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Wprowadzenie

Du¿a czêœæ artyku³ów jest pok³osiem jubileuszowej konferencji naukowej z okazji
10-lecia istnienia Wy¿szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie, która mia³a miejsce
w czerwcu 2010 w siedzibie Uczelni.

Zeszyt otwieraj¹ dwa na pozór niezwi¹zane ze sob¹ artyku³y, dotycz¹ce roli infrastruk-
tury w kontekœcie przedsiêbiorczoœci oraz roli policji. Na decyzje inwestycyjne przed-
siêbiorców wp³ywa wiele czynników, w tym równie¿ w istotnym stopniu stan infrastruktury
i porz¹dku spo³ecznego, a szczególnie stan bezpieczeñstwa i postrzeganie policji przez
lokaln¹ spo³ecznoœæ.

M. Dziura oraz T. Trzmiel w artykule „Infrastruktura komunalna jako czynnik roz-
woju przedsiêbiorczoœci” przedstawiaj¹ aktualn¹ panoramê obszarów i czynników deter-
minuj¹cych rozwój przedsiêbiorczoœci na tle dzia³añ samorz¹du terytorialnego. G³ówna
czêœæ rozwa¿añ Autorów koncentruje siê na roli rozwoju infrastruktury komunalnej
w kszta³towaniu przedsiêbiorczoœci miejskiej. Obszerny za³¹cznik ilustruje rozwój i za-
kres dzia³alnoœci krakowskich spó³ek realizuj¹cych zadania w dziedzinie infrastruktury
komunalnej.

Artyku³ J. Mazur pt. „Policja jako organizacja publiczna. Wprowadzenie do prob-
lematyki” zawiera ciekawe rozwa¿ania na temat roli organizacji publicznej, jak¹ jest policja,
w kszta³towaniu i postrzeganiu bezpieczeñstwa w spo³ecznoœciach lokalnych. Znaczenie
dzia³añ policji wynika z dokonuj¹cej siê zmiany œwiadomoœci spo³eczeñstwa lokalne-
go. Artyku³ o bogatym materiale bibliograficznym rzuca œwiat³o na obraz jakoœci ¿ycia
spo³ecznego.

W drugim artykule tej samej autorki „Komunikacja ze spo³eczeñstwem. Przypadek Po-
licji” podkreœla siê, ¿e policja ma pozycjê monopolistyczn¹, jeœli chodzi o sferê bezpieczeñ-
stwa obywateli. Autorka przekonuje, ¿e policja tym bardziej powinna dbaæ o budowanie
pozytywnego wizerunku organizacji i reputacjê. Powinna staraæ siê o utrzymywanie komu-
nikacji ze spo³eczeñstwem.

Tak Polska jak i inne kraje borykaj¹ siê jeszcze ci¹gle ze skutkami œwiatowego kryzysu
gospodarczego, który wybuch³ we wrzeœniu 2008 roku.

Przedmiotem artyku³u A. Kowalskiego i A. Zygu³y jest analiza Ÿróde³ finansowania
przedsiêbiorstw (Ÿród³a wewnêtrzne i Ÿród³a zewnêtrzne). Na podstawie danych empi-
rycznych dla lat 2005–2008, a wiêc okresu bezpoœrednio poprzedzaj¹cego wybuch œwia-
towego kryzysu finansowego i gospodarczego Autorzy wykazali, ¿e przedsiêbiorstwa
dysponuj¹ce wiêkszymi œrodkami w³asnymi s¹ bardziej odporne na kryzys. Dlatego polskie
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przedsiêbiorstwa, które generalnie cechuj¹ siê du¿ym udzia³em wewnêtrznych Ÿróde³ finan-
sowania ³atwiej radz¹ sobie z kryzysem. To wyjaœnia wzglêdn¹ stabilnoœæ sfery realnej
w Polsce w okresie kryzysu.

Tej tematyki dotyczy tak¿e artyku³ P. £asaka pt. „Konsekwencje globalnego kryzysu
finansowego dla przedsiêbiorstw i drogi wychodzenia – wybrane aspekty”, który obrazuje
przyk³ad wp³ywu kryzysu finansowego na korporacjê General Motors. Ciekawe s¹ równie¿
dywagacje Autora na temat mechanizmów przeniesienia kryzysu finansowego na przed-
siêbiorstwa, w tym tak¿e na przedsiêbiorstwa funkcjonuj¹ce w Polsce oraz sposoby prze³a-
mywania sytuacji kryzysowych. W tym samym nurcie mieœci siê artyku³ P. Zawady pt.
„Wp³yw kryzysu gospodarczego na sytuacjê ekonomiczn¹ przedsiêbiorstw – studium przy-
padku”. Artyku³ dotyczy po¿¹danego trendu zmian w podejœciu do przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu minimalizacjê skutków kryzysu gospodarczego dla wyników ekonomicznych bada-
nych przedsiêbiorstw.

W swoim artykule „Rola i przysz³oœæ sekurytyzacji” R. von Heusinger opisuje proble-
matykê sekurytyzacji i jej rolê w kontekœcie globalnego kryzysu finansowego i gospodar-
czego, jak równie¿ omawia jej wartoœæ jako produktu. Autor podkreœla, ¿e sekurytyzacja jest
kluczow¹ przyczyn¹ powstania globalnego kryzysu finansowego. Dlatego jest niezwykle
istotne, by poczyniæ rozró¿nienie pomiêdzy produktem jako takim a sposobem, w jaki
zosta³a zaprojektowana okreœlona grupa produktów.

Istotne znaczenie dla kondycji przedsiêbiorstwa – szczególnie w okresie kryzysu finan-
sowego – ma trafny wybór formy opodatkowania. Tej tematyce jest poœwiêcony artyku³
A. Ho³dy „Punkty zerowe (graniczne) w podatku dochodowym od osób fizycznych w pol-
skich realiach gospodarczych”. Autor wykaza³ na praktycznych przyk³adach, ¿e analiza
punktów zerowych pozwala stwierdziæ, i¿ dla dzia³alnoœci powoduj¹cej wykazywanie strat
zasady ogólne bêd¹ optymaln¹ form¹ opodatkowania dziêki p³aceniu podatku od dochodu
i mo¿liwoœci odliczenia strat. Z kolei dla dzia³alnoœci rentownej rozs¹dnym bêdzie roz-
wa¿enie karty podatkowej (dla dzia³alnoœci o stosunkowo du¿ych obrotach) lub rycza³tu
ewidencjonowanego dla dzia³alnoœci o niedu¿ym rozmiarze.

Pozosta³e artyku³y dotycz¹ doœæ zró¿nicowanej tematyki.
W grupie dotycz¹cej przedsiêbiorstw znajduje siê artyku³ Z. Gródek-Szostak pt. „Audyt

technologiczny w strategii konkurencyjnej innowacyjnego przedsiêbiorstwa”. Autorka
przedstawia zasady i rolê audytu technologicznego jako narzêdzia zarz¹dzania procesami
innowacyjnymi w przedsiêbiorstwie; szczegó³owo omawia rozmaite pozycje literaturowe
i dokonuje ich syntezy.

W tej samej grupie jest równie¿ artyku³ D. Dziedzic pt. „Przes³anki internacjonalizacji
przedsiêbiorstw”, przedstawiaj¹cy najwa¿niejsze wyznaczniki i motywy internacjonalizacji
przedsiêbiorstw. W centrum uwagi Autorki mieszcz¹ siê rozwa¿ania maj¹ce na celu wska-
zanie czynników oddzia³uj¹cych na decyzje lokalizacyjne przedsiêbiorstw miêdzynaro-
dowych, jak równie¿ intensywnoœæ internacjonalizacji przedsiêbiorstw.

Celem artyku³u W. Wdowiaka i M. Kubonia jest przedstawienie metod „najwy¿szego
i najni¿szego punktu” oraz „dekompozycji kosztów na Ÿród³a przychodów” jako narzêdzi
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w przygotowaniu danych. Autorzy skoncentrowali siê na prezentacji metodyki przepro-
wadzenia analizy progu rentownoœci i produktywnoœci progowej w kontekœcie racjonalizacji
wykorzystania sk³adników technicznego uzbrojenia pracy w rolnictwie. Przedstawiona me-
todyka pozwala obliczyæ próg rentownoœci (w kontekœcie rachunku kosztów czêœciowych)
oraz produktywnoœæ progow¹ (w kontekœcie rachunku kosztów docelowych). Te wielkoœci
stanowi¹ kryteria oceny efektywnoœci ich wykorzystania w gospodarstwie rolnym. Zdaniem
autorów postêpowanie to, w zastosowaniu do sk³adników technicznego uzbrojenia pracy,
mo¿e siê przyczyniæ siê do poprawy rentownoœci i produktywnoœci œrodków trwa³ych
stosowanych w rolnictwie.

Problematyki szkó³ wy¿szych dotyczy artyku³ W. Soiñskiego i M. Grabus pt. „Nie-
publiczna szko³a wy¿sza i dzia³alnoœæ biznesowa?” Chodzi w nim o analizê ustroju niepub-
licznej szko³y wy¿szej. Autorzy dokonuj¹ ocen z perspektywy podejœcia biznesowego.
Podkreœlaj¹ te¿ rolê kryzysu ekonomicznego w kszta³towaniu przysz³oœci szkolnictwa
wy¿szego.

L. Ka³kowski i W. Rydzik w artykule „Wybrane aspekty funkcjonowania polskiego
rynku nieruchomoœci” przedstawili wyniki monitorowania wielkoœci i struktury rynku nie-
ruchomoœci od roku 1990. Dane rynkowe zaczerpnêli ze sprawozdañ notarialnych udostêp-
nianych przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci oraz raportów starostów udostêpnionych przez
G³ówny Urz¹d Statystyczny. Przedstawiony w pracy monitoring jest jednym z najpe³-
niejszych jeœli chodzi o transakcje rynkowe nieruchomoœciami, a tak¿e pozapieniê¿ne
przenoszenie w³asnoœci w ca³ym okresie transformacji.

Zeszyt zamyka artyku³ D. Dziedzic oraz A.I. Szymañskiej pt. „Marketing transakcji
a marketing relacji”, w którym Autorki wskazuj¹ na zespó³ ró¿nic w koncepcjach pomiêdzy
marketingiem transakcyjnym a marketingiem relacji, ze wskazaniem na konsekwencje dla
procesu zarz¹dzania.

Redaktor Naczelny

Henryk Gurgul

Kraków, wrzesieñ 2011





Marek Dziura*, Tadeusz Trzmiel**

Infrastruktura komunalna
jako czynnik rozwoju przedsiêbiorczoœci

Municipal infrastructure as the factor

of entrepreneurship development

Within the framework of territorial development of entrepreneurship are taken by local

and regional action to support small and medium enterprises. Supporting entrepreneurs

contributes to the development of the local government units, resulting in improved quality of

life, which entrepreneurs can offer better or cheaper goods and services.

Taking into account the infrastructure considerations for the development of enterprise

should be noted that both the socio-economic development of the country, and the deve-

lopment of individual regions affect infrastructure (urban amenities). An important driving

force of economic development is particularly on transport infrastructure and information

and telecommunications.The main goal of this paper is to show how Cracow municipal

infrastructure influences on development and support of entrepreneurship on this local scale

of the economy.

Wprowadzenie

W ramach rozwoju przedsiêbiorczoœci terytorialnej podejmowane s¹ przez samorz¹dy
lokalne i regionalne dzia³ania w zakresie wspierania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.
Wspieranie przedsiêbiorców przyczynia siê do rozwoju ca³ej jednostki samorz¹dowej,
wskutek czego poprawia siê jakoœæ ¿ycia mieszkañców, którym przedsiêbiorcy mog¹
oferowaæ lepsze b¹dŸ tañsze towary i us³ugi.

Bior¹c pod uwagê infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju przedsiêbiorczoœci nale¿y
stwierdziæ, ¿e zarówno na rozwój spo³eczno-gospodarczy kraju jak i na rozwój poszcze-
gólnych regionów wp³ywa infrastruktura (w miastach infrastruktura komunalna). Istotny
stymulator rozwoju gospodarczego stanowi zw³aszcza infrastruktura transportowa oraz
informacyjna i telekomunikacyjna. Odpowiedni poziom elementów infrastruktury trans-
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portowej (drogi, koleje, lotniska, porty, terminale transportowe oraz œródl¹dowe drogi
wodne) sprzyja nap³ywowi kapita³u zagranicznego i wymianie miêdzynarodowej zwiêk-
szaj¹c konkurencyjnoœæ danej gospodarki. Z kolei w infrastrukturze informacyjnej i teleko-
munikacyjnej coraz czêœciej upatruje siê wa¿nego Ÿród³a wzrostu produktywnoœci w gos-
podarce danego miasta.

1. Przedsiêbiorczoœæ i czynniki jej rozwoju

Przedsiêbiorczoœæ wi¹¿e siê z efektywn¹ dzia³alnoœci¹ i twórczym myœleniem. Wymaga
swobody pozwalaj¹cej na eksperymentowanie oraz na urzeczywistnianie czegoœ nowego
i si³¹ rzeczy musi byæ naruszeniem pewnego status quo. Przedsiêbiorczoœæ niejako „urze-
czywistnia” prymat „œwiata wolnoœci”, a wiêc „urzeczywistnia” praktyczny imperatyw pod-
miotowoœci cz³owieka formu³owany przez I. Kanta. Wymaga powi¹zania dwóch zjawisk:

— zyskownej mo¿liwoœci,
— przedsiêbiorczej jednostki1.
Stanowi formê takiego rodzaju dzia³alnoœci, który polega na wprowadzaniu nowych

wyrobów i metod, na zdobywaniu nowych rynków zbytu i nowych Ÿróde³ zaopatrzenia oraz
na tworzeniu nowych, bardziej efektywnych form organizacyjnych dzia³alnoœci organi-
zacyjnej. Jej esencj¹ jest takie „kombinowanie czynników produkcji ”, doprowadzanie ich
do po³¹czenia, w których czynniki zostaj¹ po³¹czone po raz pierwszy2.

P. Drucker tak napisa³ o przedsiêbiorcach i ich sukcesach: „ka¿dy kto ma odwagê podj¹æ
decyzjê, mo¿e nauczyæ siê prowadziæ biznes...” i konkluduje, i¿ „przedsiêbiorca zawsze
poszukuje zmiany, reaguje na ni¹ i wykorzystuje j¹ jako okazjê.” J. Schumpeter stwierdza,
i¿ „przedsiêbiorc¹ jest ten, kto wprowadza nowe kombinacje”3.

Czynniki wp³ywaj¹ce na przedsiêbiorczoœæ przedstawia rysunek 1.
Wielu ekonomistów i historyków jest przekonanych, ¿e najczêœciej zjawisko przed-

siêbiorczoœci ujawnia siê w:
— okresach przejœciowych,
— warunkach kryzysowych,
— procesach transformacyjnych.
W czasie, kiedy ludzie przedsiêbiorczy mog¹ wnieœæ wk³ad w powstawanie dynamicz-

nych, trwa³ych politycznie i gospodarczo organizacji, wiele zjawisk kryzysowych mo¿na
lepiej rozwi¹zaæ sprzyjaj¹c rozwojowi przedsiêbiorczoœci, rozumianej jako organizowanie
nowych zasobów dla wzrostu poda¿y4.

Przedsiêbiorczoœæ uto¿samiana jest najczêœciej z gotowoœci¹ do podejmowania ry-
zyka, chêci¹ samorealizacji, kreatywnoœci¹, elastycznoœci¹ czy wreszcie innowacyjnoœci¹.
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Œwiadomoœæ znaczenia przedsiêbiorczoœci dla rozwoju spo³eczno-gospodarczego jest coraz
powszechniejsza. Polska jest przyk³adem kraju, w którym sk³onnoœæ do podejmowania
w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej jest bardzo du¿a. Ponad 95% istniej¹cych przedsiêbiorstw
to mikroprzedsiêbiorstwa, bêd¹ce konsekwencj¹ urzeczywistnienia pomys³u „na swój w³as-
ny biznes”. Przedsiêbiorczoœæ to jednak pojêcie szersze, w zamyœle autorów obejmuj¹ce ca³y
sektor polskich przedsiêbiorstw i uwarunkowania jego rozwoju.

Wci¹¿ istniej¹ce s³aboœci otoczenia instytucjonalnego nie sprzyjaj¹ rozwojowi przed-
siêbiorstw. Jedn¹ z g³ównych barier dzia³alnoœci jest zbyt rozbudowane prawo o niskiej
jakoœci i czêste zmiany w przepisach. Obowi¹zuj¹ce prawo gospodarcze generuje liczne
obci¹¿enia administracyjne, zwi¹zane m.in. z obowi¹zkami informacyjnymi. Przedsiêbiorcy
w dalszym ci¹gu zwracaj¹ uwagê na takie problemy, jak nadmierna wysokoœæ podatków
i op³at przewidzianych prawem, liczne i uci¹¿liwe kontrole, opiesza³oœæ s¹downictwa gospo-
darczego czy skomplikowany inwestycyjny proces budowlany. Coraz czêœciej wskazywany
jest rownie¿ problem braku odpowiednio wykwalifikowanych kadr.

Stan rozbudowy infrastruktury w Polsce uwa¿any jest za istotn¹ barierê rozwoju.
Zw³aszcza istniej¹cy stan sieci transportowej ogranicza spójnoœæ terytorialn¹ i absorpcjê
procesów rozwojowych.
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Rysunek 1. Czynniki wp³ywaj¹ce na przedsiêbiorczoœæ

�ród³o: B. Bojewska, Uwarunkowania przedsiêbiorczoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, Handel

Wewnêtrzny 2001, nr 3.



Opieraj¹c siê na zdiagnozowanych w opracowaniu problemach, jak równie¿ uwzglêd-
niaj¹c postulaty œrodowiska przedsiêbiorców oraz wspólnotowy kontekst polityki gos-
podarczej, wydaje siê, ¿e najistotniejszymi dzia³aniami sprzyjaj¹cymi rozwojowi przed-
siêbiorczoœci powinny byæ te pogrupowane w ich zasadniczych kierunkach:

1. Dzia³ania o charakterze horyzontalnym, na rzecz poprawy jakoœci i stanowienia
prawa, w tym m.in.:

— zwiêkszanie wykorzystania zmodyfikowanej oceny skutków regulacji,
— usprawnienie procesu zasiêgania opinii w trakcie tworzenia prawa i przygotowy-

wania innych interwencji publicznych,
— redukcja obci¹¿eñ administracyjnych dla przedsiêbiorców na podstawie przepro-

wadzonych dotychczas pomiarów sektorowych,
— wdro¿enie, przewidzianej w Programie Reformy Regulacji, zasady: najpierw mikro,

ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa.
2. U³atwienia w podejmowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej, w tym m.in.:
— uproszczenie i wydatne skrócenie procedur rejestracji dzia³alnoœci gospo-

darczej,
— dalsze ograniczenie i ró¿nicowanie czasu trwania kontroli oraz wzmocnienie pozycji

przedsiêbiorców w relacjach z instytucjami kontrolnymi,
— ograniczenie reglamentacji dzia³alnoœci gospodarczej,
— wprowadzenie instytucji zawieszenia dzia³alnoœci gospodarczej,
— uproszczenie systemu podatkowego, w tym m.in. zmiana ustawy o podatku od

towarów i us³ug,
— kontynuacja dzia³añ na rzecz usprawnienia s¹downictwa gospodarczego,
— uproszczenie budowlanego procesu inwestycyjnego,
— udoskonalenie i upowszechnienie zasad Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP),
— dalsze obni¿anie pozap³acowych kosztów pracy w celu zwiêkszenia poziomu za-

trudnienia,
— promowanie aktywnych postaw przedsiêbiorczych oraz kszta³towania przedsiê-

biorczego spo³eczeñstwa.
3. Wzmacnianie przyjaznego przedsiêbiorcom systemu otoczenia przedsiêbiorstw,

w tym m.in.:
— rozwijanie systemu instytucji otoczenia biznesu, w tym równie¿ wspieranie rozwoju

systemu instytucji finansowych, dostarczaj¹cych kapita³u mikro, ma³ym i œrednim
przedsiêbiorcom,

— wspieranie przedsiêbiorstw, zw³aszcza z sektora MSP, na rynku miêdzynarodowym
oraz rynku wewnêtrznym,

— wzmocnienie procesu konsultacji projektów aktów prawnych ze œrodowiskiem
przedsiêbiorców,

— rozwijanie dobrej wspó³pracy z organizacjami reprezentuj¹cymi przedsiêbiorców
i pracodawców,

— kontynuowanie dzia³añ w celu ograniczenia zjawiska korupcji w gospodarce.
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4. Wzmocnienie postaw innowacyjnych wœród przedsiêbiorców, w tym m.in.:
— budowa systemu d³ugookresowego planowania w zakresie innowacyjnoœci oraz ulep-

szenie koordynacji instytucjonalnej w zakresie tworzenia i wdra¿ania polityki in-
nowacyjnej,

— skoncentrowanie finansowania publicznego na instytutach i organizacjach o najwiêk-
szym potencjale przeprowadzania prac badawczych zakoñczonych sukcesem,

— rozwój systemu zachêt dla wdra¿ania przez przedsiêbiorców prac badawczo-roz-
wojowych,

— wspieranie ochrony praw w³asnoœci przemys³owej,
— rozwój sieci instytucji œwiadcz¹cych us³ugi proinnowacyjne,
— wspieranie rozwoju i upowszechnienie idei tworzenia klastrów oraz innych powi¹zañ

kooperacyjnych ukierunkowanych na realizacjê przedsiêwziêæ innowacyjnych,
— upowszechnienie stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)

oraz inwestycji w te technologie.
Dzia³alnoœæ jednostek samorz¹du terytorialnego (JST), podobnie jak innych organizacji,

uwarunkowana jest posiadanymi zasobami. Szczególne znaczenie nale¿y przypisaæ zasobom
finansowym, które warunkuj¹ poziom i jakoœæ realizacji us³ug publicznych, a wiêc wy-
pe³nianie celu g³ównego gmin (miast). Pozyskiwanie odpowiedniej wysokoœci dochodów
stanowi wiêc najwa¿niejsze dzia³anie w ramach ich gospodarki finansowej5.

Z punktu widzenia samodzielnoœci finansowej jednostek samorz¹du terytorialnego, za
najistotniejsze Ÿród³a finansowania nale¿y uznaæ dochody w³asne. Zalicza siê do nich miêdzy
innymi wiele kategorii bêd¹cych wynikiem funkcjonowania ma³ych, œrednich i du¿ych przed-
siêbiorstw, jak na przyk³ad: podatek od nieruchomoœci, podatek od Ÿróde³ transportu, podatek
rolny i leœny, udzia³y w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych itp. S¹ to
dochody, na których wielkoœæ i stabilnoœæ w czasie mo¿na oddzia³ywaæ przez stosowanie
ró¿nego rodzaju instrumentów i zachêt dla prowadzenia i rozwoju przedsiêbiorczoœci. Dzia³a-
nia te musz¹ byæ jednak prowadzone w taki sposób, by zachowana zosta³a prawid³owa relacja
korzyœci–koszty, a jednoczeœnie uwzglêdnione zosta³y potrzeby spo³ecznoœci lokalnych.

Problem efektywnoœci dzia³ania jest szczególnie istotny w sytuacji zagro¿enia brakiem
œrodków na realizacjê podstawowych zadañ przypisanych jednostce samorz¹du teryto-
rialnego. Podstaw¹ oceny s¹ relacje pomiêdzy korzyœciami wynikaj¹cymi z prowadzonych
dzia³añ a kosztami zwi¹zanymi z ich realizacj¹. Poniewa¿ organizacje samorz¹dowe –
podobnie jak wszystkie organizacje – cechuje ekwifinalnoœæ, czyli uzyskiwanie tych samych
efektów z ró¿nych zasobów, w³adze miejskie dla realizacji swoich dzia³añ musz¹ dokonywaæ
wyboru pomiêdzy mo¿liwymi do wykorzystania rozstrzygniêciami organizacyjnymi i in-
stytucjonalnymi w taki sposób, by zachowaæ wymóg minimalnego poziomu kosztów przy
jednoczesnej maksymalizacji uzyskanych efektów. Zale¿noœæ ta musi byæ zrealizowana
równie¿ w odniesieniu do dzia³añ wspieraj¹cych przedsiêbiorczoœæ lokaln¹, a osi¹gniête
wymierne i jakoœciowe efekty powinny przewy¿szaæ poniesione koszty.
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Punktem wyjœcia dla wszelkich dzia³añ jednostek samorz¹du terytorialnego jest zgod-
noœæ z potrzebami mieszkañców. Jest to bowiem warunek konieczny dla zapewnienia
celowoœci zu¿ycia czynników produkcji zwi¹zanych z wykonywaniem poszczególnych
dzia³añ. Z tej zale¿noœci wynika wiêc, ¿e podstawowym kryterium wyboru s¹ koszty, bez
których nie ma mo¿liwoœci przeprowadzenia jakichkolwiek dzia³añ gospodarczych. Ka¿da
organizacja w swojej dzia³alnoœci musi ponosiæ koszty – jest wiêc doskona³ym oœrodkiem
kosztów. Dopóki organizacja nie znajdzie nabywców na swoje wyroby lub us³ugi pewne jest,
¿e koszty ponios³a6. W efekcie, coraz wiêkszego znaczenia nabiera wprowadzanie nowych,
dok³adniejszych i sprawniejszych metod pomiaru, identyfikacji i ewidencji kosztów w JST.
Szczególnie wa¿nym systemem generowania informacji decyzyjnych w analizowanym za-
kresie jest rachunek kosztów, pozwalaj¹cy na okreœlenie, s³u¿¹cego osi¹gniêciu celów,
zu¿ycia czynników produkcji i efektywnoœci tych dzia³añ.

Dla prawid³owej realizacji dzia³añ zwi¹zanych z rozwojem przedsiêbiorczoœci i w efekcie
uzyskania dodatkowych wartoœci w zakresie dochodów JST nieodzowne jest wprowadzenie
rachunku kosztów i ich konfrontacja z efektami (mierzalnymi lub niemierzalnymi), bê-
d¹cymi wyrazem polityki gminy. Stanowiæ to bêdzie kolejny krok w procesie poprawy
zarz¹dzania tymi jednostkami, gdy¿ zapocz¹tkuje przejœcie od bud¿etowania klasycznego do
bud¿etowania zwi¹zanego z zarz¹dzaniem przez wyniki. Nale¿y te¿ wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e
wszelkie dzia³ania s³u¿¹ce poprawie efektywnoœci dzia³ania JST nie mog¹ siê wi¹zaæ
z obni¿eniem jakoœci ich pracy, zarówno w zakresie dywersyfikacji Ÿróde³ dochodów,
jak i w realizowanych us³ugach publicznych.

Aby uzyskaæ korzyœci z dzia³añ proprzedsiêbiorczych nale¿y w pierwszej kolejnoœci
wprowadziæ zmiany w procesach planowania. Potrzeba tych zmian jest dostrzegana, choæ
w dzia³alnoœci polskich JST wystêpuje wiele zjawisk przeciwdzia³aj¹cych i ograniczaj¹cych
mo¿liwy wzrost efektywnoœci prowadzonych dzia³añ. Z tego powodu ewentualne wprowa-
dzenie rachunku kosztów do procesu planowania w JST musi zostaæ poprzedzone zmianami
mentalnoœci i rozwojem wiedzy dotycz¹cej mo¿liwych do wykorzystania metod i rozwi¹zañ
planistycznych.

2. Infrastruktura komunalna

Wraz ze zmian¹ systemu politycznego i gospodarczego kraju, miasta Polski wesz³y
w nowy etap rozwoju. Reaktywowanie samorz¹du terytorialnego na poziomie gminy
(miasta) oznacza ustanowienie podmiotu odpowiedzialnego za warunki bytowe ludnoœci.
Decentralizacja w³adzy i demokratyzacja procesu zarz¹dzania, jaka nast¹pi³a w Polsce
sprawiaj¹, ¿e zarz¹dzanie wymaga profesjonalizmu7.
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Ustawowe wprowadzenie samorz¹dnoœci do miast oznacza przede wszystkim prawo
do podejmowania niezale¿nych decyzji przez przedstawicieli lokalnych spo³ecznoœci,
wybieranych w demokratycznych wyborach. Tym samym w³adze samorz¹dowe ponosz¹,
przed wyborcami, odpowiedzialnoœæ za decyzje, ich wdro¿enie oraz d³ugo- i krótko-
okresowe konsekwencje z tym zwi¹zane. Samorz¹dzenie (sprawowanie funkcji w³adzy,
zarz¹dzanie) zwi¹zane jest z koniecznoœci¹ wyznaczenia funkcji celu dzia³ania, stanowi
du¿e wyzwanie dla w³adz lokalnych. Jednoczeœnie miasta, mimo przyznanej im autonomii
w zakresie wyznaczania celów rozwoju i opracowywania sposobów ich osi¹gania –
nie s¹ jednostkami w pe³ni finansuj¹cymi procesy rozwoju i funkcjonowania z w³asnych
funduszy.

Zarz¹dzanie w mieœcie przy obowi¹zuj¹cych rozwi¹zaniach ustawowych powinno spro-
wadzaæ siê do podejmowania decyzji odnosz¹cych siê gospodarowania zgrupowanym ma-
j¹tkiem rzeczowym i finansowym tak, aby stwarzaæ miejskiej spo³ecznoœci jak najlepsze
warunki bytowe, a podmiotom gospodarczym oferowaæ zagospodarowan¹ przestrzeñ, bê-
d¹c¹ Ÿród³em korzyœci zewnêtrznych, co w praktyce oznacza podnoszenie poziomu konku-
rencyjnoœci miasta. Rozwój systemu infrastruktury miejskiej jest przedmiotem d³ugookreso-
wego planowania, prowadzonego przez oœrodek w³adzy. Zazwyczaj horyzont realizacji
zaplanowanych przedsiêwziêæ jest d³u¿szy ani¿eli trwa kadencja w³adz miasta. W praktyce
mamy czêsto do czynienia z sytuacj¹, w której kolejne ekipy rz¹dz¹ce odstêpuj¹ od realizacji
zadañ zawartych w poprzednich planach, wprowadzaj¹c w³asne projekty, czêsto niespójne
z poprzednio przyjêtym programem rozwoju infrastruktury miejskiej. Konsekwencj¹ takiej
sytuacji dla miejskiej przestrzeni jest jej nieracjonalne wykorzystywanie, pojawianie siê
konfliktów przestrzennych, brak wiarygodnej informacji o terenie dla inwestorów, podro-
¿enie kosztów funkcjonowania ca³ego miasta.

Dzia³ania w³adz miasta materializuj¹ siê poprzez realizowane zadania inwestycyjne.
Stan systemu infrastruktury, bêd¹cy pochodn¹ procesów inwestycyjnych wystêpuj¹cych
w poprzednich okresach, jest obok jakoœci zasobów si³y roboczej podstawowym czynnikiem
przes¹dzaj¹cym o lokalizacji dzia³alnoœci gospodarczej. Wybór zadañ inwestycyjnych
(bêd¹cy zawsze wyborem politycznym) jest w przypadku ka¿dego miasta bardzo trudnym
problemem decyzyjnym, gdy¿ potrzeby i oczekiwania ró¿nych warstw spo³ecznych s¹
odmienne, a mo¿liwoœci finansowe zawsze ograniczone.

2.1. I n f r a s t r u k t u r a a r o z w ó j m i a s t a

Teoria efektów zewnêtrznych pozwala na wyjaœnienie w kategoriach ekonomicznych
relacji zachodz¹cych pomiêdzy systemem infrastrukturalnym a funkcjonowaniem miasta.
Zale¿noœæ miêdzy rozwojem i rozmieszczeniem infrastruktury w mieœcie a rozmieszczeniem
ró¿nych funkcji (przemys³, us³ugi, handel, komunikacja, budownictwo itp.) nie jest jedno-
stronna, gdy¿ istnieje w tym przypadku sprzê¿enie zwrotne.

Miasta dysponuj¹ce bogatym przestrzennie sieciowym i punktowym systemem infra-
strukturalnym s¹ obszarami postrzeganymi przez potencjalnych inwestorów jako miejsca
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korzystne dla lokalizacji dzia³alnoœci gospodarczej. Uzyskuj¹ one przewagê konkurencyjn¹
nad innymi, które takimi walorami nie dysponuj¹.

System infrastrukturalny ulega w czasie zmianom. Pewne jego elementy przestaj¹ odpo-
wiadaæ wspó³czesnym standardom œwiadczonych us³ug, niektóre na skutek procesu zu¿ycia,
chocia¿by ze wzglêdu na relatywnie wysokie koszty eksploatacji, nie powinny ju¿ byæ
u¿ytkowane, a w wyniku modernizacji czy te¿ budowy udostêpniane s¹ kolejne obiekty.
Nowe potrzeby i postêp techniczny generuj¹ budowê odmiennych urz¹dzeñ infrastruktu-
ralnych. Podmioty gospodarcze jako u¿ytkownicy tego systemu poprzez w³asne decyzje
artyku³uj¹ swoj¹ ocenê w odniesieniu do stanu systemu infrastrukturalnego. W skrajnych
przypadkach, jeœli degradacja miejskiego systemu infrastrukturalnego postêpuje w szyb-
szym tempie i nie mo¿na oczekiwaæ w najbli¿szym czasie pozytywnych zmian, podmiot
mo¿e podj¹æ decyzjê o zmianie lokalizacji. Podmioty gospodarcze oczekuj¹ od otoczenia
okreœlonego poziomu wsparcia. Zmiana miejsca lokalizacji podmiotu, a nastêpnie kolejnych
przedsiêbiorstw, mo¿e staæ siê pocz¹tkiem okresu depresji spo³eczno-gospodarczej miasta.

Nowe, dotychczas nie wystêpuj¹ce formy organizacji dzia³alnoœci gospodarczej, wymu-
szaj¹ postêp w systemie infrastrukturalnym. Rozwój telekomunikacji, komputeryzacji, roz-
powszechnianie nowych, niekonwencjonalnych Ÿróde³ energii, wzrost oczekiwañ spo³e-
czeñstw w zakresie ochrony œrodowiska naturalnego, rozpowszechnienie w œwiecie idei
„czystej produkcji”, sposobów spêdzania wolnego czasu, koniecznoœæ szybkiego przemiesz-
czania ludzi i rzeczy na znaczne odleg³oœci itp. sprawia, ¿e ca³e dotychczasowe systemy
infrastrukturalne zmieniaj¹ swoj¹ dotychczasow¹ formê i zakres œwiadczonych us³ug. Jest
to nieuchronny proces, z którym mamy do czynienia w wymiarze miast.

Dobrze zaprojektowany system infrastruktury w mieœcie (szczególnie ci¹gi komunika-
cyjne) porz¹dkuje miejsk¹ przestrzeñ i stymuluje po¿¹dane z punktu widzenia walorów
przestrzeni zachowanie niezale¿nych podmiotów (u¿ytkowników miasta). Ma wp³yw na
ponoszone z bud¿etu wydatki, zwi¹zane z obs³ug¹ miasta, jest Ÿród³em korzyœci zew-
nêtrznych dla podmiotów gospodarczych i ludnoœci. Z tego te¿ powodu powinien byæ
przedmiotem szczególnego zainteresowania i racjonalnych decyzji w³adz miejskich. Inwes-
tycje infrastrukturalne, kosztowne ze swojej istoty, s¹ jednoczeœnie podstawowym instru-
mentem w prze³amywaniu progów funkcjonalno-strukturalnych i iloœciowych rozwoju
miasta. Budowa systemu infrastruktury w mieœcie jest procesem ci¹g³ym. Inwestycje za-
koñczone podnosz¹ sprawnoœæ tego systemu w krótkim i œrednim okresie. Zachowania
przestrzenne u¿ytkowników miasta oraz ich indywidualne decyzje, zwi¹zane z u¿ytko-
waniem infrastruktury, wymuszaj¹ koniecznoœæ prowadzenia kolejnych inwestycji. Tak jak
nie istnieje stan docelowy rozwoju miasta, a ka¿dy stan osi¹gniêty ma charakter przejœciowy,
tak procesu tworzenia infrastruktury nigdy nie mo¿na uznaæ za zakoñczony. Ewoluuje
on bowiem wraz z rozwojem miasta (przestrzennym, ludnoœciowym), potrzebami jego
u¿ytkowników, postêpem technicznym oraz zmieniaj¹cymi siê warunkami w otoczeniu,
wyznaczaj¹cymi mo¿liwoœci osi¹gniêcia przewag konkurencyjnych.

Reforma samorz¹dowa w Polsce rozpoczê³a siê w 1990 r. Podstawowym aktem praw-
nym konstytuuj¹cym system demokracji lokalnej sta³a siê ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
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o samorz¹dzie terytorialnym. Ustawa ta okreœli³a m.in. zakres zadañ gminy (miasta). Zada-
nia te zwi¹zane s¹ z infrastruktur¹ techniczn¹, spo³eczn¹, ³adem przestrzennym, ochron¹
œrodowiska, a ich wykonywanie s³u¿y przede wszystkim kszta³towaniu warunków ¿ycia
spo³ecznoœci lokalnej.

Zadania w³asne miasta obejmuj¹ m.in. sprawy:
— wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê,
— kanalizacji,
— usuwania i oczyszczania œcieków,
— wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych,
— zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹,
— lokalnego transportu zbiorowego,
— zieleni komunalnej,
— cmentarzy komunalnych.
Pojêcie „gospodarka komunalna” zosta³o przez ustawodawcê zdefiniowane bardzo ogól-

nie. Zgodnie z art. 1 ustawy o gospodarce komunalnej, gospodarka komunalna to wykony-
wanie zadañ o charakterze u¿ytecznoœci publicznej w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb
wspólnoty. Gospodarka komunalna obejmuje w szczególnoœci zadania o charakterze u¿y-
tecznoœci publicznej, których celem jest bie¿¹ce i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych
potrzeb ludnoœci w drodze œwiadczenia us³ug powszechnie dostêpnych.

Niemal wszystkie zadania z zakresu gospodarki komunalnej realizowane s¹ odp³atnie,
jednak koniecznoœæ zapewnienia przez gminê poda¿y us³ug na takim poziomie, aby mo¿na
by³o zrealizowaæ postulat powszechnego dostêpu powoduje, ¿e organa gminy nierzadko
ustalaj¹ ceny nie pokrywaj¹ce pe³nych kosztów ich wytworzenia. W efekcie instytucje
œwiadcz¹ce te us³ugi s¹ w podwójny sposób od gminy uzale¿nione – przez fakt, ¿e organa
gminy okreœlaj¹ ceny niektórych us³ug i przez to, ¿e œwiadczenie tych us³ug mo¿liwe jest
tylko pod warunkiem dofinansowania z bud¿etu gminy (miasta) (np. komunikacja miejska)
lub z zyskownej czêœci dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa wielobran¿owego (subsydiowanie
krzy¿owe)8.

Ponadto w przypadku dzia³alnoœci w sferze infrastruktury technicznej warto zwróciæ
uwagê na problemy zwi¹zane z:

— niepodzielnoœci¹ techniczn¹ urz¹dzeñ infrastrukturalnych,
— wysok¹ kapita³och³onnoœci¹ cyklu inwestycyjnego,
— jednoczesn¹ produkcj¹, dostaw¹ i konsumpcj¹,
— znacznym zró¿nicowaniem w czasie zapotrzebowania na us³ugi,
— wysokim stopniem nieelastycznoœci popytu wzglêdem ceny.
Zgodnie z ustaw¹ samorz¹dow¹ gmina (miasto) odpowiedzialna jest za zapewnienie

odpowiedniej poda¿y us³ug, co nie oznacza koniecznoœci bezpoœredniej ich realizacji.
W celu wykonywania zadañ miasto mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, w tym przed-
siêbiorstwa oraz zawieraæ umowy dotycz¹ce dostarczania us³ug z innymi podmiotami.
Wybór formy organizacji us³ug komunalnych jest elementem polityki miasta.
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Celem dzia³ania miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb spo³ecznoœci lokalnej,
a nie d¹¿enie do osi¹gniêcia zysku. Dlatego dzia³alnoœæ gospodarcza miasta prowadzona
przez podmioty komunalne mo¿e pozostawaæ w sprzecznoœci z rynkowymi zasadami dzia-
³alnoœci gospodarczej. W efekcie mog¹ pojawiæ siê rozbie¿noœci pomiêdzy potrzebami
publicznymi spo³ecznoœci lokalnej a wymaganiami efektywnoœci ekonomicznej podmiotów
œwiadcz¹cych te us³ugi. Mo¿e to prowadziæ do rozbie¿noœci celów miasta jako organizatora
us³ug komunalnych oraz podmiotów je œwiadcz¹cych.

Samorz¹dy, zajmuj¹c siê realizacj¹ us³ug komunalnych, wystêpuj¹ w dwóch ró¿nych
rolach: przedsiêbiorcy, który powinien byæ zorientowany na maksymalizacjê zysku i re-
prezentanta interesów spo³ecznoœci lokalnej, który musi uwzglêdniaæ priorytety swoich
wyborców.

Warunkiem wdro¿enia rozwi¹zañ rynkowych w gospodarce komunalnej jest przezwy-
ciê¿enie tej sprzecznoœci. Mo¿na to osi¹gn¹æ poprzez prywatyzacjê przedsiêbiorstw oraz
skupienie siê na roli regulatora – organizatora rynku lub klienta, który kupuje us³ugi
w ramach procedur okreœlonych ustaw¹ o zamówieniach publicznych.

Realizacja us³ug komunalnych wymaga zaplecza w postaci odpowiedniej infrastruktury.
W momencie rozpoczêcia reformy samorz¹dowej miasta przejê³y mienie w niewielkim
stopniu dostosowane do nowych wyzwañ, wymagaj¹ce znacznych nak³adów kapita³owych –
zarówno w celu odtworzenia maj¹tku zak³adów, które uleg³y zu¿yciu, jak i rozbudowy
obiektów oraz modernizacji.

Obowi¹zek zapewnienia obywatelom dostêpu do podstawowych urz¹dzeñ infrastruk-
turalnych nie jest równoznaczny z obowi¹zkiem budowy sieci i urz¹dzeñ infrastruk-
turalnych ze œrodków publicznych. Zadaniem samorz¹du jest doprowadzenie do tego,
aby takie urz¹dzenia istnia³y, a mieszkañcy miasta mogli z nich korzystaæ. W³adze miej-
skie mog¹ wype³niaæ swoj¹ rolê tworz¹c warunki dla dzia³alnoœci prywatnych podmio-
tów gospodarczych inwestuj¹cych œrodki w rozwój infrastruktury na zasadach komer-
cyjnych.

Na obecnym etapie procesu transformacji finansowanie inwestycji komunalnych z kapi-
ta³u prywatnego lub ze œrodków uzyskiwanych przez przedsiêbiorstwa ma znaczenie margi-
nalne. Kapita³ zagraniczny stanowi niewielk¹ czêœæ ogólnego kapita³u przedsiêbiorstw
komunalnych. W innych sektorach gospodarki zaanga¿owali siê powa¿ni inwestorzy zagra-
niczni, z ro¿nych powodów omijaj¹c sektor us³ug komunalnych. Wyj¹tkiem mog¹ tu byæ
przypadki zainteresowania przedsiêbiorstw zagranicznych przedsiêbiorstwami komunal-
nymi (MPWiK oraz MPO), które stale generuj¹ zyski i stanowi¹ dochód dla miasta. Sta-
nowisko w³adz miasta Krakowa by³o od samego pocz¹tku jasne – nie mo¿na sprzedaæ czêœci
przedsiêbiorstw (tym bardziej ca³ych), gdy¿ ich dzia³alnoœæ jest op³acalna dla miasta
i jego mieszkañców. Negatywne przyk³ady mo¿na odnotowaæ w przypadku przedsiêbiorstw
komunalnych sprzedanych obcemu kapita³owi w Bu³garii oraz w Rumunii. Warto zauwa¿yæ
znaczny wzrost inwestycji zagranicznych w sektorze energetycznym po wejœciu w ¿ycie
nowego prawa energetycznego wprowadzaj¹cego niezale¿ny system regulacji w sektorze
(podwojenie w latach 1997–1999).
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Zasadniczy ciê¿ar zwi¹zany ze sfinansowaniem wydatków na zakup lub wytworzeniem
materialnych sk³adników maj¹tku niezbêdnych do realizacji zadañ samorz¹du spoczywa na
bud¿ecie miasta. Miasto mo¿e finansowaæ inwestycje komunalne z nastêpuj¹cych Ÿróde³:

— bie¿¹cych dochodów,
— po¿yczek d³ugoterminowych (do okreœlonego ustaw¹ procentu dochodów),
— dotacji celowych przekazanych przez rz¹d lub inne organa.
G³ównymi partnerami samorz¹dów w zakresie finansowania inwestycji s¹: Fundusze

Ochrony Œrodowiska (fundusz narodowy i wojewódzkie) oraz banki komercyjne, fundusze
inwestycyjne i zagraniczne agencje pomocowe, w tym fundusze strukturalne przeznaczane
na wsparcie rozwoju przedsiêbiorstw oraz inne projekty wspó³finansowane ze œrodków Unii
Europejskiej. W przypadku miasta Krakowa rozwój przedsiêbiorstw komunalnych dokonuje
siê poprzez pozyskiwanie œrodków unijnych, dziêki którym zlikwidowano zapóŸnienia
cywilizacyjne i doinwestowano je pod k¹tem przysz³ego ich rozwoju (MPO posiada program
rozwoju nawet na 30 lat). Ceny us³ug s¹ na ogó³ ustalane na poziomie zbyt niskim, aby
umo¿liwiæ rozwój przedsiêbiorstwom. Inwestycje w celu rozwoju infrastruktury komunalnej
od pocz¹tku polskiej transformacji sta³y siê jednym z priorytetów w³adz miejskich. Kolejn¹
szans¹ mo¿e byæ dzia³alnoœæ wynikaj¹ca z ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz
ustawy o koncesji budowlanej – w przypadku miasta Krakowa mo¿e to dotyczyæ budowy
parkingów podziemnych oraz spalarni zw³ok.

3. Dzia³alnoœæ spó³ek komunalnych w Krakowie

w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej

Zasad¹ wynikaj¹c¹ z niezale¿noœci samorz¹du jest samodzielne ponoszenie odpowie-
dzialnoœci za efekty prowadzonej polityki rozwoju i rozwój przedsiêbiorczoœci lokalnej.
Na podstawie praktyki ¿ycia spo³eczno-gospodarczego gminy (miasta) i analizy literatury
przedmiotu mo¿na stwierdziæ, ¿e Ÿle zaprojektowane przedsiêwziêcia uniemo¿liwi¹ rozwój
czynników przestrzeni gospodarczej.

K. W¹sowicz i T. Ostrowski pisz¹, ¿e „przestrzeñ gospodarcza gminy powinna byæ
ujmowana jako model stanowi¹cy sumê ca³oœci stosunków gospodarowania, interakcji
spo³ecznych oraz dzia³añ o charakterze politycznym. Definiuj¹c pojêcie przestrzeni gos-
podarczej gminy, mo¿na okreœliæ je mianem sumy stosunków relacji pomiêdzy decydentami,
wykonawcami i odbiorcami procesów gospodarczych przebiegaj¹cych w danej lokalnej
wspólnocie samorz¹dowej”9.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e samorz¹d terytorialny stanowi p³aszczyznê do realizacji nie tylko
procesów gospodarczych, ale i rozumianych w szerokim ujêciu procesów spo³ecznych.
Odpowiednio wysoki poziom przedsiêbiorczoœci lokalnej stanowi podstawowy czynnik
rozwoju tych procesów. W wyniku dostosowania dzia³alnoœci jednostek samorz¹du teryto-
rialnego do powszechnych standardów gospodarowania, mo¿liwe jest realistyczne kreo-
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wanie przestrzeni gospodarczej gminy w sposób zapewniaj¹cy maksymalizacjê uzyski-
wanych korzyœci odbiorców us³ug tworzonych przez podmioty gminne (miejskie).

Formowanie przestrzeni gospodarczej gminy mo¿na uj¹æ w nastêpuj¹cych aspektach:
— kreowanie lokalnych zasobów wytwórczych poprzez stwarzanie korzystnych wa-

runków do rozwoju przedsiêbiorczoœci;
— zarz¹dzanie infrastruktur¹ w celu u³atwienia nawi¹zywania stosunków gospodarczych;
— zarz¹dzanie kapita³em ludzkim jako szczególny czynnik rozwoju lokalnego;
— rozwijanie powi¹zañ integruj¹cych pomiêdzy uczestnikami procesów gospodarczych;
— umacnianie istniej¹cych przejawów ¿ycia gospodarczego w gminie10.
Gmina (miasto) jako podstawowa jednostka samorz¹du terytorialnego w zakresie swo-

jego w³adztwa posiada szereg instrumentów umo¿liwiaj¹cych swobodne modelowanie
przestrzeni gospodarczo-spo³ecznej jej podmiotowej wspólnoty samorz¹dowej. W celu
rozwoju spo³eczno-gospodarczego miasta zachodzi koniecznoœæ planowania, dzia³ania
w odpowiednim horyzoncie czasowym, przy uwzglêdnieniu realnych potrzeb rynku.

Wa¿nym zadaniem miasta jest wyznaczenie wizji jego rozwoju poprzez rozwój lo-
kalnej przestrzeni spo³eczno-gospodarczej. Nie mo¿na jej kreowaæ w oderwaniu od re-
aliów otoczenia. Chodzi o to, ¿eby miasto w podejmowanych dzia³aniach nie stanowi³o
podmiotu polityki gospodarczej rz¹du na p³aszczyŸnie lokalnej, ale partnera, z którym
w³adze centralne zobligowane s¹ prowadziæ dialog celem wypracowania ogólnokrajowej
polityki rozwoju spo³eczno-gospodarczego. Szczególnie jest to istotne w czasie wycho-
dzenia z kryzysu gospodarczego, który i tak nie doœwiadczy³ a¿ tak bardzo krakowskiego
sektora komunalnego. Ustalanie cen us³ug komunalnych w Krakowie jest przedmiotem
decyzji politycznych, a ceny te powinny byæ konkurencyjne. Spó³ki takie jak: MPWiK,
MPEC czy MPO generuj¹ zyski, natomiast MPK realizuj¹c zadania wynikaj¹ce z ustaw
i prawa lokalnego dotycz¹cego ulg w transporcie publicznym dofinansowuje swoj¹ dzia-
³alnoœæ w zakresie œwiadczenia us³ug. Wynika to ze stosowanych standardów i jakoœci
oferowanych us³ug decyduj¹cych o poziomie ¿ycia ludnoœci. Przedsiêbiorstwa komunalne
realizuj¹ g³ównie zadania w³asne gminy (miasta) oferuj¹c monopolistyczne us³ugi; ich
decyzyjnoœæ pozostaje w gestii samorz¹du lokalnego, który z kolei gwarantuje nastêpne
zlecenia.

Dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw komunalnych w zakresie rozwoju infrastruktury ko-
munalnej w Krakowie mo¿na przedstawiæ m.in. na podstawie funkcjonowania grupy
kapita³owej krakowskich spó³ek komunalnych oraz innych przedsiêbiorstw komunal-
nych nie wchodz¹cych w sk³ad analizowanej Grupy. Charakterystyka dzia³alnoœci Grupy
oraz poszczególnych spó³ek komunalnych dotyczy g³ównie 2009 roku, jednak w wielu
miejscach wyniki spó³ek odnosz¹ siê równie¿ do lat poprzednich i planów na 2010 rok.
Wszystkie te zagadnienia zosta³y przedstawione w Za³¹czniku do niniejszego opraco-
wania.
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4. Wp³yw infrastruktury komunalnej na rozwój przedsiêbiorczoœci w Krakowie

W ka¿dej zbiorowoœci znajduj¹ siê jednostki przedsiêbiorcze, które – je¿eli stworzy im
siê odpowiednie warunki (m.in. infrastrukturalne) – pobudz¹ do dzia³ania, zainicjuj¹ tworze-
nie przedsiêbiorstw daj¹cych pracê i dochody im samym oraz okolicznej ludnoœci. Do zadañ
w³adz lokalnych powinno nale¿eæ stymulowanie takich postaw, gdy¿ jest to wspólny interes
wszystkich mieszkañców i osób, które odpowiadaj¹ za rozwój danego obszaru, zw³aszcza
wiejskiego. Lokalny rozwój gospodarczy mo¿e zaspokajaæ istotne potrzeby poprzez two-
rzenie miejsc pracy; z czasem jego wymiernym efektem jest powiêkszanie bazy podat-
kowej, a dodatkowe dochody mog¹ byæ przeznaczone na inwestycje poprawiaj¹ce stan
rozwoju infrastruktury i warunki ¿ycia ludnoœci. Oznacza to, ¿e pomiêdzy zagospodaro-
waniem infrastrukturalnym a rozwojem przedsiêbiorczoœci istnieje wzajemna zale¿noœæ.
Rozwojowi przedsiêbiorczoœci mo¿e towarzyszyæ rozwój infrastrukturalny, a lepsze zagos-
podarowanie infrastrukturalne mo¿e warunkowaæ wzrost przedsiêbiorczoœci.

Gmina (miasto) mo¿e za pomoc¹ podmiotów gospodarczych stanowi¹cych jej w³as-
noœæ oddzia³ywaæ na lokalne zjawiska gospodarcze i przez to na rozwój przedsiêbior-
czoœci11. Dzia³ania miasta powinny zmierzaæ w kierunku poszukiwania rozwi¹zañ, które
umacnia³yby przedsiêbiorstwa lokalne, nie naruszaj¹c równoczeœnie równowagi na rynku.
Wypracowanie odpowiednio korzystnej polityki miasta w tym zakresie jest trudne, wymaga
du¿ej wiedzy i umiejêtnoœci praktycznych. W tym celu nale¿y rozwa¿yæ i ewentualnie
uwzglêdniæ nastêpuj¹ce zasady wynikaj¹ce z zachowañ racjonalnych ekonomicznie w gos-
podarce rynkowej:

— pozbywanie siê przez miasto nierentownych przedsiêbiorstw komunalnych (przez
prywatyzacjê, likwidacjê, upad³oœæ);

— prywatyzowanie b¹dŸ likwidacja wszystkich jednostek organizacyjnych miasta pro-
wadz¹cych komercyjn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz tych podmiotów prowadz¹cych
dzia³alnoœæ o charakterze u¿ytecznoœci publicznej, którym po sprywatyzowaniu nie
grozi stanie siê monopolist¹;

— ograniczanie dzia³alnoœci gospodarczej do dziedzin, którymi nie mog¹ siê zaj¹æ inne
podmioty gospodarcze;

— podzia³ (i poddanie konkurencji) tych przedsiêbiorstw komunalnych, które na lo-
kalnym rynku maj¹ pozycjê monopolistyczn¹, w ka¿dym przypadku, gdy da siê tak
podzieliæ maj¹tek przedsiêbiorstwa, ¿e mo¿liwe bêdzie prowadzenie tej samej dzia-
³alnoœci przez co najmniej dwa podmioty gospodarcze;

— tworzenie nowych przedsiêbiorstw tylko wówczas, gdy wynika to z wa¿nych po-
trzeb spo³ecznoœci lokalnej, a potrzeb tych nie mo¿na zaspokoiæ w ¿aden inny
sposób;

— unikanie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez zak³ady bud¿etowe, gdy¿ nie
s¹ one najbardziej efektywn¹ form¹ prowadzenia takiej dzia³alnoœci;
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— unikanie preferowania komunalnych podmiotów gospodarczych przez ulgi lub bez-
przetargowy tryb zlecania albo powierzanie prac oraz udostêpnianie im informacji
nieznanych innym podmiotom gospodarczym;

— unikanie fikcji gospodarczej powstaj¹cej przy preferowaniu komunalnych podmio-
tów gospodarczych ró¿nymi zwolnieniami, ulgami i zleceniami, które powoduj¹, ¿e
koszty ich dzia³alnoœci s¹ zani¿one w stosunku do normalnego poziomu (za to ceny
œwiadczonych us³ug mog¹ byæ za wysokie, wskutek czego nie mo¿na dobrze oceniæ
efektywnoœci prowadzonej dzia³alnoœci i byæ mo¿e w normalnych warunkach zamiast
wykazywanego zysku przynosi³y straty)12.

Powy¿sze zasady nale¿y wykorzystaæ w ten sposób, aby zabezpieczyæ siê przed reali-
zacj¹ pomys³ów nietrafnych ekonomicznie i hamuj¹cych rozwój lokalnych przedsiêbiorstw.
Literatura naukowa podkreœla jednak, ¿e „prowadzenie szeroko rozumianej dzia³alnoœci
gospodarczej gminy mo¿e mieæ zarówno pozytywne, jak i negatywne strony. Jej podejmo-
wanie nie powinno prowadziæ do naruszania zasad konkurencji, ograniczaj¹cej mo¿liwoœæ
rozwoju sektora prywatnego. Dzia³alnoœæ gospodarcza gmin mo¿e stanowiæ natomiast rolê
regulatora iloœci i jakoœci œwiadczonych us³ug. Podstaw¹ œwiadczenia us³ug jest zapewnienie
zachowania warunków konkurencyjnoœci”13.

Postêpuj¹ce zmiany w prawie dotycz¹cym funkcjonowania organów samorz¹dowych
stworzy³y w³adzom lokalnym szersze mo¿liwoœci wp³ywania na procesy zachodz¹ce w re-
alnej sferze rozwoju gospodarczego. Zwiêkszeniu uleg³ nie tylko zakres odpowiedzialnoœci
w³adz gmin za szeroko pojêty rozwój lokalny, ale tak¿e zakres kompetencji do samo-
dzielnego podejmowania decyzji i kszta³towania polityki finansowej14. W dobie pe³nego
urynkowienia, zwiêkszaj¹cego zdolnoœæ przedsiêbiorstw do dokonywania wolnych wybo-
rów lokalizacyjnych, zadaniem w³adz gminy jest stworzenie warunków do stabilnego i dy-
namicznego rozwoju gospodarczego danej jednostki terytorialnej, co sprowadza siê do
stworzenia konkurencyjnych w stosunku do innych gmin warunków dla rozwoju przed-
siêbiorczoœci. Samorz¹dy gminne zosta³y wyposa¿one w ró¿norakie instrumenty s³u¿¹ce
kreowaniu warunków dla rozwoju lokalnego, takie jak: mo¿liwoœæ opracowywania pro-
gramów i strategii, dzia³alnoœæ w sferze bud¿etu, uprawnienia regulacyjne w sferze prawa
podatkowego i zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie decyzji administracyj-
nych, zawieranie umów i porozumieñ oraz mo¿liwoœæ skorzystania ze œrodków pomo-
cowych krajowych i zagranicznych. Obowi¹zek dbania przez jednostki samorz¹du o rozwój
gospodarczy i wspieranie przedsiêbiorczoœci jest nie tylko ich obowi¹zkiem ustawowym, ale
przede wszystkim wynika z uzale¿nienia ich dochodów od wp³ywów z podatków od osób
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fizycznych i prawnych, a wiêc od liczby i kondycji mieszkaj¹cych i dzia³aj¹cych w gminie
podatników. W ten sposób interes gospodarza terenu, którym jest gmina odpowiedzialna
za rozwój lokalnej gospodarki, zosta³ sprzêgniêty z interesem poszczególnych cz³onków
spo³ecznoœci lokalnej, jakimi s¹ funkcjonuj¹cy na tym terenie przedsiêbiorcy. Rozwój ich
przedsiêbiorstw gwarantuje bowiem poœrednio rozwój regionu, w którym dzia³aj¹. Gminom
powinno wiêc zale¿eæ na wspieraniu tego rozwoju wszystkimi mo¿liwymi sposobami,
tj. wykorzystuj¹c w pe³ni potencja³ lokalny oraz dostêpne œrodki zewnêtrzne. W rezul-
tacie, gmina poprzez wielotorowe dzia³ania powinna zwiêkszaæ mo¿liwoœci konkurencyjne
funkcjonuj¹cych ju¿ przedsiêbiorstw i stwarzaæ warunki dla uruchomienia kolejnych przed-
siêbiorstw.

4.1. W ³ a d z e l o k a l n e j a k o k r e a t o r a k t y w n o œ c i p r z e d s i ê b i o r c z e j

Dzia³alnoœæ w³adz w zakresie kreowania przedsiêbiorczoœci mo¿na okreœliæ mianem
budowania i umacniania klimatu sprzyjaj¹cego rozwojowi spo³eczno-gospodarczemu. Pod-
stawy ku temu stwarza rozwój wiedzy wspieraj¹cej innowacje, przep³yw doœwiadczeñ
p³yn¹cych z innych krajów i regionów, dotycz¹cych m.in. korzyœci, jakie wynikaj¹ z pro-
cesów integracyjnych, czy te¿ wzrost œwiadomoœci co do po¿ytków wynikaj¹cych z nasilania
siê konkurencji15. Korzystny klimat dla rozwoju przedsiêbiorczoœci lokalnej, podobnie jak
korzystny klimat dla szeroko pojêtego lokalnego rozwoju gospodarczego i spo³ecznego,
wymaga zaistnienia szczególnych okolicznoœci, takich jak:

— istnienie struktur spo³ecznych realizuj¹cych b¹dŸ popieraj¹cych ideê wszechstron-
nego rozwoju gminy,

— daj¹ce siê zaobserwowaæ inicjatywnoœæ i aktywnoœæ mieszkañców,
— wystêpowanie prawnych, organizacyjnych, technologicznych i technicznych mo¿li-

woœci wspierania inicjatyw,
— wystêpowanie materialno-finansowych mo¿liwoœci wspierania inicjatyw,
— doœwiadczenie i chêæ w³adz gminy do stymulowania rozwoju16.
Wykorzystuj¹c te okolicznoœci, samorz¹d gminny powinien podejmowaæ ró¿nokierun-

kowe dzia³ania istotne w procesie stymulowania rozwoju gospodarczego. Z wczeœniejszych
badañ wynika, ¿e nale¿¹ do nich:17

— koordynacja dzia³alnoœci podmiotów gospodaruj¹cych na danym terenie w celu
realizacji przez nie maksimum korzyœci dla ca³ego systemu,

— rozwi¹zywanie sprzecznoœci i konfliktów, które mog¹ siê pojawiæ miêdzy zró¿-
nicowanymi podmiotami lokalnymi,
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17 Empiryczna próba sformu³owania kierunków dzia³añ stymulacyjnych [W:] U. K³osiewicz-Górecka,
B. S³omiñska: Samorz¹d terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu, Difin, Warszawa 2001.



— inicjowanie przedsiêwziêæ gospodarczych korzystnych z punktu widzenia harmo-
nizacji rozwoju,

— inicjowanie wspó³pracy miêdzy przedsiêbiorcami, instytucjami z otoczenia biznesu,
organizacjami konsumenckimi itp.,

— wspó³udzia³ w inwestycjach celowych o szczególnym znaczeniu dla gminy,
— kreowanie korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju przedsiêbiorstw na

terytorium gminy.
Ostatni z wymienionych rodzajów dzia³añ wymaga specjalnego komentarza. W³adze

lokalne powinny bowiem za pomoc¹ ró¿nego rodzaju œrodków wp³ywaæ nie tylko na decyzje
potencjalnych przedsiêbiorców, ale tak¿e podmiotów ju¿ dzia³aj¹cych na obszarze gminy.
Nie mo¿e dojœæ do sytuacji, w której wysi³ki samorz¹du zostan¹ wyraŸnie ukierunkowane na
tworzenie preferencyjnych warunków dla przedsiêbiorstw zewnêtrznych, gdy¿ w ten sposób
wzmocniona zostanie ich przewaga konkurencyjna nad przedsiêbiorstwami lokalnymi, które
mog¹ wypaœæ z rynku. A to w³aœnie te przedsiêbiorstwa stanowi¹ najczêœciej fundament
gospodarki lokalnej. W³adze samorz¹dowe s¹ obowi¹zane wspieraæ ich rozwój, stymuluj¹c
zmiany strukturalne i w razie potrzeby procesy restrukturyzacji gospodarki.

Podsumowuj¹c powy¿sze nale¿y stwierdziæ, ¿e gminy w sposób szczególny dbaj¹ce
o rozwój lokalnej przedsiêbiorczoœci to gminy aktywnie zabiegaj¹ce o nowe inwestycje,
otwarte na nowe inicjatywy gospodarcze, zapewniaj¹ce przyjazny klimat i profesjonaln¹
obs³ugê dla inwestorów, ale tak¿e wspieraj¹ce przedsiêbiorców ju¿ funkcjonuj¹cych.

Oferta dla wewnêtrznych (lokalnych) i zewnêtrznych inwestorów powinna byæ kom-
pleksowa i dotyczyæ ró¿nego rodzaju czynników, takich jak: wyposa¿enie infrastrukturalne,
kwalifikacje si³y roboczej, potencja³ intelektualny, dostêp do innowacji, otoczenie insty-
tucjonalne, a tak¿e w miarê mo¿liwoœci gminy zachêty finansowe. Zró¿nicowanie ele-
mentów tej oferty jest nastêpstwem zmian zachodz¹cych w randze czynników decyduj¹cych
o tempie rozwoju gospodarczego. Coraz istotniejsze w procesach rozwoju staje siê posia-
danie przez przedsiêbiorstwo zdolnoœci do absorpcji innowacji, umiejêtnoœci z zakresu
zarz¹dzania oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji, co wi¹¿e siê z dysponowaniem
wykszta³con¹ kadr¹ i odpowiednim zapleczem informatycznym. Samorz¹d gminny poprzez
swoje dzia³ania powinien zwiêkszaæ mo¿liwoœci dostêpu przedsiêbiorców do tego rodzaju
zasobów. Tylko wówczas nast¹pi mobilizacja kapita³u lokalnego i przyp³yw kapita³u zew-
nêtrznego, gdy w³adze samorz¹dowe zapewni¹ korzyœci, które umo¿liwi¹ przedsiêbiorcom
osi¹ganie na danym terytorium lepszych wyników gospodarowania ni¿ na terenie innych
gmin. W ten sposób w³adze lokalne mog¹ poœrednio wp³ywaæ np. na kreacjê miejsc pracy
i wzrost zatrudnienia w gminie.

Kszta³towanie zachowañ przedsiêbiorczych wymaga od organów stanowi¹cych i wyko-
nawczych w gminie zmiany stylu sprawowania w³adzy z administrowania (które przez wiele
lat cechowa³o w³adzê gminn¹) na zarz¹dzanie mened¿erskie mieniem komunalnym, za-
sobami finansowymi oraz gminn¹ administracj¹. Jakoœæ tego zarz¹dzania zale¿y od pro-
fesjonalizmu i aktywnoœci pochodz¹cej z wyboru oraz zatrudnionej w urzêdzie kadry
pracowniczej, od jej wiedzy, kwalifikacji, kreatywnoœci i innowacyjnoœci.
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Gmina nie tylko steruje poszczególnymi elementami systemu gospodarki lokalnej, ale
pe³ni w nim aktywn¹ rolê prowadz¹c w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nastawion¹ na zaspo-
kojenie zbiorowych potrzeb spo³ecznoœci lokalnej. Dzia³alnoœæ ta dotyczy przede wszystkim
realizacji zadañ w sferze tworzenia infrastruktury, ale mo¿e byæ tak¿e nakierowana na
zdobywanie œrodków podwy¿szaj¹cych dochody bud¿etu gminy. Prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej mo¿e u³atwiæ gminie realizacjê funkcji alokacyjnej, funkcji budowy i rozwoju
us³ug oraz uruchamiania mechanizmu konkurencji w sektorze us³ug publicznych. Mimo to
procesy obserwowane w krajach o rozwiniêtej gospodarce rynkowej wskazuj¹ na pog³ê-
biaj¹ce siê tendencje rezygnacji gmin z bezpoœredniej dzia³alnoœci gospodarczej na rzecz
kszta³towania warunków rynkowych dla rozwoju przedsiêbiorczoœci18. Do zasadniczych
instrumentów, którymi mog¹ siê pos³ugiwaæ gminy w procesie stymulowania przedsiê-
biorczoœci, nale¿¹:19

— plany i programy zadañ publicznych o charakterze przestrzennym, finansowym,
gospodarczym (strategie rozwoju, plany zagospodarowania przestrzennego, wielo-
letnie plany i programy inwestycyjne, analizy finansowe);

— instrumenty reglamentacyjne polegaj¹ce na ustanawianiu nakazów i zakazów, zez-
woleñ i wydawaniu decyzji;

— zarz¹dzanie mieniem – udostêpnianie gruntów i obiektów komunalnych oraz pomna-
¿anie mienia;

— instrumenty bodŸcowo-ekonomiczne – ró¿nicowanie wysokoœci podatków i op³at,
ustalanie cen za udostêpniane mienie i œwiadczone us³ugi u¿ytecznoœci publicznej;

— instrumenty instytucjonalne – powo³ywanie jednostek organizacyjnych realizuj¹cych
cele zwi¹zane z rozwojem gospodarki lokalnej;

— dzia³ania bezpoœrednie w sferze przedsiêwziêæ, np. budowa infrastruktury;
— instrumenty informacyjne – udostêpnianie podmiotom baz danych tworzonych przez

organy gminy;
— instrumenty polityki spo³ecznej, w tym dzia³alnoœæ promocyjna.
Szczególn¹ rolê w kreowaniu aktywnoœci przedsiêbiorczej odgrywa polityka bud¿etowa

gminy prowadzona zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków bud¿etowych20. Dochody
bud¿etu gminy stanowi¹ finansow¹ podstawê jej publicznej dzia³alnoœci – s¹ one przez-
naczone zarówno na finansowanie zadañ bie¿¹cych, jak i inwestycyjnych. Zasadnicze Ÿród³o
dochodów tworz¹ podatki i op³aty, którym znawcy przedmiotu przypisuj¹ du¿e znaczenie
w procesie stymulowania aktywnoœci przedsiêbiorczej. Rodzaje stosowanych podatków,
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18 Szerzej na ten temat: E. Wojciechowski: Samorz¹d terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej,
PWN, Warszawa 1977, ss. 24–31.

19 Szczegó³owe omówienie stosowanych instrumentów [W:] Rola gospodarki przestrzennej w pobudzaniu

rozwoju ekonomicznego gminy, pr. zbior., red. A. Matuszko, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Oddzia³ w Krakowie, Brytyjski Fundusz Know-How i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1998,
s. 12.

20 Rola bud¿etu w stymulowaniu przedsiêbiorczoœci [W:] J. Rolewicz: Ekonomiczne instrumenty stymulo-

wania przedsiêbiorczoœci w ma³ych miastach w Polsce po roku 1990, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
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wysokoœæ stawek, ulg i ewentualnych zwolnieñ mog¹ bowiem bezpoœrednio oddzia³ywaæ na
zachowania podmiotów gospodarczych, zachêcaj¹c je lub zniechêcaj¹c do podejmowania
okreœlonego rodzaju dzia³alnoœci gospodarczej. W³adze gminy mog¹, zgodnie z ustawami,
zmniejszaæ ciê¿ary pozostaj¹cych w ich gestiach podatków i op³at kieruj¹c siê w³asn¹ ocen¹
wynikaj¹cych z tego skutków dla spo³ecznoœci lokalnej21. W zakresie podatków docho-
dowych od osób fizycznych i od osób prawnych (w których udzia³y maj¹ gminy) sty-
mulacyjna rola przedsiêbiorczoœci pozostaje w gestii organów pañstwa.

Wydatki ponoszone przez gminy równie¿ w sposób bezpoœredni lub poœredni kreuj¹
zachowania przedsiêbiorcze. Celem tych wydatków jest bowiem dba³oœæ o rozwój spo-
³eczno-gospodarczy gminy. Najczêœciej s¹ to wydatki inwestycyjne, ale przyjmuj¹ one
równie¿ postaæ zasilania funduszy celowych przeznaczonych na potrzeby ma³ych i œrednich
lokalnych przedsiêbiorstw (np. fundusz gwarancyjny). Wydatki mog¹ równie¿ obejmowaæ
szkolenia, doradztwo i tworzenie baz informacyjnych dla potencjalnych przedsiêbiorców.
W sytuacji wzrastaj¹cej konkurencji w wielu gminach znaczn¹ pozycjê w wydatkach sta-
nowi¹ koszty promocji gminy jako obszaru atrakcyjnego do podejmowania inwestycji,
ale tak¿e stwarzaj¹cego mo¿liwoœci rozwojowe ju¿ istniej¹cym przedsiêbiorstwom.

Prezentuj¹c mo¿liwoœci gminy w obszarze stymulowania przedsiêbiorczoœci, warto rów-
nie¿ wspomnieæ o narzêdziu, jakim s¹ ceny i op³aty za us³ugi komunalne, dzier¿awê
i wynajem mienia komunalnego oraz u¿ytkowanie wieczyste i zarz¹d mienia komunalnego.
Wyznaczanie cen i wysokoœci œwiadczeñ na okreœlonym poziomie oraz stosowanie indy-
widualnych lub grupowych obni¿ek b¹dŸ czasowych zwolnieñ od ich uiszczania jest jednym
z najprostszych w u¿yciu instrumentów oddzia³ywania na zachowania przedsiêbiorców.

Znaczenie poszczególnych spoœród zaprezentowanych narzêdzi w procesie stymulo-
wania przedsiêbiorczoœci oraz czêstotliwoœci ich stosowania przez gminy zale¿y od wielu
uwarunkowañ, takich jak: mo¿liwoœci prawne, stopieñ komplikacji narzêdzia, zasobnoœæ
bud¿etu gminy, aktywnoœæ i wizjonerstwo w³adz gminy, stopieñ wspó³pracy lokalnej spo-
³ecznoœci z w³adzami gminy i inne.

Zakoñczenie

Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania nale¿y stwierdziæ, ¿e w³adze gminy mog¹ pro-
wadziæ szerok¹ dzia³alnoœæ dla rozwoju przedsiêbiorczoœci poprzez reformatorskie dzia³anie
skupione na w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej i na w³asnych komunalnych podmiotach
gospodarczych. Korzystaj¹c ze swoich kompetencji oraz maj¹tku i œrodków finansowych,
w³adze samorz¹dowe maj¹ bezpoœredni wp³yw na lokalne zjawiska gospodarcze i stymuluj¹
rozwój lokalnej przedsiêbiorczoœci. Dzia³alnoœæ taka powinna byæ wynikiem codziennych
czynnoœci i przyjêtej w mieœcie polityki. Dodatkowo mo¿e obejmowaæ szczególne dzia³ania
maj¹ce na celu wspomaganie rozwoju przedsiêbiorstw (np. zak³adanie agencji zajmuj¹-
cych siê promowaniem przedsiêbiorczoœci). W³adze miasta – oprócz przyci¹gania du¿ych
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inwestorów z zewn¹trz – powinny czuæ siê odpowiedzialne za prowadzenie innych dzia³añ
stwarzaj¹cych dobre warunki do powstawania i rozwoju przedsiêbiorstw lokalnych.

Czynnikiem istotnie wp³ywaj¹cym na rozwój przedsiêbiorczoœci jest polityka gminy
w zakresie dostarczania i kontraktowania us³ug na lokalny rynek. Gmina (miasto) jest
pracodawc¹, zleceniodawc¹, klientem i inwestorem, dlatego wp³ywa na dzia³alnoœæ przed-
siêbiorstw prywatnych tak¿e poprzez swoje zachowania w zakresie sprzeda¿y i zakupu
towarów, zlecania robót i kontraktowania us³ug.

Okreœlenie kierunku dzia³alnoœci miasta w zakresie dostarczania i kontraktowania us³ug
na lokalny rynek pracy wymaga rozwa¿enia nastêpuj¹cych pytañ:

— Jakie us³ugi i produkty zakupuje miasto i z jak¹ czêstotliwoœci¹?
— Od jakich przedsiêbiorstw miasto mo¿e te us³ugi zakupiæ?
— Czy nie mo¿na zmniejszyæ zakresu us³ug œwiadczonych przez przedsiêbiorstwa

komunalne i jednostki organizacyjne miasta, a zwiêkszyæ iloœæ zamówieñ miasta
skierowanych do innych przedsiêbiorstw?

— Czy s¹ dziedziny dzia³alnoœci gospodarczej ca³kowicie opanowane przez sektor
publiczny, a jeœli tak to jakie, i czy nie istnieje mo¿liwoœæ wprowadzenia do nich
konkurencji z sektora prywatnego?

— Jak przebiega proces organizacyjny przygotowania i przeprowadzania przetargów
oraz jakie przedsiêbiorstwa bior¹ udzia³ w przetargach?

— Jaki poziom jakoœci zapewniaj¹ przedsiêbiorstwa dostarczaj¹ce wyroby i us³ugi?
— Jaki stosowaæ system podatków i czynszów (na ile zró¿nicowany) dla poszcze-

gólnych przedsiêbiorstw?
— Ile przedsiêbiorstw (i które) znajduje siê w trudnej sytuacji ekonomicznej?22

Odpowiedzi na powy¿sze pytania pozwol¹ umo¿liwiæ skorygowanie projektu miejskiej
strategii rozwoju gospodarczego w taki sposób, aby przyjête rozwi¹zania w jak najwiêkszym
stopniu sprzyja³y rozwojowi gospodarczemu ca³ego miasta, pobudzaj¹c lokaln¹ przedsiê-
biorczoœæ i umo¿liwiaj¹c szybki rozwój przedsiêbiorstw prywatnych.

�ród³em stymulowania rozwoju przedsiêbiorczoœci jest prywatyzacja przedsiêbiorstw
komunalnych i gminnych zak³adów bud¿etowych. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e je¿eli zakres w³as-
noœci publicznej w gospodarce jest du¿y, to szanse na rozwój postawy przedsiêbiorczoœci
wœród ludnoœci nie s¹ du¿e.

Gmina (miasto) ma do dyspozycji szeroki zestaw œrodków, jakie mo¿e zastosowaæ przy
prywatyzacji do stymulowania rozwoju przedsiêbiorstw lokalnych i lokalnej gospodarki.
Nale¿¹ do nich:

— podzia³ komunalnego przedsiêbiorstwa w celu sprywatyzowania jego wydzielonej
czêœci, która bêdzie stanowiæ konkurencjê dla czêœci komunalnej. Mo¿na równie¿
sprywatyzowaæ wszystkie wydzielone czêœci;

— ograniczenie dzia³alnoœci podmiotów komunalnych i rozpoczêcie zlecania czêœci
prac przedsiêbiorstwom prywatnym, które stopniowo mog¹ przejmowaæ coraz wiêk-
sze segmenty rynku. Nale¿y jednak poprzez odpowiednie dzia³ania organizacyjne
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zabezpieczyæ pe³ne wykonanie planowanych zleceñ. Mo¿e to byæ na przyk³ad zak³a-
danie odpowiednich przedsiêbiorstw albo dopuszczenie konkurencji przedsiêbiorstw
spoza gminy (miasta);

— sprzeda¿ przez gminê (miasto) mienia mog¹cego s³u¿yæ prowadzeniu dzia³alnoœci
gospodarczej. Mo¿e to byæ tak¿e mienie nale¿¹ce do przedsiêbiorstw komunalnych,
które ulegaj¹ likwidacji, albo mienie przedsiêbiorstw bêd¹cych w stanie upad³oœci.

Za pomoc¹ prywatyzacji komunalnych przedsiêbiorstw i sprzeda¿y mienia gmina
(miasto) mo¿e tak¿e spowodowaæ rozwój niektórych bran¿ dzia³alnoœci gospodarczej od-
powiednio formu³uj¹c warunki przetargu albo warunki korzystania z mienia oddawanego do
korzystania. Mo¿e tak¿e zapraszaæ do udzia³u w przetargu na zbycie przedsiêbiorstwa
albo na zbycie okreœlonych sk³adników jego mienia wybrane przedsiêbiorstwa z zewn¹trz,
¿¹daj¹c od nich przeprowadzenia okreœlonych inwestycji. Inn¹ metod¹ prowadz¹c¹ do tego
samego celu bêdzie sprzeda¿ udzia³ów lub akcji przedsiêbiorstw komunalnych starannie
wyselekcjonowanym przedsiêbiorstwom, zobowi¹zanym do spe³nienia okreœlonych przez
gminê (miasto) warunków.
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W 2009 roku sk³ad grupy kapita³owej podlegaj¹cej konsolidacji nie uleg³ zmianom.
Spó³ka dominuj¹ca – Krakowski Holding Komunalny Spó³ka Akcyjna w Krakowie,

z siedzib¹ w Krakowie, ul. J. Bro¿ka 3, zwany dalej KHK S.A.
Spó³ki zale¿ne:
— Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka Akcyjna w Krakowie, z sie-

dzib¹ w Krakowie, al. Jana Paw³a II 188, zwane dalej MPEC S.A.;
— Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne Spó³ka Akcyjna w Krakowie, z siedzib¹

w Krakowie, ul. œw. Wawrzyñca 13, zwane dalej MPK S.A.;
— Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka Akcyjna w Krakowie,

z siedzib¹ w Krakowie, ul. Senatorska 1, zwane dalej MPWiK S.A.
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Struktura grupy kapita³owej krakowskich spó³ek komunalnych

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie materia³ów Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.



Spó³ki zale¿ne posiada³y udzia³y w swoich spó³kach zale¿nych (zale¿noœæ II stopnia).
MPEC S.A. w Przedsiêbiorstwie Oszczêdnoœci Energii ESCO Sp. z o.o. i w Przedsiê-
biorstwie Us³ug Technicznych MPEC Sp. z o.o., MPWiK S.A. w Zak³adzie Us³ug Spec-
jalistycznych MPWiK Sp. z o.o., Ja³owcowa Góra Sp. z o.o. oraz MPK S.A. w MPK
Serwis Sp. z o.o.

Nadrzêdnym celem utworzenia grupy kapita³owej krakowskich spó³ek komunalnych
by³o uzyskanie, a nastêpnie utrzymanie statusu Podatkowej Grupy Kapita³owej. Grupa
uzyska³a status po podpisaniu przez tworz¹ce j¹ Spó³ki w dniu 25 wrzeœnia 1996 roku,
a nastêpnie zarejestrowaniu przez urz¹d skarbowy w dniu 3 grudnia 1996 roku Umowy
o utworzeniu podatkowej grupy kapita³owej.

Status PGK pozwalaj¹cy na korzystanie z przywileju wspólnego obliczania i rozliczania
siê z tytu³u podatku dochodowego od osób prawnych podmiotów wchodz¹cych w sk³ad
Grupy wymaga wype³nienia szeregu warunków, które szczegó³owo wymienione s¹ w art. 1a
Ustawy z dnia 16 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654, z póŸn. zmianami).

Dla funkcjonowania PGK najistotniejszy jest „wymóg inwestycyjny”, czyli koniecznoœæ
dokonywania przez spó³ki j¹ tworz¹ce w ka¿dym roku podatkowym wydatków inwesty-
cyjnych w wysokoœci stanowi¹cej ³¹cznie, co najmniej 50% dochodu Grupy po opodatko-
waniu, nie mniej jednak ni¿ 20% sumy dochodów do opodatkowania poszczególnych
spó³ek.

Warunek ten zosta³ zmieniony nowelizacj¹ ustawy jeszcze w 1996 roku i od dnia
1 stycznia 1997 roku obowi¹zuje „wymóg efektywnoœciowy”, czyli koniecznoœæ osi¹gania
przez Grupê za ka¿dy rok podatkowy udzia³u dochodów w przychodach (wskaŸnik ren-
townoœci sprzeda¿y) na poziomie co najmniej 3%. Poniewa¿ PGK zosta³a zarejestrowana
przed koñcem 1996 roku dla jej funkcjonowania stosuje siê „wymóg inwestycyjny” przez
ca³y okres, w którym PGK bêdzie uznawana za podatnika podatku dochodowego (ci¹g³oœæ
statusu). Zmiana warunku wynikaj¹ca z ustawy nie zmienia jednak zasadniczo faktu, ¿e
funkcjonowanie Podatkowej Grupy Kapita³owej wymaga inwestowania w infrastrukturê
komunaln¹ wchodz¹cych do niej spó³ek.

Uzyskane w marcu 1999 roku stanowisko Ministerstwa Finansów stworzy³o mo¿liwoœæ
korzystania z przywilejów statusu PGK na dotychczasowych – „nabytych” warunkach
i stanowi³o podstawê decyzji Zarz¹du Miasta Krakowa (Uchwa³a Nr 1028/99 z dnia
16 wrzeœnia 1999 r.) o przed³u¿eniu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapita³owej.
Po podpisaniu w dniu 27 wrzeœnia 1999 roku przez dotychczasowe strony Umowy o prze-
d³u¿eniu funkcjonowania podatkowej grupy kapita³owej, a nastêpnie zarejestrowaniu tej
umowy przez urz¹d skarbowy, grupa mog³a korzystaæ ze statusu PGK i prowadziæ swoj¹
dzia³alnoœæ do 31 grudnia 2009 roku. Dnia 25 sierpnia zosta³a podpisana, a 26 paŸdziernika
2009 roku zarejestrowana Umowa o przed³u¿eniu funkcjonowania podatkowej grupy ka-
pita³owej na lata 2010–2020.

Funkcjonowanie PGK wi¹¿e siê z powstawaniem wzajemnych zale¿noœci i rozliczeñ.
Najwa¿niejsze relacje pomiêdzy Miastem Kraków oraz Spó³kami wchodz¹cymi w sk³ad
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Grupy do 1999 roku regulowane by³y zapisami podpisanej w dniu 3 lutego 1997 roku
Umowy generalnej o zasadach dzia³ania PGK.

W 2000 roku opracowano now¹ umowê uzupe³nion¹ procedurami i regulaminami, które
zatwierdzi³y Spó³ki tworz¹ce Grupê. Fundamentem dzia³alnoœci PGK jest:

1. Umowa o przed³u¿eniu okresu funkcjonowania PGK.
2. Umowa generalna o zasadach dzia³ania PGK i wydane na jej podstawie.

— procedura rozliczeñ z tytu³u podatku dochodowego od osób prawnych,
— regulamin podzia³u i rozliczania œrodków stanowi¹cych efekty korzystania ze

statusu podatkowej grupy kapita³owej,
— procedura zmian wysokoœci kapita³ów spó³ek wchodz¹cych w sk³ad podatkowej

grupy kapita³owej,
— procedura przekazywania i rozliczania œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Miasta

Krakowa,
— procedury ksiêgowe umo¿liwiaj¹ce sporz¹dzenie skonsolidowanych sprawozdañ

finansowych,
— procedura rozstrzygania sporów i w¹tpliwoœci wynikaj¹cych z postanowieñ i re-

alizacji umów zwi¹zanych z funkcjonowaniem podatkowej grupy kapita³owej,
— procedura procesów planistycznych,
— procedura procesów sprawozdawczych,
— procedura realizacji pozosta³ych przedsiêwziêæ.

Na mocy uchwa³y nr LVI/710/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2008 roku
Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu S.A. zosta³o powierzone zadanie przygotowania
projektu, finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko w ramach
funduszy UE na 2007–2013 rok, budowy i eksploatacji Zak³adu Termicznego Przekszta³-
cania Odpadów w Krakowie (ZTPO). Planuje siê, ¿e ZTPO zostanie zlokalizowany na
dzia³ce miejskiej po³o¿onej przy ul. J. Giedroycia w Dzielnicy XVIII Nowa Huta, któr¹ to
dzia³kê Gmina Miejska Kraków wniesie aportem do kapita³u KHK S.A.

Po stronie aktywów rzeczowe aktywa trwa³e o wartoœci 2 251 595 tys. z³otych na koniec
2009 roku, stanowi³y 89% ogólnej sumy aktywów. Uleg³y zwiêkszeniu w trakcie ubieg³ego
roku a¿ o 254 938 tys. z³otych. Zwiêkszenie wartoœci rzeczowych aktywów jest wynikiem
ponoszenia znacznych nak³adów inwestycyjnych na budowê w ramach programów wspó³-
finansowanych z funduszy UE i oddawania do eksploatacji nowych œrodków trwa³ych.

£¹czna wartoœæ pozosta³ych aktywów trwa³ych (wartoœci niematerialne i prawne oraz
d³ugoterminowe nale¿noœci, inwestycje i rozliczenia miêdzyokresowe) wynios³a 13 010 tys.
z³otych i by³a o 1 987 tys. z³otych wy¿sza ni¿ w 2008 roku.

Spoœród pozosta³ych sk³adników aktywów, znacz¹cymi zmianami charakteryzowa³y siê:
— nale¿noœci krótkoterminowe – ³¹czny wzrost w 2009 roku o 27 571 tys. z³otych,

g³ównie nale¿noœci z tytu³u œwiadczonych us³ug,
— krótkoterminowe aktywa finansowe (inwestycje krótkoterminowe), czyli œrodki pie-

niê¿ne, lokaty bankowe i papiery wartoœciowe – spadek o 33 607 tys. z³otych.
Syntetyczne zestawienie aktywów grupy kapita³owej po konsolidacji zawiera tabela.
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Spoœród spó³ek zale¿nych wchodz¹cych w sk³ad Grupy najwiêkszymi rzeczowymi ak-
tywami trwa³ymi o wartoœci 1 173 191 tys. z³otych dysponowa³o MPWiK S.A., co stanowi
93,3% sumy aktywów (przyrost w stosunku do roku poprzedniego o 19,0%, tj. o kwotê
188 032 tys. z³.). Wzrost wartoœci rzeczowych aktywów trwa³ych w tej Spó³ce w stosunku do
roku ubieg³ego wyniós³ 186 979 tys. z³, z nastêpuj¹cych przyczyn:

— wartoœæ œrodków trwa³ych wynios³a 1 036 153 tys. z³, co oznacza wzrost o 138 911 tys. z³
(oddanie na stan maj¹tku z zakoñczonej inwestycji Kolektor DTW oraz Gospodarka
Wodno-Œciekowa w Krakowie – etap I),

— wartoœæ œrodków trwa³ych w budowie wynios³a 137 022 tys. z³, co oznacza wzrost
o 52 155 tys. z³ z tytu³u prowadzonych inwestycji.

Pozycja budynki i budowle mia³a tak¿e najwiêkszy udzia³ w strukturze aktywów MPEC
S.A. Wartoœæ tej grupy maj¹tku na koniec 2009 roku wynios³a 443 878 tys. z³otych, co
oznacza 20,0% wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Najwiêksz¹ pozycj¹ aktywów obrotowych tej Spó³ki by³y, podobnie jak w latach ubieg-
³ych, nale¿noœci krótkoterminowe. W 2009 roku ich wartoœæ wynios³a 87 586 tys. z³otych,
czyli nieznacznie wiêcej ni¿ w 2008 roku (86 996 tys. z³). Wartoœæ maj¹tku MPEC S.A.
ogó³em wzros³a w porównaniu z 2008 rokiem o 7,4% i wynios³a 750 210 tys. z³otych.

W MPK S.A. wartoœæ aktywów ogó³em na koniec 2009 roku wynosi³a 535 138 tys.
z³otych (spadek w stosunku do 2008 roku o 9 927 tys. z³). Spadek wartoœci maj¹tku wynika³
przede wszystkim ze:

— zmniejszenia (31 096 tys. z³) wartoœci inwestycji krótkoterminowych z 46 246 tys.
z³otych na koniec 2008 roku do 15 150 tys. z³otych na koniec 2009 roku;

— zwiêkszenia (18 401 tys. z³) wartoœci nale¿noœci krótkoterminowych z 16 204 tys.
z³otych na koniec 2008 roku do 34 605 tys. z³otych na koniec 2009 roku.

Zestawienie ilustruj¹ce wartoœæ maj¹tku, jaki posiada³y Spó³ki zale¿ne wchodz¹ce
w sk³ad Grupy zawiera tabela.
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Maj¹tek (aktywa) grupy kapita³owej (bilans skonsolidowany Grupy)

Rodzaj maj¹tku 31.12.2008 [tys. z³] 31.12.2009 [tys. z³] Zmiany [tys. z³]

Wartoœci niematerialne i prawne 2 452 4 949 2 497

Rzeczowe aktywa trwa³e 1 996 657 2 251 595 254 938

Nale¿noœci d³ugoterminowe 225 146 –79

Inwestycje d³ugoterminowe 7 619 6 979 –640

D³ugoterminowe rozliczenia maj¹tkowe 727 936 209

Zapasy 18 438 21 284 2 846

Nale¿noœci krótkoterminowe 139 627 167 198 27 571

Inwestycje krótkoterminowe 98 994 65 387 –33 607

Rozliczenia miêdzyokresowe 10 427 10 408 –19

Suma aktywów 2 275 166 2 528 882 253 716



Wynik jaki uzyska³a grupa kapita³owa w omawianym roku obrotowym oddaje skonso-
lidowany rachunek zysków i strat, obejmuj¹cy wyniki poszczególnych spó³ek.

Wykazane obroty s¹ korygowane o pozycje, które wystêpuj¹ w analogicznych rachun-
kach wyników poszczególnych spó³ek. Przyk³adami takich pozycji s¹ wzajemne œwiad-
czenia wewn¹trzgrupowe, np. darowizny z tytu³u rozliczeñ efektu PGK.

Najwa¿niejsze wielkoœci charakteryzuj¹ce przychody, koszty i wyniki osi¹gniête przez
grupê kapita³ow¹ w 2009 roku w porównaniu do 2008 roku, ilustruje tabela.
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Wartoœæ aktywów spó³ek zale¿nych (wg stanu na 31.12.2009 r.)

Rodzaj maj¹tku MPEC S.A. [tys. z³] MPK S.A. [tys. z³] MPWiK S.A. [tys. z³]

Wartoœci niematerialne i prawne 1 616 1 539 1 794

Rzeczowe aktywa trwa³e 639 228 469 097 1 173 191

Nale¿noœci d³ugoterminowe 0 146 0

Inwestycje d³ugoterminowe 6 265 50 664

D³ugoterminowe rozliczenia maj¹tkowe 936 0 0

Zapasy 6 008 13 329 1 947

Nale¿noœci krótkoterminowe 87 586 34 605 45 093

Inwestycje krótkoterminowe 7 960 15 150 26 774

Rozliczenia miêdzyokresowe 612 1 222 8 561

Suma aktywów 750 211 535 138 1 258 024

Rachunek wyników grupy kapita³owej za 2009 rok (rachunek skonsolidowany)

Rodzaj maj¹tku 31.12.2008 [tys. z³] 31.12.2009 [tys. z³] Zmiany [tys. z³]

Przychody ze sprzeda¿y 933 991 1 002 451 68 460

Koszty dzia³alnoœci operacyjnej 921 049 981 956 60 907

Wynik na sprzeda¿y 12 942 20 495 7 553

Pozosta³e przychody operacyjne 29 905 41 068 11 163

Pozosta³e koszty operacyjne 8 965 20 040 11 075

Wynik na dzia³alnoœci operacyjnej 33 882 41 523 7 641

Przychody finansowe 10 571 9 496 –1 075

Koszty finansowe 24 030 20 202 –3 828

Wynik brutto na dzia³alnoœci gospodarczej 20 423 30 817 10 394

Korekty wyniku –5 0 5

Wynik brutto 20 418 30 817 10 399

Podatek dochodowy 4 260 3 114 –1 146

Wynik netto 16 158 27 703 11 545



Dzia³alnoœæ swoj¹ w 2009 roku Grupa zamknê³a zyskiem netto w wysokoœci 27 703 tys.
z³otych, na który z³o¿y³y siê dodatnie wyniki MPEC S.A., MPWiK S.A., MPK S.A. oraz
strata KHK S.A.

Zestawienie wyników dzia³alnoœci Spó³ek tworz¹cych grupê kapita³ow¹ w 2009 roku

(przed konsolidacj¹)

Wyszczególnienie
MPEC S.A.

[tys. z³]
MPWiK S.A.

[tys. z³]
MPK S.A.

[tys. z³]
KHK S.A.
[tys. z³]

Razem
[tys. z³]

Przychody ze sprzeda¿y 360 991 273 884 370 504 1 825 1 007 204

Koszty dzia³alnoœci operacyjnej 364 908 250 445 368 647 2 710 986 710

Zysk/strata ze sprzeda¿y –3 917 23 439 1 857 –885 20 494

Pozosta³e przychody operacyjne 15 436 17 764 9 450 7 42 657

Pozosta³e koszty operacyjne 2 799 13 771 5 050 9 21 629

Zysk/strata na dzia³alnoœci operacyjnej 8 720 27 432 6 257 –887 41 522

Przychody finansowe 1 685 3 554 3 883 375 9 497

Koszty finansowe 5 108 5 249 9 845 0 20 202

Wynik brutto na dzia³alnoœci gospodarczej 5 297 25 737 295 –512 30 817

Korekty wyniku 0 0 0 0 0

Zysk/strata brutto 5 297 25 737 295 –512 30 817

Podatek dochodowy 801 2 276 0 0 3 077

Zysk/strata netto 4 496 23 461 295 –512 27 740

Z porównania danych obu zamieszczonych zestawieñ dotycz¹cych wyników ekonomicz-
nych uzyskanych w 2009 roku wynika, ¿e zysk netto Grupy wed³ug rachunku skonsolido-
wanego ró¿ni siê od wyniku ustalonego jako suma zysków i strat uzyskanych przez posz-
czególne Spó³ki o 37 tys. z³otych, co wynika z wartoœci korekty konsolidacyjnej dotycz¹cej
podatku dochodowego MPK S.A.

Podsumowuj¹c zbiorcz¹ ocenê wyników, które charakteryzowa³y dzia³alnoœæ i sytuacjê
ekonomiczn¹ Grupy w 2009 roku nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w stosunku do 2008 roku:

— zwiêkszy³a siê o 253,7 mln. z³otych (11,1%) wartoœæ maj¹tku (suma aktywów),
którym dysponowa³a Grupa przy przyroœcie o 217,2 mln. z³otych zobowi¹zañ w jego
finansowaniu,

— spadek stanu œrodków pieniê¿nych spowodowa³, przy jednoczesnym wzroœcie zobo-
wi¹zañ krótkoterminowych, obni¿enie statycznych wskaŸników p³ynnoœci finan-
sowej Grupy, choæ wskaŸniki te utrzymuj¹ siê na bezpiecznym poziomie,

— wskaŸnik rentownoœci brutto na sprzeda¿y ulega poprawie. Oznacza to, ¿e grupa
notuje wy¿sze wyniki na dzia³alnoœci podstawowej (operacyjnej i pozosta³ej opera-
cyjnej), ponosz¹c stratê na dzia³alnoœci finansowej, co zwi¹zane jest z kosztami
obs³ugi zaci¹gniêtych kredytów.
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Odnotowaæ nale¿y zachodz¹ce zmiany w strukturze finansowania Grupy. W stosunku do
poprzednich okresów zauwa¿alny jest wzrost finansowania maj¹tku kapita³em obcym
g³ównie z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów oraz otrzymanych dotacji. W konsekwencji spada
wskaŸnik pokrycia maj¹tku trwa³ego kapita³em w³asnym (z 65,1% do 59,3% w 2009 roku).
Istotnym jest, ¿e nast¹pi³o to przy wzroœcie wartoœci aktywów trwa³ych grupy, co przy
obserwowanym bardzo wysokim tempie realizacji inwestycji i oddawaniu œrodków do
eksploatacji zatrzyma³o notowany w poprzednich latach proces dekapitalizacji rzeczowych
aktywów trwa³ych.

Oceniaj¹c poziom zad³u¿enia, nale¿y mieæ na wzglêdzie wielkoœæ bezzwrotnej pomocy
z funduszy UE, jakie spó³ki otrzymuj¹ na realizacjê inwestycji. Zawiera siê ona w pozycji
rozliczeñ miêdzyokresowych i na koniec 2009 roku wynosi 426 801 tys. z³otych.

Uwzglêdniaj¹c korektê zobowi¹zañ ogó³em o otrzymane œrodki z UE, wskaŸnik relacji
zobowi¹zañ do kapita³ów jest bezpieczny i wynosi 52,8%, a nie 83,8%.

