. 176 z późn. zm.
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a ewidencja prowadzona jest takŜe zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Pośród
kosztów firm turystycznych duŜy udział będą miały koszty badania rynku turystycznego, drukowania folderów reklamowych, promocji, podróŜy słuŜbowych
związanych z zapoznaniem się z lokalną ofertą, sprawdzaniem warunków, ubezpieczenia organizatora turystyki itp. Te specyficzne koszty dla uniknięcia sporu
z urzędami skarbowymi powinny być odpowiednio udokumentowane, opisane
(uzasadnione) i zaksięgowane.
Podsumowanie powiązania form organizacyjno-prawnych, opodatkowania
i ewidencji w turystyce przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Powiązania form organizacyjno-prawnych, opodatkowania
i ewidencji w turystyce
Formy prawno-organizacyjne
Formy opodatkowania
i ewidencji
Formy opodatkowania podatkiem dochodowym:
– zryczałtowany podatek
dochodowy
– ogólne zasady podatku
dochodowego od osób
fizycznych
– podatek dochodowy od osób
prawnych
Opodatkowanie podatkiem VAT:
– zwolnienie podmiotowe
do przekroczenia limitu
– płatnik po przekroczeniu
limitu lub rezygnacji ze
zwolnienia
Formy ewidencji:
– ewidencja przychodów
– uproszczona ewidencja
– pełna księgowość

działalność
indywidualna osoby
fizycznej

spółki cywilne
i osobowe osób
fizycznych

spółki kapitałowe

+

+/–

–

+/–

+

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+/–
+/–
–/+ po przekroczeniu limitu

–
+
–/+ po przekroczeniu limitu

–
–
+

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

2. Wybrane nierozwiązane problemy w branŜy turystycznej
Oprócz charakterystycznych cech organizacji, opodatkowania i ewidencji
branŜa turystyczna posiada specyficzne zabezpieczenia swojej działalności.
KaŜdy organizator turystyki ma obowiązek zawarcia umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów
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na wypadek bankructwa i braku moŜliwości zakończenia rozpoczętych imprez
turystycznych oraz zwrotu wpłat wniesionych przez klientów z tytułu niewykonania zobowiązań umownych. Umowa moŜe być w formie polisy lub gwarancji
ubezpieczeniowej ze wskazaniem marszałka odpowiedniego do siedziby touroperatora województwa jako beneficjenta24. Z polis ubezpieczeniowych, przewidujących pokrycie wszystkich kosztów powrotu turystów do kraju, firmy ubezpieczeniowe szybko się wycofały25 na rzecz gwarancji z ustaloną kwotą zwrotu.
Przy gwarancjach na 2010 r. kwota zaleŜała od kwoty planowanych imprez
(6% przychodów z imprez zagranicznych), nie mniej niŜ 30 000 euro. Brak tego
zabezpieczenia powoduje wykreślenie z Centralnej Ewidencji organizatorów
turystyki przez odpowiednie departamenty sportu i turystyki przy urzędach
marszałkowskich nadzorujące stan faktyczny kaŜdego touroperatora.
Przed uzyskaniem gwarancji firma turystyczna przedstawia ubezpieczycielowi
dokumenty potwierdzające sytuacją finansową firmy (sprawozdania finansowe
za 3 lata, zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie podatków i składek z US
i ZUS, opinie banku, wyniki finansowe za bieŜący okres) i wypełnione ankiety
z danymi dotyczącymi liczby i wartości zrealizowanych i planowanych imprez,
z podziałem na kraje; z danymi o zabezpieczeniu majątkowym właścicieli i inne.
Niektóre firmy ubezpieczeniowe (np. Axa, Europaische Reiseversidorung A.G.
Oddział w Polsce) w ankietach analizują stan naleŜności i zobowiązań firmy
turystycznej w podziale na konkretne miesiące, co daje moŜliwość analizy zmiany
płynności w ciągu roku. Na podstawie przedstawionych danych firmy ubezpieczeniowe wyznaczają kwotę ubezpieczenia i składkę lub odmawiają udzielenia
gwarancji turystycznej. Uzyskanie gwarancji turystycznej na 2010 r. dla większości biur turystycznych stało się duŜym, a przede wszystkim drogim problemem.
Wynikało to z kilku powodów:
– część firm ubezpieczeniowych wycofało się z ubezpieczeń turystycznych
po spektakularnym bankructwie biura turystycznego „Kopernik” (i jego 750 turystach, którzy utknęli za granicą) i obecności w 2009 r. 93 firm turystycznych
w Krajowym Rejestrze Długów przy zadłuŜeniu na 2,15 mln zł26,
24

Bardzo często na pytanie: „Kto sprowadza z powrotem do kraju turystów niewypłacalnych
biur podróŜy?” studenci nieprecyzyjnie odpowiadają: „Państwo”. Taka odpowiedź właśnie wynika
z cedowania praw do polisy z firmy turystycznej na rzecz marszałka.
25
W okresie 10 lat środki zabezpieczające były uruchomiane 33 razy, najczęściej w latach
2002-2003. Głośne bankructwo Open Travel w 2006 r. (firma była obecna na rynku od 16 lat)
zepsuło urlop 3,8 tys. turystów i spowodowało, Ŝe ubezpieczyciel musiał sfinansować przedwczesny
powrót m.in. 320 turystów z odległej Dominikany, a łączne roszczenia sięgnęły 8 mln złotych.
W 2008 r. ani razu nie pojawiła się konieczność sięgnięcia po zabezpieczenie. W 2009 r. zdarzyło się
to dwa razy (w tym biuro „Kopernik”). Ogółem niewypłacalność dotknęła w ostatniej dekadzie
blisko 1% spośród ok. 3 tys. organizatorów turystyki figurujących w centralnym rejestrze. Patrz:
M. Goss, Zaporowe ceny na polisy turystyczne, „Nasz Dziennik” 2010, nr 14 (3640); W. Markiewicz,
PodróŜ bez jednego uśmiechu, „Polityka” 2003, nr 42 (2423), s. 30-34; P. Wrabec, op. cit.; Zaporowe
stawki PZU dla biur podróŜy, EventMapa.pl (25.01.2010).
26
Z ustawy turystycznej znikł pełny zwrot kosztu wyjazdu, Dziennik Gazeta Prawna (19.02.2010).
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– inne firmy (np. PZU, Warta) zastosowały „stawki zaporowe”, podnosząc
składkę w porównaniu z 2009 r. o 10-12 razy27,
– niektóre firmy odmówiły udzielenia gwarancji na podstawie złych wyników z 2009 r. (rok był kryzysowy i większość firm zanotowało straty28)
(np. Europaische Reiseversidorung A.G. Oddział w Polsce przyjęło zasadę
odrzucenia wniosku przy obecności straty bez względu na jej wysokość).
O tym, Ŝe system zabezpieczeń turystycznych jest daleki od doskonałości
świadczą nie tylko problemy z uzyskaniem gwarancji, ale i przed wszystkim,
brak pełnej kompensaty wpłaconych przez klientów biura pieniędzy (ubezpieczenie w pierwszej kolejności pokrywa koszty powrotu turystów do kraju, a to,
co ewentualnie pozostanie dzieli się proporcjonalnie na zwrot wpłat klientów29).
Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych 2010 r. zakłada zgodnie z wymogami UE pełny zwrot wpłaconych przez klientów pieniędzy, ale praktyczna
realizacja takiego zwrotu pozostawiona do wyjaśnienia w przygotowywanych
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki aktach wykonawczych.
Jednym ze sposobów gwarantujących pełny zwrot dla klientów było planowane wprowadzenie przy nowelizacji ustawy o usługach turystycznych z 2010 r.
podwyŜszenie sumy gwarancji dla organizatorów imprez turystycznych za granicą
z 6 do 12% planowanych przychodów, a dla imprez krajowych – 6%. W podpisanej
przez Marszałka RP 20 maja 2010 r. ustawie o zmianie ustawy o usługach
turystycznych w art. 10 ust. 1 zaznaczono: „Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, minimalną wysokość sumy
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, uwzględniając zakres i rodzaj działalności wykonywanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
oraz termin i wysokość przyjmowanych przedpłat”30. JeŜeli zostanie wprowadzone
pierwotnie planowane zwiększenie udziału przychodów, określających minimalną
kwotę ubezpieczenia, to dwukrotnie zwiększy się suma ubezpieczenia. Zwiększenie sumy gwarancji zwiększy, odpowiednio, problemy z jej uzyskaniem (i koło
27

M. Gross, op. cit.; Zaporowe stawki PZU….
Przykładowo Orbis Travel miał 5,7 mln zł straty, a Rainbow Tours – 8,6 mln zł, Travelplanet. pl – 0,6 mln straty (są to jedni z największych touroperatorów i spółki giełdowe, mające
obowiązek publikacji wyników finansowych). Dane o stratach innych (nie giełdowych firm turystycznych) trudno ocenić, bo one udostępniają swoje sprawozdania finansowe tylko US i ubezpieczycielom. W związku z czym Polska Izba Turystyki zaproponowała, Ŝeby następna nowelizacja
ustawy o usługach turystycznych wprowadziła obowiązek kontroli wyników finansowych firm raz
na pół roku. Biura, które nie zgodziłyby się na taką weryfikację, nie mogłyby działać.
W 2009 r. przyjechało do Polski o 8% mniej turystów (11,8 mln) niŜ rok wcześniej i aŜ o jedną
piątą spadły ich wydatki: z 434 dol. na osobę w 2008 r. do 353 dol. Rynek wycieczek zagranicznych
zmniejszył się w stosunku do 2008 r. o ok. 10% Patrz: A. Wozniak, Ile zarabiają biura podróŜy,
www.rp.pl (18.03.2010).
29
Tak na przykład klienci Open Travel odzyskali tylko 15-75% wpłaconych na wakacji pieniędzy; P. Wrabec, op. cit. Firma ubezpieczeniowa TU Europa wypłaciła klientom biura „Kopernik”
72% wpłaconej kwoty; Tur-info.pl (16.09.2010).
30
Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie
ustawy – Kodeks wykroczeń, Dz.U. nr 106, poz. 672.
28
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się zamyka). Na razie w ciągu 12 miesięcy w 2010 r. nadal będą obowiązywać
zawarte wcześniej gwarancje ubezpieczeniowe.
W nowelizacji ustawy o usługach turystycznych31 przewidziano moŜliwość
zastąpienia gwarancji turystycznej wyłącznym przyjmowaniem wpłat klientów
na rachunek powierniczy przy świadczeniu usług turystycznych tylko i wyłącznie
na terenie kraju i złoŜeniu marszałkowi przez przedsiębiorcę turystycznego
odpowiedniego oświadczenia. Utworzenie rachunku powierniczego oznacza,
Ŝe środki na nim zgromadzone nie mogą być zajęty w postępowaniu egzekucyjnym
i są wyłączone z masy upadłościowej. Przedsiębiorca turystyczny będzie mógł
pobrać środki z tego rachunku tylko po realizacji imprezy, co zabezpiecza interesy
klientów, ale wymaga angaŜowanie własnych środków przedsiębiorcy32.
Pośród innych rozwiązań zabezpieczenia finansowego biur podróŜy moŜna
wyróŜnić: depozyt kaucyjny, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, fundusz
zabezpieczeń turystycznych. KaŜde z tych rozwiązań ma swoje zalety (zabezpiecza zwrot kosztów klientom i ich powrót do kraju) i wady33. Depozyt kaucyjny
wiąŜe się z koniecznością zamroŜenia środków własnych i wchodzi do masy
upadłościowej. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych polega na tworzeniu
jednostek, które ubezpieczają swoich członków i jest to rozwiązanie często stosowane na Zachodzie przez sektor turystyczny. Fundusz zabezpieczeń turystycznych tworzy się z wpłat organizatorów turystycznych, które powinny być
zróŜnicowane w zaleŜności od np. wielkości obrotów. Wadę takiego rozwiązania
stanowi wykorzystanie składek rzetelnych firm na pokrycie kosztów działalności
biur niestabilnych i wzrost opłat pobieranych od klientów (szacunki opłat są róŜne
od 5 do 20 zł od klienta, opłaty nie będą widoczne w postaci jawnej w cenie
wycieczki, ale i tak przez podwyŜszenie kosztów touroperatora na końcu obciąŜą
klienta). To ostatnie rozwiązanie, wprowadzone w Niemczach, Danii, Holandii
i forsowane przez Polską Izbę Turystyki, najczęściej rozwaŜa Ministerstwo
Sportu i Turystyki, które przewiduje stworzenie osobnego aktu prawnego regulującego jego funkcjonowanie. Określone obawy w sferach rządowych budzi
ewentualna moŜliwość naduŜyć przy gospodarowaniu zgromadzonym kapitałem34.
W nowelizacji ustawy o usługach turystycznych na razie nie znalazły się
przepisy dotyczące zawierania umów przez Internet, w tym tak zwane pakiety
dynamiczne. Pakiet dynamiczny tworzą sami klienci biur internetowych przez
rezerwacje lotu na stronie internetowej i następnie przemieszczaniu się
na strony oferujące pobyt w hotelu lub wynajem samochodu. Koszty tak zorganizowanych wakacji są znacznie niŜsze, niŜ przy tradycyjnych wyjazdach.
31

Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie
ustawy – Kodeks wykroczeń, Dz.U. nr 106, poz. 672.
32
Takie rozwiązanie sprawdziło się w praktyce: fundusze powiernicze w turystyce zostały
wiele lat temu wprowadzone np. w Wielkiej Brytanii; P. Wrabec, op. cit.
33
J. Torbe, M. Szostak, Musimy uregulować kwestię gwarancji, „Wiadomości Turystyczne”
2010, nr 25.
34
M. Goss, op. cit.
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Dlatego 1/4 Europejczyków juŜ skorzystała z tej formy i rośnie jej popularność
w Polsce35. Problem polega na tym, Ŝe właściciele stron internetowych, gdzie
stworzono pakiet, nie ponoszą Ŝadnej odpowiedzialności za róŜnice między
opisem hotelu w ofercie a jego rzeczywistym wyglądem, za odwołanie lotu itp.
Brak zabezpieczenia interesów klientów przy pakietach dynamicznych jest tematem konsultacji w Komisji Europejskiej, dąŜących do objęcia ich podstawową
ochroną zapewnioną Dyrektywą UE z 1990 r. w sprawie zorganizowanych
podróŜy36. MoŜna zaryzykować stwierdzenie, Ŝe Ministerstwo Sportu i Turystyki
czeka na przyjęcie rozwiązań europejskich w tym zakresie, a takŜe na zakończenie
prac nad wprowadzeniem umowy o podróŜy do Kodeksu cywilnego i następnie
zaproponuje kolejną nowelizację ustawy o usługach turystycznych.
Niespodziewany i wcześniej niespotykany problem obruszył się na branŜę
turystyczną w wyniku wybuchu islandzkiego wulkanu Eyjafjoell w kwietniu
2010 r. Pył wulkaniczny zablokował europejskie lotniska i „uziemił” na całym
świecie tysiące turystów, w tym 2 tys. Polaków (głównie w Egipcie i Tunezji).
Powstały dwie grupy poszkodowanych turystów: pierwsza, która nie mogła wrócić
i druga, – która nie mogła skorzystać z wykupionych podróŜy. W stosunku
do pierwszej grupy touroperatorzy mieli obowiązek zorganizowania na własny
koszt przedłuŜenia pobytu, w tym: zapewnienie turystom opieki swojego przedstawiciela oraz zagwarantowanie noclegów wraz z wyŜywieniem do czasu powrotu
do Polski. W praktyce turyści, zazwyczaj, byli zakwaterowani na miejscach osób,
które nie mogły przylecieć z Polski. Dla klientów, którzy nie skorzystali z wyjazdu, biura podróŜy często proponowały nowe terminy. Bezproblemowo zrezygnować z wyjazdu mogły tylko ci nieliczni (ok. 1%) turyści posiadający
wcześniej wykupione dodatkowe ubezpieczenie od rezygnacji z imprezy.
U turystów nieposiadających tego ubezpieczenia i niemających moŜliwości wyjazdu
w zmienionym terminie pojawił się problem ze zwrotem pieniędzy. Niejednoznaczne stanowisko w tej sprawie zajął Departament Turystyki, który w komunikacie, umieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki
21 kwietnia zaznaczył, Ŝe „organizator wyjazdu powinien […] poinformować
klienta o prawie uczestniczenie w imprezie zastępczej […] albo Ŝądania natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych wpłat”37 i Polska Izba Turystyki,
która stwierdziła, iŜ w sytuacji zamknięcia przestrzeni lotniczej „mamy do czynienia z wygaśnięciem zobowiązania, a więc z sytuacją przewidzianą w art. 475
kodeksu cywilnego, który ma tu posiłkowe zastosowanie na podstawie art. 11
ustawy o usługach turystycznych”38.
35

Z ustawy turystycznej….
Dyrektywa 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróŜy,
wakacji i wycieczek, Dz.Urz.WE L 158 z 23.06.1990, s. 59, Dz.Urz.UE polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 10, s. 132.
37
msport.gov.pl/print/1526.
38
www.pit.org.pl/index.php?navi=006,004&id=1278.
36
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W praktyce biura turystyczne nie są w stanie odzyskać części wpłat klientów,
bo wykorzystały te środki na przedpłaty za hotele i przeloty, dokonane na rzecz
swoich kontrahentów. Dlatego część klientów dostało od firm turystycznych
pisma, w których stwierdzono wygaśnięcie zobowiązanie po stronie biura podróŜy ze względu na wystąpienie siły wyŜszej. Opłaty za wycieczki podlegają,
zdaniem biur podróŜy, zwrotowi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym,
jako bezpodstawne wzbogacenie (tj. zwrot tylko marŜy biura). Zwrotu za niewykorzystany pobyt i przelot w tym wypadku naleŜy dochodzić od linii lotniczych
lub hoteli, które nie wykonując usługi bezpodstawne się wzbogaciły39.
Takie róŜnice w podejściu do problemu związane są z brakiem jednoznacznych uregulowań prawnych (Ministerstwo Sportu i Turystyki zapowiedziało
rozpoczęcie prac w tym kierunku) i brakiem odpowiednich środków u touroperatorów. PoniewaŜ nie moŜna wykluczyć następnych kataklizmów, a skala problemu w wysokim sezonie turystycznym moŜe tylko wzrosnąć (np. wzrost liczby
Polaków wyjeŜdŜających i przebywających za granicą do 400 tys. osób) potrzebne
jest szybkie tempo prac legislacyjnych i poszerzenie oferty odpowiednich ubezpieczeń zarówno dla turystów, jak i biur turystycznych.

3. Wnioski
BranŜa turystyczna zajmuje wyjątkowe miejsce w gospodarce kaŜdego kraju,
co wiąŜe się z duŜą specyfiką w organizacji, opodatkowaniu, ewidencji i zabezpieczeniach. Podczas organizacji firmy turystycznej pojawia się potrzeba dokonania odpowiednich wyborów: formy organizacyjno-prawnej, sposobu opodatkowania (podatkiem dochodowym i podatkiem od towarów i usług), sposobu
ewidencji (uproszczona – ryczałt lub księga przychodów i rozchodów – lub pełna).
W artykule zostały przedstawione i przeanalizowane zalety i wady, uwarunkowania prawne i ograniczenia organizacyjne róŜnych sposobów organizacji, opodatkowania i ewidencji w turystyce. Zaznaczone zostały teŜ etapy organizacyjne
zakładania firmy turystycznej w wyszczególnieniem elementów rejestracyjnych
w KRS (urzędzie gminy) i US. KaŜdy z wyborów (formy prawnej, sposobu
opodatkowania i ewidencji) jest ściśle ze sobą powiązany (co zostało szczegółowo przedstawione w tabelach 1 i 2) i określa dalsze funkcjonowanie firmy.
Opodatkowanie podatkiem VAT w turystyce polega na odpowiednim zastosowaniu ogólnych i szczególnych (VAT-marŜa) zasad, a takŜe odpowiednich
(włącznie z preferencyjnymi) stawek VAT. Przy tym naleŜy poświecić duŜo
uwagi kompletowaniu pakietu świadczeń dla turysty, podziału usług na własne
i obce, rozgraniczeniu połączonych imprez na świadczenia na terenie UE i poza jej
39

Prawo turystyczne.pl (17.05.2010).
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granicami (tu przedstawiono praktyczne przykłady wymienionych czynności
i przeanalizowano popełniane błędy). Niezbędnej informacji dla prawidłowego
naliczenia podatków powinna dostarczyć zorganizowana w odpowiedni sposób
ewidencja ze szczególnym uwzględnieniem wymogów VAT-marŜy. Wykorzystanie zaproponowanej dodatkowej ewidencji analitycznej do konta „Rozliczenie
zakupu” i WZ-marŜa pozwala na uniknięcie pomyłek przy obliczeniu marŜy,
podatków dochodowego i VAT.
Odpowiednie zabezpieczenia w branŜy turystycznej powinno gwarantować
pełen zwrot poniesionych przez turystów kosztów (nie tylko kosztów powrotu
turystów do kraju, ale i zwrot wpłaconych zaliczek na niezrealizowane imprezy).
Pośród przeanalizowanych wariantów zabezpieczeń Fundusz zabezpieczeń turystycznych wydaje się najbardziej realnym dla wprowadzenia w najbliŜszym czasie
w Polsce.
Mamy nadzieję, Ŝe w następnej nowelizacji ustawy o usługach turystycznych
znajdą się nierozwiązane do tej pory kwestie pakietów dynamicznych i finansowania skutków kataklizmów.
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Zarządzanie ryzykiem
a edukacja dla bezpieczeństwa w rekreacji

Streszczenie. Edukacja dla bezpieczeństwa ma szczególne znaczenie tam, gdzie
istnieją największe zagroŜenia. Celem pracy jest ukazanie edukacji dla bezpieczeństwa
jako procesu metodycznego opartego na procedurach zarządzania ryzykiem. Jest to
nowatorskie podejście, które rozpoczyna rozpoznanie zagroŜeń, a zamyka opracowywanie planów awaryjnych związanych z ryzykiem. RozwaŜania obejmują zasady
metodyczne oraz uwagi metodologiczne.
Słowa kluczowe: rekreacja, bezpieczeństwo, ryzyko, edukacja

1. Wstęp
ZagroŜenia w turystyce i rekreacji istniały zawsze. Góry, woda, śnieg i całe
naturalne środowisko przyrodnicze, mimo Ŝe postrzegane bywa jako miejsce bezpiecznej i radosnej aktywności ruchowej, to jednak wielokrotnie bywało miejscem
powaŜnych tragedii. Dla przykładu, co roku odnotowuje się około 500 wypadków
utonięć i prawie drugie tyle powaŜnych wypadków po nieudanych skokach do wody1,
1

Statystyka utonięć, www.statystyka.policja.pl/portal/st/958. Tabela wypadków utonięć, Statystyki, ZG WOPR, www.wopr.pl.
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prowadzących do całkowitego niedowładu. Statystyki wypadków w górach
za ostatnie 60 lat odnotowały ponad 250 000 interwencji ratunkowych, w tej liczbie
zawiera się ponad 1500 ofiar śmiertelnych2. Turystyka samochodowa naraŜona
jest na jeszcze większe niebezpieczeństwo. Tylko w ubiegłym roku miało miejsce
49 054 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 5437 osób, a 62 097
zostało rannych3.
Aktywność rekreacyjna utoŜsamiana jest z przyjemnością, z radością spędzania wolnego czasu, brakiem przymusu w wyborze form wypoczywania. Swoboda
wyboru sposobów aktywności ruchowej oraz emocje towarzyszące działaniom
rekreacyjnym powodują poszukiwanie coraz bardziej ekscytujących form. W ofercie
pojawiają się więc nowe dyscypliny, coraz bardziej atrakcyjne, ale i niosące
ze sobą nowe zagroŜenia. Co waŜniejsze, zagroŜenia są celowo wkomponowane
w aktywność ruchową. Przykładem są sporty ekstremalne lub sporty wysokiego
ryzyka. Te niebezpieczne dziedziny aktywności fizycznej, mimo igrania z własnym
Ŝyciem i zdrowiem, nie mogą jednak być utoŜsamiane z zamiarami samobójczymi.
W związku z powyŜszym powstaje waŜny obszar dociekań naukowych
związany z psychologią (motywy uprawiania niebezpiecznych form aktywności
ruchowej) i pedagogiką (edukacja dla bezpieczeństwa). Edukacja dla bezpieczeństwa jest niezbędna w tych obszarach kultury fizycznej, w których zagroŜenie
dla Ŝycia i zdrowia uczestnika zajęć są najpowaŜniejsze. Celem edukacji dla
bezpieczeństwa jest wzrost poczucia bezpieczeństwa i realne bezpieczeństwo
podczas korzystania z zasobów turystycznych i rekreacyjnych.
Edukacja jest optymalną drogą zmniejszania liczby wypadków w turystyce
i rekreacji. Problemu nie rozwiąŜe ani dotkliwość sankcji karnych, ani dotkliwość
skutków zdrowotnych, jakie poniesie sprawca zdarzenia, zazwyczaj będący jednocześnie osobą poszkodowaną. Dotkliwości te są bowiem z natury swej spóźnione
i nie mogą juŜ niczemu zapobiec. Edukacja dla bezpieczeństwa ma spowodować
wzrost wiedzy i zmianę postawy wobec niebezpieczeństwa.
Niniejszy artykuł stanowi fragment głębszych i obszerniejszych rozwaŜań
pedagogicznych, które zakładają kształtowanie umiejętności szacowania zagroŜenia i zarządzania własnym bezpieczeństwem. Adresatem uwag jest młody
człowiek, aktywny rekreacyjnie i turystycznie, oraz jego opiekun. W artykule
zaprezentowano wybrane problemy związane z edukacją dla bezpieczeństwa,
uwagi metodyczne oraz załoŜenia badawcze tego procesu.

2. Bezpieczeństwo a zagroŜenie
Bezpieczeństwo naleŜy do pojęć uŜywanych powszechnie i w potocznym
rozumieniu nie wymaga bliŜszego wyjaśniania. Problematyka bezpieczeństwa
2
3

Statystyki GOPR, gopr.pl.
Statystyki wypadków drogowych, www.policja.pl.
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stanowi jednak istotny obszar rozwaŜań naukowych filozofii, socjologii, psychologii, pedagogiki, a takŜe polityki, ekonomii, ekologii, teorii informacji i komunikacji, czy strategii militarnych4. Bezpieczeństwo w ujęciu aksjologicznym
naleŜy traktować jako jedną z wartości absolutnych, a tym samym jest ono jedną
z podstawowych potrzeb człowieka, dajac mu poczucie pewności i stabilności5.
Analiza metodyczna i metodologiczna zjawisk związanych z bezpieczeństwem
wymaga sprecyzowania tego pojęcia. Po pierwsze, naleŜy dokonać rozgraniczenia
między bezpieczeństwem traktowanym jako stan (cecha, właściwość) od bezpieczeństwa rozumianego jako proces (dynamika, zmienność, rozwój). Po drugie,
bezpieczeństwo naleŜy rozpatrywać w kontekście określonej sytuacji, wyraŜającej
zakres podmiotowy (kogo lub czego dotyczy bezpieczeństwo?), przedmiotowy
(jakiej dziedziny działalności ludzkiej dotyczy bezpieczeństwo?) i przestrzennej
(w jakim czasie i gdzie odbywa się działanie?)6.
Bezpieczeństwo jest odwrotnością zagroŜenia7. ZagroŜenia mogą mieć charakter zewnętrzny i wewnętrzny8. ZagroŜenia zewnętrzne pochodzą ze źródeł
będących poza podmiotem, na które nie ma on bezpośredniego wpływu. NaleŜy je
po prostu uwzględniać w podejmowanych działaniach. ZagroŜenia wewnętrzne
tkwią natomiast w samym podmiocie, w wadach i słabościach człowieka. Pozornie,
mogą one zaleŜeć od zachowania podmiotu, ale bardzo często nie potrafi on prawidłowo rozpoznać tych zagroŜeń i nie umie nad nimi zapanować. W efekcie,
poziom zagroŜeń wewnętrznych takŜe moŜe być wysoki.