Wymienione tendencje znajduj¹ potwierdzenie w wartoœci wskaŸników, których zestaw
zawiera tabela.

Zestawienie wêz³owych wskaŸników okreœlaj¹cych dzia³alnoœæ grupy kapita³owej

w latach 2007–2009

Wyszczególnienie Metoda kalkulacji 2007 rok 2008 rok 2009 rok

Rentownoœæ maj¹tku wynik finansowy netto/suma aktywów 1,2% 0,7% 1,1%

Rentownoœæ kapita³u w³asnego wynik finansowy netto/kapita³ w³asny 1,7% 1,2% 2,1%

Rentownoœæ netto sprzeda¿y
wynik finansowy netto/przychody ze sprzeda¿y produktów,
materia³ów i towarów

2,6% 1,8% 2,9%

Rentownoœæ brutto ze sprzeda¿y
zysk ze sprzeda¿y/przychody ze sprzeda¿y produktów,
materia³ów i towarów

1,2% 1,4% 2,1%

WskaŸnik p³ynnoœci I stopnia aktywa obrotowe ogó³em/zobowi¹zania krótkoterminowe 1,2 0,9 0,7

WskaŸnik p³ynnoœci II stopnia aktywa obrotowe ogó³em–zapasy/zobowi¹zania krótkoterminowe 1,1 0,9 0,6

WskaŸnik p³ynnoœci III stopnia œrodki pieniê¿ne/zobowi¹zania krótkoterminowe 0,5 0,3 0,2

Szybkoœæ obrotu nale¿noœciami
przeciêtne nale¿noœci z tyt. dostaw i us³ug × 365/przychody ze
sprzeda¿y produktów, materia³ów i towarów

35 37 41

Szybkoœæ sp³aty zobowi¹zañ
przeciêtne zobowi¹zania z tyt. dostaw i us³ug × 365/koszty
dzia³alnoœci operacyjnej

30 36 34

Szybkoœæ obrotu zapasami przeciêtne zapasy × 365/koszty dzia³alnoœci operacyjnej 8 7 7

Obci¹¿enie aktywów zobowi¹zaniami zobowi¹zania ogólem/aktywa ogó³em 32,9% 42,6% 46,9%

Pokrycie maj¹tku kapita³em w³asnym kapita³ w³asny/aktywa trwa³e 79,3% 65,1% 59,3%

Relacje zobowi¹zañ do kapita³ów zobowi¹zania ogólem/kapita³ w³asny + rezerwy 45,8% 70,2% 83,8%

Relacje zobowi¹zañ do kapita³ów
skorygowane o otrzymane dotacje UE

zobowi¹zania ogólem – dotacje UE (przychody przysz³ych
okresów)/kapita³ w³asny + rezerwy

45,8% 43,3% 52,8%
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Przekazywane do KHK S.A. deklaracje i oœwiadczenia sporz¹dzane przez spó³ki zale¿ne
dowodz¹, ¿e w 2009 roku wype³nione zosta³y warunki umo¿liwiaj¹ce korzystanie przez
grupê kapita³ow¹ krakowskich spó³ek komunalnych z przywilejów statusu podatkowej
grupy kapita³owej.

W roku ubieg³ym Spó³ki nie korzysta³y ze zwolnieñ z podatku od towarów i us³ug oraz
podatku dochodowego na podstawie odrêbnych ustaw, nie pozostawa³y w zwi¹zkach z pod-
miotami spoza Grupy powoduj¹cych obni¿anie wykazywanych dochodów, a tak¿e wy-
wi¹zywa³y siê ze zobowi¹zañ podatkowych.

Ze sprawozdañ sporz¹dzonych przez poszczególne Spó³ki wynika, ¿e spe³niony zosta³
tak¿e warunek inwestycyjny w przypadku dodatniej podstawy opodatkowania. £¹czna
kwota œrodków przeznaczonych przez Grupê na nak³ady inwestycyjne wynios³a 378 136 tys.
z³otych i znacznie przewy¿sza³a wymagan¹ dla korzystania ze statusu PGK wysokoœæ 50%
dochodu Grupy po opodatkowaniu w wysokoœci 13 352 tys. z³, by³a tak¿e wy¿sza o 20%
sumy dochodów do opodatkowania poszczególnych spó³ek, bez pomniejszenia jej o straty
pozosta³ych spó³ek tworz¹cych tê grupê,

Po wype³nieniu warunków Spó³ki tworz¹ce Grupê mog³y skorzystaæ z prawa ustalania
wspólnej podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zestawienie ilustruj¹ce sposób wyliczenia podstawy opodatkowania PGK przedstawia
tabela.

Wyliczenie podstawy opodatkowania PGK za 2009 rok

Wyszczególnienie 2008 rok [tys. z³] 2009 rok [tys. z³] Zmiany [tys. z³]

Przychody podatkowe 966 755 1 022 397 55 642

Koszty uzyskania przychodów 927 133 1 005 916 78 783

Dochody zwolnione i wolne 11 15 5

Dochód (strata) podatkowy/a 39 611 16 466 –23 145

odliczenie darowizn 4 77 73

odliczenie strat z lat ubieg³ych 17 187 0 –17 187

Podstawa opodatkowania 22 420 16 389 –6 031

Nale¿ny podatek (19%) 4 260 3 114 –1 146

w tym korekta konsolidacyjna (MPK) 0 37 37

Swoj¹ dzia³alnoœæ w 2009 roku PGK zamknê³a dochodem podatkowym w wysokoœci
16 466 tys. z³otych. Po odliczeniu darowizn w wysokoœci 77 tys. z³otych podstawa opo-
datkowania wynios³a 16 389 tys. z³otych (brak strat z lat ubieg³ych). W efekcie grupa
wykaza³a nale¿ny podatek dochodowy, który liczony od podstawy opodatkowania wyniós³
3 114 tys. z³otych. Kwota nale¿nego podatku zosta³a rozdzielona pomiêdzy spó³ki propor-
cjonalnie do wykazywanych przez nie dochodów. I tak MPEC S.A. zap³aci³ 801 tys. z³otych,

36 Wy¿sza Szko³a Ekonomii i Informatyki w Krakowie



MPWiK S.A. 2 276 tys. z³otych, natomiast kwota obci¹¿aj¹ca wynik MPK S.A. w wysokoœci
37 tys. z³otych zosta³a ujêta jako korekta konsolidacyjna i rozliczona na spó³ki dochodowe
w kolejnym okresie.

Dochód podatkowy jest wy¿szy od wyniku Grupy wykazywanego zgodnie z rachunkiem
zysków i strat (zysk brutto 30 817 tys. z³).

Jest to konsekwencj¹ uwzglêdnienia przy ustalaniu wysokoœci dochodu podatkowego
z jednej strony miêdzy innymi dochodów przesuniêtych z poprzedniego roku do opodatko-
wania w roku bie¿¹cym, a tak¿e niepodlegaj¹cych i zwolnionych od opodatkowania,
z drugiej zaœ tzw. wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów.

Pierwsze z wymienionych to wykonane w roku sprawozdawczym us³ugi i dostawy, które
nie zosta³y opodatkowane w roku poprzednim, rozwi¹zanie rezerw, które przy tworzeniu nie
by³y kosztem uzyskania przychodów, dochody z tytu³u naliczonych a nieotrzymanych
odsetek, przychody nale¿ne w wysokoœci amortyzacji maj¹tku u¿yczonego lub dotowanego,
wartoœæ ró¿nic kursowych z wyceny kredytów. £¹cznie korekty przychodów wynios³y
36 962 tys. z³otych.

Drugie to koszty ww. us³ug i dostaw, które zostan¹ opodatkowane w przysz³ym roku,
koszty wynagrodzeñ, od których nie odprowadzono sk³adek ZUS, amortyzacja œrodków
trwa³ych Spó³ek zale¿nych sfinansowanych ze Ÿróde³ obcych, które s¹ zwolnione z podatku
dochodowego, a tak¿e utworzone rezerwy bilansowe na nale¿noœci sporne i w¹tpliwe,
udzielone darowizny, naliczone, a niezap³acone odsetki itd. Razem korekty kosztów wy-
nios³y 22 626 tys. z³otych.

W przypadku, gdyby MPEC S.A., MPWiK S.A. nie wchodzi³y w sk³ad PGK musia³yby
odprowadziæ za 2009 rok podatek dochodowy w wysokoœci 5 686 tys. z³otych. Po odliczeniu
od przypadaj¹cego na te spó³ki zap³aconego podatku dochodowego (3 114 tys. z³), efekt
wyniós³ ³¹cznie 2 572 tys. z³otych. Kwotê tê przyjmuje siê jako efekt funkcjonowania

PGK w 2009 roku. Wyliczenie i podzia³ efektu ilustruje tabela.

Wyliczenie oraz podzia³ efektu dzia³alnoœci PGK za 2009 rok

Wyszczególnienie
MPEC S.A.

[tys. z³]
MPWiK S.A.

[tys. z³]
Suma

MPK S.A.
[tys. z³]

Razem

Podatek dochodowy (bez PGK) 1 590 4 095 5 686 0 5 686

Zap³acony podatek od PGK (korekta) 810 2 304 3 114 0 3 114

w tym korekta konsolidacyjna

(zmniejszenie strat MPK)
10 27 37 0 37

Efekt do podzia³u/(efekt obliczeniowy) 780 1 792 2 572 0 2 572

Podzia³ efektu 390 896 1 286 1 286 2 572

Poni¿ej zestawiono dane, umo¿liwiaj¹ce porównanie planowanego i wykonanego efektu
PGK za 2008 rok.
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Porównanie planowanego i wykonanego efektu PGK za 2009 rok

Wyszczególnienie
MPEC S.A.

[tys. z³]
MPWiK S.A.

[tys. z³]
Suma

MPK S.A.
[tys. z³]

Razem

Podatek dochodowy od osób prawnych:

– planowany*

– wykonany

0

1 590

5 314

4 095

5 314

5 686

0

0

5 314

5 686

Podzia³ efektu brutto PGK*:

– planowany

– wykonany

0

795

2 657

2 048

2 657

2 843

2 657

0

5 314

2 843

Podzia³ efektu netto PGK:

– planowany

– wykonany

0

390

811

896

811

1 286

1 732

1 286

2 543

2 572

* Efekt brutto bez korekt o zap³acony (nale¿ny) podatek dochodowy

Wielkoœæ efektu, który osi¹ga PGK w wyniku korzystania ze statusu podatkowej grupy
kapita³owej, mo¿na w³aœciwie ustaliæ i rozliczyæ dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego oraz z³o¿eniu ostatecznego zeznania podatkowego, czyli po zakoñczeniu
roku obrotowego. Jednak ju¿ w trakcie 2009 roku Spó³ki prowadzi³y przedsiêwziê-
cia finansowane œrodkami pochodz¹cymi z korzyœci PGK. By³o to mo¿liwe, bowiem
dysponowa³y œrodkami pochodz¹cymi b¹dŸ to z ostatecznych rozliczeñ 2008 roku, b¹dŸ
to z czêœci nie odprowadzonych miesiêcznych zaliczek podatkowych (MPEC S.A.,
MPWiK S.A.) lub otrzymanych wewn¹trzgrupowych darowizn rozliczeniowych
(MPK S.A.).

£¹czna wielkoœæ œrodków, jakie zosta³y rozdysponowane z rozliczenia efektów PGK
w 2009 roku pomiêdzy spó³ki wynios³a 3 182 tys. z³otych. Ich podzia³ przedstawia tabela,
zestawienie zadañ inwestycyjnych finansowanych z tych œrodków zosta³o zaprezentowane
w tabeli.

Zestawienie rozdysponowania efektów funkcjonowania PGK w 2009 roku

Wyszczególnienie Rozliczenie ostateczne 2008 Rozliczenie wstêpne 2009 Razem œrodki

Efekt rozdysponowany, w tym: 1 110 2 072 3 182

– MPWiK S.A. –24 760 736

– MPEC S.A. 567 288 855

– MPK S.A. 567 1 024 1 591
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Zestawienie zadañ inwestycyjnych finansowanych w 2009 roku ze œrodków stanowi¹cych

rozdysponowany efekt funkcjonowania PGK (w tys. z³)

Firma Nazwa zadania Krótka charakterystyka zadania Nak³ady

MPEC
S.A.

ul. Monte Cassino – Bu³haka (Rondo
Grunwaldzkie

przebudowa sieci cieplnej Dn 600mm 250

ul. Powiœle przebudowa sieci cieplnej Dn 600mm 250

ul. Reymonta – Reymana SSA Wis³a przebudowa sieci cieplnej Dn 150mm i Dn 250mm 355

855

MPWiK
S.A.

Poprawa funkcjonowania sieci wodoci¹gowej przebudowa i modernizacja sieci wodoci¹gowej w ul. Szpitalnej 488

Poprawa funkcjonowania sieci wodoci¹gowej przebudowa i modernizacja sieci wodoci¹gowej w pl. Szczepañskim 248

736

MPK
S.A.

Dofinansowanie zakupu 1 sztuki
nowoczesnego autobusu midi o d³ugoœci
do 5,8 metra Autosan Sancity

zakup nowoczesnych niskopod³ogowych autobusów midi,
spe³niaj¹cych normy emisji spalin EURO 4 i z klimatyzacj¹
przestrzeni pasa¿erskiej, w celu dostosowania taboru do wymagañ
technicznych zawartych w Umowie na œwiadczenie us³ug
komunikacyjnych z Gmin¹ Miejsk¹ Kraków

567

Dofinansowanie zakupu 1 sztuki autobusu
przegubowego o d³ugoœci 18 metrów
Mercedes Citaro

zakup nowoczesnych autobusów wielkopojemnych, spe³niaj¹cych
normy emisji spalin EURO 5 i z klimatyzacj¹ przestrzeni
pasa¿erskiej, w celu wycofania autobusów marki Jelcz M120

1 024

1 591

Realizacja przez spó³ki zale¿ne zadañ wymienionych w powy¿szej tabeli przek³ada siê
bezpoœrednio na rozszerzenie zakresu dzia³alnoœci b¹dŸ poprawê jakoœci œwiadczonych
us³ug komunalnych, a tak¿e wp³ywa na poprawê stanu œrodowiska naturalnego w Krakowie.

„Bezpoœrednie efekty podatkowe PGK”, s¹ dodatkowo powiêkszane poprzez efekt wyni-
kaj¹cy z mo¿liwoœci zwiêkszenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów finansowych
poszczególnych Spó³ek tworz¹cych PGK, które maj¹ mo¿liwoœæ dysponowania œrodkami
pieniê¿nymi nie odprowadzonymi na konto urzêdu skarbowego w trakcie roku podatkowego.

Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e udzielane przez KHK S.A. gwarancje i porêczenia poz-
woli³y zaoszczêdziæ spó³kom grupy kapita³owej 50% alterantywnego kosztu uzyskania
takich zabezpieczeñ na rynku.

Oprócz efektów finansowych, dzia³alnoœæ PGK przysparza szeregu trudniejszych do
wyceny korzyœci, spoœród których w 2009 roku nale¿y wymieniæ:

— dalsze porz¹dkowanie spraw maj¹tkowych i w³asnoœciowych zarówno Miasta Kra-
kowa i Spó³ek tworz¹cych Grupê;

— standaryzacja procedur i zasad rozliczeñ,
— podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ spó³ek tworz¹cych grupê w celu wykorzy-

stania efektu skali – wspólne zamówienia publiczne, wspólne dzia³ania promocyjne
i marketingowe.

Rok 2000 rozpocz¹³, a 2009 by³ kontynuacj¹ przed³u¿onego okresu pierwotnej Umowy

o utworzeniu podatkowej grupy kapita³owej. Dotychczasowy bezpoœredni (podatkowy)
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efekt funkcjonowania PGK od pocz¹tku jej istnienia tj. od 1997 roku przekroczy³ 95,1 mln.
z³otych. Wysokoœæ œrodków i ich podzia³ w latach ilustruje rysunek.

Podzia³ i rozliczenie œrodków stanowi¹cych efekt dzia³ania PGK opiera siê na za-
sadach okreœlonych przez Radê Miasta Krakowa (Uchwa³a nr LV/488/96 Rady Miasta
Krakowa z dnia 10 lipca 1996), wewnêtrzne procedury i regulamin zatwierdzony przez
zarz¹dy spó³ek wchodz¹cych w sk³ad grupy kapita³owej. Zgodnie z tym regulaminem
rozliczenie œrodków przeprowadza siê w dwóch etapach. Pierwszy etap stanowi rozliczenie
wstêpne na podstawie efektów uzyskanych z tytu³u dzia³alnoœci PGK w ci¹gu 10 miesiêcy
ka¿dego roku podatkowego lub przewidywanych do uzyskania efektów rocznych. Etap
drugi jest rozliczeniem rocznym, dokonywanym po zatwierdzeniu przez walne zgromadze-
nia poszczególnych spó³ek rocznych sprawozdañ finansowych. Rozliczenie to uwzglêdnia
zaliczki, przekazane po etapie pierwszym. Podzia³ œrodków ka¿dorazowo zatwierdza Rada
Nadzorcza KHK S.A., kieruj¹c siê zasadami okreœlonymi w ww. Uchwale Rady Miasta
Krakowa, tzn.:

a) po³owa kwoty podatku, który by³by zap³acony w przypadku nieistnienia Podatkowej
Grupy Kapita³owej, jest przeznaczana na finansowanie nak³adów inwestycyjnych
Spó³ek p³ac¹cych zaliczki na podatek dochodowy,
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b) kwota pozosta³a po rozliczeniu, o którym mowa w pkt a) przeznaczana jest na
inwestycje MPK S.A.,

c) spó³ki wchodz¹ce w sk³ad Podatkowej Grupy Kapita³owej dokonywaæ bêd¹ w ka¿-
dym roku podatkowym wydatków inwestycyjnych w wysokoœci stanowi¹cej ³¹cznie
co najmniej 50% dochodu grupy po opodatkowaniu, nie mniej jednak ni¿ 20% sumy
dochodów do opodatkowania poszczególnych spó³ek.

Efekt dzia³alnoœci PGK w latach 1997–2009 oraz jego podzia³ na poszczególne spó³ki
Grupy przestawia tabela.

Efekty dzia³alnoœci PGK

Wyszczególnienie Efekt PGK, z tego MPK S.A. MPWiK S.A. MPEC S.A.

1997 11 361 5 680 2 813 2 867

1998 5 937 2 968 1 386 1 583

1999 7 954 3 977 2 938 1 039

2000 8 595 4 297 4 279 18

2001 9 214 4 607 2 894 1 713

2002 8 830 4 415 3 183 1 232

2003 15 530 7 765 6 056 1 709

2004 2 862 1 431 1 431 0

2005 6 578 3 289 2 871 418

2006 6 534 3 267 2 145 1 122

2007 5 010 2 505 1 787 718

2008 4 175 2 088 1 521 567

2009 2 572 1 286 896 390

Razem 95 150 47 575 34 199 13 376

Przeciêtna wysokoœæ efektu PGK wypracowywanego przez grupê wynosi 7,3 mi-

liona z³otych rocznie.

W zwi¹zku z podpisaniem i zarejestrowaniem przez Ma³opolski Urz¹d Skarbowy w 2009
kolejnej umowy o Przed³u¿eniu funkcjonowania podatkowej grupy kapita³owej na lata 2010–

–2020, Rada Miasta Krakowa podjê³a Uchwa³ê NR LXXX/1048/09 z dnia 9 wrzeœnia 2009 r.
w sprawie wniesienia wk³adu niepieniê¿nego (aportu) w postaci nieruchomoœci Gminy
Miejskiej Kraków do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. oraz zmiany uchwa³y
Nr LV/488/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 1996 r. w sprawie powo³ania KRA-
KOWSKIEGO HOLDINGU KOMUNALNEGO – Spó³ki Akcyjnej zmienionej uchwa³ami
Nr LXXVI/736/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 1997 r. i Nr LVI/710/08 Rady
Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2008 r. umowy, która zmienia zasady podzia³u efektu
PGK. Zgodnie z nowymi zasadami efekt PGK bêdzie rozliczany w nastêpuj¹cy sposób:
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a) po³owa kwoty podatku, który by³by zap³acony w przypadku nieistnienia Podatkowej
Grupy Kapita³owej, zostanie przeznaczona na finansowanie nak³adów inwestycyj-
nych Spó³ek p³ac¹cych zaliczki na podatek dochodowy,

b) kwota pozosta³a po rozliczeniu, o którym mowa w pkt a, przeznaczona bêdzie na
inwestycje wskazanych uchwa³¹ Walnego Zgromadzenia KHK S.A., na wniosek
Rady Nadzorczej KHK S.A., spó³ek tworz¹cych podatkow¹ grupê kapita³ow¹,

c) spó³ki wchodz¹ce w sk³ad Podatkowej Grupy Kapita³owej dokonywaæ bêd¹ w ka¿-
dym roku podatkowym wydatków inwestycyjnych w wysokoœci stanowi¹cej ³¹cznie
co najmniej 50% dochodu grupy po opodatkowaniu, nie mniej jednak ni¿ 20% sumy
dochodów do opodatkowania poszczególnych spó³ek.

Uwarunkowania i cele dzia³alnoœci w 2010 roku

Istotnymi wyznacznikami zakresu i mo¿liwoœci dzia³ania Grupy w 2010 roku bêdzie:
1. Korzystanie ze statusu PGK (na bazie przed³u¿onej umowy do koñca 2019 r.):
— weryfikacja regulaminów i procedur funkcjonowania PGK,
— bie¿¹ce wype³nianie obowi¹zków i rozliczeñ w PGK poprzez:

– nadzorowanie przestrzegania przez Spó³ki zale¿ne ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych, w czêœci dotycz¹cej podatkowych grup kapita³owych,

– sporz¹dzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych,
– prowadzenie rozliczeñ efektów funkcjonowania PGK oraz wewnêtrznych i zew-

nêtrznych rozliczeñ z Urzêdem Skarbowym,
– optymalizacja efektu PGK oraz gospodarowanie œrodkami finansowymi.

2. Uzyskiwanie dodatkowych efektów poprzez:
— przygotowanie dokumentacji do z³o¿enia wniosku o dofinansowanie budowy Za-

k³adu Termicznego Przekszta³cania Odpadów w Krakowie przez KHK S.A., tj. in-
westycji szacowanej na kwotê 700 mln z³otych,

— porz¹dkowanie spraw maj¹tkowych i w³asnoœciowych zarówno Miasta Krakowa jak
i Spó³ek tworz¹cych Grupê, udzielanie porêczeñ i gwarancji oraz prowadzenie innych
dzia³añ pozwalaj¹cych na obni¿anie kosztów dzia³alnoœci,

— zdobywanie przez pracowników spó³ek i UMK nowych umiejêtnoœci i podnoszenie
kwalifikacji na organizowanych seminariach i szkoleniach,

— standaryzacja procedur i zasad rozliczeñ,
— koordynacjê dzia³alnoœci spó³ek zale¿nych w zakresie public relations, reklamy,

promocji i marketingu,
— kontynuowanie wspólnych przetargów.

Wybrane informacje o dzia³alnoœci spó³ek grupy kapita³owej

I. Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

Realizacja zadañ

W 2009 roku MPEC S.A. dostarcza³o energiê ciepln¹ klientom g³ównie z Krakowa
i Skawiny, a tak¿e z Wieliczki, Miechowa, Zelczyny, Woli Radziszowskiej i innych (lokalne
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kot³ownie gazowe) – obs³uguj¹c ponad 4 618 odbiorców. Pod wzglêdem zamówionej mocy
cieplnej najwiêkszymi (strategicznymi) grupami odbiorców by³y: spó³dzielnie mieszka-
niowe (ok. 31% udzia³u), wspólnoty mieszkaniowe i budownictwo komunalne (ok. 28%
udzia³u), podmioty gospodarcze (ok. 22% udzia³u). W dalszej kolejnoœci w strukturze od-
biorców znajdowa³a siê oœwiata (ok. 13% udzia³u), s³u¿ba zdrowia (ok. 4% udzia³u) i klienci
indywidualni (ok. 2% udzia³u). W stosunku do 2009 roku w strukturze odbiorców nie zasz³y
istotne zmiany.

W strukturze zamówionej mocy dominowa³a energia cieplna na potrzeby c.o. (85%),
nastêpnie c.w.u. (9%) oraz wentylacji, klimatyzacji i inne technologiczne (razem 6%).
Spó³ka eksploatowa³a 764,4 km sieci (o 0,5 km mniej ni¿ planowano), w tym 357,8 km
sieci preizolowanej.

Œredniodobowa temperatura sezonu grzewczego wynios³a w okresie sprawozdawczym
3,3°C, przy zak³adanej w Planie 3,5°C. D³ugoœæ sezonu grzewczego wynios³a 219 dni, tj.
o 14 dni wiêcej ni¿ zak³adano.

Do sieci ciep³owniczej MPEC S.A. w 2009 roku pod³¹czeni byli odbiorcy, których ³¹czne
zapotrzebowanie mocy zamówionej wynios³o 1 511,4 MW (w 2008 roku 1 470,1 MW) i by³o
o 3,4 MW wiêksze ni¿ zak³adano w Planie i 41,3 MW wiêksze ni¿ w 2008 roku z uwagi na
wiêksz¹ liczbê nowych pod³¹czeñ i mniejsz¹ redukcjê zamówionej mocy odbiorców.

Od dostawców zakupiono ³¹cznie 9 796 TJ ciep³a, czyli o 85 TJ mniej ni¿ zak³adano
w Planie. W eksploatowanych przez MPEC S.A. kot³owniach wyprodukowane zosta³o
w 2009 roku 161 TJ energii cieplnej. £¹czna sprzeda¿ energii cieplnej wynios³a 8 894 TJ,
czyli o 102 TJ mniej ni¿ planowano.

Wielkoœci¹ pozwalaj¹c¹ oceniæ stan techniczny, a nade wszystko sprawnoœæ systemu
dystrybucji s¹ wskaŸniki strat na przesyle, liczone jako procentowy stosunek iloœci sprze-
danej energii cieplnej (poprzez sieæ miejsk¹ – sprzeda¿ energii zakupionej u dostawców) do
iloœci energii zakupionej (wt³oczonej do sieci). Kszta³towanie siê wskaŸnika strat energii na
przesyle na przestrzeni ostatnich trzech lat przedstawia poni¿sza tabela.

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009P 2009

WskaŸnik strat energii zakupionej 10,8% 10,9% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8%

Jak wynika z danych przedstawionych powy¿ej straty energii na przesyle (tak¿e na
wêz³ach i wymiennikach) kszta³tuj¹ siê na sta³ym niskim poziomie.

Spó³ka osi¹gnê³a w 2009 roku 5 297 tys. z³ zysku brutto. By³ on wy¿szy od zak³adanego
w Planie (3 786 tys. z³) o 39,9%. Struktura tworzenia wyniku by³a nastêpuj¹ca:

a) dzia³alnoœæ operacyjna zamknê³a siê strat¹ w wysokoœci 3 916 tys. z³. (planowano
5 455 tys. z³);

b) dzia³alnoœæ pozosta³a operacyjna zamknê³a siê zyskiem w wysokoœci 12 637 tys. z³.
(planowano 4 609 tys. z³);

c) dzia³alnoœæ finansowa zamknê³a siê strat¹ w wysokoœci 3 424 tys. z³ (planowano zysk
4 632 tys. z³);
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Z uwagi na wyst¹pienie w PGK dochodu do opodatkowania, trzeba by³o naliczyæ podatek
dochodowy od osób prawnych za 2009 rok, który obci¹¿y³ zysk spó³ki proporcjonalnie do jej
udzia³u w dochodzie grupy w wysokoœci 801 tys. z³. Po odliczeniu podatku zysk neto
wyniós³ 4 496 tys. z³otych.

Dzia³alnoœæ inwestycyjna i remontowa

£¹czna wartoœæ inwestycji MPEC S.A. w 2009 roku wynios³a 115 442 tys. z³ i by³a
ni¿sza od zak³adanej w Planie o 2,1%. Najwiêkszy wysi³ek inwestycyjny zwi¹zany by³
z realizacj¹ projektu „System ciep³owniczy miasta Krakowa” wspó³finansowanego z Fun-
duszu Spójnoœci – 83 698 ty. z³.

W zakresie dzia³alnoœci remontowej wydatkowano ³¹cznie 20 238 tys. z³otych, czyli
5,3% mniej ni¿ planowano (21 632 tys. z³).

Podsumowanie – najwa¿niejsze zagadnienia

Sprawozdanie MPEC S.A. za 2009 rok zosta³o sporz¹dzone zgodnie z przyjêtym wspól-
nym dla spó³ek Grupy standardem sprawozdawczoœci i planowania. Prezentuje najistot-
niejsze zagadnienia i efekty dzia³alnoœci Spó³ki w 2009 roku, spoœród których do naj-
wa¿niejszych zaliczyæ nale¿y:

— realizacjê projektu „Modernizacja systemu ciep³owniczego Miasta Krakowa”;
— wysoki poziom inwestycji przekraczaj¹cy wartoœæ amortyzacji (dziêki dotacjom UE);
— pozyskiwanie nowych odbiorców o zapotrzebowaniu na energiê w wysokoœci

41,3 MW, co prze³o¿y³o siê na wzrost bilansu mocy odbiorców;
— wzrost zapotrzebowania mocy na c.w.u. z 120,7 MW w 2008 roku, do 139,4 MW

w 2009 roku, co oznacza 9,2% ogólnego zapotrzebowania mocy;
— d³u¿szy sezon grzewczy.

Wybrane wyniki dzia³alnoœci MPEC S.A. (uk³ad kalkulacyjny)

Wyszczególnienie Jednostka 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2009/2008

1. Przychody ogó³em tys. z³ 326 230 338 210 359 912 106,4%

2. Koszty ogó³em tys. z³ 321 082 334 819 354 615 105,9%

3. Zysk/strata brutto tys. z³ 5 148 3 391 5 297 156,2%

4. Podatek dochodowy tys. z³ 1 035 1 147 801 69,8%

5. Zysk/strata netto tys. z³ 4 113 2 244 4 496 200,4%

6. Nak³ady na remonty tys. z³ 18 161 18 593 20 238 108,8%

7. Nak³ady na inwestycje tys. z³ 71 634 188 208 115 442 61,3%

8. Zatrudnienie etaty 736 733 734 100,1%

9. Œrednia p³aca z³/etat/m-c 3 818 4 186 4 514 107,8%
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Najwa¿niejsze wskaŸniki ekonomiczne MPEC S.A. (wed³ug Sprawozdania Zarz¹du Spó³ki)

Wyszczególnienie 2007 rok 2008 rok 2009 rok

1. Rentownoœæ netto sprzeda¿y [%] 1,3 0,7 1,3

2. Szybkoœæ obrotu nale¿noœciami [dni] 61,0 71,0 74,0

3. Szybkoœæ obrotu zobowi¹zañ [dni] 72,0 81,0 79,0

4. WskaŸnik p³ynnoœci I 1,17 0,87 0,66

5. WskaŸnik p³ynnoœci II 1,11 0,81 0,62

6. WskaŸnik p³ynnoœci III 0,08 0,29 0,11

7. Stopa zad³u¿enia [%] 41,7 52,4 55,1

8. Finansowanie maj¹tku trwa³ego kapita³em w³asnym [%] 77,8 58,8 53,2

II. Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne S.A.

Realizacja zadañ

W zakresie realizacji us³ug przewozowych MPK S.A. w 2009 roku wykona³o pracê
przewozow¹ na terenie Krakowa i gmin oœciennych (w wozokilometrach):

a) w komunikacji tramwajowej (na liniach) w wysokoœci 21 624 tys. wozkm, czyli
101,0% Planu;

b) w komunikacji autobusowej (na liniach) w wysokoœci 35 177 tys. wozkm, czyli
100,8% Planu.

W 2009 roku Spó³ka obs³ugiwa³a 26 linii tramwajowych, 148 linii autobusowych,
przeznaczaj¹c do obs³ugi ruchu œrednio w szczycie 431 autobusy i 190 poci¹gów tramwa-
jowych z³o¿one z 324 wagonów. Oprócz Krakowa komunikacja autobusowa obejmowa³a
równie¿ gminy oœcienne.

W 2009 roku wspó³czynnik energoch³onnoœci trakcji tramwajowej wyniós³ 2,85 kWh/km
czyli by³ nieznacznie wy¿szy od wykonania w 2008 roku i planu (2,82 kWh/km). Œrednie
zu¿ycie oleju napêdowego wynios³o 41,41 dm3/100 km wobec 41,74 dm3/100 km w 2008
roku i 43,90 dm3/100 km za³o¿onego w Planie.

Na koniec roku Spó³ka dysponowa³a 418 wagonami tramwajowymi i 514 autobusami.
Œrednioroczny wskaŸnik wykorzystania taboru komunikacyjnego w trakcji tramwajowej

wyniós³ w 2009 roku 76,1% wobec 75,6% w 2008 roku, natomiast w trakcji autobusowej
85,0%, wobec 85,7% w 2008 roku. Powy¿sze wskaŸniki nie odbiegaj¹ od planowanych.

Œredni czas kursowania jednego wozu w komunikacji autobusowej i tramwajowej wy-
niós³ 15,7 godziny.

W 2009 roku, wed³ug szacunków dotycz¹cych liczby przewiezionych pasa¿erów pro-
wadzonych przez SITK, liczba przewiezionych pasa¿erów wynios³a 430,2 mln i spad³a
w porównaniu z 2008 rokiem (442,3 mln) o 3,5%.

Oko³o 14,1% przewozów realizowanych by³o jako przejazdy bezp³atne (ustawowe,
gminne i tzw. „na gapê”). Dane przedstawione przez Spó³kê (str. 10 Sprawozdania) wska-
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zuj¹, ¿e wzrost przewozów nast¹pi³ w grupie przewozów z biletami okresowymi ustawo-
wymi i gminnymi oraz przewozów bezp³atnych ustawowych. Spadek nast¹pi³ w przypadku
przewozów z biletami okresowymi normalnymi, bezp³atnymi gminnymi oraz „na gapê”.

W 2009 roku sprzedano 58 688 tys. biletów (jednorazowych i okresowych) czyli o 1,2%
mniej ni¿ w 2008 roku (59 397 tys. sztuk).

MPK S.A. w 2009 roku zanotowa³o zysk w wysokoœci 295 tys. z³otych, planowano zysk
w wysokoœci 85 tys. z³otych. Odchylenie jest spowodowane wy¿sz¹ dynamik¹ przychodów
ni¿ kosztów. Na poszczególnych rodzajach dzia³alnoœci wynik kszta³towa³ siê nastêpuj¹co:

— zysk na dzia³alnoœci operacyjnej wyniós³ 1 856 tys. z³ (Plan –3 415 tys. z³);
— zysk na pozosta³ej dzia³alnoœci operacyjnej w wysokoœci 4 401 tys. z³ (Plan

–10 000 tys. z³);
— strata na dzia³alnoœci finansowej w wysokoœci 5 962 tys. z³ (Plan –6 500 tys. z³).
Dzia³alnoœæ inwestycyjna i remontowa

Wartoœæ inwestycji Spó³ki w 2009 roku to 38 403 tys. z³otych (Plan 47 300 tys. z³).
Realizacja inwestycji kszta³towa³a siê nastêpuj¹co:

— zakupiono autobusy za kwotê 18 657 tys. z³,
— zakupiono tramwaje za kwotê 9 665 tys. z³,
— zakupiono maszyny i urz¹dzenia o ³¹cznej wartoœci 1 890 tys. z³,
— pozosta³e (komputeryzacja, modernizacja obiektów i inne) w wysokoœci 5 470 tys. z³.
W ramach dzia³alnoœci inwestycyjnej kontynuowano prace przygotowawcze do re-

alizacji projektu „Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej”, wartoœæ
tych prac to 468 tys. z³otych.

Na dzia³alnoœæ remontow¹ w 2009 roku przewidziano 9 000 tys. z³, wykonanie wynios³o
9 236 tys. z³otych. W ramach dzia³alnoœci remontowej przeprowadzane by³y remonty ka-
pitalne i bie¿¹ce taboru tramwajowego typu 105Na, przegl¹dy bie¿¹ce wagonów NGT6 oraz
remonty autobusów oraz maszyn. Remonty taboru przeprowadzone zosta³y systemem gospo-
darczym w Stacji Obs³ugi i Remontów MPK S.A., a ich wartoœæ wynios³a 7 207 tys. z³otych.
Natomiast wartoœæ remontów realizowanych systemem zleconym wynios³a 2 029 tys. z³otych.

Podsumowanie

Sprawozdanie MPK S.A. za 2009 rok zosta³o sporz¹dzone zgodnie wspólnym dla spó³ek
Grupy standardem sprawozdawczoœci i planowania. Sprawozdanie w bardzo szczegó³owy
sposób prezentuje najistotniejsze zagadnienia i efekty dzia³alnoœci Spó³ki w 2009 roku.
Na uwagê zas³uguj¹ starania o wykorzystanie œrodków unijnych oraz bie¿¹ca modernizacja
taboru w ramach zakupów oraz remontów.
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Wybrane wyniki dzia³alnoœci MPK S.A.

Wyszczególnienie Jednostka 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2009/2008

1. Przychody ogó³em tys. z³ 318 849 359 491 383 837 106,8%

2. Koszty ogó³em tys. z³ 315 603 363 812 383 542 105,4%

3. Zysk/strata brutto tys. z³ 3 246 –4 321 295 –6,8%

4. Podatek dochodowy tys. z³ 706 0 0 ×

5. Zysk/strata netto tys. z³ 2 540 –4 321 295 –6,8%

6. Nak³ady na remonty tys. z³ 8 706 9 296 9 236 99,4%

7. Nak³ady na inwestycje tys. z³ 130 600 119 730 38 871 32,5%

8. Zatrudnienie etaty 2 511 2 591 2 557 98,7%

9. Œrednia p³aca z³/etat/m-c 3 155 3 397 3 560 104,8%

Najwa¿niejsze wskaŸniki ekonomiczne MPK S.A. (wed³ug Sprawozdania Zarz¹du Spó³ki)

Wyszczególnienie Jednostka 2007 rok 2008 rok 2009 rok

1. Rentownoœæ netto sprzeda¿y % 0,8 –1,3 0,1

2. Szybkoœæ obrotu nale¿noœciami dni 6,5 21,2 14,0

3. Szybkoœæ obrotu zobowi¹zañ dni 18,2 18,0 15,0

4. WskaŸnik p³ynnoœci I – 1,6 1,3 0,7

5. WskaŸnik p³ynnoœci II – 1,4 1,2 0,6

6. WskaŸnik p³ynnoœci III – 1,0 1,0 0,2

7. Stopa zad³u¿enia % 49,7 53,7 52,7

8. Finansowanie maj¹tku trwa³ego kapita³em w³asnym % 64,7 55,7 56,4

III. Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A.

Realizacja zadañ

Woda dla Krakowa jest dostarczana z Zak³adów Uzdatniania Wody (ZUW): Raba,
Rudawa, D³ubnia, Bielany oraz z ujêcia g³êbinowego Mistrzejowice. W 2009 roku ³¹czna
zdolnoœæ produkcyjna tych ujêæ by³a taka sama jak w 2008 roku i wynios³a 297,4 tys. m3/dobê,
co gwarantuje pe³ne zaspokojenie potrzeb mieszkañców i bezpieczn¹ rezerwê.

Produkcja wody w omawianym okresie wynios³a 57 534 tys. m3 (157,6 tys. m3/dobê),
tj. 99,3% Planu. Sprzeda¿ wody wynios³a 49 184 tys. m3, czyli 101,5% Planu i 1,1% mniej
ni¿ w 2008 roku. Po uwzglêdnieniu zu¿ycia wody na potrzeby w³asne odnotowano
zmniejszenie strat wody wt³oczonej do sieci z poziomu 13,81% w 2008 roku do 13,44%
w 2009 roku.

Szacowane przeciêtne zu¿ycie wody na 1 mieszkañca nieznacznie zmniejszy³o siê
i wynios³o w 2009 roku 3,99 m3/miesi¹c (w poprzednim okresie by³o to 4,01 m3/miesi¹c).
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£¹czna d³ugoœæ sieci wodoci¹gowej wraz z przy³¹czami na terenie obs³ugiwanym przez
Spó³kê wynios³a 2 015 km, co oznacza wzrost w stosunku do 2008 roku o 28,0 km. Spó³ka
szacuje, ¿e z sieci wodoci¹gowej korzysta³o w 2009 roku oko³o 99,2% mieszkañców
Krakowa; wskaŸnik ten cechuje siê sta³¹ tendencj¹ wzrostow¹.

Spó³ka odbiera i odprowadza œcieki systemem sieci kanalizacyjnej do 7 oczyszczalni
(2 centralnych i 5 osiedlowych) o maksymalnej przepustowoœci 410,4 tys. m3/dobê. Iloœæ
oczyszczonych œcieków z kanalizacji sanitarnej i ogólnosp³awnej wynios³a 79 213 tys. m3, tj.
101,8% Planu i 104,8% wykonania 2008 roku œcieków z kanalizacji sanitarnej i ogólno-
sp³awnej (w 2008 by³o to 75 585 tys. m3). Przeciêtnie jest to 217,0 tys. m3/dobê. £¹czna
d³ugoœæ sieci kanalizacyjnej bêd¹cej w³asnoœci¹ MPWiK S.A. wraz z przy³¹czami w 2009
roku wynosi³a 1 607 km, co oznacza wzrost w stosunku do 2008 roku o 30 km. Szacuje siê,
¿e z sieci kanalizacyjnej korzysta³o oko³o 98,7% mieszkañców.

Spó³ka dodatkowo eksploatowa³a, na podstawie umowy u¿yczenia sieæ kanalizacji opa-
dowej na terenie Krakowa o ³¹cznej d³ugoœci 293 km.

Na koniec 2009 roku Spó³ka wykaza³a zysk brutto w wysokoœci 25 737 tys. z³ tj. 222,3%
Planu, przy czym:

— dzia³alnoœæ operacyjna zamknê³a siê zyskiem w wysokoœci 23 439 tys. z³. (planowano
7 677 tys. z³);

— pozosta³a dzia³alnoœæ operacyjna przynios³a zysk w wysokoœci 3 993 tys. z³. (pla-
nowano 6 919 tys. z³);

— dzia³alnoœæ finansowa zamknê³a siê strat¹ w wysokoœci 1 695 tys. z³ (planowano
–3 019 tys. z³).

Z uwagi na wyst¹pienie w PGK dochodu do opodatkowania, powsta³a koniecznoœæ
naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 rok, który obci¹¿y³ zysk spó³ki
proporcjonalnie do jej udzia³u w dochodzie grupy w wysokoœci 2 276 tys. z³. Po odliczeniu
podatku zysk netto wyniós³ 23 461 tys. z³otych.

Dzia³alnoœæ inwestycyjna i remontowa

Nak³ady na inwestycje w MPWiK S.A. w 2009 wynios³y 223 593 tys. z³ i stanowi³y
113,2% œrodków przewidzianych na ten cel w Planie (197 567 tys. z³).

Wartoœæ inwestycji w poszczególnych grupach przedstawia siê nastêpuj¹co:
— sieæ wodoci¹gowa i obiekty: 21 330 tys. z³ (4,4% wiêcej ni¿ w Planie),
— Zak³ady Uzdatniana Wody: 2 905 tys. z³ (23,5% wiêcej ni¿ w Planie),
— sieæ kanalizacyjna: 150 616 tys. z³ (67,4% wiêcej ni¿ w Planie),
— zak³ady oczyszczania œcieków: 42 509 tys. z³ (5,9% mniej ni¿ w Planie),
— pozosta³e zadania inwestycyjne: 6 230 tys. z³ (4,6% wiêcej ni¿ w Planie).
W ramach inwestycji strategicznych zrealizowano projekty:
— Kolektor Dolnej Terasy Wis³y etap I, II i III ,
— Gospodarka wodno-œciekowa w Krakowie – Etap I.
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Na realizacjê projektu Kolektor Dolnej Terasy Wis³y I, II i III, wspó³finansowanego
z Funduszu Spójnoœci oraz stanowi¹cego uzupe³nienie projektu Oczyszczalnia Œcieków

P³aszów II wydatkowano 13 759 tys. z³, co stanowi 118,2% planu finansowego. Wykonano
3 620 m sieci sanitarnej, co stanowi 160,9% za³o¿onego planu rzeczowego. W roku spra-
wozdawczym zakoñczono realizacjê I etapu Kolektora DTW.

Wartoœæ ogó³em remontów w MPWiK S.A. wynios³a 37 490 tys. z³, co stanowi 94,4%
Planu.

Wybrane wyniki dzia³alnoœci MPWiK S.A.

Wyszczególnienie Jednostka 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2009/2008

1. Przychody ogó³em tys. z³ 253 528 264 603 295 202 111,6%

2. Koszty ogó³em tys. z³ 235 357 243 543 269 465 110,6%

3. Zysk/strata brutto tys. z³ 18 171 21 060 25 737 122,2%

4. Podatek dochodowy tys. z³ 2 962 3 071 2 276 74,1%

5. Zysk/strata netto tys. z³ 15 209 17 989 23 461 130,4%

6. Nak³ady na remonty tys. z³ 48 142 39 571 37 490 94,7%

7. Nak³ady na inwestycje tys. z³ 109 125 111 245 223 593 201,0%

8. Zatrudnienie etaty 1 128 1 123 1 121 99,8%

9. Œrednia p³aca z³/etat/m-c 3 451 3 796 4 100 108,0%

Najwa¿niejsze wskaŸniki ekonomiczne MPWiK S.A. (wed³ug Sprawozdania Zarz¹du Spó³ki)

Wyszczególnienie Jednostka 2007 rok 2008 rok 2009 rok

1. Rentownoœæ netto sprzeda¿y % 6,27 7,19 8,57

2. Szybkoœæ obrotu nale¿noœciami dni 36,0 36,0 36,0

3. Szybkoœæ obrotu zobowi¹zañ dni 17,0 18,0 13,0

4. WskaŸnik p³ynnoœci I – 0,82 0,76 0,55

5. WskaŸnik p³ynnoœci II – 0,80 0,75 0,54

6. WskaŸnik p³ynnoœci III – 0,24 0,15 0,17

7. Stopa zad³u¿enia % 16,1 29,0 38,7

8. Finansowanie maj¹tku trwa³ego kapita³em w³asnym % 91,6 77,0 66,7





Jadwiga Mazur*

Policja jako organizacja publiczna.
Wprowadzenie do problematyki

Police as public organization. Introduction to problems

Police with law about police is formation armed peaceably. In literature of object is

exchanging as public organization or the public administration. The expectation of in the

face police as armed formation this maintenance the safety and the public order in state.

However expectation of in the face police as public organization then the care about citizen

as consumer of public goods. This difficult and compiled tasks. Polish police tries in different

degree to advise me with this difficult challenge.

„maria¿ socjologii i nauki o zarz¹dzaniu jest

obiecuj¹cym obszarem naukowej penetracji, która

ma swoje nowe walory badawcze i niesie przy tym

optymistyczn¹ obietnicê przydatnoœci praktycznej.”1

Organizacje zawsze pozostawa³y w zainteresowaniu nauk spo³ecznych, a instytucjo-
nalizm koncentrowa³ siê na szeroko rozumianych instytucjach jako podstawach porz¹dku
spo³ecznego. W dziejach myœli spo³ecznej definicje instytucji ró¿ni³y siê miêdzy sob¹.
Wa¿nym punktem odniesienia instytucjonalizmu jest analiza procesów biurokratyzacji i in-
stytucji formalnych M. Webera. E. Durkheim wskazywa³, ¿e socjologia jest dziedzin¹ nauki
badaj¹c¹ instytucje, ich genezê i funkcjonowanie.

Z kolei w ostatnich dekadach ubieg³ego wieku pojawi³ siê nowy instytucjonalizm, gdzie
krytykuj¹cy legalizm wskazywa³ na prawo jako podstawow¹ instytucjê okreœlaj¹c¹ za-
kres dzia³ania, strukturalizm. Ukazywano jak struktura spo³eczna determinuje zachowania
jednostek, a holizm przeciwstawiano indywidualizmowi. Zwracano uwagê w jaki sposób
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historycyzm interesuje siê procesami kszta³towania siê i zmian instytucjonalnych, a nor-
matywizm zajmuje siê ocenami funkcjonowania instytucji i tworzenia programów ich
przekszta³ceñ.

Obecnie w analizie instytucjonalnej widoczne jest nawi¹zanie do neoklasycznej eko-
nomii, teorii racjonalnego wyboru, teorii gier, teorii wymiany2. Poszukuje siê rozwi¹zañ
instytucjonalnych, ograniczaj¹cych niepewnoœæ, zwiêkszaj¹cych dostêp do informacji, które
zwiêkszy³yby mo¿liwoœæ racjonalnego dzia³ania jednostek dla dobra wspólnego3. W roz-
wa¿aniach o neoinstytucjonalizmie D.C. North stoi na stanowisku, ¿e instytucje struktury-
zuj¹ interakcje polityczne, ekonomiczne i spo³eczne4. Natomiast V. Nee analizuje warunki,
w jakich normy instytucjonalne staj¹ siê kapita³em spo³ecznym, pozwalaj¹cym na roz-
wi¹zywanie spo³ecznych problemów. Stwierdza, ¿e w koncepcji ograniczonego wyboru,
która stanowi teoretyczny rdzeñ paradygmatu nowego instytucjonalizmu, instytucje defi-
niowane jako „sieci wzajemnie powi¹zanych regu³ i norm rz¹dz¹cych relacjami spo³ecz-
nymi, tworz¹ formalne i nieformalne ograniczenia, a te z kolei nadaj¹ kszta³t katalogom
wyboru dla aktorów”5. W ten sposób instytucje prowadz¹ do redukcji niepewnoœci w re-
lacjach miêdzyludzkich.