3. Pojęcie ryzyka w edukacji dla bezpieczeństwa
Wspomniane na wstępie okoliczności wypadków w turystyce i rekreacji rodzą
przypuszczenie, Ŝe dotychczasowe działania edukacyjne okazują się mało skuteczne. Prawdopodobnie, w sytuacji duŜej atrakcyjności wielu form aktywności
ruchowej, formułowanie norm prawnych oraz zasad bezpieczeństwa ograniczających niebezpieczne działanie, jest mało przekonywające. Jako przykład mogą
4

K. Malak, Bezpieczeństwo jako kategoria i zjawisko społeczne, „Piotrkowskie Zeszyty Międzynarodowe” 2007, nr 2, s. 91-95; R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje – struktury – funkcjonowanie, WN Scholar, Warszawa 1999, s. 30-32.
5
L. Korzeniowski, Uwagi o niektórych programach edukacji dla bezpieczeństwa, w: Edukacja
dla bezpieczeństwa, red. S. Mazur, AWF, Katowice 2006, s. 119-128; K. Szymański, Bezpieczna
turystyka i rekreacja, AWF, Poznań 2008.
6
K. Malak, op. cit.
7
ZagroŜenie to zjawisko wywołane działaniem sił człowieka, sił natury lub innych sił, które
powoduje, Ŝe poczucie bezpieczeństwa maleje (zanika), Wikipedia, pl.wikipedia.org/wiki.
8
Spokojnie to tylko ryzyko, toolbox4pm.com/index.php/2009/03/spokojnie-to-tylko-ryzyko.
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posłuŜyć wypadki związane z lokomocją (fascynacja szybkością), wypadki
w górach (fascynacja wysokością) czy wypadki nad wodą (potrzeba ochłody).
Atrakcyjność niebezpiecznych zachowań wynika takŜe z potrzeby dominacji,
imponowania innym, z pogoni za rekordem lub z potrzeby pokonywania własnych
ograniczeń. Działając w środowisku naturalnym, musimy liczyć się z negatywnymi zdarzeniami, które zagraŜają bezpieczeństwu człowieka.
Wszechstronna edukacja dla bezpieczeństwa w działaniach rekreacyjnych
wymaga uświadomienia zagroŜeń występujących w konkretnej sytuacji. Działając
ze świadomością występującego zagroŜenia, podejmuje się mniejsze lub większe
ryzyko9. Powszechnie uwaŜa się, Ŝe ryzyko oznacza prawdopodobieństwo,
Ŝe realizowany zamiar moŜe się nie udać, Ŝe mogą wystąpić zdarzenia prowadzące
do strat. Ryzyko dotyczy przedsięwzięcia, którego wynik jest niepewny. Ryzyko
to takŜe odwaŜenie się na niebezpieczeństwo10.
Najlepiej oddaje to formuła matematyczna, Ŝe ryzyko jest iloczynem prawdopodobieństwa wystąpienia straty i konsekwencji, które są z nią związane:
ryzyko = prawdopodobieństwo zdarzenia × skutki tego zdarzenia

(1)

Funkcja prawdopodobieństwa i skutków przyjmie zawsze wartość większą
niŜ zero, gdyŜ skutki działania nie mogą przyjąć wartości zerowej. Tym samym,
naszym działaniom zawsze towarzyszy jakieś ryzyko, a stan bezpieczeństwa charakteryzuje się po prostu niskim poziomem ryzyka utraty Ŝycia, zdrowia, dóbr
materialnych lub niematerialnych.
PowyŜsze stwierdzenie ma waŜne konsekwencji metodyczne. Przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa daje wprawdzie poczucie bezpieczeństwa i powinno ograniczać zagroŜenie, jednak do pełnej skuteczności pedagogicznej brakuje opanowania umiejętności identyfikacji zagroŜeń i analizy ryzyka. Jest to działanie
określane jako zarządzanie ryzykiem (risk management), czyli system metod
i działań zmierzających do obniŜenia ryzyka oraz do podejmowania w tym celu
optymalnych decyzji11. MoŜna hipotetycznie załoŜyć, Ŝe najwyŜszy poziom
skuteczności osiągną zabiegi edukacyjne wówczas, gdy w projektowaniu zasad
bezpieczeństwa uczestniczyć będą równieŜ sami uczniowie. Zasady bezpieczeństwa wymagają bowiem rozsądku i roztropności, postrzeganej jako mądrość
Ŝyciowa. W działaniu roztropnym dominuje trafna ocena sytuacji i umiejętność
9

Według Słownika wyrazów obcych, red. E. Sobol, WN PWN, Warszawa 1995, s. 985, ryzyko
ma wiele znaczeń. Najczęściej mianem tym określa się 1) działanie, którego wynik jest niepewny,
2) prawdopodobieństwo, Ŝe coś się nie uda, 3) ryzykowanie, czyli podjęcie ryzykownych działań.
10
T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Difin, Warszawa, 2008, s. 51; M. Rajzer,
Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2001, s. 83-89.
11
Zarządzanie ryzykiem – system metod i działań zmierzających do obniŜenia stopnia oddziaływania ryzyka na funkcjonowanie podmiotu i do podejmowania w tym celu optymalnych decyzji
(na podstawie T.T. Kaczmarek, op. cit., s. 95-98).
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rozwiązywania praktycznych problemów. Do takiej analizy i oceny powinien
być przygotowany kaŜdy człowiek.

4. Zarządzanie bezpieczeństwem w działaniach rekreacyjnych
Skuteczność zarządzania ryzykiem została wielokrotnie zweryfikowana
w sytuacjach kryzysowych, w gospodarce, w informatyce, łączności, w bezpiecznym zarządzaniu przedsiębiorstwami, finansami. Procedury zarządzania ryzykiem
są fundamentem działania słuŜb ratowniczych w sytuacjach katastrof, wojny
i klęsk Ŝywiołowych. Zarządzanie ryzykiem sprawdza się w większości organizacji biznesowych, a sformalizowane procedury oceny ryzyka występują w analizach ryzyka kredytowego, w ubezpieczeniach, ocenie inwestycji12. Umiejętność
zarządzania ryzykiem pozwala na zmniejszenie wpływu zdarzeń negatywnych
na nasze działania, a nawet na ograniczenie występowania tych zdarzeń. Zarządzanie ryzykiem obejmuje działania polegające na:
– identyfikacji ryzyka,
– analizie ryzyka,
– planowaniu sposobów radzenia sobie z ryzykiem,
– śledzeniu ryzyka.
MoŜna hipotetycznie załoŜyć, Ŝe opanowanie umiejętności zarządzania ryzykiem w działaniach turystycznych i rekreacyjnych pozwoli równieŜ w tym obszarze
skutecznie panować nad negatywnymi skutkami zagroŜeń. Teza ta wymaga,
oczywiście, empirycznego potwierdzenia. Aktualny stan prac w tym kierunku
zmierza do projektowania metodyki edukacji dla bezpieczeństwa w oparciu
o procedury zarządzania ryzykiem. Czy ryzykiem moŜna zarządzać? W dalszej
części artykułu uŜyto zamiennie określenia zarządzanie bezpieczeństwem.
Celem pierwszego etapu jest sporządzenie listy zagroŜeń występujących
w danym działaniu. Z tego powodu, w procesie edukacji dla bezpieczeństwa,
właściwsze wydaje się uŜywanie zamiast identyfikacja ryzyka – określenia identyfikacja zagroŜeń. W następnej fazie zarządzania bezpieczeństwem dokonuje się
szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia zagroŜenia oraz oceny negatywnych
skutków, jakie ono wywoła. Trzeci etap polega na planowaniu bezpiecznych
działań. Rezultatem powinien być plan reakcji na pojawiające się zagroŜenie tak,
by ryzyko wypadku było zminimalizowane. W ostatnim etapie następuje realizacja opracowanej strategii, przy pełnej kontroli bezpieczeństwa i skuteczności
działania.
12

T.T. Kaczmarek, op. cit, s. 103-108; M. Rajzer, op. cit., s. 83-89, M. Goszczyńska, Człowiek
wobec zagroŜeń. Uwarunkowania oceny i akceptacji ryzyka, śak, Warszawa 1997, s. 11-12;
J. Wolanin, Siły Natury a zarządzanie ryzykiem, ZG WOPR, Mysłowice 2007 (prezentacja medialna).
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5. Identyfikacja zagroŜeń jako element edukacji
dla bezpieczeństwa
Zarządzanie bezpieczeństwem w pierwszym etapie edukacji ma na celu dokonanie identyfikacji zagroŜeń. Efektem tego etapu jest zidentyfikowana lista
zagroŜeń. Identyfikacja rozumiana jest jako rozpoznanie zagroŜenia i jego elementów, wykrycie źródeł zagroŜenia, dokonanie jego charakterystyki i klasyfikacji. Rozpoznając zagroŜenia naleŜy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
– co złego moŜe się wydarzyć podczas konkretnych działań?
– jakie mogą być negatywne skutki i konsekwencje tego zagroŜenia?
– czy niebezpieczeństwo dotyczy wszystkich działających, czy tylko niektórych osób?.
Dla ułatwienia odpowiedzi na postawione pytania zaprezentowano przykładowe zestawienia zagroŜeń, w podziale na zagroŜenia zewnętrzne i wewnętrzne
(tab. 1 i 2).
Tabela 1. Przykładowa lista zagroŜeń zewnętrznych podczas działań rekreacyjnych
Kategoria zagroŜenia

Przykłady zagroŜeń zewnętrznych

Działania innych podmiotów

NatęŜenie działających podmiotów
Błędy instruktorów
Błędy obsługi
Agresja, chuligaństwo

Niebezpieczne środowisko

Akweny – dynamika wody, przeszkody wodne, zanieczyszczenia
Góry – wysokość, ukształtowanie stoków, lawiny, skały
Lasy – gęstwiny, niebezpieczna fauna, bagna
Głębiny – ciśnienie wody, niska temperatura, niebezpieczna fauna
Podziemia – brak światła, zawały, niedroŜność korytarzy
Przestrzeń powietrzna – wysokość, wiatr, grawitacja
Drogi publiczne – stan techniczny, natęŜenie ruchu

Warunki atmosferyczne

Burze, silne wiatry, sztormy, śnieŜyce,
Niska temperatura wody i powietrza, mróz, oblodzenia, lawiny,
Upały, silne nasłonecznienie
Zmienność pogody, mgły

Sprzęt i urządzenia

Stan techniczny obiektów
Stan techniczny osprzętu
Awarie i wady techniczne
Wady techniczne sprzętu ratunkowego

Niebezpieczne formy
aktywności ruchowej

Kajakarstwo górskie, rafting, hydrospeed, canyoning itp.
Kolarstwo (górskie, freeride, zjazd, akrobacje)
Narciarstwo (freeride, skoki, skialpinizm)
Nurkowanie (freediving)
Sporty powietrzne, bungee, wystrzeliwanie
Wspinaczka skalna lub lodowa, himalaizm, alpinizm jaskiniowy

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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PowyŜszy wykaz nie jest pełny. Jak widać zagroŜenia moŜna rozpatrywać
z kilku punktów widzenia i w wielu kategoriach. Poziom natęŜenia zagroŜenia
uzaleŜniony jest przede wszystkim od predyspozycji indywidualnych konkretnej
osoby podejmującej działanie. Dlatego warto przyjrzeć się zagroŜeniom wewnętrznym, które generowane są przez sam podmiot rekreacji (tab. 2).
Tabela 2. Przykładowa lista zagroŜeń wewnętrznych podczas działań rekreacyjnych
Kategoria zagroŜenia

Przykłady zagroŜeń wewnętrznych

Stan zdrowia

Złe samopoczucie, zmęczenie
Kontuzje ograniczające sprawność
Choroby stanowiące przeciwwskazanie dla danego typu
aktywności

Cechy osobowościowe

Niski poziom samooceny i samokontroli
Bezmyślność i brawura, brak opanowania
Panika i stany lękowe
Wolny czas reakcji, brak koncentracji uwagi

Poziom umiejętności
i kompetencji

Brak uprawnień formalnych dla danego typu aktywności
Brak doświadczenia specjalistycznego
Niski poziom umiejętności technicznych
Brak umiejętności ratunkowych i samoratunkowych

Poziom wiedzy

Nieznajomość zagroŜeń
Nieznajomość zasad bezpieczeństwa
Nieznajomość zasad samoratownictwa i ratownictwa
Niski poziom wiedzy z róŜnych dziedzin kultury fizycznej

Popełniane błędy

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa
Błędy w obsłudze sprzętu
Mylna ocena zagroŜeń zewnętrznych

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

W procesie opracowywania listy zagroŜeń mogą aktywnie uczestniczyć
wychowankowie. Zadanie takie jest wartościowe poznawczo i wychowawczo.
Istotne jest, aby osoba edukowana wykazywała aktywną postawę w zdobywaniu
jak najgłębszej wiedzy na temat szacowania ryzyka13. Idealnym momentem dla
nauczania umiejętności identyfikowania zagroŜeń jest początkowy okres procesu
edukacji w danej dziedzinie aktywności rekreacyjnej, równolegle z realizacją
procesu motywacyjnego. Identyfikacja zagroŜeń ma wywołać reakcje obronne,
a nie powodować strach i panikę. Właściwe rozpoznanie niebezpieczeństwa pozwala opracować skuteczny plan radzenia sobie z zagroŜeniami.
13
Tak szeroko rozumiana edukacja jest zgodna z poglądami B. Czabańskiego, Kształcenie
psychomotoryczne, AWF, Wrocław 2000 i H. Grabowskiego, Teoria fizycznej edukacji, WSiP,
Warszawa 1997.
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6. Analiza ryzyka
Zarządzanie bezpieczeństwem wymaga dobrowolnej i świadomej decyzji
o podjęciu aktywności przy zaakceptowaniu występującego ryzyka. Jest to
newralgiczny moment procesu zarządzania bezpieczeństwem. Podstawowym
problemem jest określenie wielkości ryzyka zdarzenia. W badaniach naukowych
skutecznym sposobem wyliczenia ryzyka jest analiza danych statystycznych
(metoda ilościowa). Jak często dochodzi do wypadków w konkretnych działaniach?
Jakie jest prawdopodobieństwo, Ŝe przewidywane zagroŜenie moŜe się pojawić?
W ten sposób otrzymujemy informację o prawdopodobieństwie wystąpienia
zdarzenia negatywnego. Podobnie moŜna obliczyć rozmiar i dotkliwość skutków,
jakie moŜe przynieść ryzykowne działanie. Czy moŜemy zdarzenia uniknąć lub
przynajmniej zminimalizować jego skutki? Jakim kosztem zmniejszymy ryzyko?
Metoda ilościowa polega więc na wyliczeniu iloczynu według wzoru (1).
W edukacji dla bezpieczeństwa bardziej praktyczne jest subiektywne szacowanie ryzyka (metoda jakościowa). Stosuje się miary opisowe, które mogą posiadać
liczbowe odpowiedniki (np. 1 – ryzyko małe, 2 – ryzyko średnie itd.; tab. 3).
Tabela 3. Uproszczona macierz ryzyka szacowanego metodami opisowymi
Prawdopodobieństwo
zdarzenia

Dotkliwość
skutków

Poziom
niski
1

Poziom
średni
2

Poziom
wysoki
3

Wysokie – 3

3

6

9

Średnie – 2

2

4

6

Niskie – 1

1

2

3

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie P. Rudnicki, Zarządzanie ryzykiem, www.rudnicki.com.pl.

Obliczenie wielkości ryzyka rodzi kolejny waŜny problem. Przy jakim poziomie ryzyka moŜna działać bezpiecznie? Ryzyko na poziomie 1-2 akceptujemy
(ignorujemy); ryzyko na poziomie 3-4 akceptujemy (ale monitorujemy); ryzyko
na poziomie 6-9 moŜna akceptować jedynie wyjątkowo, ale z uwzględnieniem
planu awaryjnego.
Wydaje się, Ŝe zakres bezpiecznego działania waha się między ryzykiem
poniŜej 25% a zerem (wielkości zero ryzyko nie osiąga). Taki poziom zagroŜenia
moŜna jeszcze zaakceptować. Ryzyko wynoszące 50% przypomina przysłowiowy
rzut monetą. Prawdopodobieństwo wypadku jest takie samo, jak jego uniknięcie.
Podejmowanie działania przy ryzyku powyŜej 50% zaczyna przypominać samobójstwo.
Poziom ryzyka uzaleŜniony jest, kaŜdorazowo, od indywidualnych cech
danego człowieka oraz specyfiki warunków, w jakich przebiega działanie.
A więc i odmienne będą dyrektywy strategii radzenia sobie z ryzykiem. Analiza
ryzyka pozwala przygotować się do planowania tych strategii.
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Dla przykładu, oszacowanie ryzyka utonięcia podczas kąpieli wymaga analizy
zagroŜenia zewnętrznego (warunki atmosferyczne, rodzaj akwenu, posiadanych
środków asekuracji) i wewnętrznego (zdrowie i kondycja, poziom umiejętności
pływackich, doświadczenie). Im powaŜniejsze zagroŜenia zewnętrzne, tym bardziej
krytycznie naleŜy ocenić własne moŜliwości. Dane statystyczne w Polsce informują o 500 wypadkach utonięć rocznie (przy wielomilionowej populacji osób
kąpiących się). Jest to wprawdzie liczba znaczna, jednak prawdopodobieństwo
utonięcia, przy braku zagroŜeń zewnętrznych i wewnętrznych jest minimalne.
W podobne działania analityczne mogą zostać zaangaŜowani wychowankowie. Wiedza i umiejętności, które są tu kształtowane, pozwalają im w przyszłości
bezpiecznie planować samodzielne działania.

7. Planowanie sposobów radzenia sobie z ryzykiem
Typowy proces zarządzania bezpieczeństwem polega na identyfikacji zagroŜenia, oszacowaniu poziomu ryzyka oraz opracowaniu planu działania, który
uwzględnia akceptowane ryzyko. Podczas fazy planowania określamy, jakie
czynniki będą stanowiły o wielkości ryzyka? W jaki sposób na nie odpowiemy?
Jakie będą nasze działania i jaki jest ich koszt oraz przewidywany skutek?
MoŜliwe do zastosowania są następujące strategie14:
– ponoszenie ryzyka,
– plany awaryjne,
– kompensacja ryzyka,
– transfer ryzyka,
– unikanie ryzyka.
Ponoszenie ryzyka oznacza akceptację ryzyka na danym poziomie. Podjęcie
działania ma sens wyłącznie w sytuacjach, kiedy poziom ryzyka nie jest wysoki.
Osoba podejmująca niebezpieczne formy aktywności ruchowej liczy się
z wszelkimi konsekwencjami, jakie niesie ryzykowne działanie. Z planem tym
wiąŜe się pokrycie materialnych i zdrowotnych kosztów nieudanego działania.
Omawiana strategia bliska jest koncepcji liberalnej. Zgoda na ponoszenie ryzyka
zakłada wolny wybór i swobodę podejmowania decyzji, wymaga jednak ponoszenia odpowiedzialności za własne działanie.
UwaŜam, Ŝe strategia ponoszenia ryzyka stanowi podstawę dla procesu edukacji dla bezpieczeństwa. Celem kształcenia jest bowiem przygotowanie wychowanków do samodzielnej identyfikacji zagroŜeń, analizy ryzyka oraz planowanie skutecznych sposobów radzenia sobie z ryzykiem (np. niŜej wymienionych).
14

Opracowano na podstawie: T.T. Kaczmarek, op. cit., s. 95-108; M. Rajzer, op. cit, s. 83-89.
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Plany awaryjne przygotowuje się w sytuacji podejmowania działania związanego z wysokim (ale dopuszczalnym) poziomem ryzyka. Przewidując niebezpieczeństwo, osoba zamierzająca zrealizować ryzykowne przedsięwzięcie, opracowuje strategie, które pozwolą zminimalizować negatywne skutki działania.
Do najwaŜniejszych planów awaryjnych naleŜą zawsze zasady samoratownictwa15
oraz procedury ratunkowe. Ratownictwo jest swoistą strategią awaryjną. Pomocy
udzielają profesjonalne słuŜby ratownicze (pogotowie ratunkowe, policja, Państwowa StraŜ PoŜarna, WOPR, GOPR, TOPR, SAR). Pomocy powinni udzielić
takŜe uczestnicy zdarzenia lub świadkowie16. Udzielanie pomocy osobom
zagroŜonym stanowi obowiązek kaŜdego dorosłego człowieka17. Wymaga to
jednak powszechnej edukacji ratowniczej, a takŜe edukacji aksjologicznej18.
W zakresie bezpieczeństwa na wodach wielokrotnie pisał o tym Wiesner19.
Plany awaryjne od lat funkcjonują w szkoleniach Ŝeglarskich, gdzie do standardów zalicza się procedury stosowane podczas wywrotki jachtu, manewry „człowiek
za burtą”, manewry zapasowe, Ŝeglugę z silnikiem lub na wiosłach.
Kompensacja ryzyka polega na wyrównywania własnych braków i niedoskonałości. Minimalizowanie zagroŜenia następuje przez stosowanie przyborów, środków pomocniczych, środków asekuracyjnych lub ratunkowych.
W wielu sytuacjach strategia ta stanowi obligatoryjną normę prawną. Na przykład
obowiązkowe wyposaŜenie jednostek pływających, zabezpieczenia obiektów
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, sprzęt na kąpielisku i na stanowisku
ratownika, stosowanie pasów bezpieczeństwa, kasków itp.
Transfer ryzyka polega na przeniesieniu ryzyka na osoby trzecie. Transfer
minimalizuje poziom zagroŜenia, ale tylko wówczas, gdy naszym działaniom
towarzyszą doświadczone i kompetentne osoby – przewodnik, pilot wycieczki,
doświadczony sternik, asekuracja itp.
Nieco inny sens ma przeniesienie ryzyka na ubezpieczyciela. Sens tej strategii
polega na rozproszeniu i złagodzeniu skutków negatywnych zdarzeń, natomiast
nie zmniejsza samego zagroŜenia. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
15

Samoratownictwo oznacza udzielanie pomocy samemu sobie. Podstawą tej umiejętności jest
zachowanie spokoju i przezwycięŜenia słabości własnego organizmu oraz samokontrola i samoocena własnej sprawności. W. Wiesner, D. Skalski, Podstawy metodyczne edukacji ratowniczej,
Matrix, Olsztyn 2007, s. 19-22.
16
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r.
17
Kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności za nieudzielenie pomocy osobie będącej
w sytuacji zagroŜenia Ŝycia i zdrowia. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r Kodeks karny art. 162,
kodeks-karny.ovh.org.
18
W. Wiesner, Pływanie na wodach otwartych, w: Kultura fizyczna w środowisku przyrodniczym w okresie letnim, red. R. Błacha, W. Bigiel, AWF, Wrocław 2005, s. 83-102; W. Wiesner,
D. Skalski, Podstawy…, s. 106-110; W. Wiesner, Nauczanie elementów ratownictwa wodnego jako
proces kształtowania osobowości dziecka uczącego się pływać, „Human Movement” 2003, nr 2 (8),
s. 81-85.
19
W. Wiesner, Swimming Education – the Area of Interest and Methodical Basis, w: Science
in Swimming II, red. K. Zaton, M. Jaszczak, AWF, Wrocław 2008, s. 41-48; W. Wiesner, Pływanie…,
s. 83-102; W. Wiesner, D. Skalski, Podstawy…, s. 15-103.
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wypadków (NW) lub od skutków wynikających z odpowiedzialności cywilnej
(OC) stwarza materialne zadośćuczynienie poniesionym stratom. NaleŜy podkreślić, Ŝe wielkość ryzyka w podejmowanym działaniu wpływa proporcjonalnie
na wysokość proponowanych stawek ubezpieczeniowych. Ubezpieczyciel takŜe
dokonuje oszacowania ryzyka.
Unikanie ryzyka naleŜy rozumieć po prostu jako unikanie działania. Jest to
bowiem strategia, która praktycznie oznacza powstrzymanie się od pływania,
nurkowania, Ŝeglowania, wędrówki w góry, lotu na paralotni, wspinaczki, zjazdu
na nartach itp. Jest to powszechnie stosowana praktyka przez nadopiekuńczych
rodziców, instruktorów, czy przez system państwowych norm prawnych w postaci
zakazów. Z tej perspektywy jest to niewątpliwie najpewniejsza strategia zabezpieczania podopiecznych przed skutkami ryzyka.
Unikanie ryzyka w sposób oczywisty gwarantuje bezpieczeństwo, ale często
kosztem rezygnacji z atrakcyjnych form rekreacji i aktywności, rezygnacji
z marzeń i zaplanowanych osiągnięć.
Tabela 4. MoŜliwe działania wobec ryzyka
MoŜliwe strategie

Działania wobec ryzyka

Poziom ryzyka

Ponoszenie ryzyka

Akceptacja

Bardzo wysokie

Plany awaryjne

Własne pokrycie ryzyka
Modyfikacja zamierzeń

Wysokie

Kompensacja ryzyka

Zastosowanie środków
asekuracyjnych

Średnie

Przeniesienie ryzyka (transfer) Partner, opiekun, ratownik,
ubezpieczyciel

Małe

Unikanie ryzyka

Brak

Rezygnacja z działania

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Difin,
Warszawa 2008, s. 104.

8. Śledzenie ryzyka
W ostatnim etapie edukacji związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem
następuje aplikacja opracowanych strategii. Etap ten nosi nazwę śledzenia ryzyka.
Realizacja załoŜonej strategii działania wymaga bowiem śledzenia, czy poziom
ryzyka nie uległ zmianie. Szczególnie niebezpieczny jest wzrost zagroŜenia lub
pojawienie się nowych zagroŜeń – pogorszenie się warunków atmosferycznych,
wyczerpanie sił, awarie, przeszkody terenowe itp. W takiej sytuacji powstaje
konieczność zmiany klasyfikacji poziomu ryzyka. Efektem jest zmodyfikowana
lista zagroŜeń i nowy plan reakcji na ryzyko. Przebieg działania zgodnie z przyjętym planem i akceptowanym ryzykiem nie wymaga dodatkowych ingerencji.
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Następuje kontynuacja zamierzenia przy zachowaniu systematycznej kontroli.
Określa się takie działanie jako ryzyko pod kontrolą. Informacje uzyskane
w wyniku śledzenia ryzyka moŜna wykorzystać w procesie edukacji dla bezpieczeństwa przy planowaniu kolejnych działań.