Idea norm jako formy kapita³u pojawia siê w rozwa¿aniach G. Homansa, gdzie kod
moralny podtrzymuje zaufanie miêdzy jednostkami. Natomiast A. Coleman wskazuje na
korzyœci p³yn¹ce z konformizmu w grupie, gdzie normy przyczyniaj¹ siê do budowy dobra
wspólnego. E. Ostrom wykaza³a, ¿e zarz¹dzanie przez jednostki okreœlonym dobrem jest
czêsto efektywniejsze ni¿ oparte na zasadach klasycznej teorii ekonomii kapita³owej. Takie
systemy s¹ czêœciej korzystniejsze ni¿ odpowiadaj¹ce im pañstwowe lub prywatne, po-
niewa¿ u¿ytkownicy dobra czy zasobu potrafi¹ siê samoorganizowaæ i skutecznie rozwi¹-
zywaæ konflikt interesów. Opisa³a sprzyjaj¹ce samoorganizacji czynniki, takie jak zaufanie,
zaanga¿owanie we wspólne tworzenie regu³, nale¿yta komunikacja, przep³yw informacji.
Vincent i Elinor Ostromowie zwrócili uwagê, ¿e aktywnoœæ jednostek jest kszta³towana
przez instytucje i konkretne impulsy dzia³ania, a odczytanie i zrozumienie tych powi¹zañ jest
nieodzowne do dokonania analizy ró¿norakich spo³ecznych polityk6.
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2 Zob. Chmiewlewski P., Ludzie i instytucje. Z historii i teorii nowego instytucjonalizmu. Instytut Pracy
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Improved Performance, E.S. Savas Red., Boulder 1977, s. 7–49). Opublikowany pt. Administrowanie dobrami
i us³ugami publicznymi w œwietle badañ (Public Goods and Public Choices), w czasopiœmie: „Administracja”
1989, nr 2, a nastêpnie w³¹czony do ksi¹¿ki: V. Ostrom, Federalizm Amerykañski. Tworzenie spo³eczeñstwa
samorz¹dnego, Warszawa-Olsztyn 1994, s. 159–180.



Z kolei J. Meyer i i B. Rowan postrzegaj¹ zasady i regu³y instytucjonalne jak mity,
przedstawiaj¹ce ró¿ne struktury formalne jako racjonalny sposób osi¹gania celów. W rze-
czywistoœci s³u¿¹ jednak uprawomocnieniu organizacji, pomagaj¹c im tym samym w prze-
trwaniu i czasami ekspansji mimo braku efektywnoœci dzia³ania.7 Z kolei P.J DiMaggio
i W.W. Powell wskazuj¹, ¿e zmieni³y siê przyczyny biurokratyzacji i racjonalizacji.
„Zosta³a osi¹gniêta biurokratyzacja korporacji i pañstwa. Organizacje staj¹ siê coraz bardziej
homogeniczne, a biurokracja pozostaje ich wspóln¹ form¹ organizacyjn¹.”8

R. Rychard dowodzi za D.C. Northem, ¿e instytucje to „zestawy powtarzalnych regu³,
norm, a organizacje to sformalizowani aktorzy, normy te stosuj¹cy w praktyce.”9 W ide-
alnym typie pe³nej instytucjonalizacji nastêpuje zgodnoœæ trzech logik – dzia³ania indy-
widualnego, form organizacyjnych i regu³ instytucjonalnych. Takie sytuacje zdarzaj¹ siê
rzadko, a w okresie transformacji formalne organizacje niekoniecznie s¹ sprzymierzeñcem
zmian.10

Wed³ug teorii sterowania w „spo³eczeñstwie aktywnym” A. Etzioniego pañstwo po-
winno bezpoœrednio s³u¿yæ spo³eczeñstwu. Jako zwolennik mocnej w³adzy centralnej, kon-
trolowanej przez spo³eczeñstwo, a nie jednostki zak³ada³, ¿e ³ad i porz¹dek spo³eczny
powinien siê opieraæ na równowadze miêdzy podporz¹dkowaniem siê a autonomi¹, tym co
indywidualne a tym co wspólne.

A. Etzioni traktuje organizacjê jako du¿y, z³o¿ony, wielop³aszczyznowy agregat spo-
³eczny. Wed³ug jego za³o¿eñ w systemach organizacyjnych funkcjonuj¹ grupy maj¹ce
zarazem cele zbie¿ne sprzyjaj¹ce wspó³pracy i rozbie¿ne skutkuj¹ce rywalizacj¹.

Ogólna tendencja do oczekiwania zamiast zaanga¿owania wskazuje na potrzebê zwrotu
w kierunku odpowiedzialnoœci za wspólnotê. Powrót od indywidualizmu ku kooperacji
rozumianej jako d¹¿enie do budowy dobra wspólnego. Filarami ma byæ rodzina i lokalny
œwiat, a spo³eczne zadania powinni podejmowaæ i rozwi¹zywaæ ci, którzy najlepiej to
potrafi¹ zrobiæ. Z kolei sprawy dobrze realizowane na szczeblu lokalnym nie powinny byæ
przekazywane w³adzom wy¿szych szczebli.

Community w rozumieniu wspólnoty/spo³ecznoœci ³¹cz¹ cechy tradycyjnych wspólnot
i nowych spo³ecznoœci gdzie wspólnotowe wiêzi „pozostaj¹ w zgodzie z wzorami zmo-
dernizowanych, wyposa¿onych w odpowiednie instytucje nowych (nowszych) spo³ecz-
noœci... (odznaczaj¹ siê) ... atrybutami spo³ecznego bycia razem i zdolnoœci do dzia³ania
na rzecz wspólnego spo³ecznego interesu”11. Komunitaryzm/komunitarianizm „jest do
pewnego przynajmniej stopnia – wszystkim z czym mamy do czynienia w naukach spo-
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1/2011(200), s. 461.

10 Ibidem, s. 461
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³ecznych”12. Dotyczy nie tylko spo³eczeñstwa globalnego, ale tak¿e narodowego i wspól-
noty/spo³ecznoœci. Wskazuje na kilka w¹tków: potrzebê polegania na grupach pierwotnych,
stowarzyszeniach, nie tylko na instytucjach rz¹dowych, odwo³ania siê do wartoœci moral-
nych, operowania perswazj¹, wspólnotowej orientacji. Korzystania z „miêkkiej si³y” dla
generowania wspólnych interesów, ogarniaj¹c wiele aspektów ¿ycia spo³ecznego. Ponadto
A. Etzioni stwierdza, ¿e w ogólnej idei komunitarianizmu „podwaliny stwarzaj¹ce wa-
runki bezpieczeñstwa oraz poczucie bezpieczeñstwa wszystkich partnerów s¹ najbardziej
obiecuj¹ce”13.

Z kolei Z. Bauman stwierdza, ¿e z socjologicznego punktu widzenia komunitarianizm
jest „ca³kowicie przewidywaln¹ reakcj¹ na przyœpieszone „roztapianie siê” nowoczesnego
¿ycia... na pog³êbiaj¹c¹ siê dysproporcjê miêdzy indywidualn¹ wolnoœci¹ a bezpieczeñ-
stwem.”14 Wskazuje te¿, ¿e komunitarianizm jest odpowiedzi¹ na odchylenie siê wahad³a
bezpieczeñstwa w spolaryzowanym uk³adzie ludzkich wartoœci i ma wielu zwolenników,
poniewa¿ wyra¿a odczucia gniewu wobec opiesza³ych elit. Ponadto staje siê obietnic¹
poczucia bezpieczeñstwa w œwiecie niepewnych perspektyw zwi¹zanych z bezrobociem,
staroœci¹, zagro¿eniami ¿ycia.

Wed³ug oceny K. Frysztackiego w ramach komunitarianizmu istnieje zwi¹zek miêdzy
za³o¿eniami teoretycznymi i kierunkiem zainteresowañ empirycznych. To równie¿ bardzo
silnie zaznaczony w¹tek aplikacyjny, obejmuj¹cy gotowoœæ do udzia³u w sprawach spo-
³ecznych i praktycznych dzia³añ15. Komunitarianizm nie ma wyraŸnych granic empirycz-
nych. „Komunitarystycznie bada siê zatem i interpretuje wielorakie zdarzenia, okolicznoœci
czy wreszcie procesy spo³ecznej zmiany, by równie¿ je interpretowaæ, pytaj¹c o mo¿liwoœci
pozytywnego wzmocnienia wiêzi i solidarnoœci, w zgodzie z indywidualn¹ wolnoœci¹,
godnoœci¹ , ale i tak podkreœlan¹ odpowiedzialnoœci¹.”16

Miêkka kultura moralna proponowana w komunitarianizmie wskazuje na dialog za-
k³adaj¹cy równorzêdnoœæ partnerów, który pozwala na porz¹dkowanie i rozwi¹zywanie
problemów z uwzglêdnianiem nowych potrzeb i oczekiwañ. Komunitarianizm d¹¿y do
poprawiania spo³ecznej rzeczywistoœci, wzmacniana wspólnoty, poszukiwania rozwi¹zañ
konkretnych sytuacji. Przeobra¿enia organizacji publicznych produkuj¹cych dobra i us³ugi
publiczne w tym rozumieniu d¹¿¹ do poprawy relacji organizacja–obywatel/konsument
tych dóbr. Wspó³czesna organizacja publiczna zmienia siê, pod¹¿a w kierunku obywatela.
Ma to wymiar zarówno w poprawie jakoœci us³ug produkowanych dóbr jak i w próbie
odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony lokalnych spo³ecznoœci.

Lokalna spo³ecznoœæ jako aktywne otoczenie tej organizacji równie¿ ulega zmianie.
Zmiana powoduje redefinicjê indywidualnych to¿samoœci obywateli jak i postrzegania
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przez nich organizacji, z których korzystaj¹. Obywatel konsument nie mo¿e ca³kowicie
odmówiæ korzystania z dóbr organizacji publicznych. Nawet jeœli nie korzysta z us³ug
oferowanych przez s³u¿bê zdrowia czy organizacje zajmuj¹ce siê bezpieczeñstwem
publicznym, to i tak te dobra go otaczaj¹. Natomiast mo¿e dokonaæ ich krytyki, co w dobie
szybkiego komunikowania siê i mediów nie jest obojêtne nawet dla organizacji
sprawuj¹cych monopol na produkcjê dóbr czy us³ug. Komunitarianizm staje siê w takiej
sytuacji jedn¹ z odpowiedzi na dobre funkcjonowanie organizacji publicznej. Swoiste
wspó³istnienie i poszukiwanie wspólnych rozwi¹zañ mo¿e siê staæ podstaw¹ nowej relacji.
Wymaga to jednak wiedzy nie tylko o organizacji, ale równie¿ o mechanizmach spo-
³ecznych, lokalnych spo³ecznoœciach oraz zasobach w nich tkwi¹cych, które mo¿na
skapitalizowaæ.

W spo³eczeñstwie obywatelskim lokalna mobilnoœæ mo¿e staæ siê wyzwalaczem dobrych
projektów, powstaj¹cych na styku: organizacja i jej otoczenie. D¹¿enia prowadzone
w dobrym kierunku, zadawalaj¹cym obie strony, daj¹ mo¿liwoœæ nie tylko rozwi¹zywania
wa¿nych dla spo³ecznoœci spraw ale i budowy i odnowy wiêzi. Chodzi nie tylko o wiêŸ
miêdzy jednostkami, ale równie¿ o tê miêdzy jednostkami, grupami a organizacj¹ poz-
walaj¹c¹ organizacji nie tylko przetrwaæ w burzliwym otoczeniu ale i rozwijaæ siê zgodnie
z wizj¹ i przyjêtymi strategiami.

Nie bez znaczenia pozostaje proces socjalizacji aktorów tych relacji, kultura danej
wspólnoty, które mog¹ byæ znacz¹ce dla budowy po¿¹danego ³adu. Partnerstwo staje siê
w tym przypadku dodatkow¹ szans¹ w pozytywnym dzia³aniu. Przeobra¿enia organizacji
publicznej daj¹ wiêc szansê na powi¹zanie ze spo³eczeñstwem w obszarze proponowanej
przez komunitarianizm kulturze moralnej, gdzie obowi¹zek postrzegany jest nie tylko
w sensie formalnym, ale i w wymiarze dobra publicznego. Istnieje wiêc mo¿liwoœæ po³¹-
czenia konkurencyjnoœci i poczucia wspólnoty wobec siebie w podejmowanych zobo-
wi¹zaniach.

Proces przeobra¿eñ w organizacji publicznej

W. Morawski wskazuje na ró¿nice miêdzy ujêciami ekonomicznymi i socjologicz-
nymi w badaniu spo³eczeñstwa i jego organizacji, gdzie cz³owiek jest elementem spo-
³eczeñstwa i pozostaje pod wp³ywem innych aktorów. Racjonalnoœæ dzia³ania zale¿y
od czynników socjologicznych, psychologicznych, politycznych, a w³adza i presti¿ maj¹
du¿e znaczenie. Dla socjologii ekonomia to sposób dzia³ania spo³ecznego, w którym
socjolodzy czerpali wiele z tradycji badaj¹c i opisuj¹c zjawiska. Natomiast w ekonomii
jednostka d¹¿y do kompromisu, jest zakorzeniona w systemie spo³eczno-kulturowym,
dzia³a racjonalnie, ma w³asne zdanie i podejmuje decyzje na podstawie w³asnego wy-
boru.17 Jednoczeœnie „maria¿ socjologii i nauki o zarz¹dzaniu jest obiecuj¹cym obszarem
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naukowej penetracji, która ma swoje nowe walory badawcze i niesie przy tym opty-
mistyczn¹ obietnicê przydatnoœci praktycznej”18. Ponadto obszar ten obejmuje równie¿
zale¿noœci miêdzy ludŸmi, ich zdolnoœciami, mo¿liwoœciami kooperacji w nowoczesnych
organizacjach19.

Formalna analiza i diagnoza organizacji nie jest wystarczaj¹ca. Rozumienie i od-
czytywanie organizacji jest procesem z³o¿onym. Wymaga spojrzenia na ni¹ z ró¿-
nych perspektyw i interpretowania jej z uwzglêdnieniem wiedzy, doœwiadczenia i to-
cz¹cego siê procesu zmiany. Wszechstronne analizowanie, przygl¹danie siê organizacji,
daje mo¿liwoœæ zobaczenia jak mog¹ wspó³istnieæ i wzajemnie uzupe³niaæ siê jej ró¿ne
elementy pozornie nie zwi¹zane ze sob¹. Nie bez znaczenia pozostaje uwa¿na obserwacja
bli¿szego i dalszego otoczenia organizacji, które ma ogromny wp³yw na jej funkcjo-
nowanie.

Organizacje publiczne

Organizacja publiczna to „spo³eczno-ekonomiczny system, którego podsystemy celów
i wartoœci, materialno-techniczny i podsystem struktury, a przede wszystkim podsystem
zarz¹dzania i relacje z otoczeniem wyró¿niaj¹ siê publicznoœci¹ jako immanentn¹ cech¹
odró¿niaj¹c¹ j¹ od innych typów organizacji.”20 Cechy tej relacji z otoczeniem to wiêksza
z³o¿onoœæ wp³ywów, otwartoœæ na wp³ywy otoczenia, funkcjonowanie w mniej stabil-
nym otoczeniu, ni¿sza presja konkurentów, zorientowanie na zwiêkszon¹ liczbê celów
i ich niedookreœlonoœæ, bardziej skomplikowana natura struktur organizacyjnych, procesy
podejmowania decyzji w³aœciwe dla modelu biurokratycznego, mniejsza niezale¿-
noœæ mened¿erów i powi¹zana z tym ich motywacja materialna, wiêksze zorientowanie
na posuniêcia w interesie publicznym, mniejsze zaanga¿owanie w dzia³ania organi-
zacyjne21.

Definicja organizacji publicznej ma w literaturze rozleg³¹ interpretacjê, w której pod-
kreœla siê:

— przedmiot transakcji z otoczeniem – dobra publiczne,
— cele dzia³ania – publiczne i spo³eczne,
— charakter dzia³alnoœci – publiczna i spo³eczna,
— Ÿród³a w³adzy – w³asnoœæ œrodków publicznych, spo³ecznych i prywatnych, a tak¿e

mandat polityczny lub spo³eczny,
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— cechy procesu decyzyjnego, gdzie g³ównie wskazuje siê na racjonalnoœæ, prakse-
ologiczne kryteria oceny efektywnoœci, procedury decyzyjne, przejrzystoœæ, par-
tycypacja spo³eczna, otwartoœæ i demokracja22.

Organizacjê publiczn¹ wynikaj¹c¹ z cech procesu decyzyjnego powinna charakte-
ryzowaæ przejrzystoœæ dzia³ania, otwartoœæ i uczestnictwo ró¿nych grup spo³ecznych,
demokracja.

W najnowszej literaturze rozró¿nia siê organizacje komercyjne i niekomercyjne (zalicza
siê do nich miêdzy innymi organizacje non profit – okreœlane równie¿ jako organizacje
spo³eczne). Jak wskazuje B. Ko¿uch, na tym tle powstaj¹ „nieporozumienia polegaj¹ce na
b³êdnym uto¿samianiu publicznych i niekomercyjnych ... jedn¹ z przyczyn niejasnoœci jest
brak rozró¿nienia interesu publicznego od interesu wspólnego. ...” Rozró¿nienie motywu
podejmowania zorganizowanego dzia³ania przyjêto za wa¿ny element istotnie ró¿ni¹cy od
siebie organizacje prywatne, publiczne i spo³eczne. Organizacje prywatne tworzone s¹
w celu zaspokojenia w³asnych potrzeb, czyli zak³adane w interesie prywatnym. Organi-
zacje publiczne s³u¿¹ interesowi publicznemu, a spo³eczne interesowi wspólnemu.”23 Przy
organizacjach publicznych mówimy o obligatoryjnoœci przy spo³ecznych – o dobro-
wolnoœci. Obydwa typy organizacji nie s¹ nastawione na zysk. Mo¿emy mówiæ jedynie
o wartoœci dodanej wytworzonej przez nie w trakcie dzia³ania. Wartoœci, której odbiorc¹
jest obywatel, konsument tych dóbr i us³ug. W tym te¿ rozumieniu terminy s¹ u¿ywane
w tym artykule.

Droga od administrowania do zarz¹dzania w organizacji publicznej ma charakter ewo-
lucyjny i wymaga zrozumienia roli nowoczesnego sektora publicznego, wa¿nego dla po-
zosta³ych sektorów i ca³ego spo³eczeñstwa. St¹d zainteresowanie ni¹ kolejnych dziedzin od
administracji publicznej do zarz¹dzania oraz innych nauk spo³ecznych g³ównie socjologii
organizacji. Organizacja powo³ana jest do tego ¿eby osi¹gn¹æ zysk lub wartoœæ dodan¹ jak¹
w przypadku organizacji publicznych ma zdrowie, edukacja czy bezpieczeñstwo obywateli.
Nie mo¿na jej jednak traktowaæ metaforycznie – jako maszyny. Wype³niona systemem
spo³ecznym, funkcjonuj¹c w kulturowym otoczeniu wymaga innego spojrzenia. Bardziej
przypomina osnowê wype³nian¹ przêdz¹ z kapita³u ludzkiego zaopatrzonego w lokaln¹
i globaln¹ kulturê. Jednostka w swojej racjonalnoœci dokonuje wyborów zarówno zgodnych
z celami organizacji i dla jej korzyœci jak i dla siebie ju¿ w wymiarze subiektywnym. Ten
swoisty podwójny wybór, zdeterminowany jest z jednej strony lokaln¹ kultur¹, procesem
socjalizacji, a z drugiej ci¹g³¹ zmian¹ jakiej podlega rzeczywistoœæ w procesie globalizacji
oraz redefiniuj¹c¹ siê szybciej lub wolniej to¿samoœci¹ jednostki.
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22 Zob. M. Bednarczyk, Organizacje publiczne. Zarz¹dzanie konkurencyjnoœci¹. PWN, Warszawa-Kraków
2001; Ko¿uch B., Zarz¹dzanie publiczne. Istota i zakres pojêcia. „Wspó³czesne Zarz¹dzanie” nr 2/2002 s. 27;
Ko¿uch B., Zarz¹dzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji. Wydawnictwo PLACET, Warszawa
2004; Z teorii i praktyki zarz¹dzania publicznego. Red. Ko¿uch B., Markowski T., Fundacja Wspó³czesne
Zarz¹dzanie, Bia³ystok 2005;. Kowalczyk L., Warunki sprawnego zarz¹dzania organizacj¹ publiczn¹. Akademia
Ekonomiczna we Wroc³awiu.

23 Zob. Ko¿uch B., op.cit., s. 37–38.



Organizacja, podlegaj¹c oddzia³ywaniom zewnêtrznym i wewnêtrznym, zmienia swój
kszta³t, przede wszystkim pod wp³ywem komunikowania. Bez komunikowania nie jest
w stanie transformowaæ siê w oczekiwanym kierunku.

Na kszta³t organizacji publicznej wp³ywaj¹:
— czynniki spo³eczne, ukierunkowane na ich reformowanie,
— czynniki ekonomiczne, kszta³tuj¹ce stan administracji publicznej,
— zmiany instytucjonalne,
— rozwój trzeciego sektora,
— czynniki demograficzne,
— szybkoœæ i jakoœæ przep³ywu informacji,
— inne organizacje funkcjonuj¹ce w jej otoczeniu,
— globalizacja obejmuj¹ca procesy transformacyjne w ró¿nych obszarach.
W okresie transformacji zmienia siê rola organizacji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz

pozosta³ych organizacji publicznych. Wskazuje siê na rosn¹ce znaczenie regionów kraju
i lokalnych œrodowisk z punktu widzenia interesu publicznego. Rosn¹ równie¿ wymagania
dotycz¹ce wykonywania przez nie zadañ i usprawniania zarz¹dzania tymi organizacjami.
Pomimo to „wiedza i umiejêtnoœci w dziedzinie zarz¹dzania w organizacjach zaanga¿o-
wanych w œwiadczenie szeroko rozumianych us³ug publicznych, s¹ niewspó³miernie niskie
w stosunku do zakresu i rangi dzia³añ, które zosta³y im powierzone”24. W piœmiennictwie
naukowym, od dwóch dekad wskazuje siê g³ównie na:

— poznawanie istoty organizacji publicznej i sektora publicznego ze wskazaniem na
ró¿nice miêdzy „starym” a nowym zarz¹dzaniem publicznym,

— wymiar strategiczny w zarz¹dzaniu publicznym,
— orientacjê na klienta organizacji publicznych,
— ich produktywnoœæ,
— przewartoœciowanie podejœcia do roli organizacji sfery publicznej w ¿yciu poli-

tycznym i spo³eczno-gospodarczym, którego w³aœciwoœci¹ jest (obok kontynuacji
innych zagadnieñ) „identyfikacja jego Ÿróde³, s³u¿enie obywatelom nie klientom,
wiêksza dba³oœæ o ludzi ni¿ produktywnoœæ sfery publicznej, ogniskowanie badañ
i dzia³añ na interesie publicznym”25.

Badania w sferze organizacji publicznych dotyczy³y podstaw teoretycznych zarz¹dzania
publicznego oraz praktyki funkcjonowania polskich organizacji publicznych w systemie
edukacji, bezpieczeñstwa publicznego, w ochronie zdrowia oraz organizacje samorz¹du
terytorialnego szczebla podstawowego, których siedziby s¹ zlokalizowane w miastach
powiatowych26. Nie bez znaczenia pozostaje badanie zwi¹zków organizacji publicznych
z lokaln¹ spo³ecznoœci¹. Lokalna spo³ecznoœæ jako odbiorca dóbr i us³ug wytwarzanych
przez organizacje publiczne jest czêœci¹ najbli¿szego otoczenia. Reprezentowana jest za-
równo przez inne organizacje, takie jak samorz¹d terytorialny, ale werbalizuje równie¿ swoje
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24 Ibidem s. 9.
25 Ibidem, s. 10.
26 Ibidem, s. 13.



potrzeby przez media. Lokalna spo³ecznoœæ jest zarazem zbiorem obywateli, którzy s¹ od-
biorc¹ us³ug jak i konsumentami oceniaj¹cymi ich jakoœæ. Jednoczeœnie przedstawiciele tej
spo³ecznoœci s¹ pracobiorcami organizacji wytwarzaj¹cymi te us³ugi, wnosz¹c w nie swój
kapita³ wiedzy (równie¿ o spo³ecznoœci). Idea komunitarianizmu wydaje siê byæ w takiej
sytuacji doœæ bliska faktycznej realizacji. Skoro organizacjê wype³niaj¹ przedstawiciele
spo³ecznoœci to mo¿na przypuszczaæ, ¿e najprawdopodobniej bêd¹ zainteresowani takim
wype³nianiem swoich funkcji, które pozwol¹ na realizacjê misji organizacji jak i zaspo-
kojenie potrzeb jej odbiorców. Osobn¹ kwesti¹ pozostaje kwestia to¿samoœci zawodowej
i lokalnej oraz jej redefiniowania, któr¹ wymusza w sposób naturalny zmiana spo³eczna.
Szczególne trudne zadanie przypada jednej z organizacji funkcjonuj¹cej w lokalnej spo-
³ecznoœci – Policji.

Policja jest wymieniana w ustawie o Policji jako formacja uzbrojona, w literaturze
przedmiotu sytuuje siê j¹ w obszarze organizacji publicznych, a tak¿e wymieniana jest
przy omawianiu administracji publicznej. Jej rola wyznaczana jest g³ównie przez wy-
pe³nianie wewnêtrznych funkcji pañstwa w obszarze bezpieczeñstwa wewnêtrznego.
W literaturze przedmiotu, terminy administracja publiczna i organizacja publiczna pojawiaj¹
siê zamiennie, ale obydwa odnosz¹ siê do opisu organizacji wype³niaj¹cej funkcje pañstwa,
w tym w obszarze oœwiaty, zdrowia, bezpieczeñstwa publicznego. Towarzyszy im termin
„sfera publiczna” jako obszar dzia³ania administracji i organizacji publicznej oraz „zarz¹-
dzanie organizacjami publicznymi” gdzie „naros³o wiele nieporozumieñ o ró¿nym stopniu
szczegó³owoœci”27. Rozwa¿ania w tym zakresie koncentruj¹ siê wokó³ ró¿nic miêdzy
zarz¹dzaniem a kierowaniem28. Natomiast „szczególn¹ form¹ zawiadywania sprawami
publicznymi, któr¹ mo¿na usytuowaæ na granicy administrowania i zarz¹dzania jest rz¹-
dzenie”29 definiowane jako „wzorzec postêpowania lub jako strukturê, wy³aniaj¹ce siê
w systemie spo³eczno-politycznym jako „wspólny” rezultat dzia³añ lub skutek wszystkich
uczestników”30.

Proces przeobra¿eñ w Policji trwa od roku 1989, tj. od pocz¹tku procesów trans-
formacyjnych. Zmiana modelu tej organizacji dotyczy nie tylko zmiany nazwy z milicji na
policjê, ale równie¿ odnosi siê do zadañ, które wype³nia. Z jednej strony s¹ one jasno
okreœlone w ustawie o Policji, gdzie wype³nianie ich nie ³¹czy siê z wiêkszymi trudnoœciami.
Z drugiej strony odnosz¹ siê nie tylko do kwestii egzekwowania prawa, ale równie¿ do
organizowania bezpieczeñstwa z uwzglêdnieniem funkcji prewencyjnej. Ta z kolei opar-
ta jest na wspó³pracy zarówno z innymi podmiotami typu samorz¹d terytorialny, stra¿e
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27 Ibidem, s. 28 i nastêpne i inne prace tej autorki.
28 Kwestie te podejmuj¹ w swoich pracach Bielski M., Organizacje: istota, struktury, procesy. Wyd. U£,

£ódŸ 1997, Rutka R., Kierowanie [W:] Zarz¹dzanie organizacjami. Red. A. Czermiñski i In. Dom Organizatora,
Toruñ 2001; Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Liber, Warszawa 1999; [W:]
Miku³owski, Sprawna administracja publiczna, „Wspó³czesne Zarz¹dzanie” 3/2003;

29 Ko¿uch B., op.cit., s. 34.
30 Studia z zakresu zarz¹dzania publicznego. Red. Hausner J., AE, Kraków 2001 s. 11–14 „Najpopularniejszy

obecnie jest pogl¹d, ¿e „rz¹dzenie” powinno byæ zast¹pione „zarz¹dzaniem” (...) chodzi tu o to, by wiêkszoœæ spraw
delegowaæ na dó³, gdzie ludzie wspólnie bêd¹ je rozwi¹zywaæ. Pañstwo nadzorowa³oby tylko ogólne ramy oraz
poœredniczy³o w przek³adaniu g³osów z do³u na poziom globalny.” Marody M., Gazeta Wyborcza, 4.10.2010.



miejskie, po¿arne, spó³dzielnie mieszkaniowe itp. jak i lokaln¹ spo³ecznoœci¹. Budowanie
bezpieczeñstwa w lokalnych spo³ecznoœciach i zarz¹dzanie nim pod wzglêdem formalnym
przebiega doœæ sprawnie. Organizacje na ró¿nych poziomach swojego dzia³ania kooperuj¹
ze sob¹, a ich efektem jest budowanie programów bezpieczeñstwa, zak³adaj¹cych udzia³
w nich lokalnych spo³ecznoœci. Programy typu „Bezpieczne miasto” zak³adaj¹ wspó³pracê
maj¹c¹ na celu realizacjê poszczególnych bloków. Natomiast sama implementacja tych
programów ³¹czy siê ju¿ z trudnoœciami zwi¹zanymi z brakiem aktywnego zaanga¿owania
ze strony spo³ecznoœci. Zapotrzebowanie na bezpieczeñstwo istnieje, zw³aszcza w tych
sytuacjach, kiedy media nag³aœniaj¹ wydarzenia zwi¹zane z naruszeniem prawa. Wynika te¿
z zainteresowania obywateli w skuteczniejsze rozwi¹zywanie problemów, efektywniejsze
wykorzystanie œrodków, poprawy jakoœci us³ug równie¿ ze strony organizacji odpowie-
dzialnych za bezpieczeñstwo publiczne, zw³aszcza w sytuacji lêku przed przestêpczoœci¹.

Sprzyja temu rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego, a tym samym zmiana relacji miêdzy
w³adz¹ publiczn¹ a obywatelami przy znacz¹cym udziale mo¿liwoœci wymiany informacji.
Debaty dotycz¹ce reform w krajach transformuj¹cych siê skupia³y siê g³ównie na procesach
demokratyzacji i relacji pañstwo–obywatel z jednoczesn¹ budow¹ zrêbów spo³eczeñstwa
obywatelskiego31.

Poprawa jakoœci us³ug publicznych ma byæ w za³o¿eniu odpowiedzi¹ na spo³eczne
potrzeby, mimo presji na ograniczenie wydatków bud¿etowych32. Badania w tym zakresie
wskazywa³y tak¿e na potrzebê dzia³ania w interesie publicznym, nie tylko politycznym33.
To szczególne wa¿ne w sytuacji policji, która jeszcze dwie dekady wczeœniej by³a ³¹czona
z upolitycznieniem.

W nowym modelu zarz¹dzania publicznego wskazuje siê na zorientowanie na osi¹-
ganie wyników, jakoœæ œwiadczonych us³ug, proaktywnoœæ mened¿erów i ocenê ich dzia-
³ania maj¹c¹ mieæ prze³o¿enie na jakoœæ ¿ycia konsumentów. Nowe publiczne zarz¹dzanie
korzysta z koncepcji publicznego wyboru, która postrzega obywatela jako konsumenta
publicznych us³ug. Zak³ada, ¿e mo¿liwoœæ dokonania wyboru przez konsumenta na kon-
kurencyjnym rynku wp³ynie na efektywnoœæ administracji (np. wybór szko³y publicznej
i niepublicznej).

60 Wy¿sza Szko³a Ekonomii i Informatyki w Krakowie

31 Zob. Druga fala polskich reform. Red. Lena Kolarska-Bobiñska. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
1999 i inne wydawnictwa Instytutu Spraw Publicznych.

32 Zarz¹dzanie publiczne w Polsce w drodze do Unii Europejskiej [W:] Zarz¹dzanie w sektorze publicznym.
Red. Ko¿uch B., Fundacja Wspó³czesne Zarz¹dzanie, Bia³ystok 2003, s. 11–28.

33 Zob. Mazur J., Realizacja przedsiêwziêæ prewencyjnych przez samorz¹dy terytorialne w wybranych

powiatach województwa œl¹skiego [W:] Budowa lokalnego spo³eczeñstwa obywatelskiego w perspektywie in-

tegracji europejskiej. Red. Nycz E. Uniwersytet Opolski Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Oddzia³ Opolski.,
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej. Opole 2003; Mazur J., Projektowanie przedsiêwziêæ prewencyjnych w œrodo-

wisku miasta przemys³owego. Studium socjologiczne na przyk³adzie Jastrzêbia Zdroju [W:] Obywatel w lokalnej

spo³ecznoœci. Studia i szkice socjologiczne. Red. Szczepañski M., Œliz A.. Tychy-Opole 2004 s. 237–254; Mazur J.
Nowy kszta³t instytucji zapewniaj¹cych poczucie bezpieczeñstwa mieszkañców lokalnych spo³ecznoœci. Od za-

ufania do krytyki [W:] Razem i Osobno, spo³ecznoœci regionalne wobec skutków reformy administracyjnej z 1999

roku, przypadek Bielska Bia³ej, Czêstochowy, Katowic, Opola. Red. Geisler R., Pawlica B., Szczepañski M.S.,
Tychy-Czêstochowa 2004 s. 75–104 i inne artyku³y z tej serii wydawniczej poœwiêcone reformom.



W odniesieniu do policji jest to doœæ trudne do zastosowania w praktyce. Policja
jest monopolist¹ w podawaniu us³ug z zakresu bezpieczeñstwa, jest widoczna w lokalnej
spo³ecznoœci st¹d te¿ oczekiwania wobec tej organizacji s¹ doœæ wysokie. Wype³nianie
funkcji prewencyjnej sprawia te¿, ¿e oczekiwania s¹ dwustronne: z jednej strony budowanie
przez policjê programów bezpieczeñstwa z drugiej potrzeba aktywnoœci ze strony lokalnej
spo³ecznoœci. Wydawa³oby siê, ¿e wype³nienie kwestii formalnych (programy) i doœæ spore
zaufanie do policji (wskaŸniki OBOP) sprawi¹, ¿e kooperacja powinna przebiegaæ aktywnie.
Tymczasem aktywnoœæ spo³ecznoœci w tym zakresie jest niewielka.

Przyczyn mo¿na poszukiwaæ w kilku obszarach, takich jak:
— trwaj¹ca jeszcze budowa spo³eczeñstwa obywatelskiego,
— ró¿nica wynikaj¹ca z zaufania strategicznego (wysokie wskaŸniki zaufania do po-

licji jako organizacji) i zaufania normatywnego (ufam organizacji ale osobiste do-
œwiadczenia lub pamiêæ tych s³u¿b z okresu przedtransformacyjnego sprawia, ¿e nie
ufam na tyle, ¿eby indywidualnie lub nawet zbiorowo aktywnie przystêpowaæ do
wspó³pracy),

— wypracowane formy wspó³pracy miêdzy policj¹ a lokaln¹ spo³ecznoœci¹ przez ostat-
nie dwie dekady,

— umiejêtnoœæ ( lub nieumiejêtnoœæ) komunikowania siê tej organizacji z lokaln¹ spo-
³ecznoœci¹.

Nale¿y te¿ wskazaæ na ró¿nicê miêdzy konsumentami na rynku a obywatelami w spo³e-
czeñstwie. Podkreœla siê znaczenie jednostki w roli konsumenta kosztem znaczenia jednostki
w roli obywatela. „Traktowanie spo³eczeñstwa jak konsumentów, którym siê s³u¿y, a nie
obywateli, którzy rz¹dz¹, mo¿e nadto oznaczaæ trzymanie spo³eczeñstwa na dystans i w kon-
sekwencji odsuniêcie spo³eczeñstwa od spraw publicznych”34. Przy postrzeganiu obywateli
jako podmiotów zainteresowanych decyzjami w³adz publicznych, pojawiaj¹ siê takie okreœ-
lenia jak „interesariusze” (stakeholders), partnerstwo, wspó³decydowanie, partycypacja,
wspó³uczestnictwo obywateli w systemie decyzyjnym.

Szybko zmieniaj¹ca siê rzeczywistoœæ w sposób naturalny wymusza zmianê, ale nie
chodzi o to, aby zmieniaæ j¹ w kierunku menad¿erskim z pominiêciem obywatela. Chodzi
o to, aby sprosta³a racjonalnoœci swoich czasów, a niektóre w¹tki menad¿erskie da³o siê
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34 (Zawodowe badanie opinii publicznej i kontaktowanie z wybranymi grupami, czêsto zreszt¹ z ich ini-
cjatywy i za poœrednictwem zawodowego lobbingu, w miejsce utrzymywania rzeczywistych i bezpoœrednich
kontaktów twarz¹ w twarz z obywatelami) A. B³aœ stwierdza, ¿e „wolny rynek oznacza niepewnoœæ sytuacji
prawnej obywatela. Obywatel chroniony jest praktycznie jedynie jako konsument, œwiadczeniobiorca. Korzystaj¹c
z us³ug publicznych œwiadczonych przez podmioty prywatne, nie zachowuje sytuacji prawnej obywatela chro-
nionego prawem publicznym, a praktycznie jedynie prawem prywatnym. Z us³ug publicznych korzysta w warun-
kach zmieniaj¹cych siê cen us³ug, zasad ich œwiadczenia oraz powinien byæ przygotowany na sytuacjê zaprzestania
œwiadczenia us³ug publicznych przez podmioty prywatne, gdy œwiadczenie takich us³ug oka¿e siê dla tych
podmiotów nierentowne”. Zob. B³aœ A., Administracja publiczna w dobie globalizacji [W:] Administracja

publiczna, op.cit., s. 42–43. Kwestiê ochrony interesów jednostki w warunkach prywatyzacji zadañ publicznych
podejmuje te¿ Leoñski Z., Problemy prywatyzacji administracji publicznej a ochrona praw jednostki [W:]
Jednostka wobec dzia³añ administracji publicznej. Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa Olszanica 21–23 maja
2001r., Rzeszów 2001, s. 265 i nastêpne.



wykorzystaæ z korzyœci¹ dla samej organizacji jak i obywatela. Obszarem, który winien byæ
poddany regu³om podejœcia mened¿erskiego jest komunikowanie. Spójna strategia orga-
nizacji w tym zakresie mo¿e przynieœæ w efekcie wzajemne lepsze zrozumienie mecha-
nizmów funkcjonowania zarówno organizacji, jak i potrzeby obywatela, a w efekcie pod-
nieœæ sam¹ jakoœæ oferowanych us³ug i dóbr publicznych.

Doœæ szybkie przeobra¿enia w wielu obszarach ¿ycia, które obserwujemy przez dwie
ostatnie dekady wskazuj¹, ¿e zmiana w zarz¹dzaniu organizacj¹ wytwarzaj¹c¹ dobra i us³ugi
publiczne jest nieunikniona. Wymaga otwartoœci i innowacyjnoœci po³¹czonej z dobrze
przemyœlanym obszarem wymiany informacji miêdzy organizacj¹ i jej otoczeniem. Ocze-
kiwania wobec monopolisty dóbr i us³ug publicznych wzrastaj¹, a w mo¿liwoœciach komu-
nikowania z otoczeniem mo¿na upatrywaæ jednej z dróg powodzenia zmiany. Osobnym
rozwa¿aniom mo¿na poddaæ kwestiê odpowiedzialnoœci organizacji wytwarzaj¹cych dobra
i us³ugi publiczne przed w³adz¹ ustawodawcz¹ i prawem, co niekoniecznie mo¿e byæ
zgodne z tym co oczekuj¹ jednostki – konsumenci.

Obecne organizacje podlegaj¹ ci¹g³ym zmianom przez powolne zastêpowanie sztywnych
struktur na rzecz elastycznych sieci opartych na wspó³dzia³aniu i partnerstwie. Jednym
z najwa¿niejszych zasobów organizacji staj¹ siê jej partnerskie zwi¹zki z otoczeniem35.
Powoduje to zmianê charakteru relacji z transakcyjnego na partnerski, gdzie zmienia siê rola
w³adz publicznych z roli kierownika w rolê przewodnika, koordynuj¹cego dzia³alnoœæ
innych podmiotów. Wi¹¿e siê to z traktowaniem mieszkañców – odbiorców oferty tery-
torialnej – jako nabywców.

D. Osborne i T. Gaebler wskazuj¹, ¿e administracja publiczna powinna zmierzaæ do
„sterowania, a nie wios³owania”. Zdolnoœæ w³adz publicznych do budowania i sterowania
jest wa¿nym czynnikiem innowacyjnoœci36. Pañstwo i rynek nie s¹ w stanie sprostaæ
oczekiwaniom spo³eczeñstwa. W tym wymiarze nowoczesna koordynacja dzia³añ odbywa
siê na wszystkich poziomach i ³¹czy siê z mobilizacj¹ g³ównych aktorów przez partnerstwo
i negocjacje. Otwiera to mo¿liwoœæ modyfikacji relacji pomiêdzy organizacj¹ i jej oto-
czeniem, co wp³ywa na strategiczne koalicje, trwa³y dialog, partycypacyjne rz¹dzenie w spo-
³eczeñstwie obywatelskim. Ponadto mo¿e s³u¿yæ rozwi¹zywaniu problemów w sieciach,
s³u¿¹cych koordynowaniu dzia³añ podmiotów z ró¿nych sektorów, wp³ywaæ na zaanga-
¿owanie obywateli jako interesariuszy, a nie tylko obywateli/ konsumentów. Ma sprzyjaæ
transparentnoœci organizacji prowadz¹cych dialog spo³eczny gdzie zachowana jest odpo-
wiedzialnoœæ za dostarczanie dóbr i us³ug publicznych.

Policja jako organizacja jest wa¿nym podmiotem funkcjonuj¹cym w lokalnej spo³ecz-
noœci. To w jaki sposób bêdzie kierowana zale¿y od jej menad¿erów, ich wiedzy, i ich
otwartoœci na zmiany.
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35 Zob. Gordon I.H., Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001, s. 15.
36 Markowski T., Zarz¹dzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 196.
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Jadwiga Mazur*

Komunikacja ze spo³eczeñstwem.
Przypadek Policji

Communication with the society at Police.

Introduction into issues

A statement is a thesis of the article, that police as the government department doing with

public safety she should in the way special to care about areas associated with commu-

nicating with the society. It isn’t only a sphere of the care for the image of this organization

but also responsibility of the monopolist behind the safety and the public order. It is just

necessary in this area not only building the image of the organization and her reputation, but

also of communication with the society.

Komunikacja spo³eczna czy PR?

Problemy zwi¹zane z komunikowaniem masowym odnosz¹ siê równie¿ do „kwestii
bêd¹cych przedmiotem debaty publicznej. Dotycz¹ one zagadnieñ, o które czêsto pyta opinia
publiczna, co do której rz¹dy, jak siê na ogó³ oczekuje, powinny mieæ wypracowan¹ technikê
prewencji lub przeciwdzia³ania albo te¿ z którymi mog³aby siê wi¹zaæ odpowiedzialnoœæ
samych mediów”.1 Dotyczy to równie¿ komunikowania spo³ecznego w zakresie bezpie-
czeñstwa publicznego, a w szczególnoœci agend rz¹dowych odpowiedzialnych za jego
utrzymanie – zw³aszcza policji. Nie jest to ³atwe zadanie tym bardziej, ¿e „wiedza, która
rz¹dzi naszym sposobem myœlenia o wspó³czesnej „postbur¿uazyjnej” sferze publicznej,
musi braæ pod uwagê instytucjonalne konfiguracje w obrêbie mediów i porz¹dku spo³ecz-
nego jako ca³oœci oraz ich znaczenia dla partycypacji demokratycznej obywateli”2. Ponadto
nale¿y zwróciæ uwagê na „procesy nadawania sensu (sense-making processe), ¿ycia co-
dziennego ... niezbêdne jest postrzeganie niuansów ograniczeñ i mo¿liwoœci tworzenia
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znaczenia i rozprzestrzeniania siê, je¿eli mamy unikn¹æ papierowej wizji ’cz³owieka racjo-
nalnego’, ograniczaj¹c ca³e znaczenie do ideologii, czy przyjêcie nieograniczonej wielo-
znacznoœci w obszarze wzajemnego oddzia³ywania mediów i publicznoœci”3.

Komunikowanie na poziomie jednostkowym i ogólnospo³ecznym mo¿emy analizowaæ
za pomoc¹ kilku w¹tków takich jak:

1. Czas – wzrost prêdkoœci przekazu i przechowywania informacji.
2. Miejsce – stanowi odzwierciedlenie kontekstu przekazywanej informacji, definiuje

miejsce na u¿ytek osób zajmuj¹cych je, s³u¿y ustalaniu to¿samoœci, redukuj¹c dystans
miejsc, kultury i jednostek.

3. W³adza – „stosunki spo³eczne s¹ kszta³towane i sterowane przez w³adzê, polega to na
(prawomocnym lub nieprawomocnym) narzucaniu woli jednej strony innej lub te¿
przez perswazjê, kiedy to pragnienia jednej strony s¹ spe³niane lub naœladowane
przez inn¹. Komunikowanie jako takie nie ma w sobie mocy wywierania przymusu,
jest jednak nieodmiennie sta³ym sk³adnikiem i czêstym œrodkiem sprawowania w³a-
dzy skutecznym lub nie”4.

4. Rzeczywistoœæ spo³eczna – „¿yjemy w ‘rzeczywistym’ œwiecie materialnym, media
zaœ dostarczaj¹ sprawozdañ i przedstawieñ tej rzeczywistoœci, które ró¿ni¹ siê co do
swojej dok³adnoœci, rzetelnoœci i kompletnoœci.”5

5. Znaczenie – interpretacja przekazu w mediach masowych stwarzaj¹ca ró¿ne mo¿li-
woœci interpretacji.

6. Przyczynowoœæ i determinizm – konteksty konsekwencji komunikatów medialnych
dla odbiorców, wi¹¿¹ce siê z pytaniem czy media s¹ „produktem czy odbiciem
pierwotnych wobec nich, g³êbszych si³ spo³ecznych?”6

7. Zapoœredniczenie – „media jako twórca okolicznoœci, kontaktów, kana³ów, platform
i pó³ obiegu informacji i idei. Za poœrednictwem mediów tworzone s¹ znaczenia,
a si³y spo³eczne i kulturowe dzia³aj¹ swobodnie na mocy ró¿norodnych regu³, unie-
mo¿liwiaj¹cych przewidywanie nastêpstw.”7

8. To¿samoœæ – media jako kreator to¿samoœci i jego utraty w odniesieniu do spo³e-
czeñstwa i miejsc z uwzglêdnieniem jêzyka, narodowoœci poziomu i jakoœci ¿ycia itp.

9. Zró¿nicowanie kulturowe – w odniesieniu do praktyk kulturowych opieraj¹cych siê
uniwersalnym tendencjom technologii i przekazów.8

Analiza komunikowania siê ze spo³eczeñstwem poprzez media masowe i poprzez
wymienione w¹tki, zw³aszcza s³u¿b odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo publiczne jest
szczególnie wa¿na. Obejmuje obszary zagadnienieñ zwi¹zanych ze zró¿nicowaniem kul-
turowym, to¿samoœci¹, swoist¹ rzeczywistoœci¹ spo³eczn¹. Spo³eczeñstwo jest odbiorc¹
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wielosegmentowym, a przez to trudnym i obliguj¹cym do dok³adnej analizy, formu³o-
wania takich przekazów, które bêd¹ zrozumia³e i dadz¹ podstawê do wspó³pracy w za-
kresie budowy bezpieczeñstwa publicznego (a zw³aszcza doœæ subiektywnego poczucia
bezpieczeñstwa w tym obszarze). Wymaga to równie¿ wiedzy mog¹cej s³u¿yæ analizie
socjologicznej.

Komunikowanie masowe „by³o od pocz¹tku bardziej ide¹ ni¿ rzeczywistoœci¹. Wyra¿e-
nie to oznacza stan i proces, który jest teoretycznie mo¿liwy ale rzadko wystêpuje w czystej
postaci”9. Na proces sk³ada siê:

— wielka skala rozpowszechnienia odbioru,
— jednokierunkowy przep³yw,
— asymetrycznoœæ relacji,
— depersonalizacja i anonimowoœæ,
— relacje manipulacyjne lub rynkowe,
— standaryzacja treœci przekazu10.
Z komunikowaniem masowym wi¹¿e siê te¿ instytucja medium masowego odnosz¹cego

siê do „wszelkich rodzajów organizacji i dzia³alnoœci zwi¹zanych z mediami, w³¹czaj¹c
w to ich w³asne, formalne i nieformalne, zasady funkcjonowania, niekiedy zaœ wymagania
prawne i regulacyjne stanowione przez spo³eczeñstwo. Te ostatnie s¹ wyrazem oczekiwañ
zarówno opinii publicznej jako ca³oœci jak i instytucji spo³ecznych (takich jak polityka,
w³adza, religia i gospodarka)”11. Ponadto to równie¿ wytwarzanie i rozpowszechnianie
treœci symbolicznych.

Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e komunikowanie masowe jako stan i proces zanurzone jest
w spo³eczeñstwie aktywnym i ci¹gle zmieniaj¹cym siê, w którym istnieje zapotrzebowanie
na informacjê wytwarzan¹ przez znacz¹ce instytucje i organizacje, odczytywan¹ w ró¿nych
kontekstach kulturowych. To tak¿e obszar sfery publicznej, gdzie toczy siê dyskurs o kszta³t
tego¿ spo³eczeñstwa. Odpowiedzialnoœæ za przekaz i relacjê co prawda asymetryczn¹ ju¿
w punkcie wyjœcia jest ogromna.

W sytuacji agend rz¹dowych odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo publiczne – w tej
analizie jest to policja – przekaz powinien byæ formu³owany w sposób odpowiedzialny,
przemyœlany tym bardziej, ¿e policja posiada monopol na zapewnienie bezpieczeñstwa
publicznego (pomijam tu tzw. ‘bezpieczeñstwo sprywatyzowane, na które staæ niewielu)
a spo³eczeñstwo jest jej strategicznym partnerem.