9. Podsumowanie
Ryzyko towarzyszy większości atrakcyjnych działań w rekreacji ruchowej.
Mimo Ŝe nie moŜna go całkowicie wyeliminować, to jednak poziom jego trzeba
ograniczać, a istniejące zagroŜenia i ich skutki minimalizować. Edukacja dla
bezpieczeństwa przez umiejętne zarządzanie bezpieczeństwem wydaje się być
skuteczną i efektowną drogą kształcenia na poziomie edukacji szkolnej oraz
na poziomie wykształcenia kadr pedagogicznych w dziedzinie kultury fizycznej.
Zarządzanie bezpieczeństwem pozwala minimalizować zagroŜenia bez rezygnacji z osiągnięcia zaplanowanych celów. Ryzyko nie jest bowiem pojęciem
pejoratywnym. Zrozumienie istoty ryzyka przez uczniów i umiejętne nim sterowanie jest metodycznie uzasadnione i moŜliwe do wdroŜenia. Wymaga to
oczywiście empirycznego potwierdzenia. Proces zarządzania bezpieczeństwem
rozpoczyna się nauczaniem umiejętności identyfikacji zagroŜenia i szacowanie jego
skutków. Przed podjęciem działania wymagane jest określenie ryzyka zdarzeń
negatywnych i odpowiednie zaplanowanie strategii postępowania. SłuŜą temu omówione w pracy strategie (transfer, kompensacja, plany awaryjne, unikanie ryzyka).
W kaŜdym procesie edukacyjnym, takŜe i w edukacji dla bezpieczeństwa,
kształtujemy nie tylko umiejętności, ale takŜe postawy. W tym konkretnym
procesie rozwija się postawę wychowanka wyraŜającą się odpowiedzialnością
za podejmowane działanie i związane z nim ryzyko.
Metodologia badawcza jest typowa dla teorii wychowania fizycznego. Podmiotem edukacji dla bezpieczeństwa jest aktywny ruchowo człowiek, przebywający
w naturalnym środowisku przyrodniczym. Podmiot edukacji stanowią takŜe opiekunowie, nauczyciele, organizatorzy wypoczynku, instruktorzy i przewodnicy.
Przedmiotem badań edukacji dla bezpieczeństwa są te obszary kultury fizycznej, w których występują zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia osób uprawiających
turystykę i rekreację. Są to więc zagadnienia dotyczące wychowania, kształcenia,
nauczania, opieki, organizowania czasu wolnego w bezpieczny sposób. Podstawowym problemem wymagającym rozwiązania jest skuteczność omawianych
działań edukacyjnych.
Podkreślenia wymaga aplikacyjny charakter badań edukacyjnych. Badania
naukowe w obszarze edukacji, niezaleŜnie od spełniania funkcji poznawczych,
mają słuŜyć praktyce pedagogicznej. Sens i wartość badań w zakresie edukacji
dla bezpieczeństwa weryfikuje praktyka rekreacji i turystyki szkolnej. Badania
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nieznajdujące zastosowania w praktyce pedagogicznej są „bezwartościowe”20.
Praktyczna działalność rekreacyjna i turystyczna dysponuje jednoznacznymi
kryteriami oceny teorii naukowych funkcjonujących w omawianym obszarze
kultury fizycznej. Doświadczenia praktyczne dostarczają przy tym inspiracji
istotnej dla formułowania problemów badawczych i prowadzenia działalności
naukowej21.
Metody badawcze stosowane w edukacji dla bezpieczeństwa w turystyce
i rekreacji są typowe dla pedagogiki i teorii wychowania fizycznego – eksperyment,
obserwacja, testy specyficzne, sondaŜe diagnostyczne oraz metody pomocnicze.
Aparaturę pojęciową umoŜliwiającą opis naukowy i wyjaśnianie wyników badań
wspomaga prakseologia, pedagogika, biologia22.
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Agroturystyka czynnikiem rozwoju wsi

Streszczenie. Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, moŜe być czynnikiem przeobraŜeń wielu rejonów wiejskich i wsi, które aktualnie charakteryzują się niskimi dochodami z rolnictwa, wysokim stopniem bezrobocia, duŜą emigracją ludzi młodych, jak i trudnościami zbytu płodów rolnych. A zatem rozwój turystyki na wsi moŜe przyczynić się
nie tylko do tworzenia nowych miejsc pracy, zmniejszenia poziomu bezrobocia, ale takŜe
do poprawy infrastruktury lokalnej, estetyzacji wsi oraz aktywizacji społeczno-ekonomicznej ludności wiejskiej, głównie jednak do wzrostu świadomości społecznej w zakresie dbałości i ochrony środowiska przyrodniczego.
Celem artykułu jest przeto zaprezentowanie roli agroturystyki w rozwoju wsi. Podstawę
opracowania stanowi analiza literatury, krajowej i zagranicznej, dotyczącej agroturystyki.
Artykuł zawiera charakterystykę istoty, pojęcia i specyfiki agroturystyki, warunków jej
rozwoju zwłaszcza w sensie ekonomicznym, jak i jej roli w kształtowaniu przedsiębiorczości na wsi. Prezentuje wartości poznawcze oraz dydaktyczno-aplikacyjne.
Słowa kluczowe: turystyka wiejska, agroturystyka, gospodarstwo agroturystyczne,
usługi turystyczne, produkt agroturystyczny, uwarunkowania rozwoju, przedsiębiorczość
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1. Wprowadzenie
Turystyka jest kompleksem zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych
związanych z dobrowolnym i czasowym pobytem w miejscowościach, regionach
osób przybyłych tu w celach wypoczynkowych, rozrywkowych, poznawczych,
zdrowotnych, zarobkowych lub innych. Turystyka, inaczej ujmując, jest to całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej związanych dobrowolną czasową zmianą
miejsca pobytu, rytmu i środowiska Ŝycia oraz z wejściem w styczność osobistą
ze środowiskiem odwiedzanym (społecznym, kulturowym, przyrodniczym)1.
W obecnych warunkach społeczno-gospodarczych turystyka staje się swoistym sposobem uprawiania róŜnego rodzaju aktywności człowieka, staje się
środkiem realizacji róŜnych celów, w tym zarobkowych. Jest zatem zjawiskiem
wieloaspektowym. Zawiera w sobie aspekty przestrzenne, kulturowe, ekonomiczne, psychologiczne i społeczne.
Zasadniczym warunkiem rozwoju turystyki, w której uczestniczą turyści jest
występowanie walorów i dóbr turystycznych w miejscowości i regionie, które
po odpowiednim zagospodarowaniu tworzą produkt turystyczny zaspokajający
potrzeby turystów. Stąd teŜ konsekwencją rozwoju turystyki jest aktywizacja
Ŝycia społeczno-gospodarczego danej miejscowości regionu, tworzenie nowych
miejsc pracy, wzrost dochodów ludności miejscowej, zmiana zasobów i warunków Ŝycia, kształtowanie nowego modelu stylu Ŝycia, konsumpcji. Aktywizacji
takiej potrzebują społeczności lokalne wsi, gmin oraz małych miast.
Zachodzące od początku lat dziewięćdziesiątych zmiany zasad funkcjonowania gospodarki kraju (rozwój gospodarki wolnorynkowej), stwarzają warunki dla
rozwoju i wykorzystania usług agroturystycznych.
W Polsce, a szczególnie w innych krajach, widocznym przejawem oŜywienia społeczno-ekonomicznego wsi jest rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki.
NaleŜałoby więc przyjąć, Ŝe turystyka moŜe być szansą dla wielu wsi, zwłaszcza
dla tych, na terenie których znajdują się nieskaŜone zasoby środowiska naturalnego z interesującą florą i fauną, walorami historyczno-kulturowymi, atrakcjami
kulturalnymi, które zachęcałyby turystów do wyboru właśnie tego miejsca. Przy
czym naleŜy pamiętać, iŜ popyt turystyczny na wsi determinowany jest przez
społeczne potrzeby bliskiego kontaktu z naturą, wolności od tłumu, mechanizacji i urbanizacji, jak równieŜ bezpośredniego osobistego kontaktu z ludźmi
i ich gościnnością2.
Zainteresowanie wypoczynkiem na wsi (oraz w małych miastach), z dala
od wielkich aglomeracji wzrasta w całej Europie juŜ od dłuŜszego czasu, a w Polsce
od początku lat dziewięćdziesiątych. Agroturystyka z jednej strony stwarza moŜliwości dla wypoczynku w ciszy i spokoju, w całkowicie naturalnym środowisku,
1
2

W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 68.
J. Sikora, Organizacja ruchu turystycznego na wsi, WSiP, Warszawa 1999, s. 70.
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jak i krajobrazie wiejskim, z drugiej zaś wpływa na poprawę warunków Ŝycia na
wsi oraz wzrost poziomu dochodów jej mieszkańców.

2. Agroturystyka – istota i pojęcie oraz jej unikatowe cechy
Mówiąc o turystyce wiejskiej i agroturystyce, naleŜy mocno podkreślić,
Ŝe terminy te nie są równowaŜne. JednakowoŜ dość często, zwłaszcza w potocznym rozumieniu, oba te pojęcia bywają niepotrzebnie utoŜsamiane.
Turystyka wiejska jest pojęciem szerokim i znaczy tyle co całokształt gospodarki turystycznej na terenach wiejskich: moŜe więc z jednej strony dotyczyć
osób, które prowadzą gospodarstwa rolne, z drugiej zaś tych, którzy na wsi zwyczajnie mieszkają i prowadzą tego typu działalnością. Stąd teŜ organizatorami
turystyki wiejskiej mogą być tak samo: samorządy terytorialne, instytucje, podmioty gospodarcze bądź osoby spoza wiejskiego środowiska, nie zawsze związane
z miejscem zamieszkania czy stałego pobytu na wsi, jak i zawodem rolnika3.
Jak słusznie zauwaŜa Drzewiecki, turystyka wiejska – „stanowi formę rekreacji odbywającej się na obszarach prawdziwej wsi i obejmuje wielorakie rodzaje
aktywności rekreacyjnych związanych z przyrodą, wędrówkami, turystyką zdrowotną, krajoznawczą, kulturową i etniczną”, wykorzystującą wyraźnie zasoby
i walory wsi4.
Reasumując, turystyka wiejska stanowi jedną z form turystyki w ogóle. Przy
czym daje się wyszczególnić dwa jej rodzaje:
1. Turystyka na terenach wiejskich i leśnych, która obejmuje swoim zasięgiem jakąkolwiek turystykę, która realizowana jest na wsi. Głównym jej priorytetem jest ukazanie pewnego kontrastu między atrakcjami i warunkami turystycznymi znamiennymi dla środowiska wiejskiego a walorami turystycznymi właściwymi tylko środowisku miejskiemu.
2. Turystyka w gospodarstwach rolnych (agroturystyka), czyli związana
z pobytem w gospodarstwie wiejskim i wśród rodziny jego właściciela, rozmaitymi sposobami spędzania czasu wolnego, jak i zakresem tam realizowanych
usług turystycznych5.
Turystyka alternatywna jest zbliŜonym pojęciem do turystyki wiejskiej, do
której kwalifikowane są takŜe inne formy turystyki, takie jak: „zielona”, „ekologiczna” (ekoturystyka), „agrarna”, „farmerska”6.
3

Ibidem, s. 71.
M. Drzewiecki, Wiejska przestrzeń rekreacyjna, Wyd. Instytutu Turystyki, Warszawa 1992,
s. 34; patrz teŜ: B. KoŜuchowska, Agroturystyka. Podstawowe pojęcia, cechy, składniki agroturystyki
oraz formy samoorganizacji usługodawców, FAPA, Warszawa 2000, s. 23.
5
J. Sikora, op. cit., s. 69.
6
B. KoŜuchowska, op. cit., s. 23.
4
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Konkludując, przez pojęcie „turystyka wiejska” rozumie się kaŜdą formę
turystyki, która jest organizowana na wsi w czystym nieskaŜonym środowisku
naturalnym i której charakter determinowany jest między innymi przez specyficzne walory krajobrazowe. Rozwój jej uwarunkowany jest budową pensjonatów, schronisk, domków letniskowych i wykorzystywaniem pokojów gościnnych oraz gospodarstw rolnych7.
Turystyka wiejska w przeciwieństwie do turystyki masowej nastawiona jest
na indywidualnego klienta, małe grupy społeczne, podróŜujące własnym samochodem, czyli mogą to być rodziny z dziećmi, niepełnosprawni, emeryci, renciści,
uczestnicy wycieczek, młode małŜeństwa, miłośnicy przyrody, grupy towarzyskie, członkowie klubów itp.8
A zatem turystykę wiejską cechuje między innymi:
– wypoczynek w środowisku wiejskim,
– odpoczynek w czystym naturalnym środowisku przyrodniczym,
– cisza, spokój, minimalny ruch drogowy,
– moŜliwość obcowania i poznania Ŝycia wiejskiego, zwierząt domowych,
prac rolnych, folkloru wsi,
– moŜliwość spoŜywania zdrowej wysokiej jakości Ŝywności9.
Agroturystyka oznacza organizowanie pobytu turystów przez rodzinę rolniczą
we własnym gospodarstwie rolniczym i jest czymś w rodzaju formy pośredniej
między turystyką wiejską a turystyką farmerską, która z kolei łączy się całkowitą partycypacją w Ŝyciu codziennym społeczności wiejskiej10.
W literaturze przedmiotu moŜna znaleźć wiele definicji agroturystyki. Według
M. Oppermanna „agroturystyka stanowi tę część turystyki wiejskiej, której
kryterium jest lokalizacja (zakwaterowanie) w funkcjonującym w pełnym bądź
niepełnym gospodarstwie rolnym”11 (badania w Niemczech).
A. Gannon z kolei posługuje się pojęciem agroturyzmu i uwaŜa, Ŝe „znaczy
tyle co szeroki pakiet usług, zajęć i urządzeń, bazujących na znamiennych dla wsi
cechach/wartościach, które rolnicy i społeczność wiejska prowadzą i sprzedają
7
Patrz takŜe J. Płocka, Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego, Centrum
Kształcenia Ustawicznego, Toruń 1996, s. 129; Tourism Strategies and Rural Development,
Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris 1993, s. 5; J. Majewski, Turystyka
wiejska – między rozwojem a ochroną dziedzictwa, w: Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie
integracji z Unią Europejską, Instytut Mikołaja Kopernika, Toruń 1998, s. 139.
8
J. Sikora, op. cit., s. 71.
9
Ibidem, s. 70.
10
Turystyka farmerska – rozwinęła się w krajach Europy Zachodniej. Ten rodzaj turystyki
oznacza całkowite funkcjonowanie w Ŝyciu społeczności wiejskiej, wspólne spoŜywanie posiłków
oraz zakwaterowanie w izbach gospodarzy. A.P. Wiatrak, Problemy ekologizacji turystyki wiejskiej:
Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku, red. S. Bosiacki, AWF, Poznań 2000, s. 72. Patrz takŜe:
A.P. Wiatrak, Agroturystyka w Polsce – stan i moŜliwości rozwoju, „Roczniki Naukowe SERiA”
2000, t. II, z. 1.
11
M. Oppermann, Tourism space in developing countries, „Annals of Tourism Research”
1993, t. 20, nr 3, s. 535-556.
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turystom, w celu zaspokojenia ich potrzeb w zakresie rekreacji i spędzania
wolnego czasu”12. Natomiast E.T. Davies i D.C. Gilbert uwaŜają, Ŝe jest to
„forma turystyki wiejskiej umoŜliwiająca zarówno turystom, jak i odwiedzającym
jednodniowym współuczestniczenie w Ŝyciu gospodarstwa rolnego13. Zdaniem
M. Drzewieckiego agroturystyka stanowi:
– „formę wypoczynku, która urzeczywistnia się na terenach wiejskich o rolniczym charakterze i ściśle związaną z danym gospodarstwem rolnym bazą
noclegową i aktywnością rekreacyjną, jak i jego otoczeniem (przyrodniczym,
produkcyjnym i usługowym),
– zlokalizowaną tylko i wyłącznie na terenach o charakterze rolniczym
i będącą róŜnorodną w odniesieniu do turystyki wiejskiej,
– silnie zespoloną z gospodarstwem rolnym bądź równoznacznym przy wykorzystaniu budownictwa mieszkalnego czy gospodarczego, jak i bogatą ofertą
Ŝywieniową, przy czym autor kładzie nacisk na szeroki zakres aktywności rekreacyjnej tak w otoczeniu gospodarstwa, jak i w samym gospodarstwie”14.
Pomimo Ŝe przedstawione definicje agroturystyki reprezentują punkt widzenia
specjalistów z róŜnych dziedzin wiedzy, znaleźć w nich moŜna charakterystyczne
elementy wspólne. I tak:
– agroturystyki nie wolno mylić z turystyką wiejską,
– istotą agroturystyki i jej specyfiką zarazem jest pobyt gościa w danym
gospodarstwie domowym i rolnym rodziny właściciela, jak i ich otoczeniu przyrodniczo-kulturowym i społecznym, zapoznanie się ze stylem i rytmem Ŝycia
wiejskiego, zakresem zainteresowań, troskami, kłopotami, obowiązkami i codziennymi zajęciami, gdzie w miarę ochoty, istnieje moŜliwość współwykonywania tych prac, przy jednoczesnym odpoczynku i poprawie kondycji psychofizycznej,
– korzystanie przez gościa z dostępnego w danym gospodarstwie rolnym
pakietu usług turystycznych, które słuŜą zaspokajaniu jego potrzeb, w tym równieŜ
ze zróŜnicowanych form aktywności rekreacyjnej i spędzania czasu wolnego,
– moŜliwość pobytu w nieskaŜonym, czystym naturalnie środowisku przyrodniczym z proekologicznym ukierunkowaniem, korzystania z istniejących
walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych, moŜliwość poznania dziedzictwa kultury materialnej i duchowej danego terenu,
– zakwaterowanie w warunkach o odpowiednim standardzie, zapewniające
higienę i bezpieczeństwo oraz korzystanie ze zdrowej wysokiej jakości Ŝywności,
12

A. Gannon, Agroturyzm a rozwój wsi. Wprowadzenie do rozwijania przedsięwzięć agroturystycznych, Wyd. CDiEwR, Kraków 1996, s. 34.
13
Davies E.T., Gilbert D.C., A case study of the development of farm tourism in Wales,
„Tourism Management” 1992, nr 13, s. 56-63.
14
M. Drzewiecki, Agroturystyka, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 1995, s. 61;
B. KoŜuchowska, op. cit., s. 23.
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– bezpośredni kontakt osobisty mieszkańców z turystami, który umoŜliwia
częste nawiązywanie bliskich więzi społecznych, przyjacielskich, tzw. Ŝycie
przy rodzinie15.
Ciekawa wydaje się równieŜ klasyfikacja unikatowych cech agroturystyki
według A. Gannona. Autor z jej pomocą próbuje ukazać zasadnicze róŜnice
między agroturystyką a turystyką masową. I tak, biorąc pod uwagę aspekty przestrzenne, społeczne i kulturowe, cechy te łączą się z:
– gospodarstwem rolnym:
• specyfiką rytmu Ŝycia wiejskiego,
• przebywaniem zwierząt domowych,
• zdrowym i wysokiej jakości poŜywieniem,
• swojskimi zapachami i odgłosami itp.
– społecznością (rodziną),
• bezpośrednią stycznością z rodziną gospodarza – interakcje twarzą w twarz,
• moŜliwością zapoznania się ze zwyczajami i tradycjami rodzinnymi,
• otwartością, gościnnością, serdecznością,
• początkiem znajomości i przyjaźni,
• moŜliwością obserwacji i współuczestniczenia w codziennych zajęciach
mieszkańców wsi,
– Ŝyciem wiejskim,
• kulturą i zwyczajami,
• tradycją i dziedzictwem kulturowym wsi i regionu,
• folklorem,
– przestrzenią:
• obcowaniem z przyrodą,
• swobodą poruszania się,
• ciszą i spokojem,
• moŜliwością sportu i rekreacji, czyli czynnego uprawiania turystyki16.
Agroturystyka jako działalność wysoce zróŜnicowana, jak i pokrewna wielu
innym branŜom usługowo-produkcyjnym, pełni określone funkcje, które wywołują wymierne korzyści zarówno dla wsi, jak i gminy. A mianowicie są to:
– funkcja poznawcza,
– funkcja wykonawcza,
– funkcja kulturalno-oświatowa,
– funkcja zdrowotna,
– funkcja rekreacyjna,
– funkcja twórcza,
– funkcja wychowawcza,
– funkcja ekonomiczna.
15

U. Świetlikowska, Agroturystyka, Znaczenie i specyfika agroturystyki oraz wybrane warunki
jej rozwoju, FAPA, Warszawa 2000, s. 28; patrz teŜ: J. Sikora, op. cit., s. 71; M. Górny, Agroturystyka. Znaczenie agroturystyki dla ekorozwoju, Wyd. SGGW, Warszawa 2000, s. 53.
16
B. KoŜuchowska, op. cit.; s. 23. M. Drzewiecki, Agroturystyka, s. 61.
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Na szczególną uwagę zasługuje z jednej strony funkcja ekonomiczna, która
wiąŜe się wraz z napływem turystów, co z kolei łączy się z przypływem pieniądza zarówno dla gospodarzy, jak i dla gminy oraz dla społeczności lokalnej danego
terenu, z drugiej zaś wychowawcza, bo właśnie poprzez bezpośredni mechanizm
styczności turystów z miejscową ludnością następuje poznanie róŜnorodnych
zachowań, ich naśladownictwo, internalizacja wzorów kulturowych17. Korzyści,
które są rezultatem rozwoju agroturystyki zostały zestawione w tabeli 1.
Tabela 1. Korzyści z agroturystyki dla gospodarstwa, wsi i turystów
Dla gospodarstwa i wsi

Dla turystów

SpoŜytkowanie niezagospodarowanych zasobów
Dodatkowe środki finansowe
Tworzenie nowych miejsc pracy
Unowocześnienie infrastruktury wiejskiej
Uaktywnienie społeczności wiejskiej
Większa konsolidacja środowiska wiejskiego
Ocalenie dziedzictwa kulturowego wsi
Poprawa wizerunku wsi
Internalizacja innych wzorców kulturowych
Rozwój personalny społeczności wiejskiej

Czynna forma wypoczynku w środowisku
wiejskim
Zaznajomienie z procesem produkcji
Bezpośredni dostęp do świeŜej Ŝywności
Styczność ze zwierzętami domowymi
i gospodarczymi
Wypoczynek przy rodzinie gospodarza
Bezpośrednia styczność z społecznością lokalną
Zaznajomienie z regionalną kulturą
Dokształcanie się, pozyskiwanie nowych umiejętności, ogólny rozwój intelektualny
Rozszerzanie horyzontów umysłowych
Odpoczynek w nieskaŜonym środowisku przyrodniczym

Ź r ó d ł o: B. KoŜuchowska, Agroturystyka. Podstawowe pojęcia, cechy, składniki agroturystyki oraz
formy samoorganizacji usługodawców, FAPA, Warszawa 2000, s. 23.

Reasumując, agroturystyka jest źródłem korzyści natury ekonomiczno-społeczno-przyrodniczych i dla rolnika, społeczności lokalnej, turystów i samego
środowiska, które moŜna z kolei podzielić na:
1. Korzyści natury ekonomicznej, które łączą się głównie z:
a) powstawaniem nowych miejsc pracy, co jest związane z pozyskiwaniem
nowego źródła dochodu nie tylko dla rodzin, lecz takŜe gmin; oznacza to moŜliwość zarobku zarówno dla ludności rolniczej, jak i nierolniczej z tytułu świadczenia róŜnorodnych usług turystycznych;
b) moŜliwością utrzymania dotychczasowych miejsc pracy w sieci usług
i drobnej wytwórczości;
c) tworzeniem małego i średniego biznesu, co motywuje takŜe do kreowania
innowacyjnych postaw u miejscowej ludności oraz wpływa na oŜywienie lokalnego rzemiosła i handlu, albowiem sukcesy w turystyce, motywują społeczność
lokalną do podejmowania róŜnego typu działalności gospodarczych, wpływają
na wzrost samooceny;
17

J. Sikora, Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Agroturystyka czynnikiem rozwoju
wsi lubuskiej, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2001, s. 321.
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d) większą stabilizacją gospodarczą wsi i gmin, dzięki napływom środków
finansowych;
e) produkcją wysokiej jakości Ŝywności, w dostatecznej ilości i przy utrzymaniu Ŝyznej gleby;
f) wpływami finansowymi do dochodu narodowego;
g) konkurencyjnymi cenami polskich kwater agroturystycznych w porównaniu
do typowych ośrodków turystycznych, których ceny są zbliŜone do cen ofert
zagranicznych, co z kolei przyczynia się do intensyfikacji ruchu turystycznego
na obszarach wiejskich.
2. Korzyści natury społecznej to między innymi:
a) tworzenie miejscowej bazy turystycznej i paraturystycznej; a zatem rozwój
turystyki na trenach wiejskich aktywuje społeczność lokalną do podejmowania
działań mających na celu modernizację oraz rozbudowę wiejskiej infrastruktury;
b) wspieranie zbiorowych przedsięwzięć, rozwój działalności kulturalnej, jak
i rozrywkowej; moŜliwe staje się równieŜ utrzymanie funkcjonujących juŜ, jednakŜe w niedostatecznym stopniu przystosowanych, ośrodków Ŝycia kulturalnego,
które powstały z inicjatywy i własnego wkładu społeczności lokalnej (np. budynek
Koła Gospodyń Wiejskich, budynek byłej szkoły czy biblioteki, pomieszczenia
w remizie straŜackiej itp.);
c) intensyfikacja aktywnej działalności społecznej, zwłaszcza u kobiet, czego
przykładem moŜe być rozwój Koła Gospodyń Wiejskich w kierunku rękodzieła,
potraw regionalnych, organizacji wigilii, Dnia Matki, Dnia Seniora, zabaw karnawałowych, nocy św. Jana, rajdów rowerowych czy uczestnictwa w doŜynkach;
d) ochrona zabytków historycznych, architektonicznych i pomników przyrody;
e) kreowanie aktywnych postaw społecznych, co pozwala na większą integrację tej społeczności i wyłonienie liderów; przykładem moŜe być wspólne dąŜenie zarówno gospodyń, jak i gospodarzy do poprawy wizerunku swojego miejsca
zamieszkania (upiększanie środowiska, sadzenie roślin, drzew, krzewów, dbałość
o ład i porządek itp.), rezultatem tego są wysokie lokaty wsi w róŜnorodnych
konkursach;
f) wzrost poczucia satysfakcji z miejsca zamieszkania, co pozwala przyczynić
się w coraz większym stopniu do zmiany nastawienia wśród młodzieŜy, która
zamiast traktowania Ŝycia na wsi jako pewnej Ŝyciowej poraŜki, będzie zgłaszała
chęć do pozostania i współuczestniczenia w zachodzących przemianach.
3. Korzyści dla środowiska to przede wszystkim działania mające na celu
aktywizowaniu społeczności lokalnej i samych turystów do:
a) ochrony środowiska naturalnego, krajobrazu, konstytuowania nowego
ładu przestrzennego;
b) regeneracji i magazynowania wody;
c) tworzenia atrakcyjnych miejsc zamieszkania, wypoczynku, Ŝywienia
i leczenia18.
18

Ibidem. Patrz takŜe: M. Górny, op. cit., s. 52.

Agroturystyka czynnikiem rozwoju wsi

219

Trzeba jednak pamiętać, Ŝe rozwój agroturystyki oprócz niezaprzeczalnych
korzyści łączy się takŜe z pewnymi kosztami o charakterze organizacyjno-prawnym,
przyrodniczym, ekonomicznym i społeczno-kulturowym, które dotyczą między
innymi: intensyfikacji potrzeb na usługi publiczne, nasilenia kosztów działań
marketingowych, nasilenia konfliktów stylu Ŝycia społecznej i indywidualnej
zawiści społeczności lokalnej w obliczu bogactwa turystów, hałasu, wzrostu
zanieczyszczenia powietrza.
Nie zagłębiając się w róŜnorodne typologie zagroŜeń ruchu turystycznego,
naleŜy skierować szczególną uwagę na dwie komplementarne wobec siebie grupy
barier rozwoju agroturystyki. A mianowicie, te związane z konkretnym gospodarstwem rolnym, wsią, gminą, czyli przeszkody o charakterze mikrospołecznym i makrospołecznym, które stanowią rezultat działań państwa, polityki instytucji państwowych wobec rolnictwa i turystyki19. Czynniki hamujące rozwój
agroturystyki o mikro-, jak i makrospołecznym zasięgu przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. ZagroŜenia rozwoju agroturystyki
Czynniki mikrospołeczne

Czynniki makrospołeczne

Dezorganizacja Ŝycia rodzinnego gospodarzy
Zintensyfikowanie obowiązków kobiet, związanych z obsługą domowników i gości
Częściowa utrata toŜsamości rolniczej, będąca
efektem unowocześniania gospodarstw rolnych
Zwiększenie patologii społecznej w środowisku
wiejskim (narkomania, alkoholizm, przestępczość)
Degradacja walorów przyrodniczych
Zjawiska spekulacji gruntami rolnymi, budowlanymi, leśnymi
Funkcjonowanie na wsi pochodzących z miasta
nowych właścicieli i dzierŜawców domków
letniskowych, pól namiotowych, którzy próbują
urzeczywistnić w warunkach wiejskich –
miejski styl
Niski poziom infrastruktury wiejskiej
Kiepski stan i standard urządzeń sanitarnych
w duŜej ilości gospodarstw rolnych
Istnienie duŜej liczby zadłuŜonych gospodarstw
bez perspektyw inwestycyjnych
Sceptyczne postawy wśród rolników w odniesieniu do zyskowności tej formy działalności
Niedobór innowatorów tej działalności agroturystycznej
Pejoratywne postawy wśród rolników wobec
turystów

Bariery natury ekonomicznej na rynku turystycznym, co wiąŜe się ze stopniową pauperyzacją społeczeństwa)
Stosunkowo niewielka ciągle liczba osób
chcących wypoczywać na wsi
Niedostateczny system dystrybucji ofert
agroturystycznych w kraju i zagranicą
Niski stopień świadomości społecznej co do potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego
Brak akceptacji ze strony zarządów parków
narodowych, krajobrazowych w stosunku
do koncepcji korzystania ze środowiska naturalnego, a takŜe w ograniczonej infrastrukturze turystycznej
Konkurencja i brak współpracy między
gminami, województwami
Słabe rozpoznanie rynku agroturystycznego
oraz niedostateczna wiedza marketingowa
u osób i instytucji zajmujących się wypoczynkiem

Ź r ó d ł o: J. Sikora, Organizacja ruchu turystycznego na wsi, WSiP, Warszawa 1999, s. 248.
19

J. Sikora, Organizacja…, s. 252 oraz idem, Transgraniczność…, s. 321.
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Mając świadomość istniejących zagroŜeń dla agroturystyki, naleŜy podejmować działania, aby je minimalizować i pamiętać, Ŝe efektywny rozwój agroturystyki jest złoŜonym procesem i wiąŜe się z jednej strony z koniecznością inwestowania duŜych nakładów finansowych w niedostatecznie jeszcze rozwiniętą
infrastrukturę wsi, z drugiej zaś z sukcesywnym przeobraŜaniem zarówno
świadomości, jak i postaw społeczności wiejskiej w kierunku własnej przedsiębiorczości20.
Na szczęście przewaŜają korzyści płynące z rozwoju agroturystyki. Dlatego teŜ
jej przyszłość w polskiej wsi rysuje się optymistycznie, w turystyce bowiem
główną rolę zaczynają odgrywać miejsca przyjazne środowisku. Stąd teŜ wyjazdy
turystyczne będą w coraz większym stopniu wyznaczane przez czynności rekreacyjne, jak i potrzebę łączenia wypoczynku z korzyściami zdrowotnymi21.