Tak rozumiej¹c termin ‘komunikowanie spo³eczne’ nie mo¿na pomin¹æ terminu ‘Public
Relations’, który jest pojêciem znacznie wê¿szym ale równie znacz¹cym. Budowa wize-
runku organizacji (w tej analizie policji) jest szczególnie wa¿na, poniewa¿ z jednej strony
istnieje nie tylko pamiêæ w spo³eczeñstwie odnosz¹ca siê do politycznej restrykcji tej s³u¿by
z okresu z przed 1989 rokiem, ale równie¿ wydarzenia z ostatnich dwóch dekad o nega-
tywnym zabarwieniu (korupcja, nieuzasadnione u¿ycie œrodków przymusu itp.). Wizerunek
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to równie¿ komunikat kierowany do spo³eczeñstwa informuj¹cy kim jest nadawca i jakim
stopniem zaufania mo¿na go obdarzyæ.

Bezpieczeñstwo publiczne jako dobro publiczne

Intensywne zmiany zachodz¹ce na przestrzeni ostatnich dwóch dekad w naszym kraju
wymagaj¹ podejœcia dynamicznego, wielorakiego spojrzenia na nie, a przede wszystkim
zrozumienia mechanizmów jakie je powoduj¹. Zmiany odnosz¹ siê nie tylko do obserwo-
walnych trendów ca³ego szeregu zjawisk, ale tak¿e do struktur spo³ecznych. Te z kolei,
a zw³aszcza struktura interakcyjna (przedsiêwziêcia ludzi i ich dzia³ania), regu³y postêpo-
wania (orientacja w normach i znajomoœæ regu³ gry powi¹zana z umiejêtnoœci¹ wyko-
rzystywania ich w grze posiadanymi zasobami, czy strategie radzenia sobie w trakcie
zmiany), wreszcie idee i przekonania funkcjonuj¹ce w spo³eczeñstwie mog¹ wskazywaæ na
ujawniaj¹ce siê tendencje i dawaæ podstawê do wnioskowania12. Ten sposób badania
procesów spo³ecznych umo¿liwia ujêcie w ramy okreœlonej rzeczywistoœci.

Analizuj¹c te procesy warto zwróciæ uwagê na mieszcz¹ce siê w ich obszarze dobro
publiczne – element ¿ycia spo³ecznego – którego wytwarzanie i korzystanie jest niezbêdne
wszystkim jego uczestnikom. Mo¿liwoœæ zaanga¿owania cz³onków spo³ecznoœci lokalnych
w dzia³ania zbiorowe – maj¹ce na celu przyczynianie siê do powiêkszania dobra publicznego
jakim jest bezpieczeñstwo publiczne – nie jest ³atwa. Dobra publiczne to dobra, które wytwa-
rzane s¹ i konsumowane zbiorowo, oraz z partycypacji, których nie mo¿na wykluczyæ jed-
nostki. Dobrem publicznym w tym znaczeniu system obronnoœci kraju, system bezpieczeñstwa
wewnêtrznego (policja), stra¿ po¿arna (ochrona przeciwpo¿arowa). Dla ich „produkcji”
i funkcjonowania potrzebne s¹ nak³ady, a zatem wszystkie zainteresowane jednostki winny
partycypowaæ w kosztach ich wytwarzania. Poniewa¿ nie sposób wykluczyæ nikogo z udzia-
³u w konsumpcji dóbr publicznych, dla jednostek pojawia siê silna pokusa „defekcji” –
odmowy ponoszenia kosztów w takiej czy inne formie13. Widoczne to jest w zachowaniach
charakterystycznych dla „pasa¿erów na gapê” i „spo³ecznym pró¿niactwie”. Doda³abym tu
równie¿ „syndrom strusia”: zachowanie nastawione na oczekiwanie, mimo œwiadomoœci, ¿e
jest nieefektywne a wrêcz przynosi szkody; rodzaj oczekiwania na samorozwi¹zanie.

Bezpieczeñstwo publiczne i dobro publiczne w kszta³tuj¹cym siê spo³eczeñstwie obywa-
telskim najlepiej widaæ tam, gdzie rozwi¹zuje siê problemy istotne z punktu widzenia
lokalnej spo³ecznoœci. Charakterystyczna bran¿owoœæ bezpieczeñstwa publicznego sprawia,
¿e podejœcie do niego jest równie¿ doœæ specyficzne. Z jednej strony pañstwo wystêpuje jako
gwarant bezpieczeñstwa – co ³¹czy siê ze specyficznymi postawami roszczeniowymi oby-
wateli w tym zakresie – a z drugiej strony jest potrzeba traktowania obszaru bezpieczeñstwa
publicznego jako dobra publicznego wypracowywanego na bazie posiadanych zasobów.
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Dobra komunikacja ze spo³eczeñstwem mo¿e staæ siê ³¹cznikiem miêdzy organizacjami
odpowiedzialnymi za bezpieczeñstwo publiczne a spo³eczeñstwem, w budowie i utrzymaniu
dobra publicznego. Szczególnie komunikacja masowa jest wa¿nym elementem, poniewa¿
komunikaty podawane t¹ drog¹ kierowane s¹ do szerokiej publicznoœci.

O. Hirschman wskazuje, ¿e „w rozleg³ych obszarach wystêpowania monopoli, oligopoli
i konkurencji monopolistycznej pogorszenie efektów dzia³alnoœci przedsiêbiorstw w tych
obszarach mo¿e prowadziæ do powstania wzglêdnie trwa³ych nisz nieefektywnoœci i zanie-
chania”14. Organizacje zajmuj¹ce siê wytwarzaniem produktu jakim jest bezpieczeñstwo
publiczne s¹ w tym zakresie monopolistami. Jedyna mo¿liwoœæ konkurencji pojawia siê
w sferze organizacji bezpieczeñstwa prywatnego. Monopolizacja w zakresie, jaki po-
siadaj¹ organizacje powo³ane przez pañstwo dla utrzymania bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego – w sposób naturalny – generuje nisze nieefektywnoœci i zaniechania równie¿
w obszarze komunikacji ze spo³eczeñstwem. Mog¹ tak¿e pojawiæ siê problemy, o których
„zarz¹d dowiaduje siê na dwa sposoby: pierwszy – klienci rezygnuj¹ z produktu i odchodz¹
(rozstanie), a drugi klienci wyra¿aj¹ swoje niezadowolenie wobec zarz¹du lub nadrzêdnego
organu (krytyka)”15. W sytuacji, kiedy klienci korzystaj¹ z produktów w zakresie bezpie-
czeñstwa publicznego z agend pañstwowych rozstanie nie bardzo jest mo¿liwe, co najwy¿ej
wycofanie, natomiast bardziej realna wydaje siê byæ krytyka pojawiaj¹ca siê za spraw¹
mediów (czêsto zreszt¹ nag³aœniana w sposób sensacyjny), lub dochodzenie swoich praw
inn¹ drog¹ (skargi). Trudno rozstaæ siê obywatelowi z rz¹dowymi agendami bezpieczeñstwa,
bo nawet jeœli z ich us³ug zrezygnuje to i tak dalej przebywa w otoczeniu tych organizacji
i w ramach umowy spo³ecznej bezpieczeñstwo dobrej lub marnej jakoœci jest mu podawane
czy tego chce czy nie.

Wobec tego „wybór rozwi¹zania polegaj¹cego na krytyce, a nie na rozstaniu oznacza dla
konsumenta lub cz³onka organizacji podjêcie próby spowodowania zmian zasad dzia³ania,
polityki, rodzaju produktów … b¹dŸ protestu, w tym tak¿e i takiego, które s³u¿y mobilizacji
opinii publicznej”16. To równie¿ obszar komunikacji ze spo³eczeñstwem, zw³aszcza w pro-
cesie rozwi¹zywania sytuacji trudnych dla monopolisty i samego spo³eczeñstwa, które jest
naturalnym partnerem strategicznym. Monopolista nawet najwiêkszy nie mo¿e pozwoliæ
sobie na dryfowanie w obszarze komunikowania ze spo³eczeñstwem, zw³aszcza w zmienia-
j¹cych siê warunkach spo³ecznych.
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Krytyka powoduje, ¿e organizacja dowiaduje siê o problemach. W sytuacji bezpie-
czeñstwa publicznego prowadzenie krytyki przez zainteresowanych jest trudne. Jednym
z elementów trudnoœci jest wycofanie siê z niej „klientów strategicznych” takich, którzy
z racji w³adzy, presti¿u czy zasobów mogliby mieæ znacz¹cy g³os i doprowadzaæ tym
do podejmowania korzystnych zmian dla ca³ego spo³eczeñstwa. Tymczasem „strategiczni
klienci” wycofuj¹ siê z krytyki, kupuj¹c sobie bezpieczeñstwo prywatne tj. mieszkania
czy domy w strze¿onych osiedlach, ochronê itp. Jednoczeœnie dobro publiczne jakim jest
bezpieczeñstwo publiczne sprawia, ¿e „konsumpcja czy wykorzystywanie przez jednego
z cz³onków nie ogranicza konsumpcji czy wykorzystywania przez innego cz³onka… cech¹
wyró¿niaj¹c¹ tych dóbr jest nie tylko to, ¿e wszyscy mog¹ z nich korzystaæ, ale i to, ¿e nie ma
ucieczki przed korzystaniem z nich, chyba, ¿e opuœcimy spo³ecznoœæ, która ich dostarcza.
Kto wiêc powiada dobro publiczne powiada z³o publiczne. To ostatnie nie jest wy³¹cznie
rezultatem odczuwalnych powszechnie niedostatków w zaopatrzeniu w dobra publiczne, ale
i tego, ¿e to co dla jednych jest dobrem publicznym – przyk³adem niech bêdzie obfitoœæ psów
policyjnych i bomb atomowych – inni cz³onkowie mog¹ odczuwaæ jako z³o publiczne”17.
Rozpatrywanie bezpieczeñstwa publicznego w kategoriach dobra publicznego nasuwa dal-
sze rozwa¿ania dotycz¹ce komunikowania siê monopolisty ze spo³eczeñstwem w tym zakre-
sie. Jak powinno siê odbywaæ, za pomoc¹ jakich technik i jakie s¹ g³ówne jego cele czy tylko
budowanie wizerunku organizacji i jej reputacji czy tak¿e zapewnienie temu spo³eczeñstwu
tak trudno definiowalnego poczucia bezpieczeñstwa, czy mo¿e tylko redukowania strachu
przed przestêpczoœci¹.

Bezpieczeñstwo publiczne i porz¹dek publiczny

Bezpieczeñstwo i jego poczucie jest jedn¹ z podstawowych potrzeb jednostki i ca³ych
grup spo³ecznych. „Doœwiadczanie powa¿nego zagro¿enia w³asnego bezpieczeñstwa nale¿y
do wydarzeñ najbardziej traumatyzuj¹cych i dezorganizuj¹cych psychicznie. ¯ycie we
wspó³czesnej cywilizacji nie daje ¿adnej gwarancji, ¿e w spokoju i bez przeszkód bêdziemy
mogli d¹¿yæ do spe³nienia w³asnych marzeñ i ambicji. Jak¿e czêsto wspó³czesny œwiat
konfrontuje nas z tragicznymi wydarzeniami spo³ecznymi i politycznymi, przera¿aj¹cym”18.
Zapewnienie bezpieczeñstwa zewnêtrznego i wewnêtrznego jest konstytucyjnym obowi¹z-
kiem pañstwa, jednak coraz bardziej widoczna staje siê potrzeba podejmowania dzia³añ
w tym zakresie, na poziomie lokalnych spo³ecznoœci.
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17 „Pojêcie dóbr publicznych pomaga uœwiadomiæ sobie, ¿e w pewnych sytuacjach mo¿e nie istnieæ ¿adna
mo¿liwoœæ rozstania z dobrem czy organizacj¹, wobec czego jedynie mo¿liwa decyzja rozstania czêœciowego musi
braæ pod uwagê tak¿e i wszelkie wi¹¿¹ce siê z ni¹ konsekwencje polegaj¹ce na dalszym pogorszeniu siê danego
dobra. Gdy ju¿ wprowadzi siê pojêcie dobra publicznego, trudno zrozumieæ jak mo¿na siê z nim rozstaæ...
Obywatel jest zarazem producentem i jak i konsumentem dóbr publicznych jak polityka partyjna i polityka
zagraniczna. Ich producentem mo¿e d³u¿ej nie byæ, ale nie mo¿e zaprzestaæ ich konsumowania”. Ibidem, s. 100.

18 Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S., Psychologia zaburzeñ, vol. 1. GWP. Gdañsk, 2003, s. 238.



Bezpieczeñstwo publiczne

Termin „bezpieczeñstwo publiczne” i „porz¹dek publiczny” s¹ trudno definiowalne.
M. Lisiecki wskazuje, ¿e brak jednolitej terminologii w tekstach prawnych prowadzi do
niejasnoœci w okreœlaniu kompetencji i zadañ instytucji odpowiedzialnych za bezpie-
czeñstwo w pañstwie19. J. Zaborowski proponowa³, ¿eby w sytuacji stosowania przez
samego ustawodawcê wielu nieostrych pojêæ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem, d¹¿yæ do ich
redukcji stosowaæ te pojêcia razem przy trudnoœciach rozdzielenia bezpieczeñstwa i po-
rz¹dku publicznego.20

Bezpieczeñstwo publiczne to „system urz¹dzeñ publicznoprawnych i stosunków spo-
³ecznych, regulowany przez prawo i inne normy spo³eczne, którego celem jest ochrona
spo³eczeñstwa i jednostki oraz ich mienia przed gro¿¹cymi niebezpieczeñstwami, zw³aszcza
ze strony gwa³townych dzia³añ si³ przyrody”21.

Natomiast pojêcie porz¹dku publicznego rozumiane jest „jako system norm, zasad
prawnych i zwyczajowych, reguluj¹cych wspó³¿ycie ludzi w ogóle lub jedynie ich zacho-
wanie siê w miejscach publicznych”22. Takie podejœcie obejmuje równie¿ ca³¹ sieæ wymiany
miêdzy organizacjami i aktorami zbiorowymi z ca³ym systemem ich norm. Zarówno te
organizacje jak i zbiorowi aktorzy ewoluuj¹ wraz z systemem, zmienia siê powoli ich sposób
odbioru organizacji, normy, styl ¿ycia, jak i jego jakoœæ maj¹ca niebagatelny wp³yw na
oczekiwania wobec bezpieczeñstwa i podejmowania przedsiêwziêæ na jego rzecz.

Janina Czapska wskazuje, ¿e „w zwi¹zku z wieloma ujêciami porz¹dku publicznego oraz
ró¿norodnymi rozumieniami bezpieczeñstwa publicznego relacje miêdzy bezpieczeñstwem
a porz¹dkiem publicznym mog¹ byæ okreœlane na ró¿ne sposoby:

— na porz¹dek publiczny w sensie szerokim sk³ada siê spokój, czyli bezpieczeñstwo
publiczne oraz kszta³tuj¹cy siê w warunkach spokoju ³ad spo³eczny (ten ³ad spo³eczny
stanowi porz¹dek publiczny sensu stricto)23;

— „bezpieczeñstwo publiczne” i „porz¹dek publiczny” maj¹ pewien zakres
wspólny;
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19 Lisiecki M., System bezpieczeñstwa publicznego pañstwa, Przegl¹d Policyjny 1995, nr 4(40), s. 7.
20 Zob. Zaborowski J., Administracyjne ujêcie pojêæ „bezpieczeñstwo publiczne” i „porz¹dek publiczny”

(niektóre uwagi na tle unormowañ prawnych 1983–1984), Zeszyty Naukowe ASW, 1985, nr 41, s. 136;
Zaborowski J., Prawne œrodki zapewnienia bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, Departament Szkolenia
i Doskonalenia zawodowego MSW, Warszawa, 1977, s. 13.

21 Bolesta S., Pojêcie porz¹dku publicznego w prawie administracyjnym. Studia prawnicze 1983, nr 1, s. 241;
Smoktunowicz E., Status administracyjny obywatela [W:] System prawa administracyjnego T. IV, Ossolineum
1980, s. 80; E. Ura, Prawne zagadnienia bezpieczeñstwa pañstwa. Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów, 1988,
s. 124; Ochendowski P., Prawo administracyjne. Czêœæ ogólna. Nowe wyd. uzup. i uaktual. Towarzystwo
Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” Toruñ, 1999.

22 Falandysz L., Pojêcie porz¹dku publicznego w prawie karnym i karnoadministracyjnym. Palestra 1969,
nr 2(134), s. 63–74, cyt. za Czapska J., Bezpieczeñstwo obywateli. Studium z zakresu polityki prawa, Wy-
dawnictwo Pollpres, Kraków, 2004, s. 43.

23 Waszczyñski J., Przestêpstwa przeciwko porz¹dkowi publicznemu [W:] Andrejew I. i in. Red., System
prawa karnego, t. IV, cz. 2, Wroc³aw i in. 1989, s. 719–720.



— przez porz¹dek publiczny nale¿y rozumieæ istniej¹cy stan stosunków i urz¹dzeñ
spo³ecznych, zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo, spokój oraz ³ad w miejscach ogól-
nie dostêpnych, regulowany normami prawnymi i zasadami wspó³¿ycia spo-
³ecznego”24;

— bezpieczeñstwo publiczne jest wy¿szym stopniem porz¹dku publicznego25.
Porz¹dek publiczny w wê¿szym znaczeniu mo¿e oznaczaæ naruszenie porz¹dku jak

i bezpieczeñstwa publicznego.
Rozumienie pojêcia „bezpieczeñstwa publicznego” ulega powolnej zmianie, poniewa¿

pierwotnie odnoszono je do bezpieczeñstwa instytucji pañstwa, natomiast po roku 1989
powoli przesuniêto znaczenie w kierunku bezpieczeñstwa ludzi i „ograniczania dzia³añ
instytucji pañstwowych wy³¹cznie do sytuacji, gdy odbywa siê to przy zachowaniu bezpie-
czeñstwa prawnego obywateli” 26.

Bezpieczeñstwo publiczne i porz¹dek publiczny s¹ dobrem publicznym, wytworzonym
z jednej strony przez pañstwo w ramach realizacji umowy spo³ecznej z drugiej strony jest
tak¿e dobrem wytwarzanym przez samych obywateli. Pañstwo realizuje je przez swoje
instytucje i przepisy prawne, obywatele zaœ poprzez partycypacjê w jego budowie na po-
ziomie lokalnej spo³ecznoœci, gdzie nie tylko z niego korzystaj¹, ale maj¹ szansê tworzyæ je
w sposób oczekiwany przez samych siebie.

Bezpieczeñstwo obywateli jako zadanie pañstwa

Pañstwo powinno byæ gwarantem bezpieczeñstwa obywateli i ka¿dego cz³owieka prze-
bywaj¹cego na jego terytorium. Bezpieczeñstwo jest podstawowym prawem cz³owieka,
ale coraz czêœciej podkreœla siê, ¿e „realizacja oczekiwañ w tym zakresie prowadzi do
przeci¹¿enia pañstwa oraz koniecznoœci rozwa¿enia ile bezpieczeñstwa cz³owiek potrzebuje,
ile bezpieczeñstwa pañstwo powinno i mo¿e mu zagwarantowaæ”27. Rozwa¿ania dotycz¹ce
tego problemu mo¿na prowadziæ na kilku p³aszczyznach: filozoficznej28, normatywnej,
prawnopolitycznej, œwiadomoœciowej, faktycznej. Doda³abym równie¿ p³aszczyznê komu-
nikowania siê organizacji maj¹cych wpisane bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny w swoje
dzia³anie ze spo³eczeñstwem jako integraln¹ czêœæ kszta³towania u obywatela poczucia
bezpieczeñstwa i redukowania lêku przed przestêpczoœci¹.
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24 Kubala W., Porz¹dek publiczny – analiza pojêcia, Wojskowy Przegl¹d Prawniczy, nr 3, 1981, s. 255–271,
cyt. za Czapska J., Bezpieczeñstwo obywateli. Studium z zakresu polityki prawa, Wydawnictwo Pollpres,
Kraków, 2004, s. 53.

25 P³ywaczewski E., Przestêpstwo czynnej napaœci na funkcjonariusza publicznego, Toruñ, 1985, s. 16.
26 Czapska J., Bezpieczeñstwo obywateli. Studium z zakresu polityki prawa, Wydawnictwo Pollpres,

Kraków, 2004, s. 55.
27 Ibidem, s. 61.
28 Przegl¹d koncepcji zawieraj¹cych filozoficzne podejœcie do bezpieczeñstwa zawiera praca Ryszarda

Rosy, Filozofia bezpieczeñstwa, Warszawa 1995 i inne publikacje tego autora.



Bezpieczeñstwo i transformacja

Brak informacji skierowanej do spo³eczeñstwa po roku 1989 o tym, czym jest zmiana,
na czym polegaj¹ jej mechanizmy spowodowa³y odczuwanie jej na poziomie traumy.
Przyczyni³ siê do tego brak wiedzy, szybkoœæ zmian, anomia i towarzysz¹ca jej labilnoœæ
norm oraz narastaj¹ce problemy spo³eczne. P. Sztompka stwierdzi³, ¿e „stosunkowo nie-
wielu ludzi by³o kulturowo przygotowanych i w pe³ni zdolnych do dzia³ania w nowym
kontekœcie organizacyjnym, posiadaj¹cych wymagan¹ przez cywilizacjê zachodni¹, ka-
pitalistyczn¹ i demokratyczn¹ „kompetencjê cywilizacyjn¹”29. Dotyczy³o to równie¿ s³u¿b
odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo publiczne, które niejednokrotnie by³y dalej postrze-
gane przez pryzmat ich wczeœniejszych politycznych i represyjnych dzia³añ.

Przeniesienie akcentu z bezpieczeñstwa organizacji w kierunku bezpieczeñstwa ludzi
wymaga³o równie¿ zmiany filozofii pracy s³u¿b odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo pub-
liczne. Próba po³¹czenia dwóch p³aszczyzn – od represji w kierunku prewencji oraz ochrony
i s³u¿enia obywatelowi wymaga³a równie¿ zmiany mentalnoœci zarówno systemu spo³ecz-
nego wype³niaj¹cego organizacjê jak i samego spo³eczeñstwa. Zak³adany model zmian,
proponowane kapita³y i regu³y gry w zakresie organizowania bezpieczeñstwa publicznego
nie zawsze by³y odczytywane w sposób oczekiwany przez pomys³odawców, realizatorów
i odbiorców.

Powody takiego stanu rzeczy tkwi¹ w ró¿nych przyczynach. Jedn¹ z nich jest brak
wypracowanych nowych wzorów komunikacji ze spo³eczeñstwem, a zw³aszcza kierowania
informacji o procesie zmian i werbalizacji celów jakie zamierza siê osi¹gn¹æ.

Obszar bezpieczeñstwa publicznego umiejscowiony jest w systemie kultury, mo¿na wiêc
powiedzieæ, ¿e tak jak ona „raz jest kontekstem zmiany (jest to pula zasobów kulturowych
wykorzystywanych przez sprawców zmiany), raz jest obiektem zmiany (wynikiem dzia³añ
zbiorowego podmiotu, a zw³aszcza silnych wstrz¹sów spo³ecznych). Parafrazuj¹c ideê
„dwoistoœci struktury” Anthony’ego Gidensa mo¿na by mówiæ o dwoistoœci kultury”,
bêd¹cej zarazem œrodkiem zmiany i produktem tej¿e, tym co kszta³tuje i tym co jest
kszta³towane, tym co konstruuje i obiektem konstrukcji”30.

Patrz¹c w ten sposób na system bezpieczeñstwa publicznego mo¿na próbowaæ przyjrzeæ
siê procesom i ich efektom, które jednostki i grupy mog¹ spo¿ytkowaæ lub ju¿ wykorzystuj¹
oraz w jaki sposób pos³uguj¹ siê twórcz¹ zdolnoœci¹ w jego kreowaniu i to zarówno ze strony
organizacji jak i spo³eczeñstwa.

Traumie towarzysz¹ równie¿ przejawy dezorganizacji, niespójnoœæ, a te z kolei sprzyjaj¹
zmianom wzorców postêpowania. Oczywiœcie nie ka¿da trauma mo¿e mieæ wp³yw i wymiar
kulturowy. Doskonale uj¹³ to William I. Thomas „Kiedy ludzie definiuj¹ sytuacjê jako
realn¹, staje siê ona realna poprzez swoje konsekwencje”31. To wskazanie jest wa¿ne dla

Zeszyty Naukowe nr 7 73

29 Sztompka P., Trauma wielkiej zmiany. Spo³eczne skutki transformacji. Instytut Studiów Politycznych
PAN, Warszawa, 2000, s. 55.

30 Ibidem, s. 18–19.
31 Ibidem, s. 24.



komunikowania siê ze spo³eczeñstwem to mo¿liwoœæ nie tylko wywierania wp³ywu, ale
tak¿e kreowania wzajemnych relacji w obszarze bezpieczeñstwa publicznego.

Trauma uderzaj¹ca w kulturê zdaniem Piotra Sztompki jest najwa¿niejsza, poniewa¿
„jak ka¿de zjawisko kulturowe cechuje siê najwiêksz¹ inercyjnoœci¹: trwa i utrzymuje siê
znacznie d³u¿ej ni¿ inne rodzaje traumy, nawet przez kilka pokoleñ, przechowywana w pa-
miêci zbiorowej lub uœpiona w zbiorowej nieœwiadomoœci, aby od czasu do czasu w sprzy-
jaj¹cych warunkach, zyskaæ na znaczeniu”32. Barier w przeprowadzeniu zmiany w komuni-
kowaniu siê ze spo³eczeñstwem mo¿na upatrywaæ w tym, ¿e ¿adne istotne przemiany nie
dokonywa³y siê w systemie bezpieczeñstwa publicznego, poniewa¿ ich ewentualne efekty
nie pozostawa³y w krêgu zainteresowania s³u¿b, a kolejne zapowiadane reformy policji nie
przynosi³y oczekiwanych efektów.

W przypadku policji wa¿nym obszarem jest Public Relations; takie zarz¹dzanie infor-
macj¹, która ma wp³yw na wizerunek. W tym obszarze wystêpuj¹ spore zaniedbania odno-
sz¹ce siê do zakresu wiedzy osób zajmuj¹cych siê PR33. Organizacja wtedy postrzegana jest
jako sprawna, kiedy miêdzy innymi w zakresie PR kierownictwo zadba o sprawne funk-
cjonowanie systemu komunikacji, który zapewni nie tylko dobry wizerunek, ale równie¿
sprawny przep³yw informacji w swojej strukturze. W wymiarze monopolistów w obszarze
bezpieczeñstwa publicznego PR nie do koñca jest wykorzystany, a zakres komunikacji ze
spo³eczeñstwem ograniczony. Wp³ywa to w sposób istotny równie¿ na wizerunek orga-
nizacji widoczny zw³aszcza w sytuacjach trudnych, gdzie wa¿ny jest przekaz, komunikat nie
tylko informuj¹cy, ale niejednokrotnie t³umacz¹cy zawi³oœæ sytuacji lub ukazanie jej szer-
szego kontekstu. Wymaga to umiejêtnoœci komunikacyjnych, doœwiadczenia zawodowego,
a przede wszystkim dobrego PR, którego czêsto brakuje.

Wed³ug R.W. Griffina organizacja to „grupa ludzi, którzy wspó³pracuj¹ ze sob¹ w sposób
uporz¹dkowany i skoordynowany, aby osi¹gn¹æ pewien zespó³ celów”34. Uporz¹dkowanie
i skoordynowanie wymaga odpowiednich dzia³añ równie¿ w zakresie PR, dobrego zespo³u
specjalistów i nadanie tym dzia³aniom odpowiedniej rangi w organizacji. Jednoczeœnie daje
siê zauwa¿yæ, ¿e PR w organizacjach zajmuj¹cych siê bezpieczeñstwem publicznym jest
dziedzin¹ jeszcze niedocenian¹. Wa¿ne jest – szczególnie w organizacjach podaj¹cych
produkt niekoniecznie w wymiarze materialnym jakim jest bezpieczeñstwo publiczne –
powo³ywanie na te stanowiska specjalistów i nadanie im odpowiednich uprawieñ zwi¹-
zanych z zarz¹dzaniem informacjami.

Public Relations zapobiegaj¹c kryzysom i ewentualnym zagro¿eniom, zminimalizowa-
niem ich skutków i podejmuj¹c dzia³ania d¹¿¹ce do niedopuszczenia do nich w ogóle, buduje
wizerunek firmy, zarz¹dza informacj¹, komunikuje siê ze spo³eczeñstwem. Tomasz Goban-
-Klas okreœla Public Relations jako sumienie korporacji,35 wymagaj¹ce strategii dzia³ania
w d³ugiej perspektywie.
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32 Ibidem, s. 29.
33 Zob. Kadragic A., Czarnowski P., Public Relations czyli promocja reputacji (praktyka dzia³ania),

Business Press, Warszawa, 1997.
34 Griffin R.W., Podstawy zarz¹dzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004, s. 5.
35 Goban-Klas T., Public Relations czyli promocja reputacji, Business Press, Warszawa, 1997, s. 57.



W ostatnich kilkunastu latach organizacje czêœciej doceniaj¹ znaczenie komunikowania
siê z otoczeniem i coraz czêœciej zespo³y PR uwa¿a siê za znacz¹ce w kierowaniu organizacj¹
co nie oznacza, ¿e s¹ prowadzone profesjonalnie; zdarza siê, ¿e stanowiska ds. PR i mar-
ketingu s¹ obsadzane osobami bez odpowiedniego przygotowania. Public Relations nie
zosta³a te¿ w pe³ni doceniona przez polskie œrodowiska biznesu, polityki36 oraz tych
organizacji, których dzia³anie jest znacz¹ce dla ogó³u spo³eczeñstwa, takie jak s³u¿by od-
powiedzialne za bezpieczeñstwo publiczne. Czêsto jest to rezultat braku wiedzy na temat PR
przez osoby pe³ni¹ce funkcje menad¿erskie w organizacjach, które nie doceniaj¹ jakie
korzyœci mo¿na osi¹gn¹æ za pomoc¹ PR i jakich niebezpieczeñstw mog¹ unikn¹æ. Public

Relations wymaga mówienia prawdy i sta³ego, ci¹g³ego dzia³ania, stosowania etycznych
metod, co w sytuacjach trudnych dla organizacji jest zapewne trudne. Wymaga ró¿nych
sposobów oddzia³ywania i form spo³ecznej, politycznej i ekonomicznej wymiany. „Public

Relations s¹ wiêc nie tyle relacj¹, co akcj¹; nie s¹ stanem, ale dzia³aniami, wysi³kiem po-
zyskiwania reputacji i przekonywania do swych racji otoczenia spo³ecznego”37.

W przypadku policji pozostaj¹ dwa wa¿ne obszary wymagaj¹ce wielu nak³adów i mo-
delowania.

— pierwszy – to PR zewnêtrzny i wewnêtrzny, za pomoc¹ których mo¿na odczytywaæ
wizerunek tej organizacji nie tylko przez osobisty kontakt, ale równie¿ informacjê
kierowan¹ do spo³eczeñstwa;

— drugi równoleg³y – to komunikowanie siê ze spo³eczeñstwem w zakresie kooperacji
na rzecz bezpieczeñstwa publicznego.

Obszary te wymagaj¹ pracy i wspó³pracy zarówno ze strony policji jak i samego
spo³eczeñstwa.

Próba rekapitulacji

Ostatnie dwie dekady to czas zmian na ka¿dej p³aszczyŸnie funkcjonowania spo³ecz-
nego, organizacyjnego i kulturowego. Zmiany dziêki ogromnemu wysi³kowi spo³ecznemu
i organizacyjnemu uznawane s¹ generalnie za pozytywne. Wymagaj¹ jednak dalszego mode-
lowania w sferze komunikacji organizacji z otoczeniem czêsto burzliwym i zmieniaj¹cym siê
doœæ dynamicznie. Spo³eczeñstwo jest strategicznym partnerem w budowie bezpieczeñstwa
publicznego. Umiejêtnoœæ komunikowania siê z nim daje mo¿liwoœæ realizacji zadañ z za-
kresu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, co wymaga jednak profesjonalizmu tych
oddzia³ywañ. Nie da siê uciec od komunikacji ze spo³eczeñstwem, nie mo¿na te¿ budowaæ
systemu bezpieczeñstwa wy³¹cznie opieraj¹c siê na rz¹dowych agendach. Transakcja wi¹-
zana organizacji maj¹cych wpisane w swoje dzia³anie bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny
ze spo³eczeñstwem mo¿e przynieœæ pozytywne rezultaty tylko wtedy, kiedy bêdzie przepro-
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wadzona profesjonalnie, opieraj¹c siê na wiedzy z zakresu komunikacji i mechanizmów
rz¹dz¹cych ¿yciem spo³ecznym.
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Aleksander Kowalski*, Andrzej Zygu³a**

Analiza struktury Ÿróde³ finansowania
przedsiêbiorstw w Polsce w latach 2005–2008

The analysis sources structure of the financial

the companies in Poland in 2005–2008

The subject of the article are the sources of enterprises financing in terms of internal and

external sources. At the starting point the view was adopted that the companies with

significant involvement of equity are more resistant to economic downturn. The authors

aimed to examine so recognized structure of enterprises financing in Poland in 2005–2008,

so during the accumulation of the causes of global economic crisis. Therefore the necessary

classification of enterprises was performed and appropriate for chosen purposes of research

statistical methods were used. As a result, the theory of relatively large share of internal

sources in financing polish enterprises was proven. This gives a basis for expressing the view

that this factor significantly contributed during the analyzed period to stabilize the real

economy sphere in Poland.

Wprowadzenie

W zwi¹zku z kryzysem sektora finansowego lat 2007–2008 fundamentalnego znaczenia
nabra³o pytanie, na ile kryzys ten prze³o¿y siê na recesjê w sferze realnej gospodarki.
Kwestia ta dominowa³a w debatach ekonomicznych, przy czym przewa¿a³ pogl¹d, ¿e kryzys
sfery realnej jest nieunikniony. W odniesieniu do Polski nale¿a³o si³¹ rzeczy uwzglêdniæ
s³aby stopieñ powi¹zañ polskiego sektora bankowego ze œwiatowym rynkiem finansowym,
a w szczególnoœci fakt, ¿e nie uczestniczy³ on w operacjach na amerykañskim rynku
nieruchomoœci1. W rezultacie kryzys finansowy w Polsce mia³ przebieg o wiele ³agod-
niejszy ni¿ w innych krajach europejskich. Mo¿na by³o wiêc przypuszczaæ, ¿e skutki tego
kryzysu w realnej gospodarce bêd¹ relatywnie mniejsze.
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O sytuacji w sferze realnej decydowa³a równie¿ kondycja finansowa przedsiêbiorstw
oraz stosunkowo wysoka sk³onnoœæ gospodarstw domowych do konsumpcji. O ile w przy-
padku tych ostatnich w wiêkszym stopniu dominowa³y uwarunkowania psychologiczne ni¿
zasoby finansowe, co powodowa³o wzrost ich zad³u¿enia w sektorze bankowym, to przed-
siêbiorstwa wykazywa³y w tym wzglêdzie wiêksz¹ niezale¿noœæ. Wynika³o to m.in. z ich
stosunkowo dobrych wyników finansowych oraz – co z punktu widzenia tematu artyku³u
jest szczególnie istotne – sposobu finansowania ich rozwoju.

Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e dylemat Ÿróde³ finansowania rozwoju przed-
siêbiorstw ma równie¿ aspekty teoretyczne. Wed³ug klasycznej szko³y finansów przed-
siêbiorstwa powinny finansowaæ swój rozwój najpierw œrodkami w³asnymi, co wi¹¿e
siê z tzw. „z³ot¹ regu³¹ finansowania”, a dopiero póŸniej wykorzystywaæ Ÿród³a zew-
nêtrzne.2 Z kolei teorie uwzglêdniaj¹ce efekty tarczy podatkowej oraz dŸwigni finan-
sowej sprawiaj¹, ¿e zwrot z kapita³u w³asnego zaanga¿owanego w przedsiêbiorstwie jest
wiêkszy3.

Obserwacje praktyczne wskazuj¹, ¿e bardziej rentowne przedsiêbiorstwa maj¹ ni¿sze
wskaŸniki zad³u¿enia i w wiêkszym stopniu finansuj¹ rozwój œrodkami w³asnymi. Odnosi
siê to do znacznego odsetka firm w krajach rozwiniêtych, jak np. w USA, czy w Europie
Zachodniej. Natomiast przedsiêbiorstwa w gospodarkach s³abszych poszukuj¹ raczej zew-
nêtrznych Ÿróde³ finansowania, co wi¹¿e siê oczywiœcie z trudnoœciami w regulacji d³ugu
w okresie dekoniunktury4.

W kontekœcie powy¿szych uwag autorzy artyku³u postawili sobie za cel przeprowadzenie
analizy Ÿróde³ finansowania przedsiêbiorstw w Polsce, staraj¹c siê ustaliæ na ile ich cha-
rakterystyki oraz sytuacja makroekonomiczna wp³ywa³y na strukturê tego finansowania.
Pos³u¿ono siê przy tym dwoma wskaŸnikami, a mianowicie5:

— stosunkiem kapita³u obcego do kapita³u w³asnego [KO/Kw³],
— stosunkiem kapita³u w³asnego do aktywów ogó³em [Kw³/Ao].
Analiza empiryczna obejmuje lata 2005–2008, przy czym okres ten podzielono na dwa

podokresy, tj.:
— lata 2005–2006 przyjêto jako „okres poprzedzaj¹cy kryzys”, bêd¹cy odniesieniem do

nastêpnych lat,
— lata 2007–2008 przyjêto natomiast jako „okres kryzysu”, gdzie pewne dzia³ania

zapobiegawczo/dostosowawcze powinny byæ ju¿ przez podmioty gospodarcze po-
dejmowane.
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Przedmiot badañ stanowi¹ dwie podstawowe próby badawcze; jedna – obejmuj¹ca ogó³
podmiotów gospodarczych, maj¹ca stanowiæ t³o do analizy drugiej, któr¹ jest sektor spó³ek
gie³dowych. Taka konstrukcja prób podyktowana by³a g³ównie chêci¹ wyeksponowania
sektora spó³ek, maj¹cego ze swej istoty ró¿ny stopieñ i charakter powi¹zañ z rynkami
finansowymi.

1. Analiza struktury Ÿróde³ finansowania przedsiêbiorstw

w gospodarce jako ca³oœci

W pierwszej kolejnoœci analizie poddano, opieraj¹c siê na sformu³owanych wy¿ej wskaŸ-
nikach, strukturê finansowania przedsiêbiorstw w ca³ej gospodarce. Przedsiêbiorstwa ujêto
wed³ug kilku kryteriów, tj. sektor publiczny a sektor prywatny, struktura bran¿owa (sekcje
PKD), liczba pracuj¹cych, forma prawna. Wyniki analizy ilustruj¹ tabele 1, 2, 3, 4.

Dane zawarte w tabelach pozwalaj¹ na sformu³owanie kilku istotnych wniosków,
a mianowicie:

1. W „okresie kryzysu”, a g³ównie w 2007 r., podmioty gospodarki realnej silnie zarea-
gowa³y na pierwsze zawirowania na rynkach finansowych, co znalaz³o swe odz-
wierciedlenie w obni¿eniu siê relacji kapita³ów obcych do kapita³ów w³asnych, przy
jednoczesnym wzroœcie udzia³u kapita³ów w³asnych w aktywach. Ponadto zapre-
zentowane wyniki ukazuj¹, ¿e w 2008 r. tendencja ta uleg³a zmianie, tj. wzros³a
relacja kapita³ów obcych do kapita³ów w³asnych, jak równie¿ obni¿y³ siê udzia³
kapita³ów w³asnych w aktywach.

2. W ca³ym analizowanym okresie sektor prywatny finansowa³ swoj¹ dzia³alnoœæ
w wiêkszym stopniu kapita³ami obcymi ni¿ sektor publiczny.
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Tabela 1. Struktura Ÿróde³ finansowania przedsiêbiorstw w gospodarce

2005 2006 2007 2008

okres poprzedzaj¹cy kryzys okres kryzysu

Stosunek kapita³u obcego do kapita³u w³asnego [%]

Ogó³em 95,4 95,8 88,1 98,1

Sektor publiczny 76,8 74,1 55,5 60,8

Sektor prywatny 102,7 103,6 102,1 113,1

Stosunek kapita³u w³asnego do aktywów ogó³em [%]

Ogó³em 51,2 51,1 53,2 50,5

Sektor publiczny 56,6 57,4 64,3 62,2

Sektor prywatny 49,3 49,1 49,5 46,9

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl
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Tabela 2. Struktura Ÿróde³ finansowania przedsiêbiorstw w gospodarce wed³ug sekcji PKD

2005 2006 2007 2008

okres poprzedzaj¹cy kryzys okres kryzysu

Stosunek kapita³u obcego do kapita³u w³asnego [%]

Rolnictwo, ³owiectwo i leœnictwo 31,5 38,6 38,0 36,8

Rybactwo 67,5 82,8 103,2 56,6

Przemys³ 90,9 90,9 78,9 89,6

Budownictwo 234,5 232,6 188,9 179,3

Handel i naprawy 161,0 149,6 151,0 151,7

Hotele i restauracje 85,9 74,5 74,3 91,2

Transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoœæ 113,8 105,9 105,4 101,5

Poœrednictwo finansowe 237,4 234,9 237,5 299,6

Obs³uga nieruchomoœci i firm 46,7 51,3 48,8 57,5

Edukacja 84,8 79,1 91,4 90,0

Ochrona zdrowia i pomoc spo³eczna 101,6 98,3 93,2 108,0

Dzia³alnoœæ us³ugowa komunalna spo³eczna
i indywidualna, pozosta³a

149,8 123,6 79,4 97,2

Stosunek kapita³u w³asnego do aktywów ogó³em [%]

Rolnictwo, ³owiectwo i leœnictwo 76,0 72,2 72,5 73,1

Rybactwo 59,7 54,7 49,2 63,9

Przemys³ 52,4 52,4 55,9 52,7

Budownictwo 29,9 30,1 34,6 35,8

Handel i naprawy 38,3 40,1 39,8 39,7

Hotele i restauracje 53,8 57,3 57,4 52,3

Transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoœæ 46,8 48,6 48,7 49,6

Poœrednictwo finansowe 29,6 29,9 29,6 25,0

Obs³uga nieruchomoœci i firm 68,2 66,1 67,2 63,5

Edukacja 54,1 55,8 52,2 52,6

Ochrona zdrowia i pomoc spo³eczna 49,6 50,4 51,8 48,1

Dzia³alnoœæ us³ugowa komunalna spo³eczna
i indywidualna, pozosta³a

40,0 44,7 55,7 50,7

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl
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Tabela 3. Struktura Ÿróde³ finansowania przedsiêbiorstw w gospodarce wed³ug liczby pracuj¹cych

2005 2006 2007 2008

okres poprzedzaj¹cy kryzys okres kryzysu

Stosunek kapita³u obcego do kapita³u w³asnego [%]

do 49 osób 103,3 106,9 97,5 107,3

od 50 do 249 96,4 94,4 86,8 101,5

powy¿ej 249 osób 92,9 93,7 86,5 94,5

Stosunek kapita³u w³asnego do aktywów ogó³em [%]

do 49 osób 49,2 48,3 50,6 48,2

od 50 do 249 50,9 51,5 53,5 49,6

powy¿ej 249 osób 51,8 51,6 53,6 51,4

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS

Tabela 4. Struktura Ÿróde³ finansowania przedsiêbiorstw w gospodarce wed³ug form prawnych

2005 2006 2007 2008

okres poprzedzaj¹cy kryzys okres kryzysu

Stosunek kapita³u obcego do kapita³u w³asnego [%]

Spó³ki akcyjne 99,3 98,9 83,0 93,9

Spó³ki z o.o. 126,8 122,9 114,7 124,5

Spó³dzielnie 20,9 21,2 22,8 23,8

Przedsiêbiorstwa pañstwowe i pañstwowe jednostki organizacyjne 47,3 50,4 44,5 45,5

Osoby fizyczne i przedsiêbiorstwa drobnej wytwórczoœci 105,2 100,5 99,1 97,0

Spó³ki komandytowe, partnerskie, jawne, cywilne,
komandytowo-akcyjne, inne spó³ki powo³ane odrêbnymi przepisami,
oddzia³y przedsiêbiorców zagranicznych

134,9 129,6 125,5 118,1

Stosunek kapita³u w³asnego do aktywów ogó³em [%]

Spó³ki akcyjne 50,2 50,3 54,6 51,6

Spó³ki z o.o. 44,1 44,9 46,6 44,5

Spó³dzielnie 82,7 82,5 81,4 80,8

Przedsiêbiorstwa pañstwowe i pañstwowe jednostki organizacyjne 67,9 66,5 69,2 68,7

Osoby fizyczne i przedsiêbiorstwa drobnej wytwórczoœci 48,7 49,9 50,2 50,8

Spó³ki komandytowe, partnerskie, jawne, cywilne,
komandytowo-akcyjne, inne spó³ki powo³ane odrêbnymi przepisami,
oddzia³y przedsiêbiorców zagranicznych

42,6 43,6 44,4 45,8

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl



3. Maj¹c na wzglêdzie podmioty wed³ug sekcji PKD mo¿na zauwa¿yæ, ¿e podmioty
z sekcji „budownictwo” oraz „poœrednictwo finansowe” finansowa³y swoje przed-
siêwziêcia gospodarcze opieraj¹c siê g³ównie na kapita³ach obcych. Przeciwn¹ strate-
giê wykorzystywa³y natomiast podmioty z sekcji „rolnictwo, ³owiectwo i leœnictwo”,
gdzie np. stosunek kapita³u obcego do kapita³u w³asnego mieœci³ siê w granicach
32–38%.

4. Podmioty ma³e, tj. zatrudniaj¹ce do 49 osób, w porównaniu do podmiotów za-
trudniaj¹cych od 50 do 249 osób i powy¿ej 249 osób, w dzia³alnoœci swojej korzysta³y
w wiêkszym stopniu z kapita³ów obcych ni¿ w³asnych.

5. Bior¹c pod uwagê formê prawn¹ przedsiêbiorstw mo¿na stwierdziæ, ¿e najbardziej
konserwatywn¹ strategiê finansowania swojej dzia³alnoœci stosowa³y podmioty
z grupy „spó³dzielnie” oraz „przedsiêbiorstwa pañstwowe i pañstwowe jednostki
organizacyjne”. Z drugiej strony wœród podmiotów gospodarczych, stosuj¹cych stra-
tegiê finansowania dzia³alnoœci opart¹ g³ównie na kapita³ach obcych, znalaz³y siê
„spó³ki komandytowe, partnerskie, jawne, cywilne, komandytowo-akcyjne, inne
spó³ki powo³ane odrêbnymi przepisami, oddzia³y przedsiêbiorców zagranicznych”
oraz „spó³ki z o.o.”

2. Analiza struktury Ÿróde³ finansowania spó³ek notowanych

na GPW w Warszawie

Wyjœciow¹ próbê badawcz¹ stanowi³y wszystkie polskie spó³ki notowane na GPW
w Warszawie w latach 2005–2008. Ze wzglêdu na odmienn¹ sprawozdawczoœæ instytucji
finansowych podmioty te ju¿ na wstêpie zosta³y z próby badawczej wyeliminowane. Nas-
têpnie, opieraj¹c siê na bazie danych Notoria Serwis, dla wszystkich pozosta³ych spó³ek
obliczono stosunek kapita³u obcego do kapita³u w³asnego oraz stosunek kapita³u w³asnego
do aktywów ogó³em. Z próby tej w dalszej kolejnoœci wyeliminowano jednak spó³ki, których
dane by³y niekompletne, co uniemo¿liwia³o obliczenie badanych relacji. Z kolei, maj¹c na
uwadze fakt, ¿e nieliczne podmioty skrajnie zad³u¿one mog¹ deformowaæ ca³oœæ uzys-
kanych wyników, z próby usuniêto spó³ki, w których relacja kapita³u obcego do kapita³ów
w³asnych kszta³towa³a siê w analizowanym okresie na poziomie wiêkszym lub równym
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Tabela 5. Struktura Ÿróde³ finansowania spó³ek gie³dowych

2005 2006 2007 2008

okres poprzedzaj¹cy kryzys okres kryzysu

Liczebnoœæ próby 184 210 260 279

KO/Kw³ 86,6% 88,4% 77,2% 79,6%

Kw³/Ao 59,2% 58,6% 62,0% 61,4%

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Notoria Serwis



300%. W wyniku tak przeprowadzonych eliminacji otrzymano finaln¹ próbê badawcz¹,
sk³adaj¹c¹ siê od 184 do 279 spó³ek gie³dowych.

Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2005–2006 spó³ki gie³dowe w finansowa-
niu swojej dzia³alnoœci w wiêkszym stopniu korzysta³y z kapita³ów obcych ni¿ w póŸ-
niejszym okresie, tj. w latach 2007–2008.

W celu pog³êbienia analizy starano siê równie¿ udzieliæ odpowiedzi na pytanie: czy na
strategiê – strukturê finansowania podmiotów ma wp³yw rodowód w³asnoœciowy spó³ek.
W tym celu spó³ki objête badaniem podzielono na dwie grupy, tj. spó³ki prywatne (P) i spó³ki
z rodowodem pañstwowym (Rp). Do grupy spó³ek z rodowodem pañstwowym zaliczono
spó³ki prywatne o pañstwowym rodowodzie, spó³ki programu NFI, spó³ki o mieszanej
formie w³asnoœci oraz spó³ki wprowadzane na rynek kapita³owy w drodze oferty Skarbu
Pañstwa. Do grupy spó³ek prywatnych zakwalifikowano natomiast spó³ki „prywatne od
pocz¹tku” oraz wchodz¹ce w sk³ad grup kapita³owych.

Tabela 6. Struktura Ÿróde³ finansowania spó³ek gie³dowych wed³ug ich rodowodu

Spó³ki

Lata

2005 2006 2007 2008

okres poprzedzaj¹cy kryzys okres kryzysu

Liczebnoœæ próby

Rp 86 86 99 103

P 98 124 161 176

Stosunek kapita³u obcego do kapita³u w³asnego

Rp 80,8% 75,5% 70,5% 71,8%

P 91,7% 97,3% 81,2% 84,2%

Stosunek kapita³u w³asnego do aktywów ogó³em

Rp 60,2% 61,6% 63,9% 63,6%

P 58,3% 56,4% 60,9% 60,2%

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Notoria Serwis oraz Gie³da Papierów Wartoœciowych
w Warszawie, Rocznik Gie³dowy 2009, Warszawa 2009, s. 122–127

Jak wynika z powy¿szych obliczeñ, w ca³ym analizowanym okresie, tj. w latach 2005–
–2008, spó³ki z rodowodem pañstwowym stosowa³y bardziej konserwatywn¹ strategiê
finansowania swej dzia³alnoœci ni¿ spó³ki prywatne. Wyniki te w pe³ni potwierdzaj¹ równie¿
wczeœniejszy wniosek ogólny, dotycz¹cy struktury finansowania w „okresie poprzedza-
j¹cym kryzys” i w „okresie kryzysu”.

Pamiêtaj¹c, ¿e koncentracja kapita³u w rêkach du¿ych inwestorów, a tak¿e rodzaj domi-
nuj¹cego akcjonariusza–w³aœciciela, mo¿e wp³ywaæ na strategiê finansowania danego pod-
miotu, analizie poddano tak¿e tê kwestiê. Opieraj¹c siê na corocznych publikacjach Notoria,

Zeszyty Naukowe nr 7 83



spó³ki zakwalifikowane do próby badawczej podzielono wed³ug rodzaju dominuj¹cego
akcjonariusza na cztery grupy tj.: zagraniczny (Z), polski indywidualny – osoba fizyczna
(Pi), polski korporacyjny (Pk) oraz Skarb Pañstwa (Sp).

Z powy¿szej tabeli wynika, ¿e w ca³ym analizowanym okresie, tj. w latach 2005–2008
spó³ki, w których dominuj¹cym akcjonariuszem jest inwestor zagraniczny lub polski indy-
widualny, finansowa³y siê w sposób bardziej agresywny, korzystaj¹c w swej dzia³alnoœci
w wiêkszym stopniu z kapita³ów obcych ni¿ spó³ki z dominuj¹cym akcjonariuszem polskim
korporacyjnym, czy Skarbem Pañstwa. Spó³ki z dominuj¹cym akcjonariuszem Skarbu Pañ-
stwa, spoœród wszystkich czterech analizowanych grup, stosowa³y najbardziej ostro¿n¹ –
konserwatywn¹ strategiê finansowania dzia³alnoœci.

Opieraj¹c siê na dotychczasowej analizie, nie¿alenie od dokonanych podzia³ów, mo¿na
zauwa¿yæ, ¿e w latach 2007–2008 w spó³kach gie³dowych obni¿y³a siê relacja kapita³ów
obcych do kapita³ów w³asnych, a jednoczeœnie wzrós³ udzia³ kapita³ów w³asnych w akty-
wach. Rodzi siê zatem pytanie, czy wp³yn¹³ na tê sytuacjê tylko kryzys gospodarczy, czy te¿
by³o to wynikiem innych uwarunkowañ.
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Tabela 7. Struktura Ÿróde³ finansowania spó³ek gie³dowych wed³ug rodzaju dominuj¹cego
akcjonariusza

spó³ki

Lata

2005 2006 2007 2008

okres poprzedzaj¹cy kryzys okres kryzysu

Liczebnoœæ próby

Pk 68 78 94 92

Z 34 40 43 45

Pi 73 85 116 133

Sp 9 7 7 9

Stosunek kapita³u obcego do kapita³u w³asnego

Pk 80,5% 82,8% 75,1% 72,8%

Z 90,2% 104,7% 91,6% 91,7%

Pi 93,4% 88,8% 75,3% 80,6%

Sp 63,9% 53,2% 47,6% 74,5%

Stosunek kapita³u w³asnego do aktywów ogó³em

Pk 60,7% 59,7% 63,1% 63,0%

Z 56,8% 53,7% 56,7% 58,2%

Pi 58,0% 59,1% 62,7% 61,5%

Sp 65,5% 66,0% 68,4% 61,4%

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Notoria Serwis



Aby uzyskaæ odpowiedŸ na pytanie: czy to kryzys, definiowany jako okres lat 2007–
–2008, wp³yn¹³ na obserwowan¹ zmianê w badanych relacjach, obliczone wczeœniej wskaŸ-
niki poddano analizie ANOVA. W stosunku do ka¿dego z nich zadano pytanie: „Czy istnieje
wp³yw czynnika klasyfikuj¹cego, jakim jest kryzys, na wielkoœæ wskaŸnika?”. Za³o¿ono
przy tym, ¿e obserwowan¹ zmienn¹ objaœnian¹ s¹ obliczone wskaŸniki, czynnikiem kla-
syfikuj¹cym, czyli zmienn¹ niemierzaln¹ jest natomiast wczeœniej dokonany podzia³ na
okres poprzedzaj¹cy kryzys (N) i okres kryzysu (K). W ramach hipotezy zerowej (we-
ryfikowanej dla ka¿dego wskaŸnika i w odniesieniu do ka¿dego badania) za³o¿ono, ¿e
warunkowe wartoœci okreœlonego wskaŸnika s¹ takie same w analizowanych dwóch okre-
sach. Weryfikuj¹c tê hipotezê, przyjêto poziom istotnoœci � = 0,05. Z tablic statystycznych
rozk³adu Fishera-Snedecora odczytano, przy zadeklarowanym poziomie istotnoœci, kry-
tyczny poziom statystyki F 0,05;1;931 = 3,85, co w efekcie wyznaczy³o przedzia³ odrzuceñ H0,
który wynosi �3,85; + �). Rezultaty analizy zawiera tabela 8.

Staraj¹c siê uszczegó³owiæ wyniki wczeœniejszych analiz, dotycz¹cych rodowodu spó³ek
i akcjonariusza dominuj¹cego, przeprowadzono równie¿ dwa dodatkowe badania, w których
w stosunku do ka¿dego wskaŸnika sformu³owano pytanie: „Czy istnieje wp³yw czynnika
klasyfikuj¹cego, jakim jest tu kryzys oraz dana cecha – pochodzenie/akcjonariusz, na
wielkoœæ wskaŸnika?”.

W przypadku pierwszego badania – rodowód w³asnoœciowy – przyjêto, ¿e obserwowan¹
zmienn¹ objaœnian¹ s¹, tak jak i poprzednio, obliczone wczeœniej wskaŸniki. Czynnikiem
klasyfikuj¹cym natomiast, czyli zmienn¹ niemierzaln¹ jest wczeœniej dokonany podzia³
na okres poprzedzaj¹cy kryzys i okres kryzysu oraz pochodzenie spó³ek gie³dowych, co
w efekcie pozwoli³o wyodrêbniæ cztery grupy, tj. spó³ki prywatne w okresie poprzedzaj¹-
cym kryzys (P), spó³ki prywatne w okresie kryzysu (PK), spó³ki z rodowodem pañstwowym
w okresie poprzedzaj¹cym kryzys (Rp), spó³ki z rodowodem pañstwowym w okresie
kryzysu (RpK). Weryfikuj¹c przyjêt¹ ju¿ wczeœniej hipotezê zerow¹ za³o¿ono poziom
istotnoœci � = 0,05. Z tablic statystycznych rozk³adu Fishera-Snedecora odczytano, przy
zadeklarowanym poziomie istotnoœci, krytyczny poziom statystyki F0,05;3;929 = 2,61, co
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Tabela 8. Analiza wariancji dla badanych wskaŸników – okres poprzedzaj¹cy kryzys
i okres kryzysu*

Wsk.
Œrednia wartoœæ [%]

SSB
L. st.
swob.

MSB SSE
L. st.
swob.

MSE F p
N K

KO/Kw³ 88 78 1,889 1 1,889 362,7 931 0,390 4,849 0,028

Kw³/Ao 59 62 0,189 1 0,189 28,9 931 0,031 6,069 0,014

* Tabela pokazuje œredni¹ wartoœæ zmian wskaŸników w podziale na dwie analizowane grupy (N/K).
Przedzia³ odrzuceñ H0 wynosi �3,85; +�).

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych: Notoria Serwis.



w efekcie wyznaczy³o przedzia³ odrzuceñ H0, który wynosi �2,61; + �). Rezultaty analizy
przedstawia tabela 9.

W przypadku natomiast drugiego badania – dominuj¹cy akcjonariusz – za³o¿ono, ¿e
obserwowan¹ zmienn¹ objaœnian¹ s¹ ponownie dwa badane wskaŸniki, czynnikiem klasy-
fikuj¹cym, czyli zmienn¹ niemierzaln¹, jest z kolei wczeœniej dokonany podzia³ na „okres
poprzedzaj¹cy kryzys” i „okres kryzysu” oraz rodzaj dominuj¹cego akcjonariusza, co poz-
woli³o wyodrêbniæ 8 grup, tj. w „okresie poprzedzaj¹cym kryzys”: spó³ki z akcjonariuszem
polskim korporacyjnym (Pk), spó³ki z akcjonariuszem zagranicznym (Z); spó³ki z akcjo-
nariuszem polskim indywidualnym (Pi); oraz spó³ki z akcjonariuszem Skarb Pañstwa (Sp)
oraz w „okresie kryzysu”: spó³ki z akcjonariuszem polskim korporacyjnym (PkK), spó³ki
z akcjonariuszem zagranicznym (ZK); spó³ki z akcjonariuszem polskim indywidualnym
(PiK); oraz spó³ki z akcjonariuszem Skarb Pañstwa (SpK). Tak jak i poprzednio weryfi-
kuj¹c przyjêt¹ wczeœniej hipotezê zerow¹ za³o¿ono poziom istotnoœci � = 0,05. Z tablic
statystycznych rozk³adu Fishera-Snedecora odczytano, przy zadeklarowanym poziomie
istotnoœci, krytyczny poziom statystyki F0,05;7;925 = 2,02, co w efekcie wyznaczy³o przedzia³
odrzuceñ H0, który wynosi �2,02; +�). Rezultaty zamieszczono w tabeli 10.
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Tabela 9. Analiza wariancji dla badanych wskaŸników – okres poprzedzaj¹cy kryzys
i okres kryzysu wed³ug rodowodu w³asnoœciowego*

Wsk.
Œrednia wartoœæ [%]

SSB
L. st.
swob.

MSB SSE
L. st.
swob.

MSE F p
P PK Rp RpK

KO/Kw³ 95 83 78 71 6,309 3 2,10 358,3 929 0,386 5,453 0,001

Kw³/Ao 57 61 61 64 0,447 3 0,15 28,67 929 0,031 4,833 0,002

* Tabela pokazuje œredni¹ wartoœæ zmian wskaŸników w podziale na cztery analizowane grupy (P/PK/Rp/
/RpK). Przedzia³ odrzuceñ H0 wynosi �2,61; +�).

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych: Notoria Serwis oraz Gie³da Papierów Wartoœciowych
w Warszawie, Rocznik Gie³dowy 2009, Warszawa 2009, s. 122–127

Tabela 10. Analiza wariancji dla badanych wskaŸników – okres poprzedzaj¹cy kryzys
i okres kryzysu wed³ug rodzaju dominuj¹cego akcjonariusza*

Wsk.
Œrednia wartoœæ [%]

SSB
L. st.
swob.

MSB SSE
L. st.
swob

MSE F p
Pk PkK Z ZK Pi PiK Sp SpK

KO/Kw³ 82 74 98 92 91 78 59 63 6,961 7 0,994 357,7 925 0,387 2,572 0,013

Kw³/Ao 60 63 55 57 59 62 66 64 0,601 7 0,086 28,5 925 0,031 2,783 0,007

* Tabela pokazuje œredni¹ wartoœæ zmian wskaŸników w podziale na osiem analizowanych grupy (Pk/PkK/
/Z/ZK/Pi/PiK/Sp/SpK). Przedzia³ odrzuceñ H0 wynosi �2,02; +�).

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych: Notoria Serwis



Zaprezentowane w powy¿szych tabelach wyniki obliczeñ wskazuj¹ jednoznacznie, ¿e
statystycznie istotna ró¿nica pomiêdzy analizowanymi okresami i grupami istnieje w od-
niesieniu do obydwu badanych wskaŸników. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e zarówno kryzys
gospodarczy, jak i rodowód w³asnoœciowy spó³ek oraz rodzaj dominuj¹cego akcjonariusza
by³y czynnikami, które w sposób istotny statystyczne wp³ynê³y na obserwowan¹ w latach
2005–2008 strategiê finansowania spó³ek gie³dowych.

Zakoñczenie

Rozwój przedsiêbiorstw mo¿e byæ finansowany z dwóch zasadniczych Ÿróde³: wew-
nêtrznych i zewnêtrznych. W ekonomii znajduje to swoje odzwierciedlenie w klasycznej
szkole finansów, preferuj¹cej w pierwszej kolejnoœci Ÿród³a wewnêtrzne oraz m.in. w teorii
inwestowania F. Modigilianiego, M.H. Millera, podkreœlaj¹cej efektywnoœæ wykorzysty-
wania œrodków zewnêtrznych.

W praktyce, wybór Ÿróde³ finansowania rozwoju determinowany jest przede wszystkim
kondycj¹ finansow¹ przedsiêbiorstw, sytuacj¹ makroekonomiczn¹, a tak¿e realizowan¹
strategi¹ finansow¹. Zbytnie uzale¿nienie siê firm od rynków finansowych – a zw³aszcza
od sektora bankowego – sprawia, ¿e w okresie dekoniunktury potêguje to wzajemnie napê-
dzaj¹cy siê mechanizm kryzysu w obydwu sferach. Ostatni kryzys finansowy szczególnie
ostro wykaza³ owe niebezpieczeñstwo.

Jak wykaza³a przeprowadzona analiza w ramach pierwszej z wyodrêbnionych na po-
cz¹tku podstawowych grup badawczych, przedsiêbiorstwa polskie cechuje stosunkowo du¿y
udzia³ kapita³ów w³asnych w aktywach ogó³em, przy czym odnosi siê to w wiêkszym stopniu
do firm sektora publicznego ni¿ prywatnego. Relacja ta okaza³a siê jednak szczególnie silna
w przypadku grupy drugiej, jak¹ tworz¹ spó³ki gie³dowe. Zauwa¿yæ przy tym trzeba, ¿e
pog³êbi³a siê ona jeszcze bardziej w okresie kryzysu, tj. w latach 2007–2008. Mo¿na zatem
potwierdziæ tezê, ¿e przedsiêbiorstwa polskie nie ponios³y, przynajmniej w pierwszej fazie
œwiatowego kryzysu finansowego, wiêkszych skutków negatywnych m.in. ze wzglêdu na
znaczny udzia³ funduszy w³asnych w finansowaniu rozwoju.
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Konsekwencje globalnego kryzysu
finansowego dla przedsiêbiorstw
i drogi wychodzenia – wybrane aspekty

Consequences of the Global Financial Crisis

for Businesses and Solutions – Selected Issues

The financial crisis which occurred in 2007–2008 affected many areas of real economies.

It had serious consequences for enterprises, both those operating locally and interna-

tionally. The first part of the article outlines how the financial recession impacts real

economies and describes its consequences for businesses. The second part presents practical

implications of the theoretical issues described in the first part, using as an example the

impact of the global financial crisis on General Motors. The third part provides an overview

of rescue packages for businesses, introduced in selected countries in response to the crisis.

The final part of the article is devoted to the implications the crisis has for the current and

future situation of enterprises in Poland.

Wprowadzenie

Gospodarki co pewien czas doœwiadczaj¹ za³amania, którego konsekwencj¹ mo¿e byæ
wyst¹pienie sytuacji okreœlanej jako kryzys. W teorii ekonomii wystêpuj¹ ró¿ne rodzaje
kryzysów – walutowy, finansowy, gospodarczy. Jest to zale¿ne od obszaru, którego dotycz¹
wystêpuj¹ce niesprawnoœci. Kryzys, który rozpocz¹³ siê w po³owie 2007 roku nazwany zosta³
kryzysem globalnym. Wynika to z trzech jego cech. Po pierwsze zaburzenia funkcjonowania
rynków bardzo szybko przenios³y siê ze Stanów Zjednoczonych, gdzie kryzys siê rozpocz¹³,
na inne kraje. Po drugie skutki kryzysu dotknê³y poszczególne gospodarki i rynki w wielu
wymiarach. Bardzo szybko nast¹pi³o rozprzestrzenienie kryzysowej sytuacji z rynków
finansowych na realn¹ sferê gospodarki. Dotyczy to aspektów makroekonomicznych (jak
w Islandii, na Ukrainie czy na Wêgrzech), ale równie¿ wymiaru mikroekonomicznego –
mo¿na bowiem obserwowaæ du¿y wp³yw opisywanego kryzysu na sytuacjê przedsiêbiorstw.
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Trzeci¹ cech¹ wspó³czesnego kryzysu jest pod³o¿e wystêpuj¹cych niesprawnoœci. Jego
przyczyn¹ s¹ nie tylko czynniki charakterystyczne dla gospodarek pojedynczych pañstw
b¹dŸ ich grup, ale równie¿ wystêpowanie tzw. globalnych nierównowag.

1. Wp³yw globalnego kryzysu finansowego na funkcjonowanie przedsiêbiorstw

Rynek finansowy mo¿na podzieliæ na trzy podstawowe segmenty: rynek pieniê¿ny,
depozytowo-kredytowy oraz rynek kapita³owy. Uzupe³nieniem jest rynek instrumentów
pochodnych oraz rynek walutowy1. Przedstawiony podzia³ ma charakter sektorowy. Inn¹
klasyfikacj¹ jest wyszczególnienie zasiêgu tego rynku. W takim podejœciu rynek finansowy
analizowany jest z perspektywy: lokalnej, regionalnej i globalnej2. Ten drugi podzia³ nabra³
szczególnego znaczenia w ostatnim dwudziestoleciu. Wyst¹pi³o bowiem wiele procesów,
które doprowadzi³y do rozwoju globalnego rynku finansowego (mo¿na tutaj zaliczyæ m. in.
procesy liberalizacji, deregulacji i integracji) i w rezultacie dosz³o do zmian we wszystkich
obszarach rynku finansowego. Zmieni³a siê zarówno wielkoœæ dokonywanych transakcji jak
równie¿ mechanizmy funkcjonowania podmiotów zawieraj¹cych te transakcje. W efekcie
nast¹pi³ okres bardziej swobodnego ni¿ do tej pory przep³ywu kapita³u w globalnej gos-
podarce oraz rosn¹cego wp³ywu tego kapita³u na rynki oraz gospodarki narodowe. Przep³yw
kapita³u zdeterminowa³ rozwój gospodarek wielu pañstw, a zarazem sam sta³ siê znacznie
mniej zale¿ny od tych pañstw ni¿ jeszcze æwieræ wieku wczeœniej. W. Anio³ okreœli³
funkcjonowanie wspó³czesnych zglobalizowanych rynków finansowych terminem noma-
dyczny kapita³3. Termin ten oznacza swobodê przep³ywów ponad granicami pañstw i od-
powiada procesom, które nasili³y siê w ostatnim dwudziestoleciu. W okresie tym nast¹pi³o
„uwolnienie” kapita³u od pañstw oraz dominacja sektora finansowego nad realn¹ sfer¹
gospodarki. To ostatnie zjawisko zosta³o okreœlone jako finansyzacja gospodarki4. W pow-
szechnym rozumieniu oznacza ono oderwanie rynków finansowych od rzeczywistej gos-
podarki. Kapita³ nie musi ju¿ byæ œciœle zwi¹zany z gospodarkami, a jednoczeœnie odgrywa
wa¿n¹ rolê w ich rozwoju (tak¹ rolê pe³ni¹ np. Zagraniczne Inwestycje Bezpoœrednie).
Pozytywny wp³yw kapita³u czêsto ograniczany jest przez jego negatywne oddzia³ywanie –
dotyczy to kapita³u o charakterze spekulacyjnym. Ta cecha charakteryzuje np. inwestycje
portfelowe, których krótkoterminowa perspektywa stwarza mo¿liwoœæ wyst¹pienia niesta-
bilnoœci. Szczególne zagro¿enie w ostatnich latach przed wyst¹pieniem kryzysu generowa³y
tzw. innowacje finansowe, czyli m. in. instrumenty, które by³y tworzone z wykorzystaniem
mechanizmu sekurytyzacji.

Wystêpuj¹ce procesy z za³o¿enia mia³y mieæ pozytywny wp³yw na funkcjonowanie
przedsiêbiorstw. Dla przedsiêbiorstw niezwykle wa¿ne jest bowiem posiadanie uzupe³-
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niaj¹cych siê Ÿróde³ finansowania. Oznacza to uzupe³nienie œrodków w³asnych kapita³em
obcym, maj¹cym ró¿n¹ postaæ. Rozwiniêty globalny rynek finansowy odegra³ tutaj nieba-
gateln¹ rolê. We wspó³czesnej gospodarce obok mo¿liwoœci finansowania ze Ÿróde³ kra-
jowych istotne jest finansowanie zewnêtrzne, z wykorzystaniem kapita³u zagranicznego.
Przyjmuj¹c pewne uproszczenie mo¿na wiêc dokonaæ podzia³u Ÿróde³ finansowania przed-
siêbiorstw na lokalne (Ÿród³a krajowe) oraz globalne (wszystkie ponadnarodowe formy
finansowania). Zestawienie najwa¿niejszych rodzajów finansowania przedsiêbiorstw przez
wspó³czesny, globalny rynek finansowy zawiera tabela 1. Rola miêdzynarodowego rynku
finansowego jako Ÿród³a finansowania przedsiêbiorstw w ostatniej dekadzie ca³y czas
wzrasta³a. Globalizacja sprawi³a, ¿e tradycyjne Ÿród³a, którymi by³y: emisja akcji, kredyty
bankowe, obligacje oraz inne papiery wartoœciowe straci³y na znaczeniu. Zwiêkszy³a siê
bowiem ró¿norodnoœæ instrumentów oferowanych na globalnym rynku finansowym, liczba
podmiotów zawieraj¹cych transakcje na tym rynku oraz wzros³y techniczne mo¿liwoœci
przeprowadzania transakcji. Wzrost otwartoœci rynku przyczyni³ siê te¿ do wzrostu dos-
têpnoœci kapita³u.

Rozwój rynków finansowych do obecnych ich kszta³tów i rozmiarów zosta³ uznany za
jedn¹ z przyczyn wspó³czesnego kryzysu. Przyjmuj¹c tak¹ perspektywê, mo¿na mówiæ o po-
da¿owej stronie gospodarki, rozumianej jako wspieranie przedsiêbiorstw poprzez zwiêk-
szenie mo¿liwoœci ich finansowania. Towarzyszy³ temu brak odpowiednich dzia³añ regula-
cyjnych po stronie popytowej5. Zaniechania te mia³y negatywne skutki dla funkcjonowania
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Tabela 1. Rodzaje finansowania przedsiêbiorstw przez rynek finansowy*

Rynek finansowy

Segment rynku finansowego Rodzaj finansowania Charakter

Rynek pieniê¿ny papiery d³u¿ne firm lokalny/globalny

Sektor bankowy kredyty bankowe lokalny/globalny

Rynek kapita³owy

emisja akcji lokalny/globalny

emisja obligacji lokalny/globalny

instrumenty pochodne lokalny/globalny

innowacje finansowe lokalny/globalny

zagraniczne inwestycje bezpoœrednie globalny

inwestycje portfelowe globalny

Rynek walutowy kredyty w walutach obcych lokalny/globalny

* Ze wzglêdu na cel niniejszego artyku³u pominiêto szczegó³ow¹ klasyfikacjê wszystkich Ÿróde³ finanso-
wania przedsiêbiorstw.

�ród³o: opracowanie w³asne

5 P³owiec U., Kilka refleksji o przyczynach i mo¿liwych skutkach œwiatowego kryzysu finansowo-gospodar-

czego [W:] Studia Ekonomiczne nr 3–4/2009, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2009, s. 185.



przedsiêbiorstw i poœrednio przyczyni³y siê do wyst¹pienia kryzysu. Zwi¹zek pomiêdzy
globalnym kryzysem finansowym a wp³ywem popytu na funkcjonowanie przedsiêbiorstw
opisuje m. in. W. Szymañski. Nawi¹zuje on do ekonomii keynsowskiej, wskazuj¹c wp³yw
efektu bogactwa (wzrost poczucia zamo¿noœci spo³eczeñstwa bêd¹cej efektem gie³dyzacji
gospodarki) na zg³aszany popyt w gospodarce realnej. Oddzia³ywanie to ma formê efektu
mno¿nikowego, opartego na po³¹czeniu wzrostu cen aktywów finansowych z efektem
bogactwa (wzrost poczucia zamo¿noœci spo³eczeñstwa bêd¹cej efektem gie³dyzacji gos-
podarki) i prze³o¿eniem tego stanu na zg³aszany popyt6. Zale¿noœæ ta oddzia³uje w obydwie
strony. Jej negatywny wp³yw wyst¹pi³ w zwi¹zku z kryzysem finansowym lat 2007–2008.
Efekt poczucia ubo¿enia (odwrotnoœæ efektu bogactwa) wp³yn¹³ na ograniczenie popytu
i tym samym mia³ wp³yw na koniunkturê gospodarcz¹, a w konsekwencji równie¿ na sytuacjê
przedsiêbiorstw. Efekt zubo¿enia w powi¹zaniu z pogorszeniem sytuacji finansowej spo-
³eczeñstw spowodowa³ spadek popytu w gospodarce. Procesy globalizacji wywar³y tak
daleko id¹ce zmiany w funkcjonowaniu rynków i gospodarek poszczególnych pañstw, ¿e
wystêpuje trudnoœæ w interpretacji obecnego kryzysu finansowego na gruncie okreœlonej
szko³y ekonomii. W literaturze przedmiotu pojawi³o siê stwierdzenie, ¿e w zwi¹zku
z kryzysem finansowym i gospodarczym lat 2007–2009 zawiod³a ca³a dotychczasowa teoria
ekonomii7. Kryzys ten mia³ z³o¿one przyczyny oraz obj¹³ swoim zasiêgiem ró¿ne obszary
gospodarek. Równoczeœnie zawiod³o wiele nurtów badawczych i zdaniem badaczy zjawisk
gospodarczych (np. Krugmana, Colandera), ekonomia okaza³a siê niezdolna do przewi-
dzenia obecnego kryzysu. Nawet mimo œwiadomoœci mog¹cych potencjalnie wyst¹piæ nies-
prawnoœci, nie opanowano w dostatecznym stopniu umiejêtnoœci radzenia sobie z zagro-
¿eniami. Zbyt du¿¹ wagê przywi¹zywano w przesz³oœci do regulacji ostro¿noœciowych oraz
perspektywy mikroekonomicznej, wyst¹pi³a natomiast trudnoœæ koordynacji wprowadzo-
nych wczeœniej regulacji na poziomie globalnym. Zdaniem W. Szymañskiego, jedn¹
z przyczyn obecnego kryzysu by³a nieumiejêtnoœæ koordynacji dzia³añ w ramach gospodarki
globalnej8. Prze³o¿enie wystêpuj¹cych procesów na sytuacjê przedsiêbiorstw by³o wiêc
takie, ¿e to co pomaga³o rozwijaæ siê tym podmiotom w okresie przedkryzysowym, wywar³o
negatywny wp³yw na dalsze ich funkcjonowanie ju¿ po wyst¹pieniu kryzysu.

Jedn¹ z najwa¿niejszych cech kryzysu który rozpocz¹³ siê w 2007 roku by³ jego miêdzy-
narodowy wymiar. Obok oddzia³ywania rynków finansowych na realne sfery gospodarek,
wyst¹pi³o równie¿ oddzia³ywanie gospodarek jednych pañstw na gospodarki innych pañstw.
Oznacza to, ¿e pomimo pocz¹tków obecnego kryzysu w pañstwach o najbardziej roz-
winiêtych rynkach finansowych, kryzys ten przeniós³ siê równie¿ do gospodarek, gdzie
rynek finansowy odgrywa³ znacznie mniejsz¹ rolê. Do podstawowych przyczyn globalnego
spowolnienia gospodarczego obok ograniczenia przep³ywów kapita³owych zosta³o zali-
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czone za³amanie miêdzynarodowej wymiany handlowej9. Te dwa mechanizmy przenoszenia
kryzysu okreœlane s¹ w literaturze przedmiotu jako tzw. kana³y transmisyjne. Kryzys finan-
sowy, który wyst¹pi³ w jednym pañstwie (b¹dŸ grupie pañstw) mo¿e jednak wp³ywaæ na
realne sfery gospodarek innych pañstw tak¿e bez istnienia bezpoœrednich powi¹zañ. Odbywa
siê to za spraw¹ wystêpowania tzw. efektu zara¿ania. W wyniku tego efektu nastêpuje
przeniesienie sytuacji kryzysowej na inne pañstwa bez istnienia bezpoœrednich kana³ów
transmisji. Zarówno szybkoœæ jak równie¿ skala zjawiska wywo³anego efektem zara¿ania
mog¹ byæ du¿o wiêksze ni¿ w przypadku transmisji kryzysu10. Efektu zara¿ania nie mo¿na
te¿ ³atwo wyt³umaczyæ za pomoc¹ modeli matematycznych. Istotne znaczenie odgrywa tutaj
element psychologiczny. Powstaje wiêc mo¿liwoœæ wystêpowania irracjonalnych oczekiwañ
i zachowañ. St¹d skala niesprawnoœci bêd¹cych skutkiem efektu zara¿ania mo¿e znacznie
przewy¿szaæ fundamentalne podstawy tych niesprawnoœci.

Pomimo wyst¹pienia wielu mechanizmów rozwoju kryzysu finansowego i jego oddzia-
³ywania na przedsiêbiorstwa, jednym z najwa¿niejszych by³ rynek finansowy. Wiêzi po-
miêdzy rynkiem finansowym a realn¹ sfer¹ gospodarki mog¹ mieæ ró¿ny stopieñ nasilenia.
Nie zawsze by³y one tak œcis³e jak obecnie. W niektórych krajach (np. w Rosji w po³owie lat
dziewiêædziesi¹tych) wystêpowa³y sytuacje, gdy istnia³y bardzo ograniczone powi¹zania
przedsiêbiorstw z rynkiem finansowym. Sytuacja taka by³a okreœlana jako demonetyzacja
gospodarki. Nie jest to jednak typowa sytuacja. We wspó³czesnych gospodarkach ka¿de
przedsiêbiorstwo posiada wiêzi z rynkiem finansowym11, natomiast rodzaje i skala tych
powi¹zañ zale¿¹ od stopnia rozwoju tego rynku w danym kraju a tak¿e wielu innych
uwarunkowañ. Patrz¹c z perspektywy charakteryzowanego kryzysu mo¿na stwierdziæ, ¿e
wzrost wspó³zale¿noœci zwiêkszy³ zagro¿enie przedsiêbiorstw wynikaj¹ce z wyst¹pienia
niesprawnoœci funkcjonowania rynków finansowych. S³abszy rozwój rynku finansowego
w danym pañstwie nie gwarantowa³ jednak zupe³nego bezpieczeñstwa gospodarki. Oznacza
to, ¿e kryzys finansowy w globalnej gospodarce stwarza zagro¿enie dla wszystkich pañstw
oraz przedsiêbiorstw funkcjonuj¹cych w ramach tej gospodarki.

Oddzia³ywanie kryzysu finansowego na przedsiêbiorstwa zawarte zosta³o w definicji
tego rodzaju kryzysu, sformu³owanej przez F. Mishkina. Traktuje on kryzys jako zaburzenia
na rynkach finansowych, które przyczyniaj¹ siê do bankructwa przedsiêbiorstw (równie¿
niefinansowych)12. Wskazuje na wp³yw nieefektywnoœci dzia³ania rynków finansowych na
realn¹ sferê gospodarek. Mechanizm przeniesienia kryzysu finansowego na gospodarki
w praktyce mo¿e mieæ dwie formy. Pierwsz¹ jest wp³yw bezpoœredni, zwi¹zany z przep³y-
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wami kapita³u. Dotyczy to mo¿liwoœci wyst¹pienia ograniczeñ w finansowaniu przedsiê-
biorstw. Drug¹ form¹ jest oddzia³ywanie poœrednie, maj¹ce swoje Ÿród³a w zachowaniach
spo³eczeñstwa. Wp³ywa to na zg³aszany popyt. Definicja ta nawi¹zuje do wymienionego
podzia³u mechanizmów rozwoju kryzysu na mechanizm poda¿owy i popytowy. Bezpoœredni
wp³yw kryzysu na przedsiêbiorstwa nastêpuje poprzez ograniczenie dop³ywu kapita³u do
tych podmiotów. W przypadku globalnego kryzysu finansowego dotyczy to wszystkich
kategorii finansowania. Pierwszym groŸnym dla przedsiêbiorstw mechanizmem jest spadek
poda¿y kredytów. W krótkim okresie wp³ywa to na ograniczenie p³ynnoœci przedsiêbiorstw.
Skutkiem o d³u¿szym horyzoncie czasowym jest pogorszenie koniunktury gospodarczej.
Wzajemne powi¹zanie gospodarki i poda¿y kredytów objaœnia mechanizm zdefiniowany
jako akcelerator finansowy. Jest on sprzê¿eniem zwrotnym pomiêdzy zmianami stanu
koniunktury a wielkoœci¹ akcji kredytowej banków13. Podobny efekt jak spadek kredytów
(w szczególnoœci kredytów o charakterze inwestycyjnym) wywiera na przedsiêbiorstwa
spadek Zagranicznych Inwestycji Bezpoœrednich oraz innych rodzajów przep³ywów ka-
pita³u. Tak, jak w przypadku kredytów, równie¿ ograniczenie nap³ywu innych form kapita³u
hamuje realizacjê programów inwestycyjnych i tym samym ogranicza mo¿liwoœci funkcjo-
nowania przedsiêbiorstw w d³u¿szym okresie.

2. Przyk³ad firmy General Motors

Negatywny wp³yw wspó³czesnego kryzysu finansowego na realn¹ sferê gospodarki
mo¿na przedstawiæ na przyk³adzie amerykañskiego koncernu samochodowego General
Motors Company14. Jest to firma funkcjonuj¹ca na rynku motoryzacyjnym od ponad stu lat
(za³o¿ona zosta³a w 1908 roku). Przed wybuchem obecnego kryzysu finansowego General
Motors nale¿a³ do œwiatowej czo³ówki producentów samochodów. W latach bezpoœrednio
poprzedzaj¹cych omawiany kryzys finansowy sytuacja firmy stopniowo siê pogarsza³a.
W 2007 roku zanotowa³a rekordow¹ stratê w wysokoœci 38,7 biliona dolarów15. Przyczyn¹
problemów by³a nie tylko sytuacja tego koncernu, ale równie¿ z³a kondycja ca³ej bran¿y
motoryzacyjnej. W drugiej po³owie 2008 roku sprzeda¿ samochodów na globalnym rynku
spad³a o 30 procent16. Pierwsze miesi¹ce 2009 roku przynios³y jeszcze wiêksze spadki.
W efekcie za³amania sprzeda¿y, po³¹czonej z innymi negatywnymi skutkami kryzysu finan-
sowego, firma General Motors w pierwszej po³owie 2009 roku znalaz³a siê na skraju ban-
kructwa. Poprawy sytuacji nie spowodowa³o nawet wsparcie ze strony pañstwa. Pod koniec
2008 roku, gdy sta³o siê oczywistym, ¿e firma ma powa¿ne problemy finansowe, koncern
zosta³ objêty programem pomocowym TARP (ang. Troubled Assetts Relief Program). Tym
samym Ministerstwo Skarbu Stanów Zjednoczonych przyzna³o firmie po¿yczkê. Na dzieñ

94 Wy¿sza Szko³a Ekonomii i Informatyki w Krakowie

13 S³awiñski A., Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 181.
14 Koncern do 10 lipca 2009 roku nosi³ nazwê General Motors. 11 lipca bêd¹c¹ w stanie upad³oœci firmê

wykupi³ Departament Skarbu USA. Od tego czasu nosi ona nazwê General Motors Company.
15 The Road Ahead for the U.S. Auto Market, U.S. Department of Commerce, March 2008, s. 7.
16 Gomes C., Global Auto Sales Slump to Deepen in 2009, „Global Auto report”, Scotia Economics, January

2009.



31 grudnia 2008 roku kwota po¿yczki otrzymanej przez General Motors w ramach programu
TARP wynios³a 13,4 mld dolarów17. W pierwszej po³owie 2009 roku firma ponownie
zwróci³a siê do administracji z proœb¹ o pomoc. Dotychczasowa kwota dofinansowania
zosta³a powiêkszona o dodatkowe 21 mld dolarów. Ponadto w ramach kolejnej transzy
pomocy TARP przyznano dodatkowe 12,5 mld dolarów dla General Motors Acceptance
Corporation – czêœci korporacji zajmuj¹cej siê dzia³alnoœci¹ finansow¹. Pomimo udzielonej
pomocy potrzeby finansowe korporacji nadal ros³y. Ze wzglêdu na odrzucenie przez rz¹d
mo¿liwoœci dalszego finansowania koncernu, 1 czerwca 2009 roku General Motors og³osi³
upad³oœæ. Aktywa firmy w tamtym czasie mia³y wartoœæ 82,3 mld USD, natomiast jej
zad³u¿enie wynosi³o 172,8 mld USD18.

Upadek firmy General Motors pozwala na pog³êbion¹ analizê wp³ywu globalnego kry-
zysu na bran¿ê motoryzacyjn¹. Wskazywanych jest wiele przyczyn z³ej sytuacji. Przyczyny
te wyjaœniaj¹ równoczeœnie pogorszenie sytuacji innych przedsiêbiorstw nale¿¹cych do tej
bran¿y. Do najwa¿niejszych powodów bankructwa firmy nale¿¹19:

— spadek popytu na rynku amerykañskim oraz niepewna polityka energetyczna (wy-
sokie ceny ropy na przestrzeni lat 2006–2007),

— straty firmy poniesione bezpoœrednio na rynku finansowym,
— globalne spowolnienie gospodarcze, które wyst¹pi³o za skutek kryzysu finanso-

wego.
Jedn¹ z najwa¿niejszych przyczyn problemów General Motors by³ spadek popytu

w Stanach Zjednoczonych. Popyt na samochody w tym kraju powi¹zany jest z sytuacj¹
na rynku paliw. Gwa³towny wzrost cen ropy naftowej, który trwa³ do lipca 2006 roku
przyczyni³ siê do zmiany preferencji u¿ytkowników samochodów i w konsekwencji nast¹pi³
spadek popytu na samochody produkowane m. in. przez firmê General Motors.

Drug¹ przyczyn¹ problemów by³ kryzys na rynku finansowym i zwi¹zane z tym
ograniczenie akcji kredytowej banków20. Mia³o to zarówno bezpoœredni wp³yw na fir-
mê (gdy¿ nie by³a ona w stanie otrzymaæ niezbêdnego kredytowania), jak równie¿
wp³yw na spadek popytu zg³aszanego przez klientów, maj¹cych trudnoœci z dostêpem do
kredytów.

Trzecim powodem problemów firmy by³o globalne spowolnienie. Do tej pory, pomimo
spowolnienia w niektórych pañstwach, ³¹czna sprzeda¿ samochodów ros³a, gdy¿ spadki
sprzeda¿y na jednych rynkach by³y kompensowane wzrostem sprzeda¿y na innych. Przy-
k³adem rosn¹cego popytu s¹ rynki azjatyckie, które na przestrzeni ostatnich lat prze-
¿ywa³y rozkwit. Sytuacja uleg³a zmianie w latach 2007–2008. Wraz ze spadkiem dochodów
ludnoœci oraz ograniczeniem dostêpu do kredytu we wszystkich czêœciach œwiata, spad³ te¿
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popyt na samochody21. Najwiêksze spadki wyst¹pi³y w krajach wysoko rozwiniêtych.
W samym tylko grudniu 2008 roku sprzeda¿ samochodów firmy GM w Stanach Zjedno-
czonych spad³a o oko³o 35% w stosunku do lat ubieg³ych.

Pogarszaj¹ca siê sytuacja firmy General Motors sta³a siê problemem nie tylko dla ad-
ministracji Stanów Zjednoczonych, ale tak¿e dla rz¹dów wielu innych pañstw. Firma mia³a
swoje oddzia³y zlokalizowane na ca³ym œwiecie. Wynika to z modelu rozwoju korporacji
transnarodowych (w tym równie¿ firm bran¿y motoryzacyjnej). Firmy te posiadaj¹ rozleg³e
struktury funkcjonalno-organizacyjne, tworz¹ce z³o¿one (heterogeniczne) sieci22. Przed
wybuchem kryzysu firma General Motors produkowa³a samochody w 34 krajach. Jej
zatrudnienie wynosi³o 244 000 osób, z czego wiêkszoœæ poza granicami Stanów Zjedno-
czonych. WskaŸnik transnacjonalizacji wskazywa³, ¿e w 2006 roku poza granicami Stanów
Zjednoczonych znajdowa³o siê ponad 34 procent aktywów firmy oraz oko³o 60 procent
wszystkich zatrudnionych pracowników23. Oznacza to, ¿e problemy które dotknê³y firmê,
dotyczy³y równie¿ innych gospodarek. W zaistnia³ej sytuacji pojawi³o siê zagro¿enie maso-
wych zwolnieñ tysiêcy pracowników oraz zamkniêcie wielu zak³adów produkcyjnych
w ró¿nych krajach. Negatywne konsekwencje w najwiêkszym stopniu dotyczy³y takich
pañstw jak: Niemcy, Belgia, Hiszpania i Wielka Brytania.

Sytuacja podobna jak w firmie General Motors wyst¹pi³a równie¿ w innych koncernach
samochodowych. Do przyk³adów mo¿na zaliczyæ takie marki producentów samochodów
jak: Renault (Francja), Daimler (Niemcy), Honda (Japonia) oraz Fiat (W³ochy). Przemys³
motoryzacyjny okaza³ siê drug¹ ga³êzi¹ gospodarki (po sektorze finansowym), który naj-
bardziej ucierpia³ w wyniku globalnego kryzysu24. W odpowiedzi na kryzys finansowy
wszystkie wymienione firmy podjê³y dzia³ania, maj¹ce na celu przetrzymanie kryzysowej
sytuacji. Mo¿na do nich zaliczyæ m. in.: ciêcie kosztów i zwi¹zane z tym redukcje zatrud-
nienia, od³o¿enie w czasie uruchomienia produkcji nowych modeli samochodów a tak¿e
sprzeda¿ czêœci aktywów. Wa¿n¹ rolê w przypadku ka¿dego z wymienionych producentów
odgrywa³a pomoc ze strony rz¹du.

3. Programy stabilizacyjno-stymulacyjne

Obok przemys³u motoryzacyjnego kryzys dotkn¹³ równie¿ inne bran¿e, m.in.: prze-
mys³ wydobywczy, produkcjê materia³ów budowlanych, przemys³ chemiczny, lotniczy,
elektroniczny, elektryczny, a nawet farmaceutyczny25. W latach 2008 i 2009 nast¹pi³ spa-
dek produkcji w ca³ej globalnej gospodarce. Transmisja kryzysu finansowego do realnej
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gospodarki by³a szybka, co odzwierciedla przedstawiona sytuacja firmy General Motors.
Negatywne oddzia³ywanie kryzysu objê³o nie tylko firmy ze Stanów Zjednoczonych, ale
równie¿ z wielu innych pañstw (mo¿na do nich zaliczyæ m. in. Niemcy, Wielka Brytaniê,
Japoniê, a tak¿e Polskê)26. Zagro¿enie kryzysem korporacji transnarodowych mo¿e sk³aniaæ
je do likwidacji zagranicznych oddzia³ów, ograniczania dzia³alnoœci, a tak¿e wycofywania
kapita³u z pañstw, w których prowadz¹ dzia³alnoœæ. Tym samym kryzys wp³yn¹³ na gospo-
darki krajów, w których korporacje te mia³y swoje filie. Obj¹³ wiêc swoim zasiêgiem
wszystkie czêœci œwiata.

W odpowiedzi na negatywne procesy wystêpuj¹ce w gospodarkach mo¿e mieæ miejsce
uruchamianie mechanizmów stymulacyjnych, maj¹cych na celu przeciwdzia³anie nieko-
rzystnej sytuacji. Wobec zaistnia³ej, kryzysowej sytuacji, rz¹dy poszczególnych pañstw
podjê³y takie dzia³ania. Przygotowano w tym celu szereg programów (tab. 2). Ze wzglêdu na
odmienne mechanizmy rozwoju kryzysu w poszczególnych pañstwach, zastosowano ró¿ne
rozwi¹zania. Obejmowa³y one zarówno dzia³ania pobudzaj¹ce popyt, jak równie¿ dotycz¹ce
poda¿owej strony gospodarek.
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Tabela 2. Programy maj¹ce na celu pobudzanie gospodarek wybranych pañstw

Œrodki maj¹ce stymulowaæ popyt Œrodki maj¹ce stymulowaæ poda¿

ulgi podatkowe oraz
wsparcie dla gospodarstw
domowych i bezrobotnych

kredyty dla firm,
ulgi podatkowe,

zwrot podatku VAT

wsparcie sektorowe
(budownictwo,

przemys³ samochodowy)

inwestycje w budownictwo
socjalne, infrastrukturê,
badania i rozwój oraz
ochronê œrodowiska

Stany Zjednoczone * * * * * * * * * *

Japonia * * * * * *

Niemcy * * * * * * * *

Francja * * * * * * * *

W³ochy * * * * *

Hiszpania * * * * * * * * * *

Wielka Brytania * * * * *

� � � �

KONSUMPCJA
INWESTYCJE

PRODUKTYWNE/
/GOTÓWKA

BUDOWNICTWO
MIESZKANIOWE/DOBRA

TRWA£E

INWESTYCJE PUBLICZNE
I STRUKTURALNE

�ród³o: Programy pobudzania gospodarki - odpowiedŸ na kryzys o niespotykanej sile,
http://www.eulerhermes.pl/pl/090111_eh_pakiety_pomocowe.pdf/090111_eh_pakiety_pomocowe.pdf (pobrano
6 maja 2010).

26 Misala J., Globalne kryzysy gospodarcze i procesy dostosowawcze w gospodarce œwiatowej – wspó³czesne

implikacje dla Polski [W:] Bednarczyk i inni (red.), Wspó³czesny kryzys gospodarczy. Przyczyny, przebieg, skutki,
Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009, s. 19.



Do najbardziej znanych programów pomocowych nale¿a³ przyjêty na pocz¹tku 2009
roku pakiet stymuluj¹cy gospodarkê Stanów Zjednoczonych. W celu o¿ywienia gospodarki
tego kraju przeznaczono 787 mld dolarów na takie dzia³ania jak: prace publiczne i inne
roboty maj¹ce na celu rozwój infrastruktury publicznej (budowa dróg, remonty budynków
publicznych), a tak¿e na cele spo³eczne (tworzenie nowych miejsc pracy) oraz zwi¹zane
w ochron¹ œrodowiska27. Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, równie¿ w Wielkiej
Brytanii kryzys finansowy bardzo szybko przeniós³ siê z rynku finansowego na realn¹
gospodarkê. Zaczê³a spadaæ produkcja i zatrudnienie. Obok pakietów stymulacyjnych dla
rynku finansowego brytyjski rz¹d przygotowa³ równie¿ pakiet pomocy dla gospodarki.
Jednym z najwa¿niejszych za³o¿eñ by³a ochrona miejsc pracy28. Wprowadzono te¿ gwa-
rancje kredytów bankowych dla ma³ych przedsiêbiorstw. Celem by³o pobudzenie akcji
kredytowej dla tej grupy podmiotów gospodarczych. Podjête dzia³ania mia³y charakter
g³ównie popytowy.

Nieco inny mechanizm rozwoju kryzysu wyst¹pi³ w Japonii. W przypadku tego kraju
kryzys mia³ poœredni charakter. Przeniesienie kryzysu na japoñsk¹ gospodarkê nast¹pi³o
poprzez spadek rozmiarów miêdzynarodowej wspó³pracy gospodarczej (g³ównie wymiany
handlowej). Ponadto gospodarka Japonii ju¿ od dwóch dekad tkwi³a w stagnacji gospodar-
czej29. Kryzys finansowy, który wyst¹pi³ na przestrzeni lat dziewiêædziesi¹tych, w znacznym
stopniu wp³yn¹³ na pogorszenie sytuacji przedsiêbiorstw. Ich sytuacja ju¿ przed obecnym
kryzysem by³a wiêc z³a. Pakiet dzia³añ pomocowych, bêd¹cych odpowiedzi¹ na kryzys lat
2007–2009 obejmowa³ subsydia dla przedsiêbiorstw, gwarancje udzielane ma³ym i œrednim
firmom w celu zachowania p³ynnoœci finansowej oraz dzia³ania maj¹ce na celu przeciwdzia-
³anie spadkowi zatrudnienia30. Dotyczy³o to g³ównie popytowej strony gospodarki.