3. Agroturystyka – wybrane uwarunkowania jej rozwoju
Minione lata przyniosły postęp w rozwoju agroturystyki w Polsce, co zaowocowało między innymi intensyfikacją ruchu turystycznego na wsi. Rosnąca
z roku na rok liczebność gospodarstw prowadzących działalność turystyczną
w Polsce, prowadzi w sposób wyraźny do zminimalizowania bezrobocia na wsi.
Przyjmuje się, Ŝe kaŜde nowo funkcjonujące gospodarstwo agroturystyczne,
stwarza w przybliŜeniu 10 nowych miejsc pracy22.
Działalność agroturystyczna stanowi dodatkowo źródło dochodu przede
wszystkim dla rolników, którym coraz trudniej udaje się utrzymać z pracy na roli.
Stąd agroturystyka z jednej strony przynosi korzyści dla rolników, którzy mogą
zarobić dzięki wynajmowi pokoi i świadczeniu usług z tym związanych, takŜe
przez bezpośrednią sprzedaŜ swoich produktów rolnych, posiłków dla gości,
wypoŜyczaniu sprzętu sportowego, koni, organizowaniu przejaŜdŜek bryczką,
kuligów oraz sprzedaŜy usług rzemieślniczych, z drugiej zaś dla całej społeczności gminnej, dzięki sektorowi całej gamy usług pośrednich dla turystyki, takich
jak komunikacyjnych, gastronomiczno-rozrywkowych, fryzjerskich, rekreacyjno-sportowych, promocyjnych, informacyjnych i dystrybucyjnych. Jak juŜ
zostało wspomniane, rozwój agroturystyki na wsi przyczynia się do aktywizacji
zawodowej ludności, co w rezultacie sprzyja zmniejszeniu odpływu do duŜych
miast młodych i wykształconych jej mieszkańców23. W tabeli 3 zaprezentowano
prywatną bazę noclegową (agroturystyka).
20

J. Sikora, Organizacja…, s. 252.
J. Sikora, Transgraniczność…, s. 321.
22
M. Dębniewska, M. Jalinik, Przesłanki rozwoju agroturystyki w województwie białostockim,
„Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1996, nr 4/5.
23
J. Sikora, Transgraniczność…, s. 321.
21
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Tabela 3. Prywatna baza noclegowa (agroturystyka) – według województw, dane za 2007 r.
Liczba obiektów
Województwo

ogółem

całorocznych

Liczba miejsc noclegowych
sezonowych

ogółem

całorocznych

sezonowych

Dolnośląskie

592

562

30

6 475

6 178

297

Kujawsko-pomorskie

333

246

87

3 544

2 575

969

Lubelskie

408

294

114

3 445

2 463

982

Lubuskie

164

123

41

1 615

1 199

416

Łódzkie

167

116

51

1 427

1 035

392

1590

1230

360

17 927

14 233

3694

Mazowieckie

378

273

105

3 322

2 561

761

Opolskie

112

84

28

1 110

858

252

Małopolskie

Podkarpackie

1074

807

267

8 288

6 592

1696

Podlaskie

629

447

182

5 751

3 998

1753

Pomorskie

770

542

228

7 565

5 227

2338

Śląskie

384

321

63

5 296

4 439

857

Świętokrzyskie

355

274

81

2 896

2 354

542

Warmińsko-mazurskie

869

597

272

8 164

5 432

2732

Wielkopolskie

474

369

105

4 703

3 702

1001

Zachodniopomorskie

491

343

148

5 616

3 862

1754

Ź r ó d ł o: Instytut Turystyki, dane za 2007 r.

Jak wskazują dane statystyczne rozkład liczby gospodarstw agroturystycznych jest bardzo zróŜnicowany w poszczególnych województwach. I tak w ogólnej
statystyce pod względem liczby gospodarstw agroturystycznych w Polsce, przodują województwa połoŜone w północnej i południowej części kraju, co zaprezentowano wyraźnie w tabeli 3.
W Polsce w 2007 r. było 8790 obiektów agroturystycznych, w tym 6628 obiektów świadczących usługi całoroczne, a tylko 2162 sezonowe. Dysponowały one
87 144 miejscami noclegowymi, w tym 66 708 całorocznymi i 20 436 sezonowymi.
PrzewaŜająca część gospodarstw agroturystycznych powstała na terenach
nadmorskich, górskich i pojeziernych oraz w niezurbanizowanych i słabo uprzemysłowionych wschodnich częściach kraju. Największa liczba gospodarstw
rolnych świadczących usługi turystyczne występuje w województwie małopolskim (łącznie 49%). Liczba miejsc noclegowych w tych kwaterach w 2007 r.
wynosiła 17 927. Następne pod względem liczebności gospodarstwa agroturystyczne znajdują się w województwie podkarpackim (8288 miejsc ogółem),
warmińsko-mazurskim (8164 miejsc ogółem), pomorskim (7565 miejsc ogółem)
i podlaskim (5751 miejsc ogółem). Najmniejszą bazą agroturystyczną dysponują
województwa opolskie (1110 miejsc ogółem), lubuskie (1615 miejsc ogółem),
łódzkie (1427 miejsc ogółem). Z kolei w regionie mazursko-suwalskim i w województwie małopolskim funkcjonuje największa liczba gospodarstw agrotury-
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stycznych. Dla przykładu Mazury słyną z bardzo wysokiego standardu i zakresu
świadczonych usług turystycznych w gospodarstwach, które w głównej mierze
nastawione są na turystów niemieckich i zamoŜnych Polaków. Natomiast na
Suwalszczyźnie znajdują się kwatery o znacznie niŜszym standardzie, aniŜeli na
Mazurach, ale wyŜszym niŜ w centralnej Polsce. Znamienna część gospodarstw
pozarolniczych o wysokim standardzie znajduje się na Kaszubach i w Borach
Tucholskich, gdzie nie brakuje takŜe gospodarstw agroturystycznych, które połoŜone są głównie w ubogich wsiach. W Sudetach i na Dolnym Śląsku rozwija się
agroturystyka nastawiona na niemiecką grupę turystów, ściśle powiązaną
z niemiecką turystyką etniczną. Beskidy i Podhale charakteryzuje rozwój prywatnej gospodarki wczasowej, dlatego teŜ przewaŜająca część ofert na wsi typowa
jest dla turystyki wiejskiej aniŜeli agroturystyki. Najsłabiej rozwinięta agroturystyka jest natomiast we wschodniej części kraju: Podlasie, Mazowsze,
Kurpie, Zamojszczyzna.
WyŜej przytoczone dane obrazują, Ŝe ta specyficzna forma działalności na wsi,
najlepiej rozwija się w znanych i atrakcyjnych pod względem turystycznych
regionach Polski, z uwagi na walory geograficzne i krajobrazowe24.
Nieproporcjonalny rozwój agroturystyki w kraju podyktowany jest przede
wszystkim:
– zróŜnicowaniem przyrodniczym kraju,
– róŜnorodnością ekonomiczną krajów,
– historią,
– połoŜeniem geograficznym,
– tradycjami spędzania czasu wolnego25.
WyŜej wymienione czynniki powodują zróŜnicowanie zarówno poszczególnych gospodarstw, jak i całych wsi dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzennego i rodzaju zabudowy, charakteru ekonomicznego gospodarstw agroturystycznych, architektury budynków i standardu świadczonych usług turystycznych.
Konkludując, zasadniczym warunkiem efektywnego rozwoju agroturystyki
jest występowanie walorów przyrodniczo-ekologicznych (atrakcyjne tereny
wiejskie, ciekawe krajobrazy z niewielkimi polami i tradycyjnymi metodami
upraw), i społeczno-kulturowych (zróŜnicowane i specyficzne umiejętności
społeczności lokalnej, interesujące budowle historyczne, pałacyki, dworki).
JednakŜe istotne staje się zrozumienie ich roli, wartości i odkrycie ich występowania w poszczególnych gminach bądź wsiach. NaleŜy pamiętać, Ŝe większa
róŜnorodność zarówno atrakcji przyrodniczych, jak i tych będących dziełem
człowieka (architektonicznych, kulturalnych, rekreacyjnych) na danym terenie,
wpływa w znacznym stopniu na satysfakcjonujące zaspokajanie potrzeb nawet
najbardziej wyrafinowanych turystów. W konsekwencji moŜe następować wydłu24

M. Drzewiecki, Agroturystyka w Polsce – stan obecny i tendencje rozwojowe, w: Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, red. B. Sawicki, J. Bergier, Wyd. PWSZ
im. JP II, Biała Podlaska 2005.
25
Ibidem, s. 321.
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Ŝanie pobytu, powtarzalność przyjazdu, jak i odwiedzin w gospodarstwie rolnym.
W ślad za tym wszystkim kształtuje się pozytywna opinia turysty w odniesieniu
do danego gospodarstwa rolnego i jego gospodarzy.
Z agroturystyką rozumianą jako organizowanie pobytu turysty przez rodzinę
we własnym gospodarstwie rolnym, jak juŜ wcześniej zostało to podkreślone,
wiąŜe się równieŜ szeroki zakres usług, którego centrum stanowi zawsze pobyt
gościa w gospodarstwie rolnym. Przy czym główną rolę odgrywają takŜe istniejące na danym terenie – walory i atrakcje turystyczne, które budują turystyczną
atrakcyjność danego środowiska wiejskiego26.
Przyjmuje się często, Ŝe atrakcyjność turystyczna regionu (miejscowości)
oznacza stopień przyciągania przez dany region (miejscowość) określonego rodzaju turystyki i jest związana z liczbą występujących w nim obiektów i zjawisk,
na które istnieje zapotrzebowanie danej formy ruchu turystycznego. NaleŜy pamiętać jednak, Ŝe o atrakcyjności środowiska wiejskiego decydują nie tylko
walory turystyczne, tj. wypoczynkowe, specjalistyczne, krajoznawcze środowiska przyrodniczego oraz kulturowe, ale takŜe istniejące dobra turystyczne27.
Reasumując, obligatoryjnym warunkiem dla rozwoju agroturystyki, a co za
tym idzie powstania ruchu turystycznego, jest występowanie walorów, dóbr
turystycznych na wsi, jak i swoistych atrakcji przyrodniczo-ekologicznych czy
społeczno-kulturowych28. Aby walory, dobra turystyczne regionu i miejscowości
były w sposób właściwy udostępnione turystom, trzeba je odpowiednio zagospodarować. Przez pojęcie „zagospodarowanie turystyczne” rozumie się działalność
mającą na celu przystosowanie środowiska geograficznego do potrzeb turystyki.
Walory i atrakcje turystyczne, dostępność komunikacyjna i podaŜ usług (pakiet
agroturystyczny) związanych z zagospodarowaniem obszarów wiejskich determinują stopień atrakcyjności turystycznej danego obszaru, a tym samym decydują
o rozwijanej na nim gospodarce turystycznej29.
A zatem poziom zagospodarowania turystycznego stanowi istotny element
konkurencyjności między wsiami, gminami, które przez warunki pobytu i sposoby
spędzania wolnego czasu, czy to w zakresie zaspokajania elementarnych potrzeb
stanowiących cel przyjazdu, czy takŜe atrakcyjnego spędzania wolnego czasu,
starają się zmaksymalizować polski i zagraniczny ruch turystyczny.
26

J. Kruczek, S. Sacha, Geografia atrakcji turystycznych Polski, Wyd. „Ostoja”, Kraków 1994, s. 3.
Przez pojęcie „walory turystyczne” rozumie się najczęściej pewien zespół elementów środowiska
geograficznego, który moŜe być przedmiotem zainteresowań turysty i stanowić zarazem motyw
wyjazdu do danego regionu lub miejscowości. Termin walor turystyczny odpowiada pojęciu podstawowe dobro turystyczne stosowanemu w ekonomicznych naukach z zakresu turystyki. J.Sikora,
Organizacja…, s. 3. „KaŜdy walor (obiekt) przyrodniczy, dzieło człowieka, urządzenie bądź
impreza, które przyciągają gości w określone miejsce moŜe być atrakcją turystyczną”, R. Davidson,
Turystyka, PAPT, Warszawa 1996, s. 106.
27
J. Kruczek, S. Sacha, op. cit., s. 3. Przez pojęcie „dobra turystyczne” rozumie się dobra lub
zespół dóbr danych przez naturę, historię lub działalność turystów.
28
J. Sikora, Transgraniczność…, s. 321.
29
J. Kruczek, S. Socha, op. cit., s. 3.
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Na rysunku 1 zaprezentowane zostały poszczególne części składowe agroturystyki, które razem zespolone tworzą swoisty produkt agroturystyczny30.
30

P r o d u k t t u r y s t y c z n y moŜe obejmować miejsce (obszar recepcji turystycznej), usługę
(pojedynczą lub pakiet turystyczny złoŜony z kilku usług) i pewne produkty materialne. Przy czym
naleŜy podkreślić, Ŝe produkt turystyczny w miejscu recepcji zawiera wszelakie atrakcje, świadczenia i usługi uŜytkowane czy odwiedzane podczas przebywania w miejscu recepcji. A. Panasiuk,
Marketing usług turystycznych, WN PWN, Warszawa 2006, s. 75.
P r o d u k t a g r o t u r y s t y c z n y złoŜony jest oprócz usług (noclegowo-Ŝywieniowych),
głównie z walorów t u r y s t y c z n y c h (wypoczynkowych) tworzących warunki dla regeneracji sił
psychicznych i fizycznych. Są to następujące cechy środowiska przyrodniczego: czyste powietrze,
cisza, niewielki stopień urbanizacji, walory widokowe krajobrazu, warunki do uprawiania czynnego
wypoczynku – wędrówek pieszych, kolarskich, wodnych, uprawiania sportów zimowych. Do walorów w y p o c z y n k o w y c h zalicza się takŜe korzystne warunki bioklimatyczne oraz właściwości
lecznicze wód i klimatu; do walorów s p e c j a l i s t y c z n y c h (uprawianie róŜnych form turystyki
kwalifikowanej): kajakarstwo, Ŝeglarstwo, wędkarstwo, myślistwo, łowiectwo, jeździectwo; do
walorów k r a j o z n a w c z y c h ś r o d o w i s k a p r z y r o d n i c z e g o – osobliwości flory i fauny,
pomniki przyrody, rezerwaty, parki narodowe, punkty widokowe itp.; do walorów k u l t u r o w y c h
– zabytki architektury i budownictwa, obiekty kultu narodowego, obiekty ludowej kultury materialnej, obiekty związane ze współczesnymi osiągnięciami człowieka, dzieła ludowej kultury niematerialnej: folklor, obrzędy, tradycje, zwyczaje itp. Walory turystyczne decydują w duŜej mierze
o umiejscowieniu pozostałych elementów podaŜy turystycznej. JednakŜe aby walory mogły być wykorzystane, istotne jest ich właściwe zagospodarowanie, czyli budowa odpowiedniej infrastruktury
turystycznej. G. Gołembiewski, Kompedium wiedzy o turystyce, WN PWN, Warszawa 2002, s. 339.
U s ł u g i a g r o t u r y s t y c z n e mają następujące cechy:
1. Podmiotowe:
– gospodarze – personel, który uczestniczy w procesie wytwarzania usług, stanowi część
produktu tego procesu (kreują swym wyglądem zewnętrznym, postawą i zachowaniem);
– goście – konsumenci, którzy uczestniczą w procesie powstawania produktu. W celu poprawienia standardu usługi obserwuje się, kontroluje i wykorzystuje ich przeŜycia, opinie i zadowolenie z usługi.
2. Przedmiotowe:
– usługi agroturystyczne nie tworzą namacalnego produktu, który moŜna zabrać ze sobą do
domu, i są skonsumowane w konkretnym czasie i miejscu,
– produkty usług agroturystycznych są nietrwałe i nie nadają się do składowania
– usługę świadczy się w określonym miejscu, natomiast usługi agroturystyczne mogą być
świadczone w miejscu dogodnym dla turystów (w danym gospodarstwie rolnym)
– warunki, gdzie odbywa się świadczenie usług, stanowią cechę usługi i mają wpływ na reakcję
konsumentów (istotny jest standard i jakość usług)
– zapotrzebowanie na usługi ulega ciągłej modyfikacji, dlatego teŜ mają one nieregularny
charakter (potrzeba tworzenia oferty adekwatnej do istniejącego w danym czasie zapotrzebowania
– indywidualnych potrzeb i preferencji turystów, jak i obiektywnych warunków środowiska
przyrodniczego).
– usługi agroturystyczne są świadczone bezpośrednio ludziom, a nie przedmiotom.
S. Wodejko, Ekonomika turystyki, Wydawnictwo WSE. Warszawa 2001, s. 37.
Z usługowego charakteru produktu agroturystycznego, stanowiącego jego dominującą właściwość, wynikają swoiste cechy, takie jak: złoŜoność, która związana jest ze specyfiką świadczonych
usług (noclegowych, gastronomicznych, wypoczynkowych i kultury fizycznej, informacji turystycznej, przewodnictwa), komplementarność, jedność procesu wytwarzania, wymiany i konsumpcji, niemoŜność wytwarzania na zapas, pewnego rodzaju nieuchwytność, swoisty brak
właściciela, sezonowość. J. Altkorn, Marketing w turystyce, WN PWN, Warszawa 1999, s. 19.
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Rys. 1. Agroturystyka – wymagania

Ź r ó d ł o: A. Gannon i in., Agroturyzm a rozwój wsi. Wprowadzenie do rozwijania przedsięwzięć agroturystycznych, CDiEwR, Kraków 1993, s. 42.
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Efektywny rozwój agroturystyki łączy się z opracowaniem strategii turystycznych danego regionu. A zatem, w skonstruowaniu tego rodzaju strategii turystycznej w prawidłowy sposób, czyli tak, aby wszystkie elementy cyklu turystycznego były względem siebie komplementarne, istotne są następujące działania:
– badanie rynku agroturystycznego,
– zaplanowanie rozwoju agroturystyki, jak i budowy infrastruktury turystycznej
oraz paraturystycznej,
– przygotowanie kadr dla potrzeb agroturystyki,
– promocja agroturystyczna,
– przeprowadzenie badań, ich przebieg, wyniki oraz wnioski31.
Przed podjęciem tych działań, istotna wydaje się odpowiedź na następujące
pytania:
1) jakie są oczekiwania potencjalnych turystów, którzy decydują się przyjechać na wieś?
2) dlaczego dokonują właśnie wyborów co do tego rodzaju wypoczynku na wsi?
3) jaki produkt agroturystyczny jest moŜliwy do zaoferowania turystom
przez wieś czy gminę?
4) jakiego rodzaju inwestycje mogłyby być poczynione?
5) jakiego rodzaju usługi mogłyby być świadczone?
6) czy nastąpi zwrot poniesionych nakładów finansowych?
Odpowiedź na te pytania jest bardzo skomplikowana, gdyŜ porusza zarówno
kwestie ogólne, znamienne wielu ludziom, jak i szczegółowe, które łączą się
z indywidualnym charakterem, psychospołecznymi cechami potencjalnych turystów, którzy decydując się na pobyt na wsi, pragną przede wszystkim odmienności, tzn. ciszy spokoju, piękna i bliskości atrakcyjnej przyrody oraz widocznych
gołym okiem wysiłków o jej utrzymanie (sadzenie kęp, zakładanie oczek wodnych).
Ogromną rolę dla turystów, i o tym naleŜy pamiętać, odgrywa rzetelna informacja,
która dotyczy:
– połoŜenia gospodarstwa rolnego,
– moŜliwości dotarcia do danego gospodarstwa rolnego,
– warunków noclegowych i gastronomicznych,
– atrakcji i walorów turystycznych,
– znajomości języków obcych przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych, w przypadku zainteresowania ofertą obcokrajowców32.
Modelowa strategia produktu agroturystycznego na wsi bądź w gminie, powinna być złoŜona z następujących elementów:
1. Konieczność kształtowania świadomości turystycznej zarówno wśród
mieszkańców, jak i władz danej gminy i miejscowości. W szczególności chodziłoby o uświadomienie sobie, jakie korzyści natury społeczno-ekonomicznej są
efektem rozwoju agroturystyki.
31
32

J. Sikora, Organizacja…, s. 252.
Ibidem, s. 253. Patrz teŜ: M. Górny, op. cit., s. 52.
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2. Potrzeba poznania i zrozumienia zasad funkcjonowania agroturystyki,
jej istoty, poznania specyfiki produktu agroturystycznego. Konkretnie chodzi tu
o potrzebę poznania i zrozumienia nie tylko motywów podróŜy, lecz takŜe roli
istniejących na danym terenie atrakcji kulturowych i przyrodniczych w kształtowaniu produktu agroturystycznego oraz ukazania znaczenia gminnej infrastruktury turystycznej. Te wszystkie działania są pomocne tak w przygotowaniu społeczności lokalnej na specjalne potrzeby turystyki, jak i pozyskiwaniu turystów.
3. Istotne jest równieŜ powołanie gminnego zespołu agroturystycznego,
którego kompetencją byłaby ocena walorów i atrakcji turystycznych danej gminy
czy miejscowości. W zespole powinni znaleźć się reprezentanci następujących
sektorów:
– prywatnego (np. przedstawiciele firm prywatnych),
– państwowego (np. reprezentanci ochrony zabytków, przyrody),
– samorządowego (np. przedstawiciele samorządu terytorialnego, gospodarczego),
– społecznego (np. przedstawiciele stowarzyszeń turystycznych),
– osoby z zewnątrz, które pełniłyby funkcje doradcze i eksperckie (np.
reprezentanci nauki i kultury).
4. Analiza i ocena z wyszczególnieniem słabych i mocnych stron produktu
agroturystycznego danej gminy czy miejscowości. Przede wszystkim chodzi
o rozpoznanie:
– zasobów naturalnych (kompleksy leśne, jeziora, łąki itp.),
– zasobów kulturowych (wystawy, szlaki, muzea),
– bazy turystycznej (noclegowej i gastronomicznej),
– warunków społecznych danego terenu gminy czy wsi (gościnności
i uprzejmości społeczności lokalnej, stopnia bezpieczeństwa turystów).
5. Analiza i ocena słabych i mocnych stron zasobów ludzkich, kadrowych.
6. Analiza i ocena słabych i mocnych stron infrastruktury agroturystycznej
gminy bądź miejscowości (np. sieci dróg, noclegi, gastronomia, słuŜba zdrowia,
bezpieczeństwo, komunikacja i informacja).
7. Analiza i ocena ilości i jakości segmentu rynku agroturystycznego.
Chodziłoby o poszukiwanie tzw. rynku docelowego, gości, którzy mogliby się
zainteresować istniejącymi walorami turystycznymi. Istotne jest rozpoznanie
liczebności, cech, zwyczajów, zachowań, potrzeb, zainteresowań turystów.
8. Analiza i ocena konkurencji na rynku agroturystycznym w pobliskich
gminach bądź miejscowościach. WaŜną rolę odgrywa tutaj informacja o konkurentach, ocena szans i zagroŜeń rozwoju agroturystyki dla innej gminy czy wsi.
9. Zaprezentowane powyŜej punkty 4-8, moŜna ocenić w skali od 1-5, gdzie
0 to ocena skrajnie negatywna, a 5 skrajnie pozytywna.
10. Skonstruowanie i zastosowanie w praktyce planu działania promocyjnego w ramach całego potencjału agroturystycznego.
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11. Monitorowanie stopnia zrealizowania strategii rozwoju agroturystyki
w gminie, wsi bądź województwie oraz ocena rezultatów jej zastosowania33.
Na rysunku 2 zaprezentowano determinanty i strategie rozwoju agroturystyki.

Rys. 2. Determinanty i strategie rozwoju agroturystyki
Ź r ó d ł o: J. Sikora, Organizacja ruchu turystycznego na wsi, WSiP, Warszawa 1999, s. 252.

4. Agroturystyka w rozwijaniu przedsiębiorczości na wsi
Aktualne obserwacje wsi i rolnictwa potwierdzają tendencję do zmniejszania
się liczby młodych i średnich wiekiem rolników obojętnych wobec przyszłości
swego gospodarstwa. Następuje w nich intensyfikacja poczucia odpowiedzialności za własność ziemi i co za tym idzie za podejmowane przez nich decyzje.
Coraz bardziej chcą w aktywny sposób uczestniczyć w poprawianiu jakości
i efektywności rozwoju swojego gospodarstwa rolnego.
33

J. Sikora, Transgraniczność…, s. 322; idem, Agroturystyczny biznes, Socjoekonomiczne
aspekty restrukturyzacji wsi i rolnictwa w Polsce, WN PWN, Bydgoszcz 1995, s. 34.
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Rosnące zainteresowanie wypoczynkiem na wsi wyzwala jednocześnie wymagania co do jakości i liczby oferowanych usług. Coraz częściej nie wystarcza
ładny i funkcjonalny pokój w gospodarstwie połoŜonym na wsi. Kluczowym
czynnikiem w tworzeniu popytu turystycznego na wypoczynek w określonych
obszarach, głównie w okresie letnim, są zbiorniki wodne: liczne jeziora, rzeki,
stawy rybne, jak i kompleksy leśne, przy czym gęsto zalesione obszary, wykazują
cechy klimatu leczniczego. To wszystko stwarza warunki do odpoczynku
i uprawiania sportów wodnych, wędkarstwa, myślistwa. WaŜną rolę odgrywają
równieŜ ośrodki i stadniny konne34.
Jak juŜ wcześniej zostało wspomniane, rezultatem rozwoju turystyki na wsi
powinno być zmniejszenie bezrobocia, tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój
przedsiębiorczości, która determinuje wzrost gospodarczy. JednakowoŜ przedsiębiorczość na terenach wiejskich naleŜy ujmować bardzo szeroko, poniewaŜ łączy
się z wszelkimi inicjatywami i działaniami ukierunkowanymi na ogólny rozwój
i postęp w społeczności lokalnej, a nade wszystko słuŜy poprawie warunków Ŝycia
i pracy mieszkańców wsi.
Natomiast w szczegółowym sensie przedsiębiorczość, zwykle identyfikuje
się z ogromną aktywnością, zaradnością i bystrością oraz systematycznością,
jak i z pomysłowością oraz inicjatywą z wyjątkową dyspozycją do przezwycięŜania trudności, wysoką samooceną, co wiąŜe się z ogromną wiarą w siebie.
Oznacza to teŜ zdolność do konstytuowania nowej działalności bądź jej modyfikacji na podstawie innowacji. A zatem w gospodarce rynkowej, konkurencyjnej,
trzonem przedsiębiorczości jest kreowanie nowatorskich dziedzin działalności
na gruncie dostępnych innowacji, czy teŜ ich twórczego naśladownictwa, co powinno zaowocować postępem organizacyjnym i technicznym. Stąd teŜ zwieńczeniem takiej przedsiębiorczości jest powstanie nowego produktu, nowego rynku
i nowego klienta.
Reasumując, przedsiębiorczość na wsi oznacza zarówno cechę osobowości,
skłonność, zdolność do przejawiania ducha i inicjatywy, jak i pewien proces
przystosowawczy do reguł i wymogów gospodarki rynkowej”35. Rozumiana
w ten sposób przedsiębiorczość nie ma związku ze „spekulacją”, która stawia sobie
za cel szybkie osiąganie wielkiego zysku, w przewaŜającej większości przy uŜyciu
nielegalnych transakcji. Wiejska przedsiębiorczość łączy się z poszukiwaniem
zmian, reagowaniu na nie i wykorzystywaniu ich jako okazji do wprowadzenia
innowacji, które są związane z zarobkowaniem, jednak nie przez działania nielegalne, ale prorynkowe, prouŜytkowe. Czyli jest to pewna postawa, która charakteryzuje się zdolnością do podejmowania działań ukierunkowanych na osiąganie
zysku zarówno w sensie materialnym, jak i socjopsychicznym.
34

Ibidem, s. 323.
K. Gutkowska, Agroturystyka. Bariery rozwoju przedsiębiorczości na wsi z uwzględnieniem
podstaw teorii dyfuzji i innowacji, Warszawa 2002, s. 84.
35
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Kształtowanie się postaw, zachowań przedsiębiorczych jest determinowane
przez ściśle określone warunki obiektywne i subiektywne.
Warunki obiektywne naleŜą do tzw. warunków zewnętrznych, które powinny
dać moŜliwość samodzielnego wyboru, oznacza to, Ŝe kaŜda jednostka będzie
mogła mieć wpływ na swoją sytuację i rozwój. W skład tych warunków wchodzą
przede wszystkim:
– gospodarka rynkowa,
– stabilnie uregulowana prawne własnościowe, gospodarcze, kredytowe,
podatkowe,
– równowaga gospodarcza,
– istnienie motywów do podejmowania działalności,
– samodzielność podmiotów i ich zróŜnicowanie,
– kultura organizacyjna.
Warunki subiektywne natomiast łączą się z osobowością przedsiębiorcy.
NaleŜy do nich: wiedza, kwalifikacje, motywy oraz cechy osobowości, charakteru, takie jak: odwaga, energia, gotowość do ryzyka, pracowitość, inteligencja,
umiejętność współdziałania z ludźmi, solidność, uczciwość, zdolność uczenia
się, zdolność adaptacji do zmieniających się warunków, zdolność przewidywania, łatwość komunikowania się z innymi, optymizm i potrzeba osiągnięć36.
Poza zaprezentowanymi wyŜej obiektywnymi i subiektywnymi uwarunkowaniami przedsiębiorczości, naleŜy wziąć pod uwagę elementy, które są znamienne tylko dla pewnych rejonów Polski, tzn. lokalne bariery przedsiębiorczości.
Lokalne uwarunkowania przedsiębiorczości łączą się z niewątpliwymi cechami
wiosek, takimi jak:
– połoŜenie gminy i ewentualna renta tego połoŜenia,
– historycznie zdeterminowana struktura gospodarki, a w tym udział państwowych gospodarstw rolnych,
– pozycja i zakres rolnictwa w rozwoju mikroregionalnym,
– stan infrastruktury lokalnej,
– sytuacja demograficzna w gminie i stopień bezrobocia,
– struktura społeczno-zawodowa,
– stosunki własności i zasoby kapitału,
– aktywność samorządów lokalnych i władz lokalnych,
– postawy społeczne37.
Konkludując, zaprezentowane róŜnorodne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na wsi powinny wyznaczać kierunek działań, które mają na celu
minimalizację ich pejoratywnego wpływu na lokalny rynek pracy i tym samym
wyzwolenia mechanizmów popytowych na tych terenach.
Rezultatem urynkowienia gospodarki jest prowadzenie działalności handlowej, usługowej, rzemieślniczej przez rolników, którzy wykorzystują w tym celu
zasoby swojego gospodarstwa w postaci budynków, ziemi, maszyn, produktów
36
37
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rolniczych oraz samej siły roboczej. Dzięki temu tradycyjne gospodarstwa
rodzinne mogą łączyć dochody z kilku źródeł.
Jak juŜ zostało to zaprezentowane w niniejszym artykule, agroturystyka jest
właśnie taką formą działalności, która wyzwala kreowanie przedsiębiorczych
postaw wśród społeczności lokalnej wsi. Rosnąca popularność agroturystyki
na wsi wynika przede wszystkim z przeświadczenia, Ŝe nie wymaga ona wielkich
nakładów finansowych i nie łączy się z duŜym stopniem ryzyka. Ponadto pozwala
na moŜliwość tworzenia nowych przedsięwzięć typu: uprawa roślin o specjalnym
przeznaczeniu np. rośliny zielarskie, mało znanych warzyw, czy teŜ chów zwierząt dla zaopatrywania w specjalne produkty Ŝywnościowe, takie jak mleko kozie
czy mięso królicze38.
Przy czym trzeba podkreślić, Ŝe agroturystyka to nie biznes dla kaŜdego rolnika, który szuka moŜliwości do uzyskania dodatkowych dochodów. Gospodarze, którzy chcą podejmować ten rodzaj działalności, muszą mieć do dyspozycji
nie tylko wolne pokoje, ale takŜe odpowiednie predyspozycje psychiczne
i fizyczne. Działalność agroturystyczna bowiem wiąŜe się z ogromną Ŝyczliwością i uprzejmością dla ludzi, konsekwencją w dąŜeniu do celu oraz cierpliwością w oczekiwaniu na rezultaty prowadzonej działalności. NaleŜy pamiętać,
Ŝe świadczenie usług agroturystycznych nie jest takŜe panaceum na wszystkie
kłopoty finansowe i bezrobocie, z którym często boryka się ludność wiejska,
tym bardziej, Ŝe są to usługi świadczone sezonowo. Turystyka wiejska oraz
agroturystyka stwarza perspektywy dla wielu rolników, głównie na obszarach
o nieskaŜonym środowisku naturalnym oraz atrakcyjnych pod względem turystycznym.
Istotą agroturystyki, która moŜe obejmować bardzo szeroki zakres usług jest
pobyt gościa w gospodarstwie rolnym. Jej unikatowy i specyficzny charakter
wyznacza rytm Ŝycia gospodarstwa podporządkowany terminom prac polowych
i porom obrządków inwentarskich, odzwierciedlający się na przykład w swoistej
ofercie agroturystycznej, która łączy się z moŜliwościami współuczestniczenia
w ewentualnych pracach w gospodarstwie, charakterystycznymi zapachami,
dźwiękami, barwami, co stanowi niepowtarzalną cechę argotyzmu.
JednakŜe propozycja gospodarstw agroturystycznych zawiera nie tylko atrakcje związane z wodą, przyciągające turystów przewaŜnie latem. Są teŜ konie
i bryczki, profesjonalne ośrodki rekreacji konnej prowadzące naukę jazdy konnej,
czasami hipoterapię, organizujące przejaŜdŜki bryczką, kuligi i inne atrakcje
związane z końmi. Niektórzy rolnicy dają swoim gościom równieŜ szanse zapoznania się z procesami produkcji rolnej, a nawet włączenia ich to prac gospodarczych, z kolei dzieci mają moŜliwość kontaktu ze zwierzętami gospodarskimi.
Rolnik oczywiście w miarę swoich moŜliwości moŜe zaznajomić turystów
z kryteriami kształtowania krajobrazu wiejskiego, z ochroną przyrody i zabytków
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oraz podzielić się wiedzą o glebie, roślinach, zwierzętach w gospodarstwie,
jak i dziko Ŝyjących39.
Coraz więcej gospodarzy, próbując wychodzić naprzeciw stale rosnącym
potrzebom turystycznym, poza wymienionymi usługami, Ŝyczliwością oraz
zaangaŜowaniem stara się nakłonić turystów do spędzania urlopu na wsi, dbając
o dodatkowe miejsca wypoczynkowe w domu i w ogrodzie, estetykę i czystość
swoich domów i zagród. W wielu wsiach widać rezultaty wysiłków gospodarzy.
Są tacy, którzy organizują ogniska, grille, wycieczki po okolicy, naukę robótek
ręcznych, pomoc w zbieraniu ziół, lekcje obsługi komputera, posiadają własne
boisko do siatkówki lub koszykówki, korty tenisowe, stół do ping-ponga,
rowery, a nawet basen lub saunę. Większość rolników zna atrakcje turystyczne
w najbliŜszej okolicy i jest w stanie polecić miejsca godne zwiedzenia swoim
gościom. Są i tacy, którzy chętnie podzielą się swoimi pasjami i zainteresowaniami, wymienią poglądy oraz podyskutują ze swoimi gośćmi. Turysta szukający odpoczynku na wsi musi tylko znaleźć ofertę odpowiednią dla siebie.
Ponadto niewątpliwą obopólną korzyścią dla rozwoju agroturystyki jest wzajemna internalizacja wzorców kulturowych i zachowań, która odbywa się przez
bezpośrednią styczność z turystami pochodzącymi z odmiennych środowisk
społecznych, reprezentujących odmienną kulturę, mających róŜnoraki system
wartości, odmienne zwyczaje. W efekcie następuje rozwój osobowości mieszkańców wsi.
Reasumując, agroturystyka jako specyficzny rodzaj działalności przyczynia
się do zrównowaŜonego rozwoju turystyki wiejskiej, minimalizuje pejoratywne
oddziaływanie turystyki na środowisko, przyczyniając się tym samym do ochrony
wartości terenów wiejskichprzez bazowanie juŜ na istniejących zasobach m.in.
mieszkaniowych, rekreacyjnych w miejscowościach wiejskich.
Czynnikiem utrudniającym rozwój agroturystyki na wsi jest wciąŜ stan infrastruktury, który uzewnętrznia się w braku niedostatecznej sieci i jakości dróg,
wyposaŜenia w telefony, wodociągi i kanalizację. Ponadto barierą jest utrudniony
dostęp do banków, urzędów pocztowych, placówek słuŜby zdrowia. Mało jest takŜe
ośrodków rekreacji, sportu, kultury. Przeszkodą jest niedostateczny stopień
znajomości języków obcych przez gospodarzy, co moŜe być ograniczeniem dla
rozwoju turystyki zagranicznej.
Rozwój agroturystyki jest procesem długofalowym i w wysokim stopniu
zróŜnicowanym, dlatego teŜ w skali kraju powinna być prowadzona spójna
regionalna polityka rolna i agrarna, która umoŜliwiłaby wykorzystanie swoistych
walorów turystycznych i najbardziej cennych elementów dziedzictwa kulturowego oraz aktywności i przedsiębiorczości społeczności lokalnej w zakresie
rozwijania agroturystyki na wsi w kształtowaniu wysokiej jakości unikatowego
produktu agroturystycznego, który dostosowany byłyby w pełni do wymagań
i standardów unijnych z poszanowaniem zasad ochrony środowiska przyrodniczego oraz toŜsamości środowiska wiejskiego.
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5. Zakończenie
Konkludując, jak zostało to zaprezentowane w niniejszym artykule, efektywny rozwój agroturystyki przyczynia się do aktywizacji środowiska lokalnego,
tworzenia nowych miejsc pracy i zmniejszenia poziomu bezrobocia na wsi, w tym
bezrobocia utajonego, a co za tym idzie wzrostu dochodów rolników, poprawy
infrastruktury wiejskiej, estetyzacji wsi oraz rozwoju całego kraju, jak i poprawie
zdrowia społeczeństwa i właściwej ochrony przyrody z naciskiem na ekorozwój
i ekologiczne metody gospodarowania. Świadczenie usług turystom w gospodarstwie rolnym nie powinno być traktowane tylko w kategoriach zysku. MoŜna
połączyć przyjemne z poŜytecznym, czyli agroturystyka moŜe być źródłem obustronnego zadowolenia (gość–gospodarz) zarówno intelektualnego, jak i moralnego. Stąd teŜ niewątpliwą korzyścią rozwoju tej formy działalności jest rozwój
samego człowieka, który odnosi się do: zwiększenia świadomości ekologicznej,
stymulacji kreatywności, pomysłowości, nabywania umiejętności organizacyjnych, językowych, merytorycznych, współdziałania z sąsiadami, poznania
regionu, jego historii, zawierania znajomości, poznawania i doceniania ludzi,
uczenia się akceptacji, dyskrecji, odrębności kultur. Dzięki relacjom na poziomie
gospodarz–gość następuje internalizacja rozmaitych wzorów kulturowych, systemów wartości, co owocuje pewnego rodzaju otwarciem się mentalnym społeczności wiejskiej na rozmaite innowacje.
Ponadto czynnikiem sprzyjającym dla rozwoju agroturystyki w Polsce jest
konkurencyjna cena za usługi tam świadczone w stosunku do cen ośrodków wypoczynkowych, które zbliŜone są do cen zagranicznych. Stąd teŜ ludzie o mniej
zasobnym portfelu korzystają z wypoczynku w kwaterach agroturystycznych,
gdzie mogą sobie pozwolić na czynny wypoczynek na łonie natury.
Reasumując, dla pręŜnego rozwoju agroturystyki w Polsce potrzebna jest
zmiana mentalności świadczących usługi agroturystyczne – gospodarzy. Tego
rodzaju działalność wymaga bowiem z jednej strony – duŜej wiedzy na temat
rachunkowości, podatków, kredytów, reguł gospodarki rynkowej, konkurencji,
marketingu i promocji, sposobów pozyskiwania nowych nabywców usług agroturystycznych przy jednoczesnym ponoszeniu nakładów inwestycyjnych, z drugiej
zaś – umiejętności obsługi turystów według istniejących zasad, przygotowywania
tradycyjnych posiłków, umiejętności organizacji imprez kulturalnych i sportowych, znajomości przepisów sanitarnych i bhp, znajomości problemów gospodarczych i politycznych regionu, wiedzy z hotelarstwa – urządzania i prowadzenia kwater agroturystycznych, historii i tradycji regionu oraz umiejętności
związanych ze śpiewem i grą na instrumentach muzycznych.
Pozytywnym aspektem dla poprawy jakości świadczonych usług turystycznych
na wsi jest istniejący system kategoryzacji bazy noclegowej, który wyraźnie przyczynia się do podniesienia standardu oferowanych turystom usług noclegowych
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i Ŝywieniowych40. System kategoryzacji bazy noclegowej na wsi wymusza, aby
kwatery agroturystyczne dostosowały swoje obiekty do wymogów sprecyzowanych
ściśle w przepisach i tym samym stanowi ochronę dla turystów w razie pogorszenia standardu, juŜ po zakwalifikowaniu gospodarstwa do poszczególnego
rodzaju i kategorii. Przy czym normy kategoryzacyjne precyzują tylko parametry techniczno-sanitarne obiektu. Natomiast pomijają, tak waŜny w całym procesie obsługi klienta, czynnik ludzki, którego cechy przyczyniają się do tworzenia jakości produktu agroturystycznego41.
W zakończeniu naleŜałoby zaznaczyć, Ŝe ogromnym optymizmem dla przyszłości polskiej agroturystyki napawa członkostwo w Unii Europejskiej, które
daje między innymi moŜliwości na pozyskanie równieŜ zagranicznych turystów,
a tym samym na większą motywację do kształtowania wysokiej jakości produktu
agroturystycznego, który zaspokoiłby potrzeby nawet najbardziej wyrafinowanych klientów.
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The ways of spending spare time
by health resort visitors and their participation
in various forms of tourism

Summary. The study provides an analysis of the health resort visitors’ knowledge
about their state of health and care about health and good shape, as well as defines the
preferred ways of spending their spare time. The poll was conducted in two health
resorts, Polanica Zdrój and Duszniki Zdrój, and participated by 330 persons over 55 years
of age. The poll results show that a considerable majority of health resort visitors
receives sanatorium treatment more than once – some of them even more than ten times
– which allows to state that this type of treatment is greatly appreciated. Significant part
of women who decide on sanatorium treatment is well-informed about the treatment
process and aware of dangers, which they may be exposed to, if they fail to take care
about their health. Health resort visitors come to the resorts not only in order to receive
treatment but also to rest, relax and enjoy various types of tourism forms, especially the
so called cultural tourism which is being found more and more interesting.
Key words: tourism, recreation, health resort treatment
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1. Introduction
The progressing process of population ageing in the highly-developed European Union countries makes it necessary to study the life-style of elderly people,
especially those who approach their retirement age or have already retired1. Most
of these people devote their time remaining after fulfilling their family or social
responsibilities to various activities, with the objective to develop their intellectual interests and to keep fit2.
It is very often difficult for a retiring person to adjust to the new situation.
It brings about various consequences. Many retired persons feel lost and sometimes useless. The frustration related to such emotional states very often leads
to the feeling of loneliness and the perception of being left out of the society.
Some people approaching the retirement age or those who have already retired,
live very actively and participate in political and economic affairs, influence
social life of their regions. Most often they participate in various forms of the
so called health tourism, as for the majority of elderly people health care is
a priority in their every day activities3.
People who are approaching their retirement age or those who have already
retired and who are treated in Polish health resorts – Polanica Zdrój and Duszniki
Zdrój – are a very interesting and diversified study group4. Research of the preferred ways of spending their spare time and their participation in various forms
of tourism seems to be justified for several reasons:
– no research within this scope has been conducted so far,
– persons participating in the study can be characterised as those who try
to take care of their health and to keep fit,
– the results will allow for taking a closer look at the group of persons participating in the study and assess their knowledge on the process of ageing and
health care issues.
The objective of this study is to assess the knowledge of health resort visitors,
who are more than 55 years old, on the process of ageing and efforts taken in order
to prevent it.
1

J. Drabik, Aktywność ruchowa w treningu zdrowotnym osób dorosłych, Akademia Wychowania Fizycznego, Gdańsk 1996; L.J. Lindqvist, P. Björk, Perceived safety as an important quality
dimension among senior tourists, “Tourism Economics” 2000, nr 2, p. 151-158; R. Rowiński,
Aktywność rekreacyjna i turystyczna drogą usprawniania osób starszych, in: Drogi i bezdroŜa
sportu i turystyki, ed. Z. Dziubiński, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa
2007, p. 421-426.
2
J. Wolski, Wypoczynek i turystyka w uzdrowiskach, Akademia Wychowania Fizycznego
w Poznaniu, Poznań 1978.
3
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po sześćdziesiątce, “Aktualności Turystyczne” 2004, nr 11, p. 20-21.
4
R. Nowacki, Health resort’s tourism in South Poland, in: Tourist and spa advantages of selected places, ed. W. Drobek, R. Nowacki, Opole University of Technology, Opole 2006, p. 79-92.
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Analysing the number of decisions on sanatorium treatment taken by persons,
who are older than 55, and the ways they are spending their spare time in health
resorts, it will be possible to identify reasons behind such decisions and presented preferences.

2. Conditions to growing tourism in Polanica Zdrój
and Duszniki Zdrój
Polish health resorts have significantly improved quality of their services
and expanded their range, especially in terms of health and relaxation tourism
as well as sightseeing. Nowadays, popular spas try to satisfy the needs of their
patients. Most of those institutions adjust to new tourism trends, stressing development of the so-called cultural tourism (visiting architecture monuments,
museums, art galleries, places related to famous individuals) or qualified tourism
(hiking, canoeing or raft trips, ski races, bicycle and mountain trips).
Civilisation diseases, mainly cancer, but also cardiovascular, nervous and
respiratory systems diseases as well as overweight and obesity cause more and
more individuals exercise and participate in various recreational activities in order
to stay fit and healthy. For these reasons a growing number of spas provide increasing amount of information on well equipped fitness centres, football fields,
volleyball and tennis courts, swimming pools, health and beauty saloons and
steam rooms.
Some Polish resorts made numerous efforts to improve the quality of provided
medical services, hotels, restaurants and sports and recreational infrastructure.
They can be treated as an example to be followed by other resorts which are preparing strategies of their further development.
Polanica Zdrój is one of the most renowned resorts, which decided to develop active tourism. According to the geographical division of the mountains, it is
located in the Middle Sudetes, in the Klodzko Valley and on the two major geographical units: Bystrzyca Mountains and Table Mountains5. There are two resort
hospitals and four sanatoria for approximately 600 patients. These facilities provide
rehabilitation and relaxation therapies. Apart from treatment, a new offer of these
hospitals and sanatoria is changed in order to include prevention of diseases
which are the result of stress and overwork. In Polanica, patients and tourists
can go on long walks along quiet forested and less popular trails. Everyone can
participate in a longer walking or cycling expedition as there are excellent trails6.
5

Słownik geografii turystycznej Sudetów, ed. M. Staffa, t. 15, Wrocław 1994.
Polanica Zdrój wczoraj i dziś, t. I, ed. H. Grzybowski, G. Wenzel, t. II, ed. K. Jazienicka-Wytyczak, Nowa Ruda-Polanica Zdrój 2006.
6
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Polanica Zdrój has been making efforts in order to meet the requirements of patients and tourists. Apart from developing health care services, these efforts have
been oriented towards active tourism and their objective is to satisfy various requirements and expectations of tourists. Among others, health-promoting, family
and relaxation tourism is developing there7. “Góralka” summer toboggan run
(more than 450 meters) is very popular. In the summer, patients and tourists can
use a well-maintained swimming pool, tennis courts, volleyball, basketball and
football pitches8.
Those for whom walks around the town and resort are not enough, can go
hiking on trails along the Szczytnik Massif slopes in the Stołowe Mountains
or the Kamienna Mountain slopes in the Bystrzyckie Mountains. Tourists most
often go to the Piekielna Mountain; to see larches; to the Piekielna Valley and
to Stary Wielisław9.
In Polanica Zdrój every tourist can participate in survival technique trainings
and go on expeditions, during which he can face mysteries of the past. For those
seeking more extreme experiences, there are power hang glider flights with instructors.
Polanica Zdrój offers many cultural events. Mieczysława Ćwiklińska Resort
Theatre organises various performances attracting many patients and tourists.
Akiba Rubinstein International Chess Festival has been organised in Polanica
Zdrój for 40 years. It was participated by world masters and grandmasters. Also
the “Pol-8” Polish Amateur Film Festival has been also organised there for many
years. Since 1998, Polanica Zdrój has been the venue for the Polish Resort Music
Festival. Patients and tourists very eagerly listen to the Pipe Organs and Chamber
Music Concerts which are participated by outstanding vocalists as well as choirs
from Poland and abroad10.
Museums and art galleries are also popular. Patients and tourists can visit
the Stone Museum with precious and semiprecious stones, and the ethnographic
Mission Museum with interesting collections of works of art produced by people
living in Polynesia, Zaire and the Peru Andes. These collections include clothes,
various ornaments, music instruments and everyday-life objects.
Duszniki Zdrój is another Polish health resort offering its tourist many interesting attractions11. For many years, the resort has been making successful efforts
to adapt to the new reality. Geographical position is the biggest asset of this resort.
7

Polanica Zdrój, Agencja Word-Press, Wrocław 2005, p. 7.
R. Nowacki, Lecznictwo uzdrowiskowe i turystyka w Polanicy Zdroju w zmieniającej się Europie,
in: Z dziejów i dnia dzisiejszego turystyki, ed. R. Nowacki, Opole University of Technology, Opole
2005, p. 105-120.
9
B. Jaśkiewicz, Polanica Zdrój. Przewodnik turystyczny, Biuro Usług Turystycznych “Pol-Kart”,
Polanica Zdrój 2002, p. 45-49.
10
Ibidem, p. 24.
11
See also R. Nowacki, Duszniki Zdrój, Opole University of Technology, Opole 2005.
8
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Duszniki Zdrój is situated in the Duszniki Depression, located at 530-570 m
above sea level, stretching between the southern slopes of the Stołowe Mountains
and northern slopes of the Orlickie and Bystrzyckie Mountains12. The Bystrzyca
Dusznicka River (formerly known as the Zielona River), a left-bank tributary
of Nysa Kłodzka, flows through Duszniki Zdrój making its way between the Stołowe and Bystrzyckie Mountains. Bystrzyca Dusznicka flows through a narrow
forested valley in which the health resort is situated, reaching the town from which,
along its bed, a road leads through the Piekielna Valley to the east. At its eastern
end, behind the slopes of KsięŜówka (599 m above sea level) and Piekielna
Mountain (533 m above sea level), there is the Kłodzko Valley13. The Polskie
Wrota pass (660 m above sea level), leading to the Kudowa Depression14, open
towards the Czech Republic, is a passage to the west.
In the Duszniki Depression, the “valley” eastern and western winds blow
which may change during a day15. During a day, when the sun heats mountain
ridges, air-masses move upwards. In the evening, when cold and heavy air-masses
go down, a wind direction changes. However, in Duszniki Zdrój the southern
winds from the Orlica Valley prevail.
In the resort, apart from resort hospitals “Jan Kazimierz” and “Chopin” and
sanatoria, there are three exclusive hotels, namely “Jarzębina”, “Piastów Gród”
and “Fryderyk”, which offer horseback rides, chaise rides, sleigh rides with torches
and bonfire feasts with ram roasting.
Continuous efforts to develop treatment and tourist facilities in Duszniki Zdrój
have been noticed by the public both in Poland and abroad. In 2000, in a contest
organised by the “Sport i Turystyka” weekly, Duszniki Zdrój received an honourable mention as one of the most attractive tourist communes of the year16. In 2001,
the town won the most attractive health resort competition. It is confirmed in
statistics of the Tourist Information Point in Duszniki Zdrój17. More and more
tourists from abroad, particularly from Germany and the Czech Republic, decide
to spend their holidays or receive sanatorium treatment in Duszniki Zdrój. In the
middle of 2004, patients from abroad accounted for the majority of patients
12

W. Zielony, T. Windyka, Duszniki Zdrój i okolice, Duszniki Zdrój 2003, p. 1; see also
J. Sarostek, K. Sembrat, A. Wiktor, Sudety, Warszawa 1975; Z. Martynowski, K.R. Mazurski, Sudety.
Ziemia Kłodzka i Góry Opawskie, Warszawa 1978; R. Chanas, J. Czerwiński, Sudety, Guide, Warszawa 1979.
13
See W. Zielony, Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój, Krajowa Agencja Wydawnicza, Wrocław 1979, p. 14.
14
Ibidem.
15
R. Nowacki, Historical and geographical conditions for tourism development in Duszniki
Zdrój, in: Conditions of the Foreign Tourism Development in Central and Eastern Europe, Vol. 10,
Tourism in geographical environment, University of Wrocław, Wrocław 2008, p. 95-104.
16
Town Administration Archives in Duszniki Zdrój, File No. 2, Municipal Government, b. z. t.,
item. 10, Duszniki Zdrój budget and expenses structure in the period between 1999 and 2000, p. 1.
17
Tourist Information Point in Duszniki Zdrój. Statistics reflecting the number and type
of facilities and lodgings in the period between 2000 and 2004.
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of Zespół Uzdrowisk Kłodzkich facilities. It was caused by both, competitive
treatment prices as compared to health resorts from abroad and highly-specialised
personnel and advanced equipment in local hospitals and sanatoria for treatment
of many diseases.
For many years in Duszniki Zdrój there has been a tendency to improve hotel
infrastructure standards18. As far as numbers are concerned, the most important
are 26 holiday resorts which offered more than 1600 beds. In these facilities,
apart from basic services (holidays, group and individual stays), winter camps
and special trainings and conferences are also organised. Altogether, Duszniki
Zdrój sanatoria, hospitals, hotels, pensions and private apartments offered approximately 3400 beds. Estimate data show that more than half a million visitors and
tourists stay there overnight every year19.
Local holiday organisers provide their facilities with appropriate sports and
recreation equipment. In Duszniki Zdrój there are 11 gyms, 13 billiard rooms,
2 tennis courts, 5 playing pitches and 4 gymnasiums. Catering infrastructure
(40 facilities, including 10 restaurants and pizzerias, 5 coffee shops and cafés and
26 bars, drink-bars, etc) is also well-developed. In the town, including the health
resort zone, patients and tourists may use massage rooms, solaria, saunas, bicycle
rentals and winter equipment rentals. In the near future, town authorities are
planning to build a sports hall in which even international competitions could
be organised.

3. Material and Method
The data which is the basis for achieving the objective of this study was collected at the turn of 2009-2011. The data was gathered by means of an anonymous
poll. The random selection was applied to the investigative test. The study covered
a total of 330 persons aged 55 or more, including 175 health resort visitors from
Polanica Zdrój (79 men and 96 women) and 155 health resort visitors from Duszniki Zdrój (68 men and 87 women).
The poll included questions regarding the following issues:
– the number of stays in a sanatorium,
– assessment of the state of health of persons under study,
– ways they spend their spare time in the health resorts and activities taken
in order to keep fit.
18

See also: Tourist Information Point in Duszniki Zdrój. Materials on tourist development plans
of Duszniki Zdrój commune.
19
Ibidem.
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4. Results and Disscusion

Fig. Stays in sanatoriums of the poll respondents
S o u r c e: author’s own analysic.

Discussion of problems related to decisions on sanatorium treatment should
be initiated by roughly identifying how often the respondents stay in such institutions. Within the study group, only 9.1% men and 12.2% women indicated that
it was the first time they decided to receive the sanatorium treatment, while 84.9%
men indicated that they stay in a sanatorium for the second time or that they stayed
there more than twice but not more than 9 times. The same answers were also
given by 76.3% of women. Other respondents indicated that they stayed in sanatoriums at least 10 times. The same answers were also given by 6% of men and
11.5% of women.
The above-mentioned data indicate that within the study group, the percentage
of men who came to the sanatorium for the first time is lower than the percentage
of women. On the other hand, the percentage of men who were treated in sanatoriums several times is higher than in the case of women. The situation is quite
different in the case of persons who were treated in the sanatorium at least 10 times.
Here the percentage of women is much higher. The results are more understandable
when it is highlighted that women start their sanatorium treatment at a much
earlier age than men. Men take advantage of the sanatorium treatment when they
are much older. Hence the high percentage of men in the second group (2-9 stays
at the sanatorium). However, there are fewer of them in the third group, especially
that an average life expectancy for men is much lower than for women.
The fact that a considerable percentage of women decide on the health resort
treatment very early, shows that they care about their health much more than men.
It is also supported by the answers provided to the question on past diseases
and current state of health of the respondents. As much as 79% women provided
detailed answers which were very often complemented by enumerated diseases
and ailments. Majority of men either failed to answer this question or answered
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it very briefly. It may be a proof of the fact that they are either simply not fully
aware of their state of health or that they are not interested in the health-related
problems.
The way the health resort visitors spend their spare time is also very interesting.
The majority of respondents – 75.2% – declares that they come to resorts not
only to treat their diseases but also to relax, rest and visit some interesting places.
When they were to select only one way of spending their spare time from
among other options provided in the poll, they made choices presented in the
table below.
Table. Age of health resort visitors and ways of spending their spare time
Age and number of health resort visitors
Ways of spending spare time

55-65 years
197 persons

66 years and more
133 persons

Walk around the health resort

31

50

Sightseeing, visiting galleries, museums, nature
monuments, scenic places

75

35

Participation in cultural events organised in health
resorts or in the neighbourhood

49

25

Excursions to other places renowned for sights

29

15

Regular exercises

13

8

S o u r c e: author’s own analysic.