W Niemczech podobnie jak w Japonii g³ównym symptomem kryzysu by³ spadek wy-
miany handlowej. Konsekwencj¹ za³amania eksportu okaza³ siê wzrost stopy bezrobocia.
W rezultacie na rynku wewnêtrznym tego kraju wyst¹pi³o ograniczenie konsumpcji. Szcze-
gólnie widoczne by³o to w sektorze motoryzacyjnym (czego skutkiem by³o m.in. pogor-
szenie siê kondycji gospodarczej nale¿¹cych do General Motors Company zak³adów Opla).
W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ rz¹d Niemiec przygotowa³ trzy pakiety antykryzysowe na
³¹czn¹ kwotê 150 mld euro31. Pakiety te zawiera³y kompleksowy zestaw dzia³añ. W odnie-
sieniu do ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw podjêto nastêpuj¹ce inicjatywy:
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27 Pastusiak L., Administracja prezydenta Baracka Obamy wobec kryzysu gospodarczego w USA [W:]
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narodowe wobec kryzysu ekonomicznego – op.cit., s. 77.
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— wsparcie inwestycji oraz popytu zg³aszanego przez przedsiêbiorstwa,
— zmniejszenie obci¹¿eñ podatkowych (za pomoc¹ przyspieszenia amortyzacji œrod-

ków trwa³ych),
— dop³aty do przedsiêbiorstw z tytu³u spowodowanych kryzysem przestojów w pracy,
— wspieranie innowacyjnoœci przedsiêbiorstw.
Istot¹ przygotowanych pakietów antykryzysowych w odniesieniu do przedsiêbiorstw

sta³o siê pobudzenie inwestycji oraz innowacyjnoœci. Wprowadzone programy mia³y tak¿e
na celu o¿ywienie popytu wewnêtrznego. Ich zalet¹ by³a szybkoœæ interwencji. Eksperci
oceniaj¹, ¿e dziêki zastosowanym programom sanacyjnym negatywny wp³yw œwiatowego
kryzysu na gospodarkê Niemiec okaza³ siê mniejszy ni¿ mia³by miejsce bez tych dzia³añ.
Powsta³a natomiast inna trudnoœæ. Zamierzona realizacja d³ugookresowej polityki zrówno-
wa¿onego bud¿etu i zad³u¿enia zosta³a w przesuniêta w czasie.

Pomimo pozytywnego dzia³ania programów antykryzysowych, nie s¹ one pozbawione
s³abych stron. Potwierdza to ocena stymulacji zastosowanej w najbardziej rozwiniêtych
gospodarkach. Wskazywane jest, ¿e wiele dzia³añ podjêtych w odpowiedzi na kryzys mia³o
charakter dzia³añ ad hoc. Niektóre z nich nie tylko zosta³y okreœlone jako niew³aœciwe, ale
równie¿ zwrócono uwagê, ¿e by³y niejasne, a nawet pog³êbiaj¹ce kryzys32. Mo¿na tutaj
zaliczyæ w szczególnoœci dzia³ania wprowadzone w celu ratowania instytucji finansowych
w Stanach Zjednoczonych. Nie tylko niew³aœciwe dzia³ania, ale ju¿ sam fakt realizacji
programów antykryzysowych wi¹¿e siê z pewnymi negatywnymi aspektami. Do najwa¿-
niejszych mo¿na zaliczyæ ryzyko nadmiernej opiekuñczoœci pañstwa, czego efektem mo¿e
byæ spadek innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw. Drug¹ niepo¿¹dan¹ kon-
sekwencj¹ tych programów jest wzrost ciê¿aru zad³u¿enia. Mo¿e on prowadziæ do dalszego
spowolnienia wzrostu gospodarczego. Stymulacja fiskalna sprawdza siê zazwyczaj w krót-
kim okresie, natomiast je¿eli nie bêdzie wywa¿ona, w d³u¿szym czasie mo¿e doprowadziæ do
pogorszenia sytuacji33. Wymienione niebezpieczeñstwa jednoznacznie wskazuj¹, ¿e pro-
gramy maj¹ce na celu ratowanie przedsiêbiorstw prze¿ywaj¹cych problemy w wyniku
kryzysu lat 2007–2008 wydaj¹ siê mieæ d³ugookresowe, negatywne oddzia³ywanie na
gospodarki pañstw wykorzystuj¹cych tego typu rozwi¹zania.

4. Wnioski dla Polski

Polska nie nale¿y do grupy pañstw, które w odpowiedzi na kryzys zastosowa³y bezpo-
œredni¹ stymulacjê. W opinii niektórych ekonomistów w³aœnie takie podejœcie nale¿y uznaæ
za s³uszne34. Zasadnoœæ tego punktu widzenia dotyczy jednak bezpoœredniej, bie¿¹cej
reakcji na wystêpuj¹cy kryzys. W d³u¿szym czasie równie¿ w przypadku polskich przedsiê-
biorstw uzasadnione jest wsparcie. Pojawia siê bowiem potrzeba zwiêkszenia innowa-
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cyjnoœci przedsiêbiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej. Po¿¹dane dzia³ania
mo¿na podzieliæ na kilka grup. Chocia¿ w niektórych aspektach wykraczaj¹ poza potrzeby
polskich przedsiêbiorstw, w ujêciu ca³oœciowym tworz¹ jednak pewien model, który wydaje
siê byæ s³usznym.

Pierwszym obszarem, który wymaga dostosowañ s¹ priorytety, zapewniaj¹ce w³aœciwe
funkcjonowanie gospodarki. Dotyczy to najwa¿niejszych zasad dzia³ania. Zaliczyæ tutaj
mo¿na równie¿ jednolite standardy postêpowania w przypadku wyst¹pienia niesprawnoœci,
które mog¹ mieæ wp³yw na gospodarkê. Przedsiêbiorstwa oczekuj¹ przejrzystych regu³ ich
finansowania oraz stabilnoœci w tym zakresie. Ze wzglêdu na procesy globalizacji wystêpuje
tak¿e koniecznoœæ koordynacji rozwi¹zañ wprowadzanych w poszczególnych pañstwach
z rozwi¹zaniami podejmowanymi na szczeblu miêdzynarodowym.

Z punktu widzenia prawid³owego funkcjonowania gospodarki najbardziej po¿¹dane
wydaje siê doprowadzenie do takiej sytuacji, w której korekty wszelkich niesprawnoœci bêd¹
mog³y nastêpowaæ mo¿liwie najszybciej i najmniej boleœnie. Je¿eli to tylko mo¿liwe – bez
dzia³añ interwencyjnych ze strony pañstwa. Priorytetem jest swobodne dzia³anie rynków.
Oznacza to, ¿e nale¿y zapewniæ przejrzyste zasady funkcjonowania rynków oraz ewentu-
alnych dzia³añ interwencyjnych, natomiast rynkom pozostawiæ swobodê funkcjonowania –
bez dodatkowego wsparcia, a zarazem bez nadmiernych ograniczeñ. Wystêpuje zasada, ¿e
im wiêksze istniej¹ ograniczenia w gospodarce (im bardziej jest ona sztywna), tym d³u¿szy
i boleœniejszy jest proces jej porz¹dkowania po wyst¹pieniu kryzysu. Elastyczne kszta³to-
wanie czynników produkcji umo¿liwia w sytuacji wyst¹pienia kryzysu szybk¹ i w³aœciw¹
korektê. Koniecznoœæ zapewnienia elastycznoœci wymaga natomiast deregulacji wszystkich
czynników produkcji w realnej gospodarce35.

W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania rynków finansowych istotne jest
po³o¿enie nacisku na zwiêkszenie skutecznoœci regulacji. Nie chodzi przy tym o rozbudo-
wanie systemu regulacyjnego, lecz raczej o jego usprawnienie. O ile bowiem w literaturze
przedmiotu bardzo dobrze zosta³y opisane mechanizmy powstawania baniek cenowych oraz
sposoby niedopuszczenia do nadmiernego ich rozwoju, o tyle w przypadku obecnego
kryzysu zawiod³y mechanizmy umo¿liwiaj¹ce zastosowanie posiadanej wiedzy i w ten
sposób niedopuszczenia do takiego rozwoju kryzysowej sytuacji, jak to mia³o miejsce na
przestrzeni ostatniej dekady36. Potrzeby regulacyjne maj¹ce na uwadze oddzia³ywanie
rynków finansowych na przedsiêbiorstwa dotycz¹ w szczególnoœci uregulowania mecha-
nizmów kredytowych i nadmiernego wykorzystania dŸwigni finansowej. Usprawnienie
regulacji winno obj¹æ zarówno sektor bankowy, jak równie¿ funkcjonowanie innych in-
stytucji finansowych. Celowe wydaje siê niedopuszczenie do nadmiernej ekspansji kre-
dytowej, która nawet bêd¹c w danym momencie po¿¹dan¹, w miarê up³ywu czasu mo¿e
doprowadziæ do sytuacji kryzysowej.
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Drugim wa¿nym obszarem obok kwestii regulacyjnych jest potrzeba poprawy pozycji
konkurencyjnej przedsiêbiorstw. Sprzyja temu po³o¿enie nacisku na innowacyjnoœæ. Niska
innowacyjnoœæ w warunkach globalizacji i zwiêkszonej konkurencji spowalnia rozwój
gospodarki danego kraju. Przedsiêbiorstwa musz¹ konkurowaæ nie tylko na globalnym
rynku, ale równie¿ na rynku krajowym, na którym ze wzglêdu na swobodê dostêpu poziom
konkurencji wyznaczaj¹ czêsto zagraniczne podmioty37. Do dzia³añ proinnowacyjnych
mo¿na zaliczyæ m. in. pozyskiwanie b¹dŸ opracowywanie nowych technologii, zdobywanie
know how oraz umiejêtnoœci zarz¹dzania. W sytuacji wielu polskich przedsiêbiorstw wa¿na
jest tak¿e ich restrukturyzacja i modernizacja. Na pozycjê konkurencyjn¹ gospodarki, a za-
razem krajowych przedsiêbiorstw wp³ywa te¿ zdolnoœæ danego pañstwa do przyci¹gania
Zagranicznych Inwestycji Bezpoœrednich. Wsparcie nap³ywu ZIB przez pañstwo obejmuje
wiele dzia³añ. Obok wspierania jego przewag komparatywnych oraz znoszenia przeszkód
ograniczaj¹cych poprawê jakoœci lokalnych zasobów, zaliczyæ tutaj mo¿na m. in.: politykê
promuj¹c¹ lokalne postawy przedsiêbiorcze, pobudzenie dzia³ania si³ rynkowych oraz likwi-
dacjê niedoskona³oœci rynku38. Polityka prowadz¹ca do wzrostu wydatków konsumpcyj-
nych kosztem inwestycji w infrastrukturê, poziom wykszta³cenia spo³eczeñstwa czy wspar-
cia nap³ywu Zagranicznych Inwestycji Bezpoœrednich jest mechanizmem os³abiaj¹cym
konkurencyjnoœæ gospodarki, a zarazem krajowe przedsiêbiorstwa. Tym samym ogranicza
ich rozwój. Pomimo stosowania polityki sprzyjaj¹cej wzrostowi innowacyjnoœci, dzia³ania
pañstwa nie zawsze przynosz¹ po¿¹dane efekty. Zdolnoœæ pañstwa do przyci¹gania za-
granicznych inwestorów zale¿y te¿ od sytuacji na miêdzynarodowych rynkach, na któr¹
pojedyncze kraje nie maj¹ istotnego wp³ywu. Przyk³adem jest ograniczenie nap³ywu ZIB do
Polski, które by³o skutkiem obecnego kryzysu. W przypadku Polski jednym z najistot-
niejszych zewnêtrznych czynników warunkuj¹cych te inwestycje w najbli¿szej przysz³oœci
jest o¿ywienie w pañstwach Unii Europejskiej. Przedsiêbiorstwa z tych krajów maj¹ bowiem
ponad 80-procentowy udzia³ w nap³ywie BIZ do Polski39.

Trzeci obszar dotyczy równie¿ zachowania samych przedsiêbiorstw. Sugestie sprowa-
dzaj¹ siê do tego, ¿e przedsiêbiorstwa powinny prowadziæ roztropn¹ politykê finansow¹.
Mimo, ¿e wniosek ten jest oczywisty i zarazem zawsze aktualny, to w sytuacji wyst¹pienia
globalnego kryzysu nabiera szczególnego znaczenia. Mo¿na to uzasadniæ na przyk³adzie
istniej¹cej obecnie sytuacji. Ze wzglêdu na rosn¹ce potrzeby po¿yczkowe wielu pañstw
(w szczególnoœci pañstw europejskich okreœlonych przez niektórych ekonomistów skrótem
PIGS), kryzys finansowy przekszta³ci³ siê w kryzys zad³u¿eniowy, a taka sytuacja jest
niekorzystna dla Polski. Mo¿e bowiem przyczyniæ siê do ograniczenia finansowania potrzeb
bud¿etowych Polski poprzez zad³u¿enie zewnêtrzne40. Taka sytuacja prowadzi do wzrostu
finansowania potrzeb bud¿etowych zad³u¿eniem krajowym, co z kolei mo¿e powodowaæ
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37 Szymañski W., op.cit., s. 139.
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dowa nr 4/2010, s. 90–91.
39 Ancyparowicz G., Wp³yw Bezpoœrednich Inwestycji Zagranicznych na wzrost polskiej gospodarki w okre-

sie poakcesyjnym, G³ówny Urz¹d Statystyczny, 2009, s. 27.
40 Gronicki M., Hausner J., Daleko od Grecji, Rzeczpospolita, 11 czerwca 2010.



ograniczenie poda¿y kredytu dla przedsiêbiorstw. Ze wzglêdu na opisan¹ perspektywê
szczególnie istotne jest prowadzenie przez przedsiêbiorstwa roztropnej polityki finansowej
i stosowanie konserwatywnych strategii zarz¹dzania kapita³em.

Z przedstawionej charakterystyki kryzysu oraz dzia³añ antykryzysowych wy³ania siê
wniosek, ¿e obok sprawnego mechanizmu rynkowego niezbêdnym gwarantem dla dalszego,
prawid³owego funkcjonowania przedsiêbiorstw jest sprawnie funkcjonuj¹ce pañstwo naro-
dowe wraz z jego kompetencjami regulacyjno-stymulacyjnymi. Nawet w sytuacji prawid³o-
wo funkcjonuj¹cych rynków, pañstwo posiada mo¿liwoœci wspierania rozwoju przedsiê-
biorstw. Nie chodzi przy tym g³ównie o aktywn¹ stymulacjê i udzielanie bezpoœredniej
pomocy, lecz tworzenie warunków innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci. Wzrost innowacyj-
noœci przedsiêbiorstw – wsparty pomoc¹ ze strony pañstwa – jest w stanie zapewniæ dalszy
rozwój tych podmiotów w aspekcie d³ugookresowym. To z kolei jest najwa¿niejsze, nie
tylko w sytuacji globalnego kryzysu lecz w czasie, gdy o rozwoju i sukcesie przedsiêbiorstw
decyduje ich pozycja w otwartej, globalnej gospodarce. Potwierdzi³y to ju¿ przyk³ady wielu
przedsiêbiorstw, w tym nie tylko pochodz¹cych z pañstw wysoko rozwiniêtych. Z coraz
wiêkszym powodzeniem stosuj¹ je tak¿e korporacje wywodz¹ce siê z tzw. rynków wscho-
dz¹cych. Wydaje siê, ¿e w³aœnie teraz jest najlepszy moment na wdra¿anie odpowiedniej
strategii. Bo kolejny kryzys na pewno nadejdzie.

Zakoñczenie

Po przeanalizowaniu mechanizmów oddzia³ywania kryzysu finansowego lat 2007–2008
na przedsiêbiorstwa mo¿na sformu³owaæ kilka istotnych wniosków. Po pierwsze, prze-
niesienie tego kryzysu na realn¹ sferê gospodarki, w tym równie¿ na przedsiêbiorstwa,
potwierdzi³o dwukierunkowoœæ oddzia³ywania procesów globalizacji. To co z jednej
strony stwarza³o nowe mo¿liwoœci dla prowadzenia biznesu oraz wzmacnia³o konku-
rencyjnoœæ przedsiêbiorstw funkcjonuj¹cych na szczeblu miêdzynarodowym, przyczyni³o
siê do przenoszenia niesprawnoœci w sytuacji kryzysu finansowego. Po drugie, wystê-
puj¹ce zaburzenia wp³ynê³y negatywnie nie tylko na te przedsiêbiorstwa, które przed
kryzysem w du¿ym stopniu korzysta³y z finansowania na najbardziej rozwiniêtych rynkach
finansowych, lecz mia³y istotne znaczenie równie¿ dla przedsiêbiorstw, które korzysta³y
z tego finansowania w du¿o mniejszym stopniu, a tak¿e dla tych, które w ogóle nie
korzysta³y z finansowania na globalnym rynku. Kryzys dotar³ bowiem do tych przed-
siêbiorstw innym kana³em. Po trzecie, nawet najbardziej zglobalizowane segmenty gos-
podarki i ga³êzie przemys³u nie s¹ odporne na wystêpuj¹ce niesprawnoœci (przyk³adem jest
przemys³ motoryzacyjny). Po czwarte, mimo i¿ w ostatnich dwu dekadach stopniowo
spada³a rola pañstw narodowych w porównaniu z przedsiêbiorstwami (w szczególnoœci
korporacjami transnarodowymi), po wyst¹pieniu kryzysu finansowego rola tych pañstw
ponownie wzros³a.

Po wyst¹pieniu kryzysu wiele pañstw, w szczególnoœci wysoko rozwiniêtych, aktywnie
w³¹czy³o siê w ratowanie przedsiêbiorstw. By³y to bezpoœrednie reakcje na zaistnia³e
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wydarzenia. Bior¹c pod uwagê procesy zachodz¹ce w globalnej gospodarce mo¿na wniosko-
waæ, ¿e podejmowane przez te pañstwa dzia³ania interwencyjne i stymulacyjne nie s¹
w stanie zapewniæ bezpieczeñstwa przedsiêbiorstw w d³u¿szym czasie. We wspó³czesnej
gospodarce nie tyle istotne s¹ doraŸne dzia³ania co stosowanie przemyœlanych, d³u-
goterminowych strategii rozwoju gospodarczego. Rol¹ pañstw jest nie tylko wspieranie
przedsiêbiorstw, ale równie¿ d¹¿enie do ograniczania wystêpuj¹cych w ró¿nych obszarach
œwiatowej gospodarki tzw. globalnych nierównowag. Winno to byæ dzia³anie skoordy-
nowane na ponadnarodowym szczeblu. Przedsiêbiorstwa z kolei maj¹ okazjê do od-
powiedniej reakcji na zmieniaj¹ce siê warunki rynkowe. Kryzys daje im szansê na upo-
rz¹dkowanie oraz dokonanie modernizacji i restrukturyzacji wielu obszarów ich dotych-
czasowego dzia³ania, a tak¿e wypracowanie strategii dalszego rozwoju w gospodarce
pokryzysowej.
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Piotr Zawada*

Wp³yw kryzysu gospodarczego
na sytuacjê ekonomiczn¹ przedsiêbiorstw –
studium przypadku

Impact of economic crisis on enterprises’

economic situation – a case study

The level of enterprise adaptability in the Podkarpackie voivodeship in the conditions

of dynamic economic changes may be in numerous cases the key element deciding upon

the further existence of organizations in the period of economic crises. Companies de-

monstrate various types of activities in this matter, frequently there are to be observed

typically preservative strategies, though particular activities of some companies are also

to be noticed.

Wprowadzenie

Jedn¹ z wielu konsekwencji obecnego kryzysu gospodarczego w Polsce jest re-
dukcja zatrudnienia w przedsiêbiorstwach, szczególnie bolesna ze spo³ecznego punktu
widzenia. Wstêpne szacunki mówi¹ce o liczbie upad³oœci przedsiêbiorstw potwierdzi³y
najgorsze obawy polskich ekonomistów i obserwatorów ¿ycia gospodarczego1. Zasad-
na jest hipoteza, zgodnie z któr¹ Polska nie jest przygotowana na nadchodz¹cy kry-
zys gospodarczy, nie posiadamy doœwiadczenia w walce z tym zjawiskiem i nie dys-
ponujemy wystarczaj¹c¹ iloœci¹ œrodków pieniê¿nych na obronê gospodarstw domowych
i bêd¹cych w trudnej sytuacji przedsiêbiorstw. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodaro-
wania powodowa³y ró¿ne reakcje uczestników rynku, które sta³y siê postaw¹ analiz
w niniejszym artykule. Celem rozprawy by³o wskazanie zachowañ zarz¹du jednego
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z przedsiêbiorstw dziêki którym mo¿liwa bêdzie ocena wyników ekonomicznego firmy
w latach 2007–2009.

1. Zjawisko globalizacji, przyczynek do dyskusji na temat Ÿróde³

kryzysu gospodarczego

Zwiêkszenie ryzyka gospodarowania i wzrost innowacyjnoœci narzuca polskim przed-
siêbiorstwom zmiennoœæ funkcjonowania, do której powinny siê przygotowaæ z uwagi na
wszechobecn¹ groŸbê bankructwa2. Obecnie obserwowane dynamiczne zmiany rynkowe,
spowolnienie gospodarcze, lawinowy wzrost bezrobocia i utrata p³ynnoœci finansowej przez
wiele przedsiêbiorstw w Polsce s¹ najlepszym dowodem, ¿e proces globalizacji wywar³
znacz¹cy wp³yw na zasiêg i kszta³t obecnego kryzysu. Mo¿na broniæ sformu³owania, ¿e
mo¿liwoœci zale¿¹ od rozmiaru, tzn. im wiêksza firma tym wiêksza mo¿liwoœæ oddzia³y-
wania na rynek i kszta³towania popytu, niemniej jednak skutki kryzysu boleœnie odczuwaj¹
zarówno du¿e jak i ma³e podmioty gospodarcze. Z zaistnieniem w Polsce regu³ konkurencji
regionalnej – wynikaj¹cej ze wst¹pienia naszego kraju do struktur UE – ale i globalnej wi¹¿e
siê szereg obaw. Nie znamy bowiem stopnia, w jakim zmiany te wp³yn¹ na sytuacjê
gospodarcz¹, ekonomiczn¹, polityczn¹ i spo³eczn¹ w kraju3. Jedno jest jednak pewne: proces
globalizacji w ocenie wielu osób zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹, rozpocz¹³ siê na dobre4.
Wraz z procesami globalizacji wœród przedsiêbiorstw na znaczeniu zaczyna zyskiwaæ poziom
ich konkurencyjnoœci – miara, bêd¹c¹ wyznacznikiem ich przetrwania i rozwoju na rynku5.
Ogólnie mówi¹c, równowaga mierzona w skali makroekonomicznej we wspó³czesnym
globalizuj¹cym siê œwiecie zale¿y od skutecznoœci wykorzystywania szans jednych przed-
siêbiorstw w walce z wystêpuj¹cymi na rynku zagro¿eniami. Konkurencyjnoœæ przedsiê-
biorstwa dysponuj¹cego informacj¹ na rynku mo¿e w skrajnym przypadku wi¹zaæ siê
z bezwzglêdnym wykorzystaniem niewydolnoœci konkurencyjnej innych podmiotów6.
Mo¿na wiêc pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e z ekonomicznego punktu widzenia globalizacja
to zmiana charakteru dzia³ania rynku, a zjawisko to mo¿e byæ postrzegane jako znacz¹cy
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2 Szerzej na temat innowacyjnoœci pisali Januszek H., Sikora J. w Socjologia pracy, Poznañ 1996, s. 177,
oceniaj¹c, ¿e „w³aœciwe stymulowanie innowacyjnoœci powinno ³¹czyæ ekonomiczne i spo³eczne efekty pracy
techniki i organizacji pracy”.

3 Wed³ug E. Okoñ-Horodyñskiej w Pañstwo narodowe a proces globalizacji, Katowice 2000, s. 199, „Glo-
balizacja jest dzisiaj niekwestionowanym ju¿ procesem obecnym nie tylko w gospodarce, ale w wielu innych
dziedzinach ¿ycia spo³ecznego. Naukowcy i praktycy licznych dyscyplin dyskutuj¹ nad istot¹, cechami i kon-
sekwencjami tego procesu”.

4 Malendowski W., Wp³yw globalizacji na procesy rozwojowe wspó³czesnego pañstwa, Poznañ 2004, s. 7.
5 Kazek W., Spo³eczne organizacje biznesu w Polsce a stosunek do pracy, Warszawa 1999, s. 169.
6 Ekspansja procesów globalizacyjnych wi¹¿e siê z naturalnym d¹¿eniem dominacji jednych nad drugimi,

a skala procesów globalizacyjnych jest te¿ praktycznie niemierzalna. O rozwoju rynków w postêpuj¹cym procesie
globalizacji pisali Krzysztofek K., Szczepañski M. [W:] Zrozumieæ rozwój. Od spo³eczeñstw tradycyjnych do infor-
macyjnych, Katowice 2002, s. 190, cyt. „Ekspansja rynków, wszystkich rynków, od towarów i us³ug przez naukê do
pomys³ów kultury wymusza sprawn¹ telekomunikacjê, ta z kolei, prawem procesów komunikacyjnych torowa³a
drogê globalizacji rynków oraz przep³ywów informacyjnych i dziœ jednego od drugiego nie da siê ju¿ oddzieliæ”.



krok w mobilnoœci czynników produkcji w skali planetarnej7. Za niezbêdne wydaje siê
zauwa¿enie w tym procesie aspektów ekonomiczno-spo³ecznych, które s¹ odpowiedzialne
za globalizacjê. Obecnie notowany gwa³towny wzrost bezrobocia to nie wynik braku szcze-
gólnej aktywnoœci polskich przedsiêbiorstw i polityki gospodarczej poszczególnych rz¹dów,
ale pochodna œwiatowej sytuacji gospodarczej8. Konsekwencj¹ rozleg³ych powi¹zañ gos-
podarczych jest wzrost poziomu bezrobocia. Stosuj¹c inn¹ skalê mo¿na powiedzieæ,
¿e „mikro-spo³eczny charakter procesu globalizacji jest pochodn¹ liberalizacji stosunków
miêdzynarodowych i otwarciem na konkurencjê zewnêtrzn¹. Wszystko coraz bardziej za-
czyna zale¿eæ od konkurencyjnoœci. Konkurencja staje siê generalnym wyznacznikiem
porz¹dku globalnego, co jest prost¹ konsekwencj¹ uwolnienia rynku od barier granicznych
i podporz¹dkowania wymogom logiki mikroekonomicznej”9. Globalizacja w takim rozu-
mieniu mo¿e powiêkszaæ mikroekonomiczne podstawy równowagi makroekonomicznej
kraju, poniewa¿ uwalnia wszelkie reakcje rynku i powoduje dzia³ania alokacyjne, co w kon-
sekwencji prowadziæ mo¿e do otwarcia nowych mo¿liwoœci dla przedsiêbiorstw.

2. Sytuacja ekonomiczna polskich przedsiêbiorstw

w okresie gwa³townych zmian gospodarczych

Powszechna wiara, ¿e rynek jest w stanie samodzielnie dokonaæ regulacji okazuje siê
myœleniem obarczonym du¿ym marginesem b³êdu. Wiele rz¹dów na ca³ym œwiecie pos-
tanowi³o wesprzeæ lokalne programy pomocowe ogromnymi funduszami. Wszystko wska-
zuje na to, ¿e racjê maj¹ ci, którzy wskazywali, ¿e nadchodzi druga fala kryzysu, o tyle
groŸniejsza, ¿e potêga kryzysu nie zmniejszy³a siê pomimo wdro¿enia wielu programów
pomocowych (sektor bankowy, samochodowy itd.)10. Obecny kryzys szczególnie widoczny
jest w wynikach prezentowanych w ramach poszczególnych regionów. „Kryzys spowodo-
wa³, ¿e w niektórych województwach realny wzrost gospodarczy przyhamowa³, a nawet
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7 Kozik K., Tobera P., Szkice z socjologii zarz¹dzania, £ódŸ 2002, s. 15. Autorzy podaj¹ definicje glo-
balizacji rozumianej „jako wzrost globalnoœci, jako upodobnienie zjawiska w ich kontekœcie narodowym lub
regionalnym i jako wzrost zale¿noœci pomiêdzy jednostkami strukturalnymi w skali planetarnej. Mamy wiêc trzy
iloœciowe wymiary globalizacji: wielkoœæ, podobieñstwo i wspó³zale¿noœæ”.

8 Problem bezrobocia szerzej rozumiany jako wy³¹czenie zosta³ zauwa¿ony miêdzy innymi przez J. Kul-
piñsk¹ w Spo³eczeñstwo polskie wobec wyzwañ transformacji systemowej, Warszawa 1998, s. 61: „Wy³¹czenie
z rynku pracy polega nie tylko na bezrobociu i biedzie, lecz tak¿e na obni¿aniu szans na przysz³oœæ, nie
inwestuje siê bowiem w ma³o rentowne zasoby ludzkie. Wy³¹czenie z dostêpu do pracy to równie¿ wy³¹czenie
z innych sfer ¿ycia spo³ecznego, budowanych dotychczas wokó³ pracy”.

9 Szymañski W., Przedsiêbiorstwo wobec globalizacji i integracji, Warszawa 2002, s. 19.
10 Ciekawy komentarz dotycz¹cy obecnej sytuacji gospodarczej przedstawi³ Jeremi Jêdrzejewski w artykule

Nadesz³a druga fala kryzysu na ³amach Rzeczpospolitej z 10.05.2010, cyt. „Wygl¹da na to, ¿e jesteœmy œwiadkami
tego, o czym czêœæ pesymistów (albo mo¿e realistów) przeb¹kiwa³a ju¿ co najmniej od po³owy ubieg³ego roku.
Tu¿ po tym, jak inwestorzy ostro wziêli siê do odrabiania strat, choæby na gie³dach akcji, niektórzy ekonomiœci
pozostali sceptyczni. Wskazywali, ¿e o¿ywienie wiêdn¹cych gospodarek pompowaniem w nie gigantycznych
pieniêdzy nie ujdzie rz¹dom p³azem”.



spad³ w zesz³ym roku w porównaniu z 2008 rokiem”11. O skali zagro¿enia mo¿e œwiadczyæ
coraz powszechniejsza opinia o transferze kryzysu z firm do struktur pañstwa i spadku zaufania
do struktur rz¹dowych12. 06.05.2010 roku ukaza³ siê na ³amach Rzeczpospolitej fragment
raportu przygotowanego przez NSZZ Solidarnoœæ, który jednoznacznie wskaza³ rz¹d na-
szego kraju jako odpowiedzialnego za obarczenia pracowników kosztami przezwyciê¿enia
kryzysu. Autorzy raportu uznali, ¿e sytuacja na rynku pracy jest chora, wskazali na coraz
powszechniejsze zjawisko utraty pracy i likwidacji etatów przez coraz to wiêcej firm, a tak¿e
na powszechniejsz¹ zamianê sta³ego zatrudnienia na czasowe, co skutkuje rosn¹c¹ dys-
proporcj¹ wynagrodzeñ. Za wyj¹tkowo niepokoj¹cy uznano fakt kompletnego braku za-
uwa¿enia tego zjawiska przez obecn¹ administracjê rz¹dow¹13. Pomimo tak powa¿nych
problemów gospodarczych, poziom stanowionego prawa uleg³ w roku 2009 dalszemu
pogorszeniu, czego wyrazem jest raport przygotowany przez PKPP Lewiatan. Ekspert
Lewiatana Jeremi Mordasiewicz uczestniczy³ po raz siódmy w przygotowaniu czarnej listy
barier, na której za najpowa¿niejsze utrudnienie w prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej
w Polsce uznano bariery podatkowe, w tym – najtrudniejszy do rozliczenia – podatek VAT14.
G³ówny Urz¹d Statystyczny poinformowa³ w swoim raporcie na temat sytuacji spo³eczno-
-gospodarczej województw za rok 2009, ¿e zmniejszy³y siê ró¿nice w rozwoju pomiêdzy
poszczególnymi regionami, ale w dalszym ci¹gu widoczny jest wyraŸny podzia³ na regiony
bogatsze i biedniejsze15. Badania wykaza³y, ¿e najwiêksze straty ponios³y firmy skupiaj¹ce
swoje aktywnoœci na eksporcie, posiadaj¹ce w swojej ofercie produkty spe³niaj¹ce wysokie
standardy technologiczne i to pomimo wzrostu wydajnoœci pracy. „Bycie zielon¹ wysp¹,
o której z podziwem mówi ca³a Europa jest mi³e, ale nie bêdzie trwa³o wiecznie. Co wiêcej,
niczego za nas nie za³atwi. Trzeba wykorzystaæ ten moment do promocji Polski jako kraju
stabilnego i atrakcyjnego dla inwestorów”16. Wszystko wskazuje na to, ¿e w roku 2010
Polska zanotuje wiêcej bankructw wœród firm w porównaniu do roku poprzedniego, po-
niewa¿ tylko w pierwszym kwartale temu zjawisku poddano 168 przedsiêbiorstw, o 42
wiêcej ni¿ w podobnym okresie roku poprzedniego17. Zjawiska kryzysu gospodarczego nie
by³y notowane w Polsce od lat trzydziestych, zasiêg obecnego, jego rozmiary w posz-
czególnych regionach i skutki spo³eczne s¹ trudne do porównania z powodu braku odnie-
sienia. Przedsiêbiorstwa zlokalizowane w ró¿nych czêœciach kraju reagowa³y na dynamiczne
zmiany gospodarcze w sposób, które uzna³y za najlepszy. Mo¿na przyj¹æ hipotezê, której
mo¿na broniæ, ¿e firmy w Polsce nie by³y przygotowane na kryzys. Sposób przechodzenia
przedsiêbiorstw przez kryzys zale¿y od bardzo wielu czynników. Lokalizacja przedsiê-
biorstwa nie ma wiêkszego znaczenia, znaczenie ma natomiast profil produkcji i lokalizacja
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11 Opinia Tomasza Kaczora zamieszczona w Rzeczpospolitej z 07.05.2010 w artykule Aleksandry Fan-
drejewskiej Nie dla wszystkich regionów kryzys równie straszny.

12 Kuczyñski P., Kryzys przeniós³ siê z firm na pañstwa, Rzeczpospolita 06.05.2010.
13 Fandrejewska A., „S”: rynek pracy w Polsce jest chory, Rzeczpospolita, 06.05.2010.
14 Fandrejewska A., Biurokracja trzyma siê mocno, Rzeczpospolita, 27.04.2010.
15 Fandrejewska A., Pomorze liderem inwestycji, Rzeczpospolita, 22.04.2010.
16 Jêdrzejewski J., Wzrost wydajnoœci wymaga reform, Rzeczpospolita, 07.04.2010.
17 Wiêc³aw E., Wiêcej firm zbankrutuje w tym roku, Rzeczpospolita, 07.04.2010.



g³ównych rynków zbytu wyrobów i us³ug. Zjawiska kryzysowe s¹ przez polskich przed-
siêbiorców zauwa¿alne, jednak czêsto obserwowane z dystansem. Polska Agencja Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci przeprowadzi³a analizy, w jakim procencie i jakie firmy doœwiadczy³y
skutków globalnego za³amania koniunktury. Najczêœciej kryzys zauwa¿any jest przez przed-
siêbiorców w swojej bran¿y, a¿ 65% wskazañ i w gospodarce w ujêciu szerszym 75%
wskazañ. W ocenie prezes PARP Bo¿eny Lubiñskiej-Kasprzak, przedsiêbiorcy w Polsce
bardziej ni¿ samego os³abienia koniunktury obawiali siê ograniczeñ biurokratycznych i istot-
nych problemów prawno-podatkowych. Taka postawa zarz¹dzaj¹cych przedsiêbiorstwami
skutkowa³a g³ównie ograniczaniem kosztów prowadzonej dzia³alnoœci (co drugi respondent,
49% wskazañ), aktywne dzia³ania zwi¹zane z poszukiwaniem nowych obszarów rynku
wskaza³ co piaty respondent (21% wskazañ), a intensywne dzia³ania promocyjne prowadzi³
jedynie co dziesi¹ty ankietowany (11% wskazañ). W trakcie prowadzonych badañ okaza³o
siê równie¿, ¿e polscy przedsiêbiorcy nie byli przygotowani na nadejœcie fali kryzysu;
niewielka grupa posiada³a procedury zarz¹dzania ryzykiem, siedmiu na dziesiêciu ankieto-
wanych nie przyk³ada³o do tego wagi (72% wskazañ), a co drugi respondent (54%) nie
posiada³ w trakcie prowadzonych badañ, planów strategicznych18. Obraz polskich przed-
siêbiorstw jaki wy³ania siê z tych analiz jednoznacznie wskazuje, ¿e firmy z regu³y nie
posiadaj¹ przemyœlanych i dopasowanych do ich potrzeb strategii d³ugookresowych, a sku-
piaj¹ siê na przetrwaniu z kwarta³u na kwarta³, udowadniaj¹c w ten sposób jak s¹ ma³o
ofensywne. Zaniedbania przedsiêbiorstw w sferze inwestycji, prowadzenia dzia³añ wyprze-
dzaj¹cych konkurencje i dopasowuj¹cych swoje produkty do potrzeb rynku musz¹ staæ siê
nadrzêdnym celem w opracowywanych przez firmy strategiach. Aktywnoœæ przedsiêbior-
ców na polu innowacyjnoœci, w dynamicznym zarz¹dzaniu i modernizacji produktu zawsze
siê im op³aci. Kryzys i niepewnoœæ gospodarowania to elementy, z którymi firmy musz¹ siê
nauczyæ ¿yæ, zarz¹dzanie ryzykiem w przedsiêbiorstwach musi zostaæ zauwa¿one i doce-
nione, poniewa¿ programy stabilizuj¹ce europejskie systemy finansowe s¹ obarczone bardzo
du¿ym marginesem b³êdu19.

3. Sytuacja przedsiêbiorstw w województwie podkarpackim w œwietle badañ

Poniewa¿ wiêkszoœæ przedsiêbiorstw dokona³a analizy uzyskanych wyników ekono-
micznych za rok 2009, mo¿liwa staje siê analiza dotycz¹ca skali, wielkoœci i kierunków
zmian w zwi¹zku z pogarszaj¹c¹ siê koniunktur¹ gospodarcz¹ w Polsce. Analizy odnosz¹ce
siê do sytuacji w naszym kraju pozwol¹ odnieœæ siê do nich, uwzglêdniaj¹c skutki kryzysu
widocznego w wynikach przedsiêbiorstw Podkarpacia. Porównanie takie stanowi doskona³y
fundament do dalszych analiz na temat metod i stosowanych form adaptowania siê przedsiê-
biorstw do wspó³czesnej rzeczywistoœci gospodarczej zdominowanej kryzysem gospodar-
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18 Dane zaczerpniête z raportu przygotowanego przez PARP, którego obszerne fragmenty przedstawi³a na
³amach Rzeczpospolitej, prezes Agencji Bo¿ena Lubiñska-Kasprzak w artykule Kryzys tylko w po³owie firm,
11.05.2010.

19 Swoja ocenê bie¿¹cej sytuacji w strefie Euro przedstawi³ David Karsbol w artykule Koszmarny scenariusz

jest coraz bardziej realny, Rzeczpospolita 11.05.2010.



czym i spadkiem koniunktury. Gospodarowanie w ramach regu³ wolnego rynku obarczone
jest wystêpowaniem zjawiska cyklicznoœci. O ile w latach 2004–2007 polskie przedsiê-
biorstwa znacz¹co podnios³y swój potencja³ i skorzysta³y z wielu programów pomocowych
adresowanych do podmiotów gospodarczych z nowych pañstw cz³onkowskich UE, zwiêk-
szaj¹c wydatnie swój potencja³, o tyle w latach 2008–2009 zmuszone zosta³y do wykazania
siê szczególnymi umiejêtnoœciami przetrwania w globalnym kryzysie. O charakterze zmian
wdra¿anych w przedsiêbiorstwach decydowa³a bie¿¹ca polityka ekonomiczna firm i mo¿-
liwoœci podmiotów. Spojrzenie na wyniki ekonomiczne przedsiêbiorstw w ujêciu kraju
i regionu (zw³aszcza z uwzglêdnieniem Podkarpacia) na przestrzeni ostatnich dwóch lat
umo¿liwi¹ pokazanie charakteru zmian w gospodarce, jakie mia³y miejsce w tym czasie.

Ostatnie raporty rozwoju spo³eczno-gospodarczego 275 regionów Unii Europejskiej
(NUTS 2) lokuj¹ Podkarpacie (w kategorii wartoœci wytworzonego PKB na jednego miesz-
kañca wed³ug parytetu si³y nabywczej w 2007 r.) w ostatniej dziesi¹tce najbiedniejszych
regionów Europy. Podkarpacie jest równie¿ najbiedniejszym województwem w naszym
kraju. Ma³opolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie w ramach swoich dzia³añ statutowych
przeprowadzi³ badania 400 przedsiêbiorstw, koncentruj¹c siê na mikro, ma³ych i œrednich
firmach prowadz¹cych dzia³alnoœæ w naszym województwie. Celem prowadzonych analiz
by³o wskazanie aktywnoœci podejmowanych przez przedsiêbiorców ze szczególnym uw-
zglêdnieniem adaptacyjnoœci firm w warunkach dynamicznych zmian gospodarczych.

Respondenci przedstawili swoje opinie w kwestii zmian stanu zatrudnienia w kiero-
wanych przez nich organizacjach. Prawie co drugi respondent potwierdzi³, ¿e poziom
zatrudnienia nie uleg³ zmianie we wskazanym okresie (47,75%) potwierdzaj¹c tym samym,
¿e obecny poziom zatrudnienia jest dobrany optymalnie do specyfiki dzia³alnoœci, co trzeci
pracodawca wskaza³, ¿e zatrudni³ nowych pracowników, aby realizowaæ statutow¹ dzia-
³alnoœæ (34,25%), a co dziesi¹ty respondent potwierdzi³, ¿e by³ zmuszony w zwi¹zku ze
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Tabela 1. Zmiany stanu zatrudnienia w przedsiêbiorstwach w latach 2008–2009

Lp. Wyszczególnienie Liczba wskazañ Procent odpowiedzi

1 Wzrost 137 34,25%

2 Zwolnienia pracowników 50 12,50%

3 Rezygnacja zatrudnionych z pracy 13 3,25%

4 Bez zmian 191 47,75%

5 Zwolnienia i rezygnacja pracowników 2 0,50%

6 Zatrudnienia, zwolnienia i rezygnacja pracowników 4 1,00%

7 Brak danych 3 0,75%

8 Ogó³em 400 100%

�ród³o: Badania adaptacyjnoœci podkarpackich przedsiêbiorstw w warunkach dynamicznych zmian gos-
podarczych, Ma³opolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2010.



spadkiem zamówieñ na redukcjê etatów (12,50%). Tak wysoki odsetek respondentów,
którzy zwalniali swoich pracowników lub nie zatrudniali nowych œwiadczy o bardzo trudnej
sytuacji demograficznej badanej populacji spowodowanej konsekwencjami spowolnienia
gospodarczego i spadku koniunktury na rynku.

Prawie szeœciu na dziesiêciu respondentów (62,75%) zadeklarowa³o, ¿e we wskazanym
okresie musia³o z powodu kryzysu gospodarczego dokonaæ zmian swojej dotychczasowej
strategii celem dostosowania oferowanego poziomu cen do wymagañ klienta. Dla co trze-
ciego przedsiêbiorcy (34,75%) dzia³ania takie nie by³y konieczne, a jedynie 2,5% respon-
dentów bior¹cych udzia³ w badaniu nie udzieli³o odpowiedzi na zadane pytanie.

Przychody notowane przez przedsiêbiorców we wskazanym okresie ulega³y gwa³tow-
nym zmianom. Najwiêcej, bo a¿ 43,75% respondentów zadeklarowa³o, ¿e przychody w kie-
rowanych przez nich przedsiêbiorstwach wzros³y, a 36,75% zadeklarowa³o, ¿e przychody
znacz¹co spad³y, co pi¹ty respondent (17,75%) odpowiedzia³, ¿e ich przedsiêbiorstwa nie
zanotowa³y wzrostu przychodu. Dwa przedsiêbiorstwa zadeklarowa³y wzrost przychodu,
a w nastêpnym roku jego spadek.

Przedsiêbiorcy bior¹cy udzia³ w badaniu wyrazili swoje opinie w kwestii zmian w struk-
turze kosztów w prowadzonych przedsiêbiorstwach. We wskazanym okresie szeœciu na
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Tabela 2. Zmiany strategii cenowej wdro¿onej w latach 2008–2009

Lp. Wyszczególnienie Liczba wskazañ Procent odpowiedzi

1 Tak 251 62,75%

2 Nie 139 34,75%

3 Brak danych 10 2,50%

4 Ogó³em 400 100,00%

�ród³o: Badania adaptacyjnoœci podkarpackich przedsiêbiorstw w warunkach dynamicznych zmian gos-
podarczych, Ma³opolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2010.

Tabela 3. Opinia przedsiêbiorców na temat zmian osi¹ganych przychodów w latach 2008–2009

Lp. Wyszczególnienie Liczba wskazañ Procent

1 Wzrost 175 43,75%

2 Spadek 147 36,75%

3 Bez zmian 71 17,75%

4 Wzrost i spadek 2 0,50%

5 Brak danych 5 1,25%

6 Ogó³em 400 100,00%

�ród³o: Badania adaptacyjnoœci podkarpackich przedsiêbiorstw w warunkach dynamicznych zmian gos-
podarczych, Ma³opolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2010.



dziesiêciu z nich (64,50%) potwierdzi³o znacz¹cy wzrost kosztów prowadzonej dzia³alnoœci
gospodarczej, 14,75% stwierdzi³o, ¿e koszty prowadzonej dzia³alnoœci spad³y, a co drugi
respondent (18,50%) potwierdzi³, ¿e nie uleg³y one zmianie. Jedynie 2,25% zapytanych
respondentów nie udzieli³o odpowiedzi na zadane pytanie.

Co trzeci respondent zadeklarowa³, ¿e kierowane przez niego przedsiêbiorstwo we
wskazanym okresie zanotowa³o wzrost wyniku finansowego, co czwarty badany (40,50%)
stwierdzi³, ¿e nie uda³o mu siê utrzymaæ dynamiki wzrostu wyniku finansowego i wy-
pracowany zysk by³ gorszy ni¿ rok wczeœniej, 22,25% respondentów stwierdzi³o, ¿e wynik
finansowy nie uleg³ zmianie, a w jednym przypadku w 2008 roku przedsiêbiorstwo zano-
towa³o wzrost wyniku finansowego, a w roku nastêpnym jego spadek.

Opinie respondentów jednoznacznie wskazuj¹, ¿e przedsiêbiorcy uczestnicz¹cy w ba-
daniu nie zmieniali stanu kapita³u w³asnego (co drugi respondent 49,50%) lub wrêcz go
powiêkszali 31,50%, co oznacza, ze œwiadomie nie przekazywali dywidend udzia³owcom,
ale kumulowali œrodki na czas kryzysu ekonomicznego. 8% respondentów nie wyrazi³o woli
ujawnienia jakimi argumentami kierowali siê w zwi¹zku ze zmianami poziomu kapita³u
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Tabela 4. Zmiany w kosztach przedsiêbiorstw w latach 2008–2009

Lp. Wyszczególnienie Liczba wskazañ Procent odpowiedzi

1 Wzrost 258 64,50%

2 Spadek 59 14,75%

3 Bez zmian 74 18,50%

4 Brak danych 9 2,25%

5 Ogó³em 400 100%

�ród³o: Badania adaptacyjnoœci podkarpackich przedsiêbiorstw w warunkach dynamicznych zmian gos-
podarczych, Ma³opolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2010.

Tabela 5. Opinia przedsiêbiorców na temat kszta³towania siê wyniku finansowego
w latach 2008–2009

Lp. Wyszczególnienie Liczba wskazañ Procent

1 Wzrost 127 31,75%

2 Spadek 162 40,50%

3 Bez zmian 89 22,25%

4 Wzrost i spadek 1 0,25%

5 Brak danych 21 5,25%

6 Ogó³em 400 100%

�ród³o: Badania adaptacyjnoœci podkarpackich przedsiêbiorstw w warunkach dynamicznych zmian gos-
podarczych, Ma³opolski Instytut Gospodarczy 2010.



w³asnego. Ujawnione dane wskazuj¹, ¿e przedsiêbiorcy uznali podwy¿szenie kapita³u w³as-
nego jako formê obrony przed niekorzystnymi skutkami spowolnienia gospodarczego.

4. Zak³ad Us³ug Elektroenergetycznych EL-Chem Sp. z o.o. –

podstawowe informacje o przedsiêbiorstwie

Zak³ad Us³ug Elektroenergetycznych El-Chem Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie uzyska³ oso-
bowoœæ prawn¹ w dniu 19 wrzeœnia 1997 roku poprzez wpisanie go do rejestru handlowego
S¹du Rejonowego w Rzeszowie – Wydzia³ V Gospodarczy – pod numerem RHB-1755.
Spó³ka powsta³a w wyniku restrukturyzacji Zak³adów Chemicznych Organika-Sarzyna P.P.
w Nowej Sarzynie z Wydzia³u Elektrycznego. Spó³ka nosi pe³n¹ nazwê: Zak³ad Us³ug
Elektroenergetycznych El-Chem Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w Nowej Sa-
rzynie oraz nazwê skrótow¹: El-Chem Sp. z o.o.

Dzia³alnoœæ Spó³ki opiera siê na przepisach: Kodeksu spó³ek handlowych, Umowy Spó³ki,
Regulaminu Pracy Zebrania Wspólników, Zarz¹du Spó³ki, Rady Nadzorczej, regulaminów
wewnêtrznych Spó³ki, przepisów prawa pracy, dzia³alnoœci gospodarczej i zobowi¹zañ po-
datkowych. Przy rozpoczêciu dzia³alnoœci Spó³ka zosta³a zarejestrowana w rejestrze hand-
lowym S¹du Rejonowego Wydzia³u V Gospodarczego pod numerem RHB-1755 w dniu
19 wrzeœnia 1997 roku na czas nieograniczony. W dniu 11 czerwca 2001 roku S¹d Rejonowy
w Rzeszowie – XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego – wpisa³ Spó³kê do
Rejestru Przedsiêbiorców. Kapita³ zak³adowy Spó³ki zosta³ wniesiony w ca³oœci w formie
gotówki i wynosi 500 000,00 z³otych. Spó³ka posiada tak¿e kapita³ rezerwowy w wysokoœci
229 253,01 z³otych oraz kapita³ zapasowy w wysokoœci 1 157 343,41 z³otych. Spó³ka liczy
76 w³aœcicieli (dane aktualne w dniu 28 kwietnia 2009 r.) posiadaj¹cych 744 udzia³y, równe
i niepodzielne, ka¿dy o nominalnej wartoœci 500 z³otych. Zgodnie z uchwa³¹ Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 listopada 2004 roku 256 udzia³ów zosta³o umorzonych.
Zak³ady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A. posiadaj¹ 184 udzia³y, co stanowi 24,73% ca³oœci,
pozosta³e 560 udzia³ów posiada 75 osób fizycznych, co stanowi 75,27% ca³oœci.
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Tabela 6. Opinia respondentów w sprawie zmiany stanu kapita³u w³asnego przedsiêbiorstw
w latach 2008–2009

Lp. Wyszczególnienie Liczba wskazañ Procent odpowiedzi

1 Wzrost 126 31,5%

2 Spadek 44 11,0%

3 Bez zmian 198 49,5%

4 Brak danych 32 8,0%

5 Ogó³em 400 100,0%

�ród³o: Badania adaptacyjnoœci podkarpackich przedsiêbiorstw w warunkach dynamicznych zmian gos-
podarczych, Ma³opolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2010.