On the basis of the data presented in the table above, it may be concluded
that the majority of health resort visitors aged between 55 and 65 prefer sightseeing, visiting galleries, museums and scenic places and participation in cultural
events organised in their health resorts. The group of respondents who are 66
or older prefers walks around the health resort. The ways of spending spare time
by the group of respondents aged 55-65 are also very popular.
Better physical condition of persons from the younger group of respondents
is a decisive factor in this case. Better physical skills and presumably better state
of health (which is confirmed by the poll in the part devoted to a health state
assessment) account for the fact that these people very eagerly take advantage
of various forms of spending their spare time organised as a part of the so called
cultural tourism20. Both age groups are very interested in participating in cultural
events organised in health resorts. Gymnastic exercises are the least popular form
of activity among the respondents. Only a few persons from each age group exercise systematically. It is presumably caused by the fact that gymnastic exercises
are part of the recommended sanatorium therapy.
20

A. Jagusiewicz, Zasoby dziedzictwa kulturowego i historycznego jako wartości turystyczne,
Instytut Turystyki, Warszawa 2000; T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008;
idem, Wiejska turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2010.
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5. Conclusion
The study shows that a considerable majority of the health resort visitors receives sanatorium treatment more than once – some of them even more than ten
times – which allows to state that this type of treatment is greatly appreciated.
Significant part of women who decide on sanatorium treatment is well-informed
about a treatment process and aware of dangers, which they may be exposed to,
if they fail to take care about their health. Health resort visitors come to the resorts
not only in order to receive treatment but also to rest, relax and enjoy various
types of tourism forms.
Nowadays, health care and staying young and beautiful for as long as possible
starts to be increasingly important. Therefore, health resorts should seek an opportunity for development in implementing various unconventional solutions
which combine modern therapies and preventive treatment with recreation, particularly active and specialised21. Health resorts should offer more and more attractive products in the area of medicine, recreation, culture and entertainment22.
Their offers should include sightseeing tours and educational excursions, hiking
and bicycle races, training activities and expeditions at various difficulty levels.
In order to properly function and stay competitive in the market, the present
health resorts have to offer numerous additional services. They have to satisfy
the requirements of patients and tourists. Generally accessible sports and recreation infrastructure is necessary, including indoor swimming pools, thermal water
pools, rinks, pitches, gyms, fitness trails, well-prepared tourist trails, skiing trails
and horseback riding facilities. Appropriate cultural and entertainment facilities
are also important. Theatres and concert halls for artistic events, galleries and
museums, cafés, teashops are visible manifestations of the health resort social life.
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Zarządzanie strategiczne na przykładzie
szkoły narciarskiej

Streszczenie. W prezentowanym artykule wybrano problemy związane z zarządzaniem szkołą narciarską. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem oferującym usługi
nauczania w zakresie sportów zimowych nie jest zadaniem łatwym. Specyfika działalności
tego typu przedsiębiorstwa stawia przed zarządzającym liczne wyzwania. Celem pracy
jest wskazanie znaczenia kapitału ludzkiego w tworzeniu przewagi strategicznej zarządzania szkołą narciarską.
Słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne, narciarstwo, sporty ziomowe

1. Wstęp
Narciarstwo jest najczęściej uprawianym przez Polaków sportem zimowym.
UmoŜliwia współczesnemu człowiekowi, tak potrzebny aktywny wypoczynek
na łonie natury i oderwanie od codzienności. Pomimo stosunkowo niewielu
terenów górskich w Polsce, nadających się do uprawiania sportów zimowych,
narciarstwo wciąŜ zyskuje na popularności. Nansen, uwaŜany za popularyzatora
narciarstwa na świecie, pisze: „Jeśli coś zasłuŜyło na miano sportu wszystkich
sportów, to na pewno ten. Nic tak nie hartuje mięśni, nie czyni całego ciała bardziej
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elastycznym, nie uczy większej rozwagi i zręczności, nic tak nie umacnia woli,
nie wyostrza tak zmysłów […] Rozwija to nie tylko ciało, ale takŜe duszę”1.
W prezentowanym artykule wybrano problemy związane z zarządzaniem
szkołą narciarską. Zmiany gospodarcze w Polsce w ostatnich 20 latach miały
i nadal mają szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze usług. Organizacja oferująca usługi w zakresie turystyki i rekreacji naraŜona
jest szczególnie na „turbulentność” otoczenia2 i musi w specyficzny sposób
wykorzystywać swoje moŜliwości. Okazuje się bowiem, Ŝe „tradycyjne źródła
sukcesu, tj. produkt turystyczny, jak i technologia realizacji tej usługi, dostęp
do zasobów finansowych, tracą na popularności na rzecz niematerialnych zasobów
organizacji turystycznych. Nie oznacza to zmniejszenia znaczenia zasobów materialnych w zarządzaniu firmami turystycznymi, ale są odpowiedzią na wyczerpujące się moŜliwości ich efektywnego wykorzystania”3. Zasoby niematerialne
w zasadniczy sposób współtworzą przewagę konkurencyjną. Źródłami tej przewagi
są wiedza i czynniki wiedzopochodne: kompetencje, technologie, patenty, marki,
prawa autorskie; trwałe relacje z klientami, dostawcami i innymi interesariuszami.
Wymagania współczesnego klienta zmieniają się i rosną bardzo szybko.
Oczekuje on wysokiego standardu oferowanych usług, a przy tym doskonałej
obsługi, uprzejmości i serwisu. Dlatego w przypadku firm usługowych podstawowym środkiem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej jest posiadanie
lepszego zrozumienia potrzeb i pragnień klienta niŜ konkurencja4. Pozwala to
na tworzenie efektywnych procedur obsługi klienta w zakresie dostarczania oferty,
doradztwa, rozwiązywania problemów, serwisowania itd.
Celem pracy jest wskazanie znaczenia kapitału ludzkiego w tworzeniu przewagi
strategicznej zarządzania szkołą narciarską.
W przekonaniu autorów niniejszego artykułu, w branŜy turystycznej
i rekreacyjnej personel odgrywa kluczową rolę w budowaniu zadowolenia klienta5.
W przedsiębiorstwie usługowym zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klienta
przyczynia się bezpośrednio do umocnienia więzi i budowania stałych kontaktów
z klientami, co w przyszłości umoŜliwia firmie uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Pracownicy rzadko postępują według schematu, muszą szybko reagować
na potrzeby klientów oraz bezzwłocznie rozwiązywać ich problemy. Zachowania
klientów są nieprzewidywalne. Pracownicy muszą więc często spełniać wiele
funkcji jednocześnie i dysponować odpowiednią swobodą działania6. Obsługa
1
2

F. Nansen, Na nartach przez Grenlandię, Aschehoug, Kristiania 1890, s. 32.
Za: R. Krupski, Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa

2005.
3

B. Grzanarek-Więcek, Wiedza jako kryterium efektywnego zarządzania kapitałem społecznym
w organizacjach turystycznych, w: Współczesne problemy zarządzania sportem i turystyką, red.
P. Halemba, AWF im. Jerzego Kukuczki, Katowice 2008.
4
D.H. Maister, Zarządzanie firmą usług profesjonalnych, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006, s. 91.
5
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, red. S. Bosiacki, Wyd. AWF Poznań, Poznań 2008.
6
L. Pender, R. Scharpley, Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa 2008.
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klienta w przedsiębiorstwie usługowym, na przykład szkole narciarskiej ma charakter kompleksowy, gdyŜ obejmuje wszystkie czynności, począwszy od pierwszego
kontaktu z klientem, przeprowadzenia części właściwej – nauczania, przyjęcia
płatności i rozmowy. Udział czynnika ludzkiego obciąŜa proces świadczenia
usług niepewnością i nieprzewidywalnością. To właśnie od efektu postępowania
pojedynczych pracowników lub ich zespołów zaleŜy efekt końcowy świadczenia
usługi. Z tego powodu zarządzanie personelem to funkcja o kluczowym znaczeniu, bo na niej przede wszystkim opiera się konkurencyjność przedsiębiorstwa
turystycznego7. Przyczynia się niewątpliwie do wykształcenia kapitału ludzkiego
o bezcennej wartości dla firmy.
Zarządzanie personelem powinno stanowić integralny element strategii marketingowej przedsiębiorstwa8.
Proces zarządzania zasobami ludzkimi obejmuje następujące instrumenty:
– planowanie zatrudnienia,
– rekrutację i selekcję,
– szkolenie i rozwój pracowników,
– systemy motywacji,
– obiektywne systemy ocen pracowniczych9.
Kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych ma
umiejętne wykorzystanie wyŜej wymienionych instrumentów. Prawidłowo wdraŜany proces zarządzania zasobami ludzkimi powinien doprowadzić do sytuacji,
aby wszystkie ich działania pracowników wpływały jednocześnie na osobistą
korzyść oraz przyczyniały się do osiągania celów przedsiębiorstwa jako całości10.

2. Kształtowanie i utrzymywanie przewagi strategicznej
Tworzenie efektywnej strategii przedsiębiorstwa oferującego usługi rekreacyjne lub turystyczne nie jest zadaniem łatwym. Zarządzający firmą musi stawić
czoła wciąŜ pojawiającym się nowym wyzwaniom – zmianom gospodarczym
i w otoczeniu przedsiębiorstwa. Kapitał materialny, jak aktywa rzeczowe i inwestycje, nie odgrywa tu zasadniczej roli. Zdolność tych organizacji do wykorzystania aktywów intelektualnych stała się waŜniejsza. Strategicznym zasobem,
zwłaszcza w warunkach postępującej konkurencji, jest wiedza, a właściwie osoby,
które ją posiadają.
Tak więc proces zarządzania kadrami ma niezwykle istotne znaczenie dla organizacji działających w obszarze turystyki i rekreacji. Pozawala on na zmniejszenie
7

T. Chudoba, Teoria turystyki a zarządzanie turystyką Wyd. Difin, Warszawa 2008.
M. Johann, Strategie marketingowe w turystyce, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
9
A. Tokarz, Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Wyd. Difin, Warszawa 2008.
10
Ibidem.
8
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kosztów pracy, budowanie potencjału kadrowego firmy i poprawę klimatu społecznego. Jakość, sprawność i efektywność usług turystycznych naleŜy w znacznym
stopniu od przedsiębiorczości, aktywności i kreatywności osób realizujących te
usługi. I chociaŜ zasoby niematerialne w firmach turystycznych istniały zawsze,
ich rola jest we współczesnym turbulentnym otoczeniu szczególnie istotna.
Strategię personalną w firmie turystycznej lub oferującej usługi rekreacyjne
Panfil określa jako: „długofalowy i celowy sposób oddziaływania na zasoby
pracownicze, zmierzający do właściwego ich ukształtowania i zaangaŜowania
w dąŜeniu do osiągnięcia powodzenia firmy”11.
Kapitał społeczny bywa zdefiniowany jako róŜnica pomiędzy wartością rynkową organizacji a kosztem wymiany jej aktywów, oznacza połączenie niematerialnych aktywów, które umoŜliwiają firmie funkcjonowania, poniewaŜ zostały
sformalizowane, uchwycone, zmuszone do działania i są stale sprawdzane w celu
stworzenia oferty o wyŜszej wartości dla klientów i udziałowców.
„Kapitał społeczny został równieŜ definiowany jako róŜnica pomiędzy
wartością rynkową a wartością księgową wykazaną w bilansie organizacji turystycznych”12.
Dlatego kluczowym elementem dla organizacji działającej w obszarze turystyki i rekreacji jest zarządzenie pracownikami. Kształtuje się nowy typ pracownika,
określany jako pracownik wiedzy. Są to osoby, które posiadają wysoko wyspecjalizowaną wiedzę, wykształcenie kierunkowe i doświadczenie. Profesjonalna
firma musi zatrudniać najlepszych pracowników. Kreują oni kapitał intelektualny
firmy. Dzielą się posiadaną wiedzą z innymi, stają się nauczycielami. Ale równieŜ
tworzą wiedzę nową, która moŜe stanowić podstawę do przyszłych zmian13.
A. Pocztowski uwaŜa, Ŝe w czasach, gdy następuje wyrównywanie szans dostępu
firm do zasobów finansowych oraz szybka dyfuzja innowacji technicznych i organizacyjnych, głównym źródłem trwałego sukcesu staje się unikatowa wiedza,
jaką moŜe wygenerować kaŜda organizacja. Wiedza ta stanowi rodzaj trudnego
do skopiowania know how, umoŜliwiającego firmie uzyskiwanie przewagi
konkurencyjnej. Tendencje te prowadzą do powstania pracownika nowego typu
określanego mianem knowledge worker14.
W literaturze wyróŜnia kilka istotnych cech pracownika wiedzy. Są to:
„pragnienie pozyskiwania wciąŜ nowej wiedzy – nieustanne uczenie się, doskonalenie i uzupełnianie kwalifikacji; samodzielność i niezaleŜność; własne przekonania i opinie; mobilność; orientacja na budowę własnej kariery, głęboka
świadomość własnego potencjału; posiadanie wysokich kompetencji zarówno
specjalistycznych, jak i interpersonalnych; osiąganie dochodów z róŜnych źródeł
11
R. Panfil, Podstawy zarządzania w turystyce i rekreacji Wyd. Państwowa WyŜsza Szkoła
Zawodowa w Lesznie, Leszno 2008.
12
B. Grzanarek-Więcek, op. cit.
13
M. Morawski, Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.
14
A. Pocztowski, Zarządzanie szkoleniami w firmie, w: Szkolenie i rozwój pracowników
a sukces firmy, red. A. Ludwiczyński, PFPK, Warszawa 1999, s. 201.

Zarządzanie strategiczne na przykładzie szkoły narciarskiej

251

– opracowania, patenty; osiągnięcie wysokiego prestiŜu społecznego, zdolność
samodzielnego wykonywania prac i zleceń; nastawienie innowacyjne; przygotowanie do zachodzących zmian; nastawienie na klienta; orientacja na budowę
relacji; swobodne posługiwanie się narzędziami telekomunikacyjnymi i informatycznymi”.
Dodatkowo, za istotne cechy pracowników przyjmuje: nadzwyczajną kreatywność, skuteczną innowacyjność, zdolność do materializowania własnych
pomysłów, umiejętność kompleksowej obsługi klienta oraz ukierunkowaną
wszechstronność.
Evans stwierdza „czy się komuś to podoba, czy nie, niektórzy ludzie są
w pewnych rzeczach po prostu lepsi od innych. Bez względu na źródła tych zdolności pozyskiwanie i zatrzymywanie naturalnie utalentowanych pracowników
stanowi kluczowy element organizacji. Nie ma znaczenia, czy chodzi o umiejętności rozwiązywania problemów przez informatyka, czar recepcjonistki czy obrotność dyrektora filii. W kaŜdej sytuacji jest coś […] co decyduje o przewadze
nad rywalami”15. Dlatego przedsiębiorstwo powinno bardzo starannie prowadzić
proces zarządzania pracownikami na wszystkich szczeblach.
Morawski przedstawia równieŜ Model 3P, zgodnie z którym pracownik
wiedzy – dojrzały specjalista, charakteryzuje się:
– profesjonalizmem – wysokim poziomem kompetencji,
– przedsiębiorczością – wyzwalającą zachowania kreatywne,
– prawością, która nadaje działaniom wymiar etyczny16.
Pracownika wiedzy, jeśli ma być wydajny, powinniśmy traktować w kategorii
środków trwałych – a takie naleŜy rozwijać i pomnaŜać17. Pracownik powinien
posiadać odpowiednie kompetencje. Przez to pojęcie rozumie się najczęściej
sumę wiedzy, umiejętności i cech osobowych pracownika (jego postaw, wartości,
zdolności, motywacji i zainteresowań). Rozwijanie i wykorzystywanie kompetencji przez pracowników umoŜliwia skuteczną realizację zadań własnych oraz
celów firmy.

3. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
oferującym usługi w zakresie sportów zimowych
3.1. Istota zawodu instruktora narciarstwa
śeby korzystać ze wszystkich dobrodziejstw, jakie daje uprawianie narciarstwa,
konieczne jest opanowanie podstawowych umiejętności. Nie jest to bowiem sport
15

Ch. Evans, Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005, s. 197-198, za: M. Morawski, op. cit.
M. Morawski, op. cit.
17
P. Drucker, Zarządzanie. Wyzwania XXI wieku, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2009.
16
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łatwy. Cechuje go znaczna złoŜoność techniczna oraz specyficzny układ ciała
odbiegający od codziennych doświadczeń lokomocyjnych i nienaturalne (dla
przeciętnego człowieka) formy koordynacji ruchowej18. Nauczanie i uczenie się
czynności ruchowych moŜe odbywać się w róŜnych warunkach. Sporty zimowe
są formą aktywności ruchowej realizowaną w specyficznym środowisku naturalnym. Dla początkujących pobyt w nowym, nieznanym środowisku moŜe być
źródłem stresu. Co za tym idzie, spada poziom koncentracji, pojawia się zjawisko
lęku, często patologicznego, a po zajęciach utrudniona jest relaksacja19.
NaleŜy w tym miejscu podkreślić ogromną rolę, jaka stoi przed nauczycielem narciarstwa, któremu w szczególny sposób powinno zaleŜeć na stworzeniu
warunków umoŜliwiających nauczanie wychodzące naprzeciw oczekiwaniom
oraz moŜliwościom ćwiczących.
Specjalista rekreacji fizycznej jako zawód w obrębie kultury fizycznej
pojawił się w Polsce w latach siedemdziesiątych XX w. Zawód ten wywodzi się
w prostej linii od nauczyciela wychowania fizycznego. Współczesny instruktor
organizuje i realizuje zajęcia z osobami w róŜnym wieku, o róŜnym poziomie
wykształcenia i róŜnym systemie wartości. Instruktor nie działa w sytuacjach
powtarzalnych. Często nie moŜe przewidzieć, przed jakim zadaniem postawi
instruktora uczestnik rekreacji, jaki problem da mu do rozwiązania. KaŜda
sytuacja wymaga więc otwarcia na nowość i innego sposobu postępowania20.
Uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej o specjalności narciarstwo zjazdowe wydawane są obecnie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na podstawie
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie
kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz
szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania21, ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej22 oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej23. Zdobycie uprawnień zawodowych jest moŜliwe po ukończeniu kursu
teoretycznego instruktora rekreacji ruchowej – części ogólnej oraz części specjalistycznej – kursu praktycznego oraz po pozytywnym zdaniu egzaminów.
Uzyskane uprawnienie nie ma ograniczeń czasowych.
18

J. Gracz, T. Sankowski, Psychologia aktywności sportowej, Wyd. AWF Poznań, Poznań 2007.
A. Ziemilski, Eliminowanie lęku a skuteczność uczenia się narciarstwa, „Kultura Fizyczna”
1977, nr 1.
20
E. Mucha-Szajek, Sylwetka współczesnego instruktora rekreacji w badaniach socjologicznych, „Roczniki Naukowe” z. 6, WyŜsza Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań
2004.
21
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu
ich uzyskiwania, Dz.U. nr 71, poz.738.
22
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 81, poz. 889
z późn. zm.
23
Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Dz.U. nr 63, poz. 394.
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Uprawnienia instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego moŜna
zdobywać po ukończeniu szkoły średniej, ukończeniu kursu teoretycznego
na państwowy stopień instruktora rekreacji ze specjalnością narciarstwo oraz
spełnieniu wymagań stowarzyszenia: posiadanie stopnia Pomocnika Instruktora
lub posiadanie I klasy sportowej (zawodnicy PZN). Kurs składa się z dwóch
części: pierwszj – techniczno-sportowej i drugiej – metodycznej. Po zaliczeniu
pierwszej części moŜna przystąpić do części drugiej. Stopień podlega weryfikacji w okresach nie dłuŜszych niŜ 3 lata.
Rola instruktora jest rolą szczególną – zarówno pod względem edukacyjnym,
jak i społecznym. Specyfika uprawiania narciarstwa wiąŜe się najczęściej ze zmianą
miejsca pobytu, podejmowaniem tej aktywności dobrowolnie, w czasie wolnym
i sporymi nakładami finansowymi. Dlatego uczący się mają najczęściej określone konkretne cele i oczekiwania wobec instruktora. Oczekują dobrych relacji
oraz satysfakcjonujących efektów nauczania. Te oczekiwania w duŜej mierze
określają sposób postępowania instruktora.
Przez metodykę nauczania narciarstwa określa się sposób pracy nauczyciela
z uczniami, który umoŜliwia uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością
stosowania jej w praktyce, jak równieŜ rozwijanie zdolności i zainteresowań
umysłowych i ruchowych24. Instruktor – nauczyciel powinien być doskonale
przygotowany do prowadzenia szkolenia. Istotna jest jego umiejętność nawiązania
kontaktu z grupą, odpowiedni opis ruchu i pokaz. Musi on umiejętnie dobrać
ćwiczenia oraz warunki, w jakich są one realizowane, do indywidualnych cech
ćwiczącego tak, by jak najpełniej stworzyć u niego wyobraŜenie ruchu. Nauczyciel ma wpływ na kształtowanie wyobraŜenia motorycznego, więc moŜe proces
nauczania przyśpieszać lub opóźniać25.
Instruktor powinien być dla uczących się wzorem do naśladowania, nie tylko
w zakresie narciarstwa. Jego wady i zalety mogą stać się bodźcem do pozytywnego lub negatywnego ustosunkowania się osoby uczącej się do aktywnego
uczestnictwa w róŜnych ćwiczeniach fizycznych26. Instruktor powinien zatem
dbać o wysoki poziom kultury osobistej i umiejętność współpracy i współdziałania z ludźmi. Jego profesjonalizm obejmuje znajomość metod i środków
dydaktycznych, sposobów organizowania pracy oraz zdolności i sposobów komunikowania się z osobami uczestniczącymi w zajęciach27.
W opinii uczniów instruktor rekreacji ruchowej powinien być człowiekiem
uprzejmym, zawsze wesołym i uśmiechniętym, i wyrozumiałym, powinien być
24

Program Nauczania Narciarstwa Zjazdowego, Wyd. SITN PZN, Kraków 2009.
H. Guła-Kubiszewska, WyobraŜenia motoryczne a sprawność uczenia się pływania stylem
klasycznym dzieci dziewięcioletnich, „Kultura Fizyczna” 1993, nr 7-8.; Program Nauczania Narciarstwa Zjazdowego, Wyd. SITN PZN, Kraków 2009.
26
W. Siwiński, Adaptacja do zawodu animatora rekreacji i turystyki. Studium empiryczne
Monografie nr 349, AWF, Poznań 2002.
27
J. Nowocień, Kompetencje komunikacyjne polskich i niemieckich instruktorów rekreacji
ruchowej w ich autoocenie, „Kultura Fizyczna” 2008, nr 1-2.
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w kaŜdej sytuacji przede wszystkim człowiekiem. Rekreanci oczekują, aby
instruktor był dobry, sprawiedliwy, miły, chętny do pomocy podczas ćwiczeń
fizycznych. Badania potwierdzają, Ŝe chcieliby, aby instruktor rekreacji ruchowej
był ich najlepszym przyjacielem. WyraŜać się to powinno budową wzajemnego
zaufania i wzajemnej sympatii oraz umiejętnością zachęcania do ćwiczeń fizycznych i zainteresowania róŜnymi formami rekreacji ruchowej. Do negatywnych
cech instruktora rekreacji ruchowej badani zaliczyli m.in.: niesprawiedliwe ocenianie za wykonanie ćwiczeń, niejednakowe traktowanie uczących się, złośliwość
i krzyczenie na zajęciach28.
Siwiński przedstawia koncepcję wzorca instruktora, który
1) sprawnie realizuje zadania wychowawcze do rekreacji;
2) trafnie dostrzega moŜliwości wychowawcze i podejmujące odpowiednie
inicjatywy w zakresie organizowania róŜnych form organizacyjnych;
3) w swych działaniach wychowawczych i praktycznych uzyskuje w wysokim
stopniu poŜądane wyniki29.
Przedstawia on równieŜ grupy predyspozycji, jakie powinien posiadać instruktor rekreacji. Wymienia predyspozycje:
– organizatorskie,
– kierownicze,
– partnerskie,
– przewodnika i doradcy,
– przywódcze,
– predyspozycje do współpracy.
Natomiast Wiza wyróŜnia predyspozycje:
1) osobiste, na które składają się: umiejętność przetwarzania i korzystania
z informacji, umiejętność kontrolowania własnych procesów poznawczych
i emocjonalnych oraz umiejętności związanych z radzeniem sobie w trudnych
sytuacjach;
2) interpersonalne, czyli umiejętności nawiązywania i kontaktów z innymi,
umiejętność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, umiejętność współdziałania
w róŜnych grupach oraz umiejętność organizowania pracy w grupie, negocjowania i mediowania;
3) organizacyjne, które obejmują umiejętność budowania i podtrzymywania
klimatu grupy, umiejętność tworzenia i wspierania celów i norm grupowych30.
28

W. Siwiński, Instruktor rekreacji ruchowej w oczach rekreantów, „Roczniki Naukowe
AWF w Poznaniu”, AWF Poznań, z. 51, 2002.
29
W. Siwiński, Pedagogika kultury fizycznej w zarysie, Wyd. AWF Poznań, Poznań 2000, s. 81.
30
A. Wiza, Kompetencje instruktora rekreacji potrzebne do pracy grupowej, w: Interdyscyplinarne zagadnienia aktywności rekreacyjnej, sportowej i turystycznej końca XX wieku, red. I. Kiełbasiewicz-Drozdowska, M. Marcinkowski W. Siwiński, Wyd. Polskie Stowarzyszenie Animatorów Rekr. i Turyst., Poznań 2000, s. 168.

Zarządzanie strategiczne na przykładzie szkoły narciarskiej

255

3.2. Podstawy formalnoprawne prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie nauczania sportów zimowych
Aby prowadzić szkołę narciarską naleŜy z punktu widzenia prawa załoŜyć
działalność gospodarczą. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Poszczególne etapy rejestracji są takie same, jak dla innych przedsiębiorstw
usługowych.
JeŜeli jednak zaleŜy nam na prowadzeniu szkolenia na najwyŜszym poziomie
oraz na organizacji kursów na stopnie instruktorskie, to naleŜy wystąpić o licencję
do Stowarzyszenia Instruktorów i trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego i wnieść opłatę.
Regulamin Licencjonowanej Szkoły Narciarskiej31:
1. Licencjonowana szkoła narciarska jest samodzielnym podmiotem gospodarczym lub stowarzyszeniem zajmującym się nauczaniem narciarstwa.
2. Szkoła składająca wniosek o licencję lub patronat musi przedstawić kopię
zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, oraz podać nadane jej
numery NIP i REGON.
3. Licencja lub patronat jest nadawany w imieniu Polskiego Związku Narciarskiego przez SITN. Licencja lub patronat moŜe być zawieszona lub cofnięta
po stwierdzeniu nieprawidłowości, t.j. niezgodności z ustaleniami zawartymi
w regulaminach.
4. Licencja lub patronat jest nadawana odpłatnie na sezon narciarski przez
Zarząd SITN na podstawie wniosku szkoły narciarskiej zaopiniowanego przez
KLSN (Komisję Licencjonowanych Szkół Narciarskich).
5. Licencja lub patronat potwierdza posiadanie odpowiednich warunków
do szkolenia narciarskiego zapewniającego prawidłowy poziom szkolenia.
6. Prawo do merytorycznej kontroli działalności szkoły narciarskiej mają
osoby wyznaczone przez Zarząd SITN oraz członkowie KLSN.
SITN PZN ustalił równieŜ obowiązki szkoły narciarskiej z licencją SITN PZN:
1. Za merytoryczną całość jakości szkolenia prowadzonego przez daną
szkołę odpowiedzialny jest kierownik wyszkolenia szkoły. Sposób jego pracy
(np. miejsce zamieszkania, dyspozycyjność) musi gwarantować realizację zadań
szkoleniowych w danym sezonie narciarskim.
2. Kierownik wyszkolenia jest odpowiedzialny wobec SITN za przestrzeganie
obowiązujących ustaleń, zapisów, regulaminów.
3. Szkoła narciarska zobowiązana jest do zapewnienia odpowiedniej bazy
terenowej i zaplecza techniczno-sprzętowego.
31
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4. Szkoła ma obowiązek zatrudniania instruktorów wyłącznie z waŜnymi
uprawnieniami.
5. Szkoła ma obowiązek dokształcania zatrudnionych instruktorów.
6. Kierownik wyszkolenia ma obowiązek kontroli instruktorów zatrudnianych w danej szkole.
7. Kierownik wyszkolenia ma obowiązek wydawania opinii i wystawiania
zaświadczeń z tytułu odbytej w szkole praktyki.
8. Szkoła narciarska jest zobowiązana do opracowywania i przesyłania
do BIURA SITN sprawozdań z działalności za sezon, w którym posiadała licencję, w terminie do 31 maja.
Szkoły narciarskie mogą występować o nadanie dwóch rodzajów licencji:
1. Licencja A – uprawnia szkołę do prowadzenia szkolenia podstawowego.
2. Licencja A+B – uprawnia szkołę do prowadzenia szkolenia podstawowego
oraz do organizacji i prowadzenia kursów na stopnie instruktorskie PZN.
3.3. Zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce
Przypadek I
Szkoła powstała w sezonie zimowym 1996/97. Posiada bazę w popularnej
miejscowości narciarskiej w Górach Orlickich. Kadrę stanowią studenci
i absolwenci specjalizacji instruktorskich oraz nauczyciele akademiccy AWF.
Zatrudnia około 20 instruktorów, wielu z nich współpracuje z nią od jej początku. Szkoła moŜe pochwalić się duŜym doświadczeniem w nauczaniu jazdy
na nartach dzieci. Chętnie uczą się tu równieŜ dorośli. Ponadto instruktorzy
posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w nauczaniu narciarstwa osób
niepełnosprawnych. Prowadzone zajęcia odbywają się zgodnie z aktualnymi
tendencjami nauczania narciarstwa, zawsze w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Szkoła posiada licencję A+B. W sezonie szkoli około 800 osób. W kursach
kadrowych bierze udział około 20 osób rocznie.
Rozmowa z kierownikiem szkoły:
Co stanowi przewagę strategiczną szkoły? Zdecydowanie kapitał ludzki. Nasi
pracownicy są bardzo dobrze przygotowani do zajęć pod względem merytorycznym, są osobami otwartymi, o wysokiej kulturze osobistej. Istotnym czynnikiem
jest równieŜ lojalność pracowników, większość instruktorów pracuje juŜ kilka lat.
Co jest najwaŜniejsze w zarządzaniu szkołą narciarską? W zarządzaniu szkołą
narciarską najwaŜniejsze jest określenie wizji i misji firmy, na początku jej działalności. Następnie dobór odpowiednich osób, które będą przekonane o wizji, będą
utoŜsamiały się z firmą. Cechą istotną jest równieŜ posiadanie stałej bazy w górach,
która daje moŜliwości prowadzenia działalności odpowiadającej wizji. WaŜna jest
takŜe lojalność pracowników, gdyŜ moŜliwość zatrudniania stałej kadry, a więc
brak rotacji wśród instruktorów umoŜliwia osiąganie celów przedsiębiorstwa oraz
tworzenie pozytywnego klimatu wśród pracowników.
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Jakie są poŜądane cechy pracownika – instruktora? Kluczowym elementem
są umiejętności narciarskie i wiedza. DuŜe znaczenie ma chęć dalszego rozwoju,
doświadczenie, kultura osobista, rzetelność, dyspozycyjność, kreatywność i chęć
do kaŜdego rodzaju pracy.
Jakie dodatkowe kompetencje powinien posiadać instruktor prowadzący zajęcia
z dziećmi? Instruktora powinny charakteryzować teŜ: łatwość nawiązywania
kontaktu z dziećmi, empatia, pogoda ducha, umiejętność stworzenia poczucia
bezpieczeństwa, a takŜe pomysłowość.
Jakie dodatkowe kompetencje powinien posiadać instruktor prowadzący kurs
kadrowy? Przy prowadzeniu kursu na stopnie PZN niezbędne jest posiadanie
szerokiej wiedzy z zakresu narciarstwa, jak równieŜ dydaktyki, fizjologii czy
psychologii. Instruktor powinien być osobą empatyczną, stosującą atrakcyjne,
często niestandardowe metody prowadzenia zajęć. Powinien posiadać umiejętności oddziaływania na wiele zmysłów, wiedzieć jak kierować uwagą ucznia,
umiejętność mobilizacji do działania pomimo niekorzystnych czynników, jak
na przykład lęk.
W jaki sposób szkoła prowadzi dobór pracowników? Szkoła ogłasza przez
PZN informacje o naborze, następnie prowadzona jest rozmowa kwalifikacyjna,
która ma na celu osiągnięcie porozumienie stron. Jako kierownik szkoły, równieŜ
sama docieram instruktorów, którzy posiadają szczególne umiejętności i proponuję im pracę.
Podsumowując przeprowadzoną rozmowę, moŜna stwierdzić, Ŝe kierownik
szkoły podkreśla szczególnie lojalność pracowników. Powadzenie szkoły narciarskiej wiąŜe się z sezonową działalnością i dlatego pozyskiwanie i utrzymywanie
pracowników nie jest zadaniem łatwym. Klienci szkoły często przyjeŜdŜają
co sezon, dlatego równieŜ im zaleŜy na współpracy z tymi samymi instruktorami.
Wydaje się, Ŝe szkoła narciarska ma jasno określoną wizję działalności i pracownicy się z tą wizją utoŜsamiają.
Przypadek II
Szkoła istnieje od 1996 r. i od początku prowadzi kursy doskonalenia jazdy
na snowboardzie. W 2003 r. rozszerzyła swoją działalność o kitesurfing i narciarstwo. Zatrudnia 3 instruktorów narciarstwa i 15 instruktorów snowboardu.
Szkoła prowadzi szkolenia na kaŜdym poziomie zaawansowania, nadaje stopnie
w zakresie snowboardu i kitesurfingu, nie posiada licencji PZN. Szkoła zorganizowała ponad 70 obozów zimowych (na terenie Polski i za granicą: Austria,
Włochy itp.) i letnich. Przeszkolonych zostało ogółem ponad 3500 osób. Przedsiębiorstwo zajmuje się równieŜ organizacją zawodów, pokazów, projektowaniem
i zarządzaniem snowparkami, współpracą z TV, radio i czasopismami w zakresie
popularyzowania tych wspaniałych sportów. Instruktorzy to pracownicy, absolwenci i studenci AWF Wrocław i Poznań. Szkoła posiada biuro we Wrocławiu
i szkołę stacjonarną w popularnej miejscowości narciarskiej w województwie
dolnośląskim.
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Rozmowa z kierownikiem szkoły:
Co stanowi przewagę strategiczną szkoły? Kadra! Wszyscy pracownicy
posiadają waŜne uprawnienia i doświadczenie w szkoleniu. Szkołą znana jest
w wysokiej jakości prowadzonych zajęć, ma wypracowaną na rynku markę szkoły
profesjonalnej. Misja szkoły to: Jesteśmy nauczycielami i naszym zadaniem jest
stworzenie takich warunków, w których nasi uczniowie będą się uczyli bezpiecznie,
w najbardziej dopasowany do kaŜdego z nich sposób, w optymalnym tempie
i co nie mniej waŜne – z największym moŜliwym fun-em!
Co jest najwaŜniejsze w zarządzaniu szkołą narciarską? Zarządzając szkołą
sportów zimowych, naleŜy patrzeć z roŜnych punktów widzenia, wszelkie planowanie powinno mieć szeroki zakres i być długoterminowe. Niezwykle waŜne
jest szybkie dostosowywanie oferty do potrzeb klientów i utrzymywanie stale
wysokiego poziomu pracy.
Jakie są poŜądane cechy pracownika – instruktora? Wiedza metodyczna
i umiejętności w zakresie narciarstwa. Istotne jest, by instruktor utoŜsamiał się
ze szkołą, a więc był wizytówką firmy. Świadczyć ma o tym jego ogólna prezencja,
zachowanie – nie tylko podczas zajęć na stoku, obowiązkowość. WaŜne jest
równieŜ, by w swoją pracę wkładał serce.
Jakie dodatkowe kompetencje powinien posiadać instruktor prowadzący zajęcia
z dziećmi? Umiejętność nawiązania kontaktu z dziećmi, cierpliwość, bezpieczeństwo prowadzenia zajęć.
Jakie dodatkowe kompetencje powinien posiadać instruktor prowadzący kurs
kadrowy? Odpowiednie przygotowanie – wiedza praktyczna i teoretyczna. Powinien posiadać doświadczenie, oraz wciąŜ poszukiwać nowych rozwiązań, być
osobą kreatywną.
W jaki sposób szkoła prowadzi dobór pracowników? Zapraszamy instruktorów na tzw. okres próbny, który ma celu przetestowanie pracownika i równieŜ
sprawdzenie, czy jemu odpowiadają warunki pracy. Szkole bardzo zaleŜy
na utrzymaniu kluczowych pracowników, więc duŜo inwestuje w instruktorów –
wysyła ich na dodatkowe szkolenia, dostarcza odzieŜ i sprzęt, organizuje wyjazdy
dla pracowników, gdzie mogą zarówno pojeździć dla siebie, jak i nauczyć się
czegoś nowego.
Podsumowując przeprowadzoną rozmowę, moŜna stwierdzić, Ŝe jest to przedsiębiorstwo o ustalonej, wysokiej pozycji na rynku, co świadczy o wysokiej
jakości szkolenia i lojalności klientów. Kierownik szkoły podkreśla równieŜ
znaczenie w zarządzaniu pracownikami szkoleń i rozwoju pracowników.
Przypadek III
Szkoła istnieje od 1997 r. Obecnie zatrudnia około 20 instruktorów. W latach
poprzednich była jedną z wielu szkół świadczących swoje usługi na danym
terenie, obecnie jest jedyną. Wcześniej szkoliła średnio około 750 rocznie, obecnie
liczbę przeszkolonych osób w tym roku szacuje się na około 3000. Szkoła posiada
licencje SITN A+B, prowadzi szkolenie z narciarstwa i snowboardu. Prowadzi
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szkolenia indywidualne i grupowe z zakresu podstawowego i kursy kadrowe.
Posiada swoją bazę w popularnej miejscowości narciarskiej w województwie
dolnośląskim.
Rozmowa z kierownikiem szkoły:
Co stanowi przewagę strategiczną szkoły? Profesjonalizm – w zakresie
doboru kadry i jakości zarządzania i świadczonych usług.
Co jest najwaŜniejsze w zarządzaniu szkołą narciarską? Kluczowe znaczenie
ma selekcja pracowników. Kierując szkołą narciarską, naleŜy wciąŜ słuchać
swoich klientów – identyfikować ich na oczekiwania i potrzeby – i spełniać je.
Jakie są poŜądane cechy pracownika – instruktora? Umiejętności praktyczne
– narciarskie, snowboardowe, a takŜe cechy charakteru: otwartość, punktualność,
obowiązkowość, kreatywność.
Jakie dodatkowe kompetencje powinien posiadać instruktor prowadzący zajęcia
z dziećmi? Pogodne usposobienie, wesołość, umiejętność łatwego nawiązywania
kontaktu. DuŜe znaczenie ma równieŜ płeć – zdecydowanie przewagę mają kobiety.
Jakie dodatkowe kompetencje powinien posiadać instruktor prowadzący kurs
kadrowy? NajwaŜniejsze są umiejętności praktyczne i teoretyczne, zdecydowanie mniej istotne są tu takie cechy, jak otwartość czy pogodne usposobienie.
W jaki sposób szkoła prowadzi dobór pracowników? Przeprowadzana jest
szczegółowa rozmowa kwalifikacyjna.
Podsumowując przeprowadzoną rozmowę, moŜna stwierdzić, Ŝe równieŜ
w tym przypadku kierownik szkoły wskazuje na kluczowe znaczenie zarządzania
pracownikami. Podkreśla równieŜ niezwykle istotny proces selekcji pracowników,
w celu identyfikacji ich kompetencji. Jako jedyny wskazał równieŜ na płeć pracownika – kobiety, jako zaletę w prowadzeniu nauczania dzieci. Szkoła stawia
na wysoką jakość oferowanych usług.

4. Podsumowanie
4.1. Wnioski i przemyślenia na przykładzie przypadku I, II i III
W XXI w. funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach dynamicznych
przeobraŜeń otoczenia wymaga stosowania coraz lepszych metod zarządzania.
Zwraca na to uwagę Thurow pisząc, Ŝe „w XXI w. kluczowymi składnikami
strategicznymi będą potencjał intelektualny, wyobraźnia, inwencja i organizacja
nowych technologii”32. Dlatego, przedsiębiorstwa działające we współczesnej
gospodarce powinny wciąŜ rozwijać swoje umiejętności i pozyskiwać nowe
32

L.C. Thurow, Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra,
Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 362.
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kompetencje, by sprostać pojawiającym się wyzwaniom33. Aby stworzyć warunki
dla osiągania sukcesu i przewagi konkurencyjnej w obecnych czasach, przedsiębiorstwo powinno skupić swoje działania na zarządzaniu pracownikami wiedzy.
Obecnie to wiedza jest kapitałem, który generuje korzyści ekonomiczne. Wiedza
umoŜliwia kreatywność, rozwija wyobraźnie, ułatwia unikanie popełniania błędów,
pomaga kreować i zarządzać przedsiębiorstwem w stale zmieniającym się otoczeniu. To ona wraz z umiejętnościami i doświadczeniem tworzą szanse na sukces
w warunkach niepewności. Wiedza powinna być swoistym kluczem do zmian,
podejmowania wyborów.
Literatura przedmiotu najczęściej identyfikuje następujące procesy składające
się na zarządzanie wiedzą: lokalizowanie, pozyskiwanie, rozwijanie, dzielenie
się i upowszechnianie, wykorzystywanie i zachowywanie. Ilustruje to rysunek.

Rys. Elementy zarządzania wiedzą
Ź r ó d ł o: G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2002, s. 46.

Typ pracownika, określany jako pracownik wiedzy, w przedsiębiorstwie
oferującym usługi nauczania narciarstwa powinien mieć cechy szczególne.
Oprócz typowych, „klasycznych” cech tego typu pracownika, powinien być
osobą niezwykle sprawną fizycznie i mieć wiedzę i umiejętności praktyczne
z zakresu sportów zimowych. Wszyscy badani kierownicy szkół narciarskich
zwracali uwagę, Ŝe przewagę strategiczną ich przedsiębiorstwa powinna stanowić kadra. Zdają sobie oni sprawę, Ŝe właśnie pozyskanie i utrzymanie kluczowych pracowników jest najwaŜniejszą wartością ich firmy. Zwracają równieŜ
uwagę, Ŝe podstawą podejmowania działań jest trafna antycypacja przyszłości
i wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów.
33

P.C. Kotler, D.C. Jain, S. Maesincee, Marketing nie stoi w miejscu, Agencja Wydawnicza
„Placet”, Warszawa 2002, s. 10.

Zarządzanie strategiczne na przykładzie szkoły narciarskiej

261

4.2. Dyskusja, propozycje zmian, wnioski własne
Działanie wielu przedsiębiorstw opiera się na pracownikach wiedzy. Pracownicy wiedzy to m.in. menedŜerowie i informatycy, którzy tworzą i unowocześniają oferowane przez przedsiębiorstwo produkty i usługi. Od ich efektywności
i zaangaŜowania często zaleŜy sukces organizacji. Od jakości pracowników zaleŜy
jakość przedsiębiorstwa. Niezwykle istotną rolę odgrywa więc rozwój pracowników, czyli proces pomnaŜania ich wiedzy i umiejętności oraz utrzymywanie ich
wysokiej motywacji. Inwestycja w pracownika i jego wiedzę, która moŜe być
uŜyteczna dla firmy powinna być znaczącą pozycją w wydatkach przedsiębiorstwa.
Wiedza i kapitał intelektualny stanowią podstawę sukcesu równieŜ organizacji oferującej usługi w zakresie nauczania sportów zimowych. Nowoczesna
szkoła narciarska powinna posiadać kompleksową ofertę i stale dostosowywać ją
do zapotrzebowania na róŜnego typu szkolenia narciarskie – kaŜde szkolenie
powinno być traktowane indywidualnie i być dostosowane do potrzeb i moŜliwości ucznia. Niezwykle istotny jest bezpośredni kontakt z klientem, podczas
którego moŜliwa jest analiza jego oczekiwania i poszukiwanie rozwiązania, często
niekonwencjonalnego. Ale przedsiębiorstwo powinno skupiać się nie tylko
na prowadzeniu szkolenia narciarskiego – musi dbać takŜe o wysoką jakość
świadczonych usług i przede wszystkim troszczyć się o bezpieczeństwo
wszystkich miłośników białego szaleństwa – a więc informować o zagroŜeniach
związanym z uprawianiem sportów zimowych, ich zapobieganiu i moŜliwościach
eliminowania ryzyka. Rewolucja, jaka dokonała się kilka lat temu w narciarstwie,
pojawienie się nart nowego typu, a wraz z nimi zupełnie nowej techniki jazdy
spowodowało, Ŝe z roku na rok coraz więcej osób pragnie nauczyć się narciarstwa. Dlatego kluczowym elementem dla organizacji działającej w obszarze
turystyki i rekreacji jest zarządzenie pracownikami.
Powstaje jednak pytanie, jak znaleźć najlepszych pracowników i nakłonić
ich, aby dzielili się swoją wiedzą? Niewątpliwie istotną rolę odgrywa tu zaufanie
pracowników do pracodawcy, jak równieŜ do innych pracowników wiedzy.
Budowanie relacji opartych na zaufaniu jest niezbędne we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem34.
Brak zaufania lub jego naruszenie uniemoŜliwia często dalszą współpracę.
Obecnie coraz częściej słychać o procesach sądowych byłych pracowników wiedzy
z pracodawcami, w których ci pierwsi dochodzą swoich praw wynikających
z wykonania zadań (zaproponowanych i wdroŜonych rozwiązań), z tytułu których
powinni byli uczestniczyć w zyskach firmy.
Zadowolenie pracowników wiąŜe się bezpośrednio z efektami ich pracy.
Powinni być więc traktowani jako klienci wewnętrzni, a ich potrzeby zaspokajane.
Nie jest to proste, gdyŜ często pracodawca nie jest w stanie zapewnić gwarancji
34
W. Grudzewski i in., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska,
Kraków 2009.
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pracy (zaleŜy to od liczby klientów) i nie ma wpływu na warunki atmosferyczne.
Dlatego często interesy pracodawcy i pracownika bywają sprzeczne.
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem oferującym usługi nauczania
w zakresie sportów zimowych nie jest zadaniem łatwym. Ale tylko ono, prowadzone w sposób właściwy, moŜe stanowić o sukcesie organizacji. Specyfika działalności tego typu przedsiębiorstwa stawia przed zarządzającym liczne wyzwania.
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Organizacja i logistyka transportu koni
w systemie logistycznym zawodów jeździeckich

Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane obszary systemu zawodów jeździeckich, które dla właściwego funkcjonowania potrzebują wsparcia logistycznego, m.in.
w obszarze transportu koni. Proces transportu zwierząt wymaga znajomości uwarunkowań technicznych, formalnoprawnych, ale takŜe psychofizycznych. By przedsięwzięcie
sportowe mogło spełnić swoje funkcje, muszą być wzięte pod uwagę uwarunkowania
organizacyjno-logistyczne, w tym transportowe.
Słowa kluczowe: logistyka, zawody jeździeckie, transport koni, sport

1. Wstęp
Przemysł jeździecki, w tym sporty jeździeckie, to waŜna część systemów
gospodarczych wielu państw1, stanowiąca waŜną gałąź gospodarki, która tworzy
moŜliwości rozwoju nie tylko wielkich, ale teŜ małych i średnich podmiotów
gospodarczych. RównieŜ w Polsce jeździectwo, a w jego ramach zawody jeździeckie, zyskują na popularności i prestiŜu. Artykuł ten powstał w ramach badań
1

Wielka Brytania, Francja, USA, Japonia, Australia, Irlandia, Kanada.
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autora dotyczących organizacji i logistyki przemysłu końskiego na świecie. Jego
celem jest opisanie, w jaki sposób transport koni powiązany jest z systemem
organizacyjnym i logistycznym zawodów jeździeckich oraz z czego wynikają
ich wzajemne uwarunkowania.
Analiza systemów logistycznych w róŜnych wymiarach, stanowi jeden
z waŜniejszych czynników sukcesu rynkowego. Mimo Ŝe do dnia dzisiejszego
logistyka nie doczekała się jednej, powszechnie obowiązującej definicji, wśród
najczęściej uŜywanych określeń spotkać się moŜna ze sformułowaniem, iŜ logistyka to pokonywanie barier przestrzenno-czasowych, lub teŜ procesy zarządzania
całym łańcuchem dostaw2. Przy czym łańcuch dostaw stanowi ogół działalności
związanych z przepływem produktów i usług – od jego oryginalnego źródła,
przez wszelkie formy pośrednie a poziomem i strukturą związanych z tym
kosztów. Logistyka jest teŜ definiowana jako zintegrowany system kształtowania i kontroli procesów fizycznego przepływu towarów oraz ich informacyjnych
uwarunkowań, zmierzających do osiągnięcia moŜliwie najkorzystniejszych relacji
między poziomem świadczonych usług3. NiezaleŜnie od ujęcia definicyjnego,
w logistyce chodzi o to, by właściwy produkt (takŜe usługa), we właściwej ilości
i stanie oraz jakości, znalazł się we właściwym miejscu i czasie, w którym
pojawi się klient i będzie chciał go nabyć, płacąc za niego odpowiednią cenę.
Produkt ten musi zostać klientowi zaoferowany w odpowiedni sposób, którego
efektem będzie zawarcie i zrealizowanie transakcji oraz odczucie satysfakcji.
Współczesna logistyka odnosi się nie tylko do procesów produkcji dóbr
fizycznych. Analizy logistyczne coraz częściej dotyczą systemów usługowych
i właściwego nimi zarządzania. NiezaleŜnie od róŜnic pomiędzy dobrami a usługami, zarządzanie logistyczne sprowadza się do tego, by dokonać takiego wyboru
strategii i metod działań, aby zapewnić optymalną realizację potrzeb klienta.
Dlatego teŜ zarządzanie logistyczne usługami określane jest jako „proces planowania i wykonania usługi, z uwzględnieniem analiz potrzeb, moŜliwości i sposobu
świadczenia usług w całym łańcuchu, od producenta usług aŜ do ich konsumenta”4.
Ze względu na swoją specyfikę, usługi jako produkt logistyczny posiadają bardziej
złoŜona strukturę wewnętrzną niŜ towary5. Szczególne znaczenie ma tu moŜliwość zwiększania lub zmniejszania zakresu usługi w trakcie jej świadczenia.
Jest to jedna z przyczyn, dla której analiza przedsięwzięć, których celem jest
generowanie systemu usług, znajduje mniej liczne odzwierciedlenie w literaturze
przedmiotu. Wśród współczesnych przedsięwzięć, stanowiących wyzwania
nie tylko gospodarcze, szczególną rolę odgrywają imprezy sportowe6.
2

E. Gołembska, Kompendium wiedzy o logistyce, WN PWN, Warszawa-Poznań 1999, s. 18.
L. Grabarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE,
Warszawa 2000, s. 436-437.
4
E. Gołembska, op. cit., s. 231.
5
E. Gołembska, Logistyka w gospodarce światowej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 27-40.
6
Najlepszym współczesnym przykładem, obserwowanym w polskiej rzeczywistości, są przygotowania do EURO 2012.
3
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2. Sport jako element systemu gospodarczego
Sport jest sektorem dynamicznym i wciąŜ zyskującym na znaczeniu, który
moŜe przyczynić się do realizacji celów lizbońskich Unii Europejskie, przyspieszenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, a jego wpływ na makroekonomię jest niedoceniany. MoŜe on słuŜyć za narzędzie rozwoju lokalnego
i regionalnego, gospodarczej regeneracji miast lub rozwoju terenów wiejskich.
Sport oddziałuje synergicznie z turystyką i moŜe pobudzać podnoszenie standardu infrastruktury oraz pojawianie się nowych partnerstw finansujących sport
i obiekty rekreacyjne7. Badanie przedstawione podczas prezydencji austriackiej
w 2006 r. sugeruje, Ŝe sport w szerszym znaczeniu wytworzył w 2004 r. wartość
dodaną wysokości 407 mld euro, czyli 3,7% PKB Unii i miejsca pracy dla 15 mln
osób, czyli dla 5,4% siły roboczej8. Szczególną rolę w realizacji wyzwań stojących przed sportem, jako sektorem gospodarki światowej, odgrywa logistyka
traktowana jako: systemy planowania, zarządzania i sterowania zintegrowanymi
przepływami dóbr i usług, kapitałów, informacji (w tym takŜe idei), od źródeł ich
powstania do ogniw końcowych, pozwalające na ich koordynację na wybranym
poziomie integracji podmiotów, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
tychŜe podmiotów, w ramach określonej przestrzeni gospodarczej9. Dzięki niej
przeprowadzenie zawodów zarówno duŜych (Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa
Świata), jak i małych (lokalnych, regionalnych) jest moŜliwe, z uwzględnieniem
wpisania się w system sportu globalnego. NiezaleŜnie od poziomu umiędzynarodowienia organizacja zawodów sportowych stanowi ogromne wyzwanie logistyczne i administracyjne (nie zapominając o czysto sportowym wymiarze).
Właściwe przygotowanie obiektu (infrastruktury, obsługi: ekip zawodników,
sędziów, mediów, widzów), spełnienie warunków administracyjnych, technicznych (bezpieczeństwa), społecznych, ekologicznych, sportowych, widowiskowych, a współcześnie takŜe ekonomicznych są podstawą osiągnięcia sukcesu
organizacyjnego. Konieczność zmierzenia się nie tylko z wymogami obowiązującymi na danym obszarze, ale takŜe standardami międzynarodowymi przyczynia
się do znacznego skomplikowania zadań dla organizatorów tego typu przedsięwzięć. I choć obecnie znaczenie granic maleje, zmniejszają się utrudnienia
proceduralne, a postęp w technice transportowej przyczynia się do zwiększenia
bezpieczeństwa i skrócenia czasu podróŜy, to nadal problemy transportowe,
zwłaszcza w kontekście wymogów rozgrywania poszczególnych dyscyplin sportowych, są istotnym elementem współzawodnictwa. Niejednokrotnie o wyniku
7

Komisja Wspólnot Europejskich, Biała Księga na temat sportu, Bruksela 11.07.2007,
COM(2007)391 wersja ostateczna.
8
D. Dimitrov, C. Helmenstein, A. Kleissner, B. Moser, J. Schindler, Die makroökonomischen
Effekte des Sports in Europa, Studie im Auftrag des Bundeskanzleramts, Sektion Sport, Wien 2006.
9
M. Wincewicz, Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym, Wrocław
2000, s. 8-12.
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rywalizacji sportowej (szczególne gdy szanse i poziom przeciwników są wyrównane) decyduje lepsze dobranie środka transportu i właściwe zaplanowanie
terminu oraz czasu podróŜy. Przykładem moŜe być mecz Intermediolan vs. FC
Barcelona (3:1) o wejście do finału Piłkarskiej Ligi Mistrzów (20 kwietnia 2010 r.).
Ze względu na warunki atmosferyczne (pył wulkaniczny) niemoŜliwe okazało
się wykorzystanie przez Hiszpanów transportu lotniczego, w efekcie piłkarze FC
Barcelona spędzili praktyczne dwie doby w autokarze, przybywając na miejsce
przed samym meczem. Niewątpliwie zmęczenie podróŜą i jej warunkami wpłynęło na psychikę oraz kondycję fizyczną zawodników, a tym samym na wynik
końcowy.
NiezaleŜnie od rozmiarów i kategorii zawody sportowe wymagają stworzenia
odpowiedniej infrastruktury, przygotowania odpowiednich zapasów, koordynowania strumieni osobowych, fizycznych, informacyjnych i finansowych. Konieczna
jest odpowiednia synchronizacja czasowa i przestrzenna. Przedsięwzięcia te
generują koszty, a ich organizacja i rozgrywanie wymagają sprawnego systemu
decyzyjnego. Dokonując zestawienia z komponentami procesów logistycznych,
zawody sportowe mogą i powinny być elementem analizy logistycznej. Nabiera to
szczególnego znaczenia w kontekście realizacji duŜych przedsięwzięć sportowych,
takich jak Mistrzostwa, Puchar Świata czy Olimpiada. Tego typu wydarzenia
juŜ dawno przestały być zjawiskami tylko sportowymi. Obecnie stanowią takŜe
ogromne przedsięwzięcia gospodarcze, społeczne i polityczne.

3. Zawody jeździeckie
Wśród sportów olimpijskich tylko jeździectwo pozwala na sprawdzenie
umiejętności współpracy człowieka ze zwierzętami. Startujące pary, jeździec
i koń, klasyfikowane są według osiąganych wyników bez względu na płeć zarówno zawodnika, jak i zwierzęcia10. Jest to więc obszar sportu w pełni realizujący zasadę równouprawnienia i integracji społecznej. Sporty jeździeckie to nie
tylko dyscypliny olimpijskie (ujeŜdŜenie, skoki, WKWK), ale takŜe: powoŜenie,
(podczas olimpiad w staroŜytnej Grecji wyścigi zaprzęgów naleŜały do najatrakcyjniejszych punktów programu11), woltyŜerka, rajdy, reining, parajeździectwo.
Na podstawie danych ekonomicznych oraz liczby przedsięwzięć organizacyjnych
sport jeździecki wraz z wyścigami konnymi stanowią drugą co do wartości
na świecie dyscyplinę sportu po szeroko rozumianym futbolu12. Współczesne
10

Ewentualne bariery wiekowe dla koni dotyczą wyeliminowania ze startów koni zbyt młodych,
a tym samym, ze względu na dobro zwierzęcia uniknięcia poddania go zbyt trudnemu, względem
jego wieku, treningowi.
11
D. Nowicka, Z dziejów powoŜenia www.pzj.pl/modules/mastop_publish/?tac=36 (15.05.2010).
12
Annual Report, The Economics of Racing, International Federation of Horseracing Authorities, Federation Internationale des Autorites Hippiques de courseses au Galop, September 2008.
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jeździectwo stanowi system zinternacjonalizowany (moŜna zaryzykować stwierdzenie, Ŝe wręcz globalny). Pary (jeździec i koń) klasyfikowane są w systemie
międzynarodowym, uwzględniającym wszelkie starty (zarówno w systemie
mistrzowskim, jak i pucharowym), co jest podstawą do ostatecznej klasyfikacji
w systemie światowym (K. Mielczarek i koń Ekwador – 31, M. Rapcewicz i koń
Randon – 33 na 641 sklasyfikowanych par na świecie w dyscyplinie ujeŜdŜenia).
Organizacją, która wytycza światowe standardy w sportach jeździeckich jest
Międzynarodowa Federacja Jeździecka (FEI) powstała w 1921 r. Sport jeździecki jest reprezentowany na nowoŜytnych Igrzyskach Olimpijskich od 1912 r.
Do podstawowych celów FEI, zgodnie z misją tej organizacji, naleŜy zaliczyć
przyczynianie się do rozwoju sportów jeździeckich na świecie przez: promocję,
regulowanie oraz organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć sportowych
na świecie, zwłaszcza w tradycyjnych dyscyplinach jeździeckich13. FEI prowadzi nie tylko ranking par, ale takŜe ustala reguły rozgrywania poszczególnych
typów zawodów wraz ze wszelkimi warunkami i osobami z nimi związanymi.
Wśród 133(140) członków Federacji, uznanych przez Międzynarodowy Komitet
Olimpijski, jest takŜe Polski Związek Jeździecki (PZJ). Zgodnie ze statutem podstawowymi celami działalności PZJ są: organizacja, popularyzacja, rozwój
sportów konnych i rekreacji konnej oraz reprezentowanie, ochrona praw i interesów i koordynacja działań wszystkich członków Związku14. Na terenie Polski
wszelkie zawody jeździeckie są rejestrowane przez PZJ. Związek wydaje zgodę
na organizację tego typu przedsięwzięć pod warunkiem spełnienia obowiązujących
wymogów zawartych w wytycznych dla organizatorów zawodów sportowych.
Uczestnictwo zawodników i koni jest takŜe związane z wypełnieniem podstawowych warunków odnośnie do właściwych umiejętności i wyników sportowych,
stanu zdrowia, posiadanych dokumentów oraz pozostałych czynników formalnoprawnych i technicznych, wynikających z obowiązujących regulaminów.
Logistyczny system zawodów jeździeckich obejmuje między innymi przygotowanie odpowiedniej infrastruktury, zapewnienie właściwych przepływów
informacyjno-decyzyjnych, przepływów fizycznych (ludzi i zwierząt oraz materiałów), zarządzanie kosztami i zapasami15. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
organizator zawodów zobowiązany jest do powiadomienia odpowiednich instytucji i uzyskania ich pozytywnych rekomendacji wynikających z faktu, Ŝe zawody
są klasyfikowane jako impreza masowa (policja, urząd gminy, słuŜby medyczne
i weterynaryjne, sanepid itd.). Do podstawowych obowiązków naleŜy równieŜ
sporządzenie właściwych „propozycji do zawodów”16 zgodnych z regulaminem
13

www.fei.org/about-us/profile, 20 maja 2010 r.
pzj.pl/modules/strefa_pzj/index.php?content=1:1, 10 maja 2010 r.
15
Szerzej o systemie logistycznym zawodów jeździeckich w: M. Wincewicz-Bosy, Wybrane elementy logistyki CDI Wrocław, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”,
Stosunki Międzynarodowe, 2010.
16
Bardziej szczegółowe informacje moŜna znaleźć na stronie pzj.pl/modules/mastop_publish/
?tac=214 (29.04.2010).
14
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PZJ i FEI. Poza tym do obowiązków organizatora zawodów jeździeckich naleŜy
między innymi zapewnić miejsce rozgrywania zawodów i obszary rozpręŜeniowe zgodne z obowiązującymi przepisami oraz trybuny dla widzów; zaprosić
właściwe osoby funkcyjne i oficjalne umoŜliwiające przeprowadzenie przedsięwzięcia; zorganizować biuro zawodów oraz pełną obsługę informacyjną zarówno
zawodników, sędziów, widzów, jak i wszelkich wyznaczonych przepisami podmiotów (PZJ, OZJ, FEI i inne); zapewnić odpowiednie miejsce do odpoczynku
koniom, zawodnikom i ich ekipom oraz wszelkim osobom oficjalnym (w tym
sędziom); przygotować miejsca parkingowe z dostępem do mediów; zorganizować
system ochrony i zabezpieczenia terenu rozgrywania zawodów; opracować harmonogramy korzystania z urządzeń treningowych i rozpręŜalni w trakcie zawodów
oraz listy startowe; a takŜe koordynowanie przyjazdów i wyjazdów ekip z zachowaniem warunków weterynaryjnych oraz obowiązujących przepisów. PowyŜsze
zadania uzupełnione odpowiednimi przepływami ludzi, zwierząt, informacji
(w tym dokumentów), fizycznych dóbr oraz środków finansowych tworzą skomplikowany system logistyczny. A od umiejętności organizacyjnych i logistycznych organizatorów zawodów jeździeckich zaleŜy sukces całego przedsięwzięcia.

4. Transport koni jako element wsparcia logistycznego
w systemie zawodów jeździeckich
NiezaleŜnie od rangi zawodów i miejsca ich rozgrywania istotnym elementem
związanym nie tylko dyspozycją zawodnika, ale przede wszystkim psychiką
i kondycją koni jest proces transportowy. „Usługa transportowa sama w sobie
nie jest jeszcze zadaniem logistycznym. MoŜe być przedmiotem zakupu, sprzedaŜy jako samoistne dobro, którego wyprodukowanie wymaga wsparcia logistycznego, rozumianego jako celowe działanie, zmierzające do zapewnienia
jedności miejsca i czasu wielu zasobów, których uŜycie jest niezbędne do zrealizowania tej usługi, poniesienia określonych nakładów i zabiegów organizacyjnych,
aby konieczne do realizacji tego zadania produkcyjnego zasoby były dostępne
w myśl powszechnie znanych postulatów logistycznych”17. Z punktu widzenia
zawodów jeździeckich stanowiących główny proces logistyczny, transport koni
jest procesem wspierającym, pełniącym względem niego funkcję obsługową.
Dobór środka transportu, czas podróŜy i dostosowanie do uwarunkowań psychofizycznych koni (są to zwierzęta stadne, a ich pierwotny instynkt przetrwania
związany jest z moŜliwością ucieczki) ma szczególne znaczenie dla uzyskiwanych
wyników. Transport koni, w kontekście zawodów jeździeckich, dotyczy przede
wszystkim przywiezienia koni do miejsca przeprowadzenia zawodów oraz
17

M. Chaberek, Mikro- i makroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 8.
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wywiezienia z terenu ośrodka, na którym miały one miejsce. Ze względów
bezpieczeństwa, konieczne jest takŜe zapewnienie odpowiedniego środka transportu wraz z właściwym wyposaŜeniem, w razie wypadku czy nagłego zachorowania zwierzęcia. Transport ten musi umoŜliwić przewiezienie konia do właściwej
kliniki weterynaryjnej, w taki sposób, by nie pogorszyć jego stanu18. Pozostaje
on do dyspozycji organizatora zawodów 24 godziny na dobę, przez cały czas
trwania przedsięwzięcia, tzn. od momentu przybycia pierwszych koni do momentu wyjazdu ostatnich z nich. Najczęściej jest to specjalny samochód cięŜarowy lub zestaw samochód i specjalna przyczepa (jedno lub dwuosiowa)19.
Przeznaczone są one do przewozu jednego lub dwóch koni. Dodatkową cechą
techniczną, w przypadku tego typu środków transportu, jest konieczność zapewnienia ciągłego monitorowania stanu zwierzęcia w procesie przewozu.
Konieczne jest takŜe zapewnienie wykwalifikowanego kierowcy, posiadającego
nie tylko odpowiednie dokumenty i uprawnienia drogowe, ale takŜe umiejętności
i doświadczenie w obsłudze: załadunku, rozładunku i transportu koni. Zwierzęta
do transportów nagłych wymagają specjalnego traktowania, dlatego teŜ niezbędne jest zorganizowanie zespołu ludzi, którzy będą w stanie, na wezwanie
uczestniczyć w tym procesie. Wśród tych osób o specyficznych kwalifikacjach
i umiejętnościach, powinien być takŜe lekarz weterynarii, który będzie sprawował
pieczę nad zwierzęciem w trakcie procesu transportowego. W przypadku nagłych
zdarzeń trzeba wziąć pod uwagę stan psychiczny konia i dodatkowe komplikacje
z tego wynikające. Dlatego teŜ naleŜy przedsięwziąć szczególne środki ostroŜności w trakcie załadunku, jak i rozładunku chorego osobnika.
Organizatorzy zawodów zobowiązani są do podania w „propozycjach do zawodów” dokładnej daty ramowych zmagań. Są to parametry pozwalające
na ustalenie przez uczestników terminów i czasów podróŜy. Specyfika zawodów
hippicznych, wynikająca ze startu par: jeździec i koń, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo startujących, wymusza poddanie zwierząt przeglądowi weterynaryjnemu. Jest to procedura kontroli dokumentów identyfikacyjnych (paszporty
hodowlane, paszporty FEI) i weterynaryjnych oraz ogólnej kondycji koni, przed
dopuszczeniem ich do startów. Przegląd taki jest elementem obowiązkowym,
a niepoddanie się jemu dyskwalifikuje z udziału w zawodach. Dlatego teŜ organizatorzy podają dokładną datę, godzinę rozpoczęcia oraz kolejność zwierząt,
w oficjalnych dokumentach przed zawodami. Obowiązkiem zawodnika i jego
ekipy jest stawienie się najpóźniej w wyznaczonym dla niego czasie przed komisją
dokonującą przeglądu. W związku z tym, Ŝe w trakcie tej procedury określana
jest kondycja zwierząt, konieczne staje się przybycie na miejsce odpowiednio
wcześniej, tak by mogły one zregenerować swoje siły po podróŜy. W przypadku
zawodów o charakterze lokalnym (odległość od stajni macierzystej do 50 km)
18

Środek transportu musi spełniać wymogi bezpiecznego przewozu zwierzęcia oraz musi być
zapewniony odpowiedni osprzęt, jak np. ochraniacze na kończyny, podłoŜe w przestrzeni ładunkowej (gdzie przewoŜony jest koń) dostosowane do wymogów stanu zdrowia itp.
19
Środki transportu o specjalnej konstrukcji przeznaczone do przewozu koni.
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standardem jest przybywanie na miejsce na godzinę przed zawodami. Organizatorzy zawodów kilkudniowych, mają obowiązek zapewnić miejsce postojowe
dla koni (boksy) najmniej na dwa dni przed zawodami. Powszechną praktyką
jest ustalanie bezpośrednio z organizatorem ewentualnego wcześniejszego
przybycia zwierząt. Ośrodki, na terenie których organizowane są zwłaszcza
zawody międzynarodowe (w których udział bierze od kilkudziesięciu do kilkaset
koni), muszą zamawiać specjalne boksy (letnie lub tymczasowe) dla przybywających koni. Zamówienie takich boksów ze względu na to, Ŝe konkurencja w tym
obszarze jest bardzo ograniczona, musi być dokonana na kilka miesięcy przed
zawodami oraz konieczne jest ustalenie liczby dni, w których odpowiednia liczba
boksów pozostanie w dyspozycji organizatora. Firma dysponująca boksami
dostarcza je na wskazane przez organizatora miejsce oraz ustawia w określony
przepisami i warunkami technicznymi sposób. Za kaŜdy dzień postoju boksów
oraz ich rozstawienie i złoŜenie pobierana jest opłata od ilości. PoniewaŜ nie
istnieje moŜliwość przywoŜenia boksów pojedynczo, organizatorzy zamawiają
boksy w terminach, które pozwalają na ich racjonalne ekonomicznie uŜytkowanie. W związku z tym w „propozycjach do zwodów” podawana jest informacja
dotycząca maksymalnie najwcześniejszego terminu przybycia koni na zawody.
Procedury te determinują terminarz przyjazdów zawodników. Zawodnicy podejmując decyzję o terminie przybycia, biorą pod uwagę nie tylko odległość i środek
transportu, ale takŜe zgodnie z przepisami międzynarodowymi, ewentualne postoje
w trakcie „drogi”, indywidualne uwarunkowania zwierzęcia zarówno fizyczne,
jak i psychiczne. Niektóre konie proces transportowy znoszą na tyle dobrze,
Ŝe praktycznie nawet po kilku godzinach przebywania w środku transportu są
w stanie po kilkugodzinnej przerwie wziąć udział w zawodach. Dla innych jest
to bardzo traumatyczne przeŜycie i potrzebują kilki dni na dojście do właściwej
formy. Zawodnicy, określając termin przybycia, wliczyć muszą takŜe czas aklimatyzacji w nowym miejscu. RównieŜ środek transportu (typ i rodzaj) wpływają
na określenie terminu przybycia20 i czasu potrzebnego na uzyskanie pełnej formy
startowej zwierzęcia.
Najczęściej wykorzystywanym środkiem transportu jest samochód (samochód osobowy z przyczepą-trailerem lub specjalnej konstrukcji samochód
cięŜarowy). Zapewnia on przede wszystkim moŜliwość dostawy od drzwi stajni
macierzystej (lub stajni początkowej) do miejsca zawodów (stajni postojowej)
i z powrotem. Na krótkie trasy właściciele koni najczęściej preferują transport
w przyczepie, zwłaszcza gdy dotyczy to przewozu maksymalnie dwóch zwierząt.
Przy większych ilościach lub dłuŜszych trasach wykorzystywane są, w miarę
moŜliwości, samochody cięŜarowe. Te drugie ze względu na swą specjalną konstrukcję, wykorzystywane są takŜe przez ekipy w trakcie zawodów jako przewoźne stajnie i miejsca noclegowe dla ludzi (dlatego teŜ organizatorzy zawodów
20

To nie tylko czas potrzebny na pokonanie ustalonej trasy, ale takŜe procedury związane
z danym środkiem transportu, np. przy przewozach międzynarodowych często są to kwarantanny
zwierząt.
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mają obowiązek zorganizowania odpowiedniego parkingu z dostępem do mediów).
W warunkach UE transport koni po terenie Wspólnoty, jeśli jest realizowany
przez właściciela lub dzierŜawcę konia, wymaga posiadania paszportu konia
wraz potwierdzenie odpowiednich badań lekarskich i stanu zdrowia zwierzęcia,
oraz prawa jazdy kategorii B+E. W przypadku realizacji transportu koni zarobkowego kierowca, konwojent oraz konie powinny posiadać odpowiednie dokumenty wynikające między innymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt21 oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 października
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt22.
PowyŜsze akty prawne nakładają między innymi obowiązek sporządzenia planu
trasy wraz z miejscami postojowymi oraz punktami karmienia i pojenia, który
musi być zatwierdzony przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
Uszczegóławiają takŜe niezbędne do realizacji przewozów dokumenty oraz
warunki techniczne dla środków transportu. Konie podróŜujące transportem
drogowym powinny mieć moŜliwość odpoczynku co najmniej co osiem godzin.
Jednak czas ten uzaleŜniony jest od indywidualnych predyspozycji zwierząt
i warunków przewozu. Zbyt długie przebywanie w środku transportu moŜe być
przyczyną nadmiernego obciąŜenia psychicznego i fizycznego konia, który będzie
niezdolny do startu w zawodach.
Konie poddane procesowi transportowemu muszą mieć zapewnione właściwe
środki bezpieczeństwa. PoniewaŜ są zwierzętami zmiennocieplnymi (37,5-38,0 °C)
i bardzo podatnymi na wszelkie choroby, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej temperatury w trakcie przewozu oraz dostępu powietrza. Realizując transport
koni, naleŜy zabezpieczyć takŜe ich kończyny. Stosuje się w tym celu specjalne
ochraniacze transportowe. Zwierzęta w trakcie przemieszczania środkami transportu powinny mieć takŜe ograniczony ruch, by uniknąć urazów. Na czas transportu naleŜy takŜe zapewnić odpowiedni dostęp do wody i siana. „W drodze”
nie podaje się koniom pasz treściwych. Organizatorzy zawodów mają w swych
obowiązkach takŜe zabezpieczenie odpowiednich ilości siana i wody na podróŜ
powrotną zwierząt.
W przypadku wyjazdu poza teren Unii Europejskiej (lub przyjazdu spoza
terenu Wspólnoty) konieczne jest poddanie zwierząt procedurze kwarantanny.
Dla koni jest to przynajmniej 14 dni. NaleŜy teŜ zwrócić uwagę na przepisy szczegółowe kraju docelowego, które specyfikują dokumenty niezbędne do wprowadzenia zwierząt w ich obszar celny. Zgodnie z informacjami udostępnianymi
przez Urząd Celny we Wrocławiu, polskie konie wyjeŜdŜające na zawody poza
teren UE powinny być objęte procedurą odprawy czasowej. Zdecydowanie
największym stopniem formalizacji i długim terminem przygotowań objęty jest
wyjazd zwierząt z UE na zawody organizowane przez Rosję23.
21

Dz.U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002.
Dz.U. z 2003 r. nr 185, poz. 1809.
23
Jednak i tu moŜna w oparciu o praktykę zawodników i ich ekip, skrócić ten czas za pomocą
podróŜy pośrednich.
22
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Coraz większą popularnością wśród ekip sportowych, cieszą się podróŜe
lotnicze. Szczególnie ze względu na globalny wymiar jeździectwa ten środek
transportu jest przedmiotem zainteresowania zawodników. Daje moŜliwości
skrócenia czasu podróŜy oraz nieograniczonego uczestnictwa w systemie zawodów. Do transportu lotniczego koni wykorzystywane są specjalne kontenery.
Najczęstszą praktyką jest realizowanie podróŜy czarterowych, ma to przede
wszystkim związek z zachowaniem zwierząt. W przypadku tego typu przewozów konie „wchodzące” na pokład nie mogą być poddawane wcześniej Ŝadnej
premedykacji, w przeciwieństwie do transportu lądowego. Dlatego teŜ jeśli
zwierzę w momencie załadunku i tuŜ po nim jest nerwowe, do tego stopnia,
Ŝe stwarza realne zagroŜenie dla bezpieczeństwa lotu oraz nie daje się uspokoić,
nie moŜe być przewoŜone samolotem. Środki uspokajające mogą być podawane
dopiero w trakcie lotu, a w razie konieczności zwierze moŜe zostać uśmiercone.
Podawanie środków uspokajających związane jest z koniecznością zaplanowania
wcześniejszego przybycia na teren zawodów. Ma to związek z karencją środków
medycznych, która wynosi od sześciu godzin do około doby. Do tego naleŜy takŜe
wziąć pod uwagę warunki osobnicze. Są konie, które do tego stopnia boją się
podróŜy, Ŝe odmawiają wszelkiej współpracy z człowiekiem po jej zakończeniu.
Są teŜ takie osobniki, które wydają się uwielbiać przemieszczanie, a pozostawione same w pobliŜu środka transportu same do niego wchodzą.
Wykorzystanie pozostałych gałęzi transportu ma współcześnie, w odniesieniu do transportu koni, coraz mniejsze znaczenie. Z jednej strony ma to związek
z troską o same zwierzęta, z drugiej jednak, niewątpliwie wynika z wygody
człowieka. Dlatego teŜ, między innymi moŜna zaobserwować praktycznie zanik
udziału transportu kolejowego w przewozie koni, którego celem jest ich dostarczenie na miejsce odbywania zawodów. Wykorzystanie tego rodzaju transportu
wymaga istnienia odpowiedniej infrastruktury w pobliŜu miejsca zawodów.
Choć istnieją ośrodki dysponujące własnymi punktami przeładunkowymi, zwłaszcza te, które funkcjonują ponad 50 lat. Ze względu na konieczność, w większości
przypadków, zastosowania towarzyszącego środka transportu24 i dodatkowe
procedury przeładunkowe, nie zawsze pozytywnie odbierane przez konie, znaczenie transportu kolejowego staje się obecnie marginalne.
Wyjazd koni z miejsca zawodów stanowi procedurę zdecydowanie prostszą
w stosunku do jego przybycia. Wymaga załadowania konia na odpowiedni środek
transportu, uzyskania zgody organizatora na opuszczenie terenu ośrodka oraz
podpisu i pieczęci lekarza weterynarii zawodów. Opuszczanie miejsca zawodów
powinno odbywać się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organizatora.
Ma to szczególne znaczenie dla bezpiecznego realizowania procesów załadunkowych zwierząt – zapewnienia im odpowiedniej obsługi.
24

Najczęściej jest to transport samochodowy.
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5. Podsumowanie
Zawody jeździeckie stanowią skomplikowany system logistyczny, w którym
od jakości procesów transportu koni zaleŜy w duŜej mierze osiągnięty rezultat
przez zawodników. Przepisy, regulaminy, procedury krajowe i międzynarodowe
próbują nadać ramy tym procesom tak, by zapewnić jak najlepszą troskę o zwierzęta będące współtowarzyszem człowieka. Jednak to od nas ludzi tak naprawdę
zaleŜy, czy będziemy w stanie stworzyć spójny system, który będzie przynosił
emocje, radość i pieniądze takŜe następnym pokoleniom, czy przez beztroskę
i zachłanność skarzemy go na zagładę.
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The causes, consequences and scale of financial exclusion
According to the Polish National Bank foreign debt of the State Treasury has risen
in 2009 by 13% compared to the previous year. The main reason of this increase is not
the incurring financial commitments in foreign currency by the Polish government but
the changes in exchange currency rates, the Polish currency (zloty) – the USD and the
euro. The policy of foreign debt management and debt restructuring in 1990s have contributed to serious constraints of the risk which is connected with the present meeting
of commitments. It is difficult to find clients for financial securities in times of financial
crisis, so we should offer them better and more attractive conditions. This also applies
to debt securities offered to foreign investors. The growing foreign exchange reserves
give the opportunity to settle the State Treasury liabilities, but the further increase
of the budget deficit may push Poland into a debt trap.

E. Gruszczyńska-BroŜbar
Development stock exchanges in view of capitalization stock market changes
in years 1996-2008
Capitalization is one of the indications of stock exchanges maturity. The professional
literature do not point to value its changes, that may show about maturity institution. The
article take up issue development selected stock exchanges, in view of capitalization
changes. The research attention was drawn to stock exchanges in Warsaw, Wien and
Ireland. Compare the descriptive statistics methods this variable with capitalization
NYSE, Stock Exchanges in London and Tokyo. Obtained results made it possible to
single out features characterising mature and maturing markets.
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The growth of government bond markets in the year 2008-2009
The economic crisis of 2008 caused a massive increase of public debt in many countries.
The result in the subsequent quarters was rapid growth of both international and domestic
markets for treasury securities. One obvious consequence of this is, unfortunately, the
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increase cost of capital, intensified not only by increasing public borrowing needs
of most economies, but also a contraction in the financial markets due to the current crisis.
Unfortunately, most painfully affected are developing countries, which will significantly
limit their opportunities for development in coming years.

Magdalena Redo
Net payers and net recipients of the European Union budget
The main burden of financing the EU budget for many years is mainly carried by richest
of its members. No wonder that with the expansion of the EU, in particular with much
weaker economies, the biggest net contributors of the EU budget are increasingly talking
about limiting its size and / or reducing the burden of its maintenance. This is even more
understandable owing to the fact that they are also faced with growing socio-economic
problems, such as high unemployment, large budget deficits, huge and still growing public
sector debt and, above all, lack of political will to undertake difficult but necessary
economic reforms.

Joanna Nowicka, Robert Krzemień
The policy of investigations and the development as challenge for Poland
in process of building of innovative economy
Article this makes up to more far publication the introduction, the relating possibility
and the effects of realization of policy searchingly-developmental in Poland in period
of constitutional transformation and the European integration. The authors try in him
briefly to show on standing before Poland, in wider context of building of innovative
economy challenges, from special regard the rationalization and the support of workings
with range the B + the R, as one of key factors of success of national economy.

GraŜyna Krasowska-Walczak
Tax on civil law transactions as an instrument for financial support
for municipality self-governments
The main subject of this article is the tax on civil law transactions in Poland. This interdisciplinary paper combines legal and economic aspects, crucial for fiscal studies and
was written for both theoretical and practical side of taxation, basing on the state of the
law in 2010. Statistical data from the years 2004-2009 was collected from the Central
Statistical Office website, the Minister of Finance reports on implementation of state
budget and implementation of local government budgets.
Detailed analysis of the tax, concerning its political, legal and economic system,
allowed to identify the advantages and disadvantages of the adopted solutions in terms
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of choosing the tax on civil law transactions as an instrument of municipal financial provisioning in Poland.
The main research problem was an attempt to answer the questions whether the tax
on civil law transactions as a municipality financial instrument is properly constructed
and whether and how adopted solutions in this field could be improved. The conclusions
of the analysis are contained in the summary.

Michał Sobieszek
Economic games as a tool for analyzing market participants behavior
The article raises the issue of the behavior of entrepreneurs in a variable market conditions. The article is mainly focused on how the market members react on rapid demand
changes for their manufacture product. The indicated problem was examined throughout
an experiment carried out using the Agrocombat economic game.

Agnieszka Dejnaka
Packaging as a tool to influence consumer choices
Packaging is an important aspect of marketing companies. The development of
packages came in the late twentieth century and the beginning of the twenty first century
– then the pack started to be a part of successful launching the products on the market.
Companies increasingly use new materials in packaging, and place importance on the
development of design packages. At the same time it became, the first test of the
influence of packaging on consumer's decisions.
In order to influence the decisions of consumers more and more manufacturers use the
original packaging, which sets the product apart from competitors. It is also evident in
the use of various “traps” associated with packaging, which are intended to influence the
perception of the customer during the purchase process.
The article describes the types and functions of packaging and its impact on consumer
choices and the relationship between the elements of packaging design and customer
choices. The article presents the mechanisms associated with the packaging, which tend
to mobilize the client to purchase the product, not necessarily before getting acquainted
with its quality and functionality. Article gives various practical examples.

Dominika Markiewicz-Rudnicka
Inner Audit and Corporate Governance
In the literature of the subject and in economic practice there are a lot of definitions
of the inner audit and corporate governance. These two definitions point at significant
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place of the inner audit in the corporate governance system. Conversely one of the inner
audit tasks is an assessment and development of the corporate governance. The purpose
of this article is an attempt of systematizing connections between inner audit and corporate governance.

Krystyna Skurjat
Is there any space morality in business?
The article is devoted to business ethics. It’s a guide to a moral code. Business ethics
has both normative and descriptive dimensions. The article presents secular humanism
approach to that subject. To some people businesses are interested in making money and
that is the bottom line. Many businesses have gained a bad reputation just by being in
business. Making money is not wrong in itself. It is the manner in which some businesses
are conducted that brings up the question of ethical behaviour. Good business ethics
should be a part of every business. It is not only efficiency and competence which are
important in that area, but also willingness to serve people.

Joanna Nogieć
Types of tourists in the needs’ analysis
Tourist is the customer of the tourist services. He realizes his own tourist needs
to attaining of business goals by tourist companies. Tourist companies increasingly
recognize the importance of adapting their products and services to the needs of tourists.
In the present world it is necessary to create the added value for the customer.
The main aim of the article is presenting the different ideas of needs and their reference
to the tourist market. It presents types of tourists and their needs and motives for
travelling.
The typology of tourists does not exhaust the issue and merely illustrates the fact
that categorizing customers depends on various criteria of segmentation.

Svetlana Rogozina
Specificity of the organization, taxation and accountancy in tourism
Tourism is not only a branch of the economy, bringing the 6% annual GDP for Poland,
but above all it is a source of satisfying or disappointing several millions of Poles, searching for the rest and impressions. Safety and comfort of travelers depend on efficiency the
organization of tourist enterprise (including the accounting and taxing). Changes in the Act
about tourist services from 2010, which liquidated restrictions in the organization of
travel agencies (associated with educating and experiencing employees) knowledge
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of the specificity of functioning of travel agency has become essential for persons thinking
about the development of activity in tourist services.

Wojciech Wiesner
Risk management in leisure safety education
Safety should be always a priority in physical education. Activity in natural environment can be dangerous, in particular on the water or mountain recreation. The aim of this
work is to explain the role of leisure safety education to prevent the risk of serious injury
and even the loss of life. Finally, it needs to teach how to help yourself if any danger
arise. This educational process based on risk management methodology.
This work is only a short part of wider and deeper consideration. It is also a study
to show the educational methods and their explanations.

Anna Pigłowska-Kaczor
Agritourism the factor of the development of the village
The article describes the development of tourism contributing to the activation of the
local environment, creating jobs and decreasing unemployment in the country, including
hidden unemployment, revenue growth, improvement of rural infrastructure and
aesthetics, the development of the whole country, improvement of the public health and
adequate protection of nature with particular emphasis on sustainable agriculture and
organic farming. Undoubtedly beneficial for the development of this activity is the
increase in environmental awareness.
However, municipalities often have exaggerated hopes for agritourism development
as frequently there is no adequate infrastructure and tourist attractions.
Poland with its abundance of forests, lakes and rivers has good conditions for
tourism development. Through contacts with tourists, farmers learn openness and
kindness as well as entrepreneurships.

Roman Nowacki
The ways of spending spare time by health resort visitors and their participation
in various forms of tourism
The study provides an analysis of the health resort visitors’ awareness of their state of
health, as well as their preferred ways of spending their spare time. The poll was conducted
in two health resorts, Polanica Zdrój and Duszniki Zdrój, and participated by 330 persons
over 55 years of age. The poll results show that a considerable majority of health resort
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visitors receives sanatorium treatment more than once – some of them even more than ten
times– which allows to state that this type of treatment is greatly appreciated. Significant
part of women who decide on sanatorium treatment is well-informed about the treatment
process and aware of dangers, which they may be exposed to, if they fail to take care about
their health. Health resort visitors come to the resorts not only in order to receive treatment
but also to rest, relax and enjoy various types of tourism forms, especially the so called
cultural tourism which is being met with increasing interest.

Urszula Sabat, Mieczysław Morawski
Strategic management for ski school
The aim of the study is an indication of the importance of human capital in the creation
of strategic advantage of ski school management. Strategic management for company
offering services in the field of teaching winter sports is not an easy task. The specificity
of this type of management poses many challenges. Today's customer requirements
change and grow very quickly. The ski school customers expect a high standard of services offered, and at the same excellent service and courtesy. Adequate fulfilment of these
needs will enable company to gain competitive advantage.

Marta Wincewicz-Bosy
Organization and logistic of the horse transport in the logistics system
of horse-riding competitions
The article is a part of research of horses logistics’ systems. Horse sports are part of
the Olympic Games and international economy. Transport is one of the most important
problem of the competitions. It affects not only the organizers of competitions but above
all the competitors (riders and horses). Because of the physical and the psychological
condition of horses, the proper way of organizing transport is very important.