4.1. P r z e d m i o t d z i a ³ a l n o œ c i S p ó ³ k i

Przedmiotem dzia³alnoœci Spó³ki jest:
a) wykonawstwo instalacji elektroenergetycznych i innych,
b) œwiadczenie us³ug zwi¹zanych z wykonawstwem wszelkich prac remontowych i kon-

serwacyjnych instalacji i urz¹dzeñ elektroenergetycznych w wykonaniu zwyk³ym
i specjalnym,

c) eksploatacja instalacji i urz¹dzeñ elektroenergetycznych w wykonaniu zwyk³ym
i specjalnym,

d) projektowanie instalacji,
e) doradztwo techniczne,
f) wykonawstwo wszelkich robót inwestycyjnych i remontowo-konserwacyjnych,
g) prowadzenie dzia³alnoœci organizacyjno-szkoleniowej,
h) prowadzenie dzia³alnoœci marketingowej i reklamowej,
i) œwiadczenie us³ug transportowych,
j) poœrednictwo i handel krajowy oraz zagraniczny we wszystkich dziedzinach gos-

podarczych.

Z racji stopnia powi¹zania Spó³ki z firm¹ macierzyst¹ postanowiono przedstawiæ pod-
stawowe grupy przychodów Spó³ki w rozbiciu na te pochodz¹ce z prac zrealizowanych
dla klientów zewnêtrznych i wewnêtrznych.

Tabela 7. Sprzeda¿ i portfel zamówieñ za lata 2007–2009

Lp.
Sprzeda¿ 2007

[tys. z³]
[%]

Sprzeda¿ 2008
[tys. z³]

[%]
Sprzeda¿ 2009

[tys. z³]
[%]

1. Us³ugi dla Z.CH. Organika Sarzyna 4 178,9 36 4 283,7 65,5 2 953,1 64,5

2. Us³ugi dla firm zewnêtrznych 7 324,2 64 2 261,2 35,5 1 622,8 35,5

3. Razem 11 503,1 100 6 544,9 100,0 4 575,9 100,0

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ze Sprawozdania Zarz¹du z Dzia³alnoœci za lata 2007–2008
i danych uzyskanych od Zarz¹du Zak³adu za rok 2009.

Analizuj¹c wyniki sprzeda¿y Spó³ki za rok 2008 mo¿na zauwa¿yæ pierwsze symptomy
kryzysu ekonomicznego i pierwsze dzia³ania zmierzaj¹ce do z³agodzenia jego nastêpstw.
Zarz¹d podj¹³ decyzjê o wycofaniu siê z realizacji kontraktów obarczonych du¿ym ryzykiem
na rzecz tych realizowanych dla firmy macierzystej. Efektem takiej decyzji by³ spadek
sprzeda¿y do klientów zewnêtrznych o 69% w stosunku do roku poprzedniego. W 2008 roku
Spó³ka zanotowa³a stosunkowo wysoki poziom us³ug sprzedanych Zak³adom Chemicznym
Organika Sarzyna S.A., siêgaj¹cych 65% obrotów rocznych.

Wydzielona grupa utrzymania zajmowa³a siê utrzymaniem ruchu instalacji elektrycz-
nych na terenie produkcyjnym Zak³adów Chemicznych Organika-Sarzyna S.A., utrzyma-
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niem ruchu instalacji elektrycznych N/N i Œ/N Ujêcia Wody „SAN” dla Zak³adów Che-
micznych i Oczyszczalni Biologicznej, a tak¿e utrzymaniem ruchu sieci elektroenerge-
tycznej ŒN i W/N oraz podstacji elektroenergetycznych Zak³adów Chemicznych.

4.2. Z a t r u d n i e n i e i p ³ a c e

Zak³ad us³ug Elektroenergetycznych obecnie zatrudnia 70 osób na pe³nych etatach,
w latach 2007–2009 struktura zatrudnienia przedstawia³a siê nastêpuj¹co.

Tabela 8. Specyfikacja zatrudnienia w Zak³adzie

Lp. Specyfikacja Œrednie zatrudnienie w 2007 Œrednie zatrudnienie w 2008 Œrednie zatrudnienie w 2009

1. Pracownicy biurowi 17,05 15,63 16

2. Pracownicy fizyczni 51,83 52,19 54

3. Razem 68,88 67,82 70

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ze Sprawozdania Zarz¹du z Dzia³alnoœci za lata 2007–2008
i danych uzyskanych od Zarz¹du Zak³adu za rok 2009.

Tabela 9. Œrednia miesiêczna p³aca brutto w Spó³ce w latach 2007–2009

Lp. Specyfikacja 2007 2008 2009

1. Wszyscy pracownicy 2 947,6 3 017,8 2 756,31

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ze Sprawozdania Zarz¹du z Dzia³alnoœci za lata 2007–
–2008 i danych uzyskanych od Zarz¹du Zak³adu za rok 2009.

Œrednia wieku zatrudnionych w 2008 r. wynosi³a 46 lat i co ciekawe, œrednia wieku
pracowników biurowych (43) jest ni¿sza od tych zatrudnionych na stanowiskach robot-
niczych (47). Poziom p³ac oferowany pracownikom jest wy¿szy od przeciêtnego miesiêcz-
nego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiêbiorstw w województwie podkarpackim. Najwy¿szy wzrost p³ac zanoto-
wano w latach 2006/2007, kiedy œrednia p³aca w przedsiêbiorstwie wzros³a o 459,56 z³.
Po raz pierwszy od wielu lat w roku 2009 œrednia p³aca by³a ni¿sza od tej z roku poprzed-
niego o 261,49 z³.

4.3. W s k a Ÿ n i k i o p ³ a c a l n o œ c i p r o w a d z o n e j d z i a ³ a l n o œ c i
g o s p o d a r c z e j p r z e z Z a k ³ a d U s ³ u g E l e k t r o e n e r g e t y c z n y c h
E l -C h e m Sp. z o.o.

Rentownoœæ jest podstawowym czynnikiem warunkuj¹cym rozwój Spó³ki, wyra¿a j¹
nadwy¿ka przychodów z dzia³alnoœci gospodarczej nad kosztami osi¹gniêcia tych przy-
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chodów. Wzrost wskaŸników rentownoœci w roku 2008 w stosunku do roku 2007 by³
wynikiem zwiêkszonej iloœci wykonanych robót zarówno dla klientów zewnêtrznych jak
i dla Zak³adów Chemicznych Organika Sarzyna S.A. O sytuacji finansowej Zak³adu Us³ug
Elektroenergetycznych El-Chem œwiadczy bie¿¹ca p³ynnoœæ finansowa, czyli zdolnoœæ do
terminowego regulowania zobowi¹zañ, a tak¿e Ÿród³a pokrycia poszczególnych grup ma-
j¹tkowych. Poniewa¿ przedsiêbiorstwo musi korzystaæ w swojej dzia³alnoœci z kredytów
bankowych, st¹d determinacja Zarz¹du w uzyskiwaniu optymalnych wskaŸników wiary-
godnoœci, w tym wskaŸnika œwiadcz¹cego o posiadaniu zdolnoœci terminowego regulowania
krótkoterminowych zobowi¹zañ. W 2008 roku obrachunkowym Zarz¹d Spó³ki zadekla-
rowa³ wielkoœæ tego wskaŸnika na poziomie 2,26.

Z analizy sytuacji gospodarczej Zak³adu i otoczenia ekonomicznego w latach poprzed-
nich, Zarz¹d postanowi³ w roku 2009 zrealizowaæ okrojony program inwestycyjny, pole-
gaj¹cy na doposa¿eniu przedsiêbiorstwa w nowe œrodki transportu niezbêdne w prowadzonej
dzia³alnoœci gospodarczej, a tak¿e w sprzêt specjalistyczny (kamery termowizyjne, przyrz¹-
dy do pomiarów elektrycznych, wyposa¿enie warsztatowe i dodatkowe elektronarzêdzia).
Postanowiono równie¿ skoncentrowaæ siê na modernizacji systemu informatycznego, wy-
mieniono komputery i zainstalowano nowoczesne oprogramowanie. Zarz¹d postanowi³
ponadto skorzystaæ z propozycji kupna dzia³ek i budynków obecnie dzier¿awionych od
Zak³adów Chemicznych Organika Sarzyna S.A. – do transakcji mo¿e dojœæ w 2010 roku.
Zarz¹d podj¹³ œwiadom¹ decyzjê, ¿e w 2010 roku nie bêd¹ prowadzone prace polegaj¹ce
jedynie na koordynacji realizacji projektów opartych na zlecaniu prac innym firmom.
Realizacja du¿ych projektów inwestycyjnych (firma sprawowa³a nadzór inwestorski dla
Skanska, Kajima, Fabryka Klimatyzatorów Sanden, Real, Saint Gobain, Jinson Control,
Leroy Merlin, Lidl, Toyota) przynios³a firmie reklamê i pomog³a w zbudowaniu wizerunku
solidnego partnera biznesowego20. Z powodu niskiej rentownoœci i bardzo du¿ego ryzyka
Spó³ka œwiadomie zrezygnowa³a z kontynuacji takiej dzia³alnoœci, minimalizuj¹c w ten
sposób obowi¹zki jakie s¹ nak³adane na wykonawcê, jako gwaranta. Jest to doskona³a
ilustracja dzia³añ dostosowuj¹cych firmê do zmieniaj¹cych siê warunków w dobie kryzysu
ekonomicznego w Polsce. Przedsiêbiorstwo œwiadomie wybra³o tak¹ drogê swojego roz-
woju, ograniczaj¹c siê w 2009 roku do samodzielnej realizacji projektów inwestycyjnych
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Tabela 10. Rentownoœæ netto i operacyjna

Lp. Wyszczególnienie Treœæ ekonomiczna 2007 2008 2009

1. Rentownoœæ netto sprzeda¿y Zysk netto/przychody ze sprzeda¿y × 100% 1,66% 6,13% –2,9%

2. Rentownoœæ operacyjna sprzeda¿y Zysk operacyjny ze sprzeda¿y/przychody ze sprzeda¿y × 100% 2,36% 7,22% –3,7%

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ze Sprawozdania Zarz¹du z Dzia³alnoœci za lata 2007–2008
i danych uzyskanych od Zarz¹du Zak³adu za rok 2009.

20 Sprawozdanie Zarz¹du Zak³adu Us³ug Elektroenergetycznych EL-Chem Sp. z o.o. z dzia³alnoœci za rok
2008, s. 24.



g³ównie w formie zadañ remontowo-inwestycyjnych dla Zak³adów Chemicznych Organika
Sarzyna S.A. i nie tylko. Wysi³ki Spó³ki zosta³y docenione w 2008 i 2009 r. w formie
przyznawanych wyró¿nieñ – Przedsiêbiorstwo Fair Play, Podkarpackiej Nagrody Gospo-
darczej, Integratora Systemów Automatyki ASTOR i innych.

Podsumowanie

W zwi¹zku z przedstawionymi analizami sytuacji, w jakich znajduj¹ siê przedsiêbiorcy
w okresie dynamicznych zmian gospodarczych (wyniki badañ 400 przedsiêbiorstw woj.
Podkarpackiego) i w œwietle bardziej szczegó³owych analiz dotycz¹cych dzia³añ dosto-
sowuj¹cych przedsiêbiorstwo Zak³ad Us³ug Elektroenergetycznych El-Chem Sp. z o.o. do
nowych wyzwañ zwi¹zanych za spadkiem koniunktury mo¿na sformu³owaæ kilka wniosków
koñcowych.

1. Œwiatowy kryzys ekonomiczny wywar³ znacz¹cy wp³yw na kondycjê ekonomiczn¹
przedsiêbiorstwa, pomimo braku powi¹zañ korporacyjnych. Oznacza to, ¿e negatyw-
ne skutki spowolnienia gospodarczego bêd¹ podstawowymi wyznacznikami w dal-
szych dzia³aniach Zarz¹du Zak³adu Us³ug Elektroenergetycznych El-Chem Sp. z o.o.

2. Przedsiêbiorstwo œwiadomie nie korzysta³o z pakietu antykryzysowego i z ofero-
wanych instrumentów zw³aszcza w kwestii liberalizacji powi¹zañ pracodawca–pra-
cownik (rz¹dowy pakiet wsparcia przedsiêbiorstw, ustawa z dnia 01.07.2009 o ³a-
godzeniu skutków kryzysu gospodarczego) celem utrzymania za³ogi stanowi¹cej
zespó³ umo¿liwiaj¹cy realizacje skomplikowanych pod wzglêdem logistycznym pro-
jektów inwestycyjnych w przysz³oœci.

3. Ograniczenie aktywnoœci gospodarczej przedsiêbiorstwa do realizacji projektów
obarczanych minimalnym ryzykiem, mo¿na uznaæ za sposób elastycznego podejœcia
kierownictwa przedsiêbiorstwa do prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej i ogra-
niczenia ryzyka utraty p³ynnoœci finansowej przez organizacjê.
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Ruprecht von Heusinger*

The Role and Future of Securitization

Rola i przysz³oœæ sekurytyzacji

Artyku³ dotyka zasadniczo problematyki sekurytyzacji i jej roli w kontekœcie globalnego

kryzysu gospodarczego, jak równie¿ omawia jej wartoœæ jako produktu. Bior¹c pod uwagê

fakt, ¿e rolê sekurytyzacji w powstaniu globalnego kryzysu uwa¿a siê za kluczow¹, niezwykle

istotne jest, by poczyniæ rozró¿nienie pomiêdzy produktem jako takim a sposobem, w jaki

zosta³a zaprojektowana okreœlona grupa produktów.

Introduction

The current financial crisis, which started in the housing industry, also known as the
“sub-prime crisis”, spiraled into a global financial crisis.

After the Dotcom boom in the late 1990’s, the USA slipped into recession in the year
2000. Consequently, the Federal Reserve was forced to cut interest rates – intending to
stabilize the market. These historically low interest rates made it possible for borrowers with
low degree of creditworthiness to receive mortgage loans from banks, since the low rates
made mortgage payments affordable. Furthermore, regulation allowed banks to reduce loan
standards for sub prime-borrowers1. These inducements in turn lead to a rise in demand for
homes increasing house prices. In addition, the rate drop enabled homeowners to refinance
their mortgages, of which many made use. As the industry climbed new heights, the average
quality of the new mortgages went down.

With time, most of the home buyers had to use increasing leverage in order to make
a purchase. Finally. in 2006, default and delinquency rates began to rise until today (spring
2010). Companies that had invested heavily in real estate related investments started to
collapse. In the UK, a retail mortgage bank which had copied the US sub prime lending
model, Northern Rock, was rescued and nationalized. In Germany, the IKB together with
Sachsen Landesbank also had to be bailed out by the German state and German banks.
The most breathtaking aspect of the crisis occurred when the worlds’ biggest private real
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estate financiers, Freddie Mac and Fannie Mae, had to be taken over by the US government.
The resulting additional problems in the interbank market swamp the investment banks
which, one after the other, lost much of their market capitalization before they went either
bankrupt (Lehmann Brothers), were taken over by a commercial bank (Bear Stearns, Merrill
Lynch), or transformed themselves into a commercial bank (Goldman Sachs, Morgan
Stanley).

The financial engineering behind the risk transfer from suburban America to the likes of
a German Landesbank is known as “Securitization”. The build-up of securities started
when the Glass Steagall Act of 1933, in order to prevent “deregulated” financial markets,
was annulled and was partially replaced in 1999, by the Gramm-Leach-Bliley Act, which
enabled commercial and investment banks to consolidate, basically making them multi-
faceted lenders, issuers, buyers and sellers of their own products.

In the mid-nineties the financial technique of securitization was gradually applied to
a wider set of asset classes ranging from real estate investments to car loans and credit
card debt.

Securitization is a structured finance procedure, in which cash-flow producing financial
assets are pooled and repackaged into securities that are rated or unrated and then sold to
insurance companies, pension funds and other investors.

By securitizing otherwise non-tradable assets, like credit card debt, mortgage loans,
corporate and consumer loans, the creditor (e.g. a bank) can transfer asset risks to other
financial intermediaries and private investors (households). This kind of securitization
procedure that involves the abovementioned assets is generally known as Asset Backed
Securities (ABS), and depending on the underlying assets includes various sub-classes,
for example:

— Collateralized bond obligation,
— Collateralized debt obligation,
— Mortgage-backed security.
In this paper the concept of securitization is introduced and its contribution to the current

crisis will be emphasized.
Until the crisis, ABS had experienced tremendous growth and had become an important

part of the global fixed income market.

Securitization as a Structuring Technique

ABS and variants thereof are – depending on their structure- credit derivatives or closely
related to credit derivatives. Credit derivatives are a way to shift asset risk from one balance
sheet to another without transferring the underlying asset and without necessarily trans-
ferring market risk. In some cases the outright sale of an asset might be difficult, due to legal
issues, for example. It might also impact customer relationship, if the customer does not
expect his loan to be sold and disclosed to a third party. Credit derivatives resemble
traditional credit insurance products, such as standby letters of credit and loan guarantees.
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A credit derivative is a bilateral financial contract that derives its value from an underlying
index or event that is credit sensitive. Thus, two parties agree on a formula, which determines
cash flows, dependent on the occurrence of a credit event. We usually distinguish between
two types of credit events: a downgrade and default. The risk seller trades default protection
to the risk buyer, who gets compensation fro the risk assumed. Credit derivatives are usually
arranged in an over-the-counter fashion (OTC), instead of being exchanged traded. Figure 1
outlines such a plain vanilla swap.

Next to this plain vanilla credit swap, there might be many structures, such as a total
return swap, where credit and market risk is swapped, for example. The main drawback of
credit derivatives is that they are off-balance sheet products, and thus, while they reduce
credit risk, lead not necessarily to a reduction in regulatory capital. Here lies the importance
of (true-sale) ABS structures. In an asset backed structure, assets are transferred from the
balance sheet of the bank to the balance sheet of a newly created company, so-called Special
Purpose Vehicle (SPV). In an ABS transaction, the originator (e.g. Bank) holds a pool of
risky credit assets. Next, the assets are transferred to a company, which is especially set-up
for the purpose of the transaction, known the SPV. An important condition of the SPV is
the bankruptcy remoteness, meaning that a possible SPV bankruptcy will not affect the
originator and vice versa. This is achieved by a strict legal separation between the SPV and
the originator, which implies a legal and economic independence2. That this remoteness is
largely theoretical, has been learned in the current crisis as well, as often credit lines and
liquidity support bind both legal entities and may jeopardize the liquidity of the originator.

The ABS is thus a security issued on a pool of underlying assets. The investor then buys
a cash flow stream coming from these underlying assets. A simple pass-through ABS can be
illustrated with the help of Figure 2.

Again, ABS securities may have many features, such as being amortizing or not, with
fixed or floating coupons, credit enhancements etc. There is no limit beside fantasy that
restricts the financial engineer.3

Basically, the loans in the pool are the collateral that backs the pass-through certificates.
Each asset backed pass-through security holder is then paid a pro-rata share of the cash
flows produced by the collateral pool. Next to pass-through ABS, one can also structure
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Figure 1. Credit Swap. Source: von Heusinger (2005, p. 318)

2 See Bluhm, Overbeck, Wagner – An Introduction to Credit Risk Modeling.
3 See: Fabozzi F.J., Fixed Income Readings for the Chartered Financial Analyst Program, Frank Fabozzi

Associates, New Hope 2000, chapter 4 for a detailed discussion of ABS structures.



pay-through ABS. These are far more common, but they also increase the complexity
manifold. In a pay-through structure, the cash flow generated by the underlying loan
portfolio is cut up into tranches with differing seniorities and cash flow properties. As shown
in Figure 3, the senior tranches will have a rating above the average rating of the pool,
some have a rating below the average rating or none at all (for regulatory arbitrage purposes).
The instrument is thus very flexible, producing a variety of securities which differ in
prepayment and credit risk and appeal to the particular investment needs of particular
investors.

An ABS thus represents mainly investment-grade securities backed by a pool of various
types of bonds, loans, other assets (debt) and credit risk.

ABS can also be classified into the two broad categories: cash structures (true sale or
cash-flow structures) and synthetic structures. In a true sale structure, liabilities are issued for
cash and the securitized assets are completely removed from the originator’s balance sheet,
making the SPV the proprietor of the assets, whereby a synthetic structure uses credit
derivatives to transfer the credit risk of the reference assets from the issuer’s balance sheet
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Figure 2. Structure of an ABS passthrough security

Source: von Heusinger (2005, p. 319)

Figure 3. ABS Pay-through structure

Source: von Heusinger (2005, p. 320)



to the SPV without selling those assets. As mentioned above, removing assets from its
balance sheet can be advantageous for a bank when it calculates its regulatory capital
requirement.

In order to raise funds for the purchase of the pool, the SPV issues securities or structured
notes to investors, which generate cash proceeds, and refinances the original purchase of the
assets from the originator. Below is again a typical ABS structure for illustration (Fig. 4).

Because investors’ proceeds (principal and interest) are paid from cash-flows generated
by the collateralized pool, investors take the risk of the collateralized pool. In order to meet
the needs of the various investors with different risk appetite, the SPV tranches or slices the
securities issued into rated and unrated classes (risk classes) of notes and equity, where the
rating of each note class is determined by its position in the priority of payments and other
rating criteria.

Payments of interest and principal to the note classes (or liabilities) issued by an ABS are
generally made sequentially, such that payment is first made to the most senior class and then
to other classes, in order of their subordination.

The first loss piece (FLP) or the equity piece4 is the most subordinated tranche, receiving
principal and interest payments only if all other notes investors received their contractually
promised payments.

The FLP is followed by a junior, mezzanine and senior tranche, receiving principal and
interest payments in order of their seniority. Most senior note holders receive their payments
first; more junior note investors receive payments only if more prioritized payments are in
line with the documentation of the structure. Therefore, the most senior tranche always
(„mostly“)5 is the safest investment, carrying the lowest coupon (top-down). The more junior
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Figure 4. ABS Pay-through structure with cash flows

Source: Octagon Credit Investors (2009)

4 The equity tranche is sometimes kept by the originating institution, therefore constituting equity.
5 Based on the current situation the word “mostly” is more accurate.



a tranche is, the higher the promised coupon, compensating the investor(s) for the taken risk
[bottom-up].

An exception is the equity tranche, which typically carries no promised coupon. Instead,
equity investors receive the excess spread of the structure in every payment period.

The subordination mentioned is a kind of credit enhancement, where the senior investors
are protected by all the subordinated tranches.

Securitization and the current financial crisis

With reference to the current crisis, the design of ABS transactions became more complex
with time, as the seller understood the product, but the buyer often did not and consequently
paid too much. As depicted in Figure 5, mortgage backed securities became the primary
driver of growth in the ABS markets on the verge of the crisis.

The rise in default unsurprisingly then led to deterioration in the ABS market as can also
be seen in Figure 5. Note that ABS are part of the products called Collateralized Debt
Obligations (CDO). The problem was that investors relied on the rating agencies opinion
without analyzing the structures themselves and diligently. The pricing was thus linked to the
rating issued by a rating agency, rather than by an own rating mechanism. Furthermore, the
Special Purpose Vehicles’s (SPV) that held the assets started to leverage themselves and their
portfolio, thus leveraging again the leveraged underlying assets. This has the potential to
increase return on equity, of course, but comes with a possible domino effect once the
underlying assets start to turn sour. Given that the sub prime loans were high-risk in
themselves, combined with an easy; bankruptcy remote exit strategy of the originator, no
regulating mechanism for prudent credit policy existed anymore. A crucial point causing
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Figure 5. Global CDO issuances

Source: SIFMA



this mechanism was, that the originator had little incentive to monitor the obligors and
restructure the loans if necessary, in order to reduce default risks. Besides that, the originator
also had a strong incitement to overstate the quality of the loans to consequently buy
protection at a lower cost.

Once the first structures started to break apart, investors had justifiably lost confidence
in CDO/ABS due to poor credit origination, insufficient regulatory oversight, and most
importantly, inadequate valuation methods.

The question is whether the ABS structures will whither away over time, or whether they
will continue to be an integral part of our financial system. The first point to make is that it
does not make sense to blame a product as such. No-one would in earnest blame the product
“loans” only because sub-prime loans were responsible for the crisis. In other words, it is not
the product -or vehicle- as such to blame but only its guise which happened to be too
complicated, not transparent and too risky. That means that the securitizations that we can
expect to be successful in the medium term will be more plain vanilla, often simple
pass-through structures, with clear cash-flow waterfalls and no or only limited leverage.
The reason why it is unlikely that securitizations will whither is, that they are highly
beneficial for everyone involved. The benefits for the financial intermediary, the bank, are
obvious. Securitization frees their balance sheet and opens room for new business. This
increased capacity leads to greater competition and a greater offer for the client indebting
himself, as well. A McKinsey study found that approximately $2 trillion of demand globally
over the next three years are missing without proper functioning securitization markets.6

Interest rates will thus be lower in a world with securitization compared with a world without
this instrument. The investor who buys the asset backed security benefits, because he can get
exposure to a cash flow profile and to a certain asset risk, that is additional to the existing
asset classes. This simple fact is beneficial, as every new asset, as long as its correlation to the
existing market portfolio is not equal to one, will lead to a new portfolio with lower risk
(standard deviation) compared to the old portfolio without the new asset class. Furthermore,
assets like mortgages are likely to have maturities that are very interesting for institutional
investors such as pension funds and life insurance companies. These institutional investors
have an asset-liability management problem as their liabilities have long maturities, so that
they are in constant need to find assets that match (at least to some extent) these maturities.
Thus, securitization heal to some extent this sort of market failure in financial markets.
Another aspect is currently discussed amongst regulators: Banks might be required to keep
a certain percentage of the equity tranche on their books by law. The idea is to create
incentives for the banks to originate more conservatively in the first place. At first glance
this idea seems attractive, however, it only makes sense, if you assume that the end investor
is not capable or willing to analyze the underlying structure. Note that the end investor should
only buy products he understands and he can value properly. He should not rely on a rating
agency or anyone else for his investment decision. O’Hara and Currie (2009) rightly compare
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it to a regulation where banks are required to keep , say 5% of equity or bonds issued on their
books. A situation most market participants will dismiss today as being absurd.

Conclusion

Securitization has become an important component of the fixed-income market and is
unlikely to be completely removed from the financial industry.

BASEL II was introduced to regulate credit and market risks for internationally active
banks but since the components (i.e. investment banks, commercial banks, rating agencies,
accountancy firms) of the global financial infrastructure are significantly interconnected.
Thus, systemic risk has often unintended consequences. Risks can be moved around and
be distributed manifold and ABS structures together with credit derivatives have facilitated
this development greatly.

Eventually risks are always borne by the taxpayer, regardless whether risks are inter-
mediated or not. Therefore, financial institutions should retain some risks which, under
normal market conditions, are effectively borne by its shareholders.

The absence of not well-functioning securitization and structured credit markets in
the global credit markets impacts banks, issuers, investors and consumers negatively,
resulting in lower economic activity and unemployment, which should be undoubtedly
prevented.

To revitalize securitization transactions and restore investor confidence, which will take
some time, issuers must structure transparent and none too complex products, with robust
cash flows. The underlying asset portfolio needs to be robust as well, to restart the appetite of
the investor community. Another related point which will go along way to reform ABS
markets is to develop exchanges where credit derivatives are traded. The OTC culture needs
to be changed into a transparent exchange traded culture. Given that exchanges work with
margin requirements and margin calls, some of the excessive speculation and some potential
bubbles, will not see daylight.
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Artur Ho³da*

Punkty zerowe (graniczne)
w podatku dochodowym od osób fizycznych
w polskich realiach gospodarczych

Zero points (border) in the income tax from natural

persons in the Polish economic realities

Within the present study the essence of the economic enterprise in the context of the

profitable tax from natural persons in the Polish economic realities became introduced.

It seems that the minimization of the taxes burden is the most important criterion of the

choice of the form of taxation. In the consequence the knowledge of zero points for the

simplified forms of taxation (taxes card, lump sum recorded) and general principles as

well can be helpful to choose the proper form of taxation for the given enterprise form.

Generalising, the analysis of zero points lets affirm that general principles will be the

optimum form of taxation thanks to payment of the income-tax and the possibility of the

deduction of losses for the enterprise causing losses. In turn for the profitable enterprise,

it will be reasonable to implement the taxes card (for the enterprise which has comparatively

large turnovers) or lump sum recorded for small enterprises.

Wprowadzenie

Do wykorzystania narzêdzi planowania podatkowego niezbêdna jest g³êboka znajomoœæ
zagadnieñ podatkowych oraz mechanizmów nimi rz¹dz¹cych. Znajomoœæ prawa podatko-
wego i rachunkowoœci podatkowej jest koniecznym elementem wiedzy przedsiêbiorców
w warunkach gospodarki rynkowej. Podatki sta³y siê wa¿nym instrumentem prawnym
wp³ywania przez pañstwo na podleg³e mu podmioty, dlatego odpowiednia jego znajomoœæ
umo¿liwia podatnikom dostosowanie siê do rozwi¹zañ podatkowych i ³agodzenie dla nich
skutków opodatkowania. W ramach niniejszego opracowania zostanie przedstawiona istota
dzia³alnoœci gospodarczej w kontekœcie podatku dochodowego od osób fizycznych w pol-
skich realiach gospodarczych. W³aœciwym celem opracowania jest analiza punktów zero-
wych (granicznych) w podatku dochodowym od osób fizycznych w polskich realiach
gospodarczych tj. takich uwarunkowañ dla uproszczonych form opodatkowania (karta
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podatkowa, rycza³t ewidencjonowany) i zasad ogólnych, które zapewni¹ niep³acenie podat-
ku dochodowego. W konsekwencji analizie poddane zostan¹ warunki brzegowe, w których
dochód do opodatkowania bêdzie wynosi³ zero, jak równie¿ analizowane bêd¹ inne pa-
rametry, od których zale¿ny jest podatek dochodowych w przypadku rycza³towych form
opodatkowania.

1. Dzia³alnoœæ gospodarcza i istota opodatkowania podatkiem dochodowym

W naszych realiach gospodarczych zasady dotycz¹ce podejmowania dzia³alnoœci gos-
podarczej i jej póŸniejszego wykonywania zosta³y zawarte w ustawie z 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej1. Definiuje ona w art. 2 dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jako
zarobkow¹ dzia³alnoœæ wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹, us³ugow¹ oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z³ó¿, a tak¿e dzia³alnoœæ zawodow¹, wykonywan¹
w sposób zorganizowany i ci¹g³y. Zarobkowy charakter dzia³alnoœci oznacza d¹¿enie do
osi¹gniêcia zysku czyli przysporzenia kapita³u w³asnego z prowadzonej dzia³alnoœci. Jeœli
przedsiêbiorca za³o¿y taki cel, ale go nie osi¹gnie – przedsiêbiorstwo poniesie stratê –
to charakter zarobkowy dzia³alnoœci zostanie nienaruszony. Z drugiej strony, jeœli dany
podmiot osi¹ga zysk prowadz¹c dzia³alnoœæ przypadkow¹, niezorganizowan¹, to takiej
dzia³alnoœci nie mo¿na traktowaæ jako dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Ustawodawca wymaga
równie¿, by dzia³alnoœæ by³a prowadzona w sposób ci¹g³y, a wiêc charakteryzowa³a siê
cyklicznoœci¹ i powtarzalnoœci¹ wykonywanych czynnoœci. Wskazane w ustawie w³aœ-
ciwoœci dzia³alnoœci gospodarczej uzupe³nia uchwa³a S¹du Najwy¿szego z 6 grudnia 1991 r.
wskazuj¹c istotne elementy:

1) zawodowy (a wiêc sta³y) charakter,
2) zwi¹zan¹ z ni¹ powtarzalnoœæ podejmowanych dzia³añ,
3) podporz¹dkowanie zasadzie racjonalnego gospodarowania,
4) uczestnictwo w obrocie gospodarczym.
Dzia³alnoœæ gospodarcza jest równie¿ zdefiniowana w ordynacji podatkowej, gdzie jest

rozumiana jako „ka¿da dzia³alnoœæ zarobkowa w rozumieniu przepisów prawa dzia³alnoœci
gospodarczej, wykonywanie wolnego zawodu, a tak¿e ka¿d¹ inn¹ dzia³alnoœæ zarobkow¹
wykonywan¹ we w³asnym imieniu i na w³asny lub cudzy rachunek, nawet, gdy inne ustawy
nie zaliczaj¹ tej dzia³alnoœci do dzia³alnoœci gospodarczej lub osoby wykonuj¹cej tak¹
dzia³alnoœæ – do przedsiêbiorców”2.

Naczelny S¹d Administracyjny w wyroku z 24 maja 1991 r. stwierdza, ¿e: „pojêcie
dzia³alnoœci gospodarczej nie sprowadza siê tylko do procesów technologicznych i zjawisk
ekonomicznych zachodz¹cych w toku dzia³alnoœci wytwórczej, budowlanej, handlowej
i us³ugowej prowadzonej w celach zarobkowych i na rachunek podmiotu, ale obejmuje
tak¿e czynnoœci faktyczne i prawne zwi¹zane np. z uzyskiwaniem czynników produkcji –
o ile czynnoœci te lub dzia³ania nie s¹ zabronione przez prawo”. Równie¿ inne ustawy podaj¹
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definicje dzia³alnoœci gospodarczej, a w szczególnoœci ustawa o podatku dochodowym od
osób fizycznych3 (PIT) od osób prawnych4 (CIT) czy wreszcie ustawa o podatku od
towarów i us³ug5 (VAT). Chyba najbardziej szerok¹ definicj¹ jest ta zawarta w³aœnie
w ustawie VAT, gdzie dzia³alnoœæ gospodarcza jest rozumiana jako obejmuj¹ca wszelk¹
dzia³alnoœæ producentów, handlowców lub us³ugodawców, w tym podmiotów pozyskuj¹-
cych zasoby naturalne oraz rolników, a tak¿e dzia³alnoœæ osób wykonuj¹cych wolne zawody,
równie¿ wówczas, gdy czynnoœæ zosta³a wykonana jednorazowo w okolicznoœciach wska-
zuj¹cych na zamiar wykonywania czynnoœci w sposób czêstotliwy. Dzia³alnoœæ gospodarcza
obejmuje równie¿ czynnoœci polegaj¹ce na wykorzystywaniu towarów lub wartoœci nie-
materialnych i prawnych w sposób ci¹g³y dla celów zarobkowych.

Pojêcie przedsiêbiorcy stanowi kluczowy termin ³¹cz¹cy siê z prowadzeniem dzia³al-
noœci gospodarczej, choæ w prawie europejskim wprost nie wystêpuje takie pojêcie. Przed-
siêbiorca to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie bêd¹ca osob¹
prawn¹, której odrêbna ustawa przyznaje zdolnoœæ prawn¹ (np. handlowe spó³ki osobowe:
spó³ka jawna, spó³ka partnerska, spó³ka komandytowa, spó³ka komandytowo-akcyjna),
wykonuj¹ca we w³asnym imieniu dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Za przedsiêbiorców uznaje siê
równie¿ wspólników spó³ki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich dzia³alnoœci
gospodarczej6.

Równoczeœnie definicje przedsiêbiorcy zawiera zarówno Kodeks Cywilny7 jak i prawo
upad³oœciowe i naprawcze8 – „przedsiêbiorc¹ jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna nie bêd¹ca osob¹ prawn¹, której ustawa przyznaje zdolnoœæ prawn¹, pro-
wadz¹ca we w³asnym imieniu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub zawodow¹”.

W sensie historycznym pojêcie przedsiêbiorcy do literatury ekonomicznej wprowadzi³
w XVIII wieku Richard Cantillon. Uwa¿a³ on, ¿e przedsiêbiorca to osoba, która dzia³aj¹c
w handlu nastawiona jest na wykorzystywanie okazji do osi¹gniêcia zysku z ró¿nic w cenach
towarów, co obarczone jest ryzykiem ekonomicznym. Z kolei Adam Smith uwa¿a³, ¿e
przedsiêbiorcê charakteryzuje przede wszystkim umiejêtnoœæ oszczêdzania i mobilizowania
kapita³u, a w swym dzia³aniu d¹¿y do osi¹gania zysku, tym samym przyczynia siê do
rozwoju gospodarki9. Wspó³czeœnie wed³ug P. Druckera przedsiêbiorca wprowadza inno-
wacjê, która nadaje zasobom nowe mo¿liwoœci tworzenia bogactwa10. Z kolei J. Schumpeter
g³osi³, ¿e przedsiêbiorca dynamizuje gospodarkê przez ci¹g³e wprowadzanie innowacji,
które s¹ si³¹ napêdow¹ poruszaj¹c¹ mechanizm gospodarczy11.
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Prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej ³¹czy siê nieodzownie z nak³adaniem i p³aceniem
podatków. Podatek jako klasyczna danina publiczna nale¿y do najstarszych kategorii finan-
sowych i ekonomicznych12. Jego powstanie jest zwi¹zane z kszta³towaniem siê struktur
pañstwowych czy te¿ wystêpowaniem innych zorganizowanych spo³ecznoœci. Ze wzglêdu
na swój charakter – naruszaj¹cy wolnoœæ i wkraczaj¹cy w sferê w³asnoœci i prywatnoœci –
podatek stanowi³ zawsze przedmiot sprzeciwu, który przejawia³ siê w ró¿nych formach.
Do tej pory nie uda³o siê stworzyæ jednolitej definicji podatku. Organizacja Wspó³pracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zawê¿a to pojêcie do przymusowego i nieodp³atnego
œwiadczenia na rzecz rz¹du centralnego13. Definicja ta nie oddaje w pe³ni charakteru
podatku. W literaturze przedmiotu mo¿emy spotkaæ siê z szerszym pojêciem podatku, który
definiowany jest jako œwiadczenie pieniê¿ne o charakterze przymusowym, bezzwrotnym,
nieodp³atnym i ogólnym, pobierane przez pañstwo lub inne jednostki publicznoprawne na
podstawie przepisów prawa, okreœlaj¹cych warunki, wysokoœæ i terminy p³atnoœci tych
œwiadczeñ14.W polskim ustawodawstwie podatek jest definiowany jako: „publicznoprawne,
nieodp³atne, przymusowe oraz bezzwrotne œwiadczenie pieniê¿ne na rzecz Skarbu Pañstwa,
województwa, powiatu lub gminy, wynikaj¹ce z ustawy podatkowej”15. Powy¿sza definicja
wskazuje na podstawowe cechy podatku.

Wœród wielu rodzajów obci¹¿eñ podatkowych wystêpuj¹cych w polskim prawie podat-
kowym – m.in. podatek od wartoœci dodanej, podatek od czynnoœci prawnych, podatek
od maj¹tku – wystêpuje chyba najbardziej powszechny podatek dochodowy. Podstaw¹ do
obliczenia tego podatku jest dochód, czyli ró¿nica miêdzy przychodami podatkowymi
a kosztami uzyskania przychodów. Przedsiêbiorstwo co do zasady, zobligowane jest do
p³acenia podatku dochodowego, przy czym istnieje mo¿liwoœæ wyboru formy opodatko-
wania. Kryteriów wyboru jest kilka, nie ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e najwa¿niejszym jest
wysokoœæ obci¹¿enia podatkowego jakie nale¿y uiœciæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci
oraz obowi¹zki ksiêgowo-fiskalne.

Wspomniany wy¿ej wybór formy opodatkowania dotyczy tylko osób fizycznych prowa-
dz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz czêœciowo spó³ek osobowych, w których podatnikami
s¹ w³aœciciele b¹dŸ wspólnicy objêci podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na-
tomiast spó³ki kapita³owe s¹ opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych, a co
za tym idzie zobligowane do prowadzenia ewidencji w postaci ksi¹g rachunkowych. Podzia³
form opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce przedstawia rysunek 1.

Zarz¹dzaj¹cy przedsiêbiorstwem, dziêki znajomoœci relacji pomiêdzy zdarzeniami gos-
podarczymi a podatkowo-prawnymi unormowaniami zawartymi w poszczególnych usta-
wach podatkowych, maj¹ mo¿liwoœæ wp³ywania na wysokoœæ ciê¿arów podatkowych. Takie
kszta³towanie obci¹¿eñ podatkowych, zale¿nie od zastosowanych œrodków, mo¿na okreœliæ
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jako unikanie podatku lub uchylanie siê od podatku16. Uchylanie siê od podatku to
podejmowanie dzia³añ niezgodnych z prawem. Zazwyczaj prowadzi ono do czêœciowej lub
ca³kowitej eliminacji ciê¿arów podatkowych, np. poprzez nieujawnienie wszystkich Ÿróde³
przychodów, niezg³oszenie obowi¹zku podatkowego lub te¿ fa³szowanie dokumentów.
Wystêpowanie tego typu zachowañ jest odzwierciedleniem przekonania podatników o p³a-
ceniu przez nich zbyt wysokich podatków. Przeœwiadczenie jest na ogó³ niezale¿ne od oceny
sprawiedliwoœci i poziomu obci¹¿eñ w ca³ym systemie17. Unikanie podatku odbywa siê za
pomoc¹ metod zgodnych z prawem, g³ównie przy zastosowaniu luk i nieœcis³oœci w nim
zawartych, a okreœlane jest te¿ jako optymalizacja ciê¿arów podatkowych przedsiêbiorców.
W kontekœcie unikania podatku mo¿na rozwa¿yæ miêdzy innymi punkty zerowe (graniczne)
w podatku dochodowym.

2. Analiza punktów zerowych (granicznych) w podatku dochodowym

Osoby rozpoczynaj¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ stoj¹ przed dylematem, jak¹ formê
opodatkowania wybraæ, aby ten obowi¹zek by³ jak najmniej uci¹¿liwy i jak najmniej
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Rysunek 1. Formy opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce

�ród³o: opracowanie w³asne
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kosztowny. Osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ maj¹ do wyboru nastê-
puj¹ce formy opodatkowania:

— opodatkowanie na zasadach ogólnych, gdzie podstaw¹ opodatkowania jest dochód,
co z kolei wymusza prowadzenie ewidencji na potrzeby jego wyliczenia w postaci
ksiêgi przychodów i rozchodów lub ksi¹g rachunkowych;

— opodatkowanie na zasadach zrycza³towanych w postaci rycza³tu od przychodów
ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

Wybór sposobu rozliczania siê z podatku dochodowego jest najczêœciej determinowany
chêci¹ zminimalizowania obci¹¿enia podatkowego. Przedsiêbiorcy nie s¹ sk³onni do dzie-
lenia siê z fiskusem swoimi dochodami i dlatego poszukuj¹ takich rozwi¹zañ, które pozwol¹
p³aciæ jak najni¿sze podatki lub zupe³nie ich unikaæ18. Poza kwestiami minimalizacji ob-
ci¹¿eñ podatkowych w sensie kwot istotnymi s¹ równie¿: zakres obowi¹zków ksiêgowo-
-fiskalnych oraz ryzyko podatkowe. Ryzyko podatkowe mo¿e wynikaæ z zani¿ania kwot
nale¿nych organowi podatkowemu lub zaniechania w sferze decyzji i regulacji, a tym samym
wi¹¿e siê z groŸb¹ kary lub utraconymi mo¿liwoœciami podatkowymi19. W konsekwencji
ryzyko podatkowe mo¿e mieæ skutki finansowe (np. wydatki z tytu³u dop³at podatku i kar)
lub niefinansowe (utrata uprawnieñ, zagro¿enie kontynuacji dzia³alnoœci, utrata zdolnoœci
kredytowej itp.).

Zasadnicza kwestia minimalizacji obci¹¿eñ podatkowych mo¿e byæ rozpatrywana w kon-
tekœcie poszukiwania warunków, które zapewni¹ wartoœæ podatku dochodowego równ¹
zero. Co do zasady podatek dochodowy od osób fizycznych jest równy zero z³otych wtedy,
gdy podatnik nie wyka¿e dochodu lub wykazany dochód bêdzie stosunkowo niski, czyli
zak³ada siê wyst¹pienie jednej z poni¿szych sytuacji:

1) podatkowe przychody nie przewy¿szaj¹ podatkowych kosztów,
2) ujawniony dochód nie przekracza kwoty odliczeñ od dochodu,
3) obliczony podatek nie jest wy¿szy ni¿ odliczenia od podatku.
Mo¿na wyró¿niæ dwa etapy wyboru formy opodatkowania, gwarantuj¹cej najni¿sz¹

w danym roku kwotê do zap³aty:
1) ustalenie formy opodatkowania, przy której podatek nale¿ny wynosi zero z³otych

(punkt zerowy),
2) jeœli ca³kowite unikniêcie podatku nie jest mo¿liwe ustala siê, dla której formy

opodatkowania podatek bêdzie najni¿szy.
W niniejszym opracowaniu analizie zosta³a poddana ta pierwsza sytuacja, tzn. analiza

tzw. „punktów zerowych (granicznych)” w podatku dochodowym, czyli taka wartoœæ para-
metrów (w szczególnoœci dochodu), która spowoduje, ¿e wartoœæ podatku dochodowego
bêdzie zero.
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3. Podatek zerowy – uproszczone formy opodatkowania

Uproszczone formy p³acenia podatku dochodowego, tj. rycza³t od przychodów ewiden-
cjonowanych oraz karta podatkowa, dziêki nieskomplikowanej ewidencji i prostym rozli-
czeniom w znacznym stopniu ograniczaj¹ ryzyko podatkowe. Z tego powodu s¹ chêtnie
wybierane przez podatników, dla których bardzo wa¿na jest pewnoœæ podatku (brak koniecz-
noœci prowadzenia rozbudowanych ewidencji oraz sk³adania miesiêcznych deklaracji po-
datkowych). Istotn¹ zalet¹ opodatkowania w formie rycza³tu czy karty podatkowej jest
towarzysz¹ca im niska efektywna stopa podatku. Wystêpuje tutaj zjawisko malej¹cej krañ-
cowej stopy opodatkowania, które oznacza, ¿e wraz ze wzrostem zysku podatek stanowi
coraz mniejsz¹ jego czêœæ.

Poni¿ej zostan¹ zaprezentowane podstawowe informacje dotycz¹ce karty podatkowej
oraz rycza³tu ewidencjonowanego istotne w kontekœcie niniejszego opracowania oraz zo-
stanie ustalone pojêcie punktu zerowego (granicznego) dla tych form opodatkowania.

1. Karta Podatkowa

Podatek dochodowy p³acony w postaci karty podatkowej jest w sta³ej miesiêcznej kwocie
i jego ustalenie le¿y w gestii naczelnika urzêdu skarbowego oddzielnie za ka¿dy rok po-
datkowy20. W sytuacji, gdy we wniosku o zastosowanie karty jednostka gospodarcza
umieœci dane, wed³ug których kwota ustalonego podatku jest ni¿sza od nale¿nej lub poda
niezgodne ze stanem rzeczywistym informacje skutkuj¹ce nieuzasadnionym opodatkowa-
niem w tej formie, podatnik traci prawo do stosowania karty podatkowej i ma obowi¹zek
p³aciæ podatek na zasadach ogólnych za ca³y rok podatkowy. Co do zasady stawki karty podat-
kowej okreœla siê kwotowo i corocznie podwy¿sza w zakresie wynikaj¹cym z poziomu
wzrostu cen konsumpcyjnych towarów i us³ug21. Wysokoœæ stawek uwarunkowana jest m.in.:

— wielkoœci¹ zatrudnienia,
— rodzajem i zakresem prowadzonej dzia³alnoœci,
— liczb¹ mieszkañców w miejscu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.
Równoczeœnie na mocy decyzji urzêdu skarbowego stawki karty podatkowej mog¹

zostaæ obni¿one w stosunku do22:
1) przedsiêbiorców zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne – o 10% na ka¿d¹ osobê,
2) podatników po szedziesi¹tym roku ¿ycia, lub w stosunku do których orzeczono co

najmniej lekki stopieñ niepe³nosprawnoœci, pod warunkiem nie zatrudniania przez
nich pracowników – o 20%,

3) przedsiêbiorców zatrudnionych jednoczeœnie na podstawie umowy o pracê w pe³nym
wymiarze godzin i nie zatrudniaj¹cych pracowników – o 80%,

4) osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ w rozmiarze nieadekwatnym do wysokoœci stawek,
na ich wniosek – nie wiêcej ni¿ o 50%.
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System stawek jest oparty na ponad 100 typach dzia³alnoœci usystematyzowanych
w rodzaje. Stawki karty podatkowej okreœlane s¹ przez corocznie wydawane obwieszczenie
Ministra Finansów. Stawki na 2009 rok ustalone zosta³y w Obwieszczeniu Ministra Finan-
sów z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie stawek karty podatkowej23.

Równoczeœnie podatnik ma prawo zrezygnowaæ z opodatkowania w formie karty po-
datkowej w terminie14 dni od daty otrzymania koñcowej decyzji okreœlaj¹cej wysokoœæ
rycza³tu lub w ci¹gu 14 dni od dnia dostarczenia decyzji o zmianie wysokoœci podatku
w formie karty podatkowej. Rezygnacja z opodatkowania kart¹ podatkow¹ mo¿e nast¹piæ do
koñca roku podatkowego, a skutkuje od roku nastêpnego.

Kartê podatkow¹ rozlicza siê co miesi¹c, a podatek nale¿y wp³acaæ do 7 dnia ka¿dego
miesi¹ca za poprzedni miesi¹c. Mo¿na zaproponowaæ prost¹ formu³ê na obliczenie podatku
nale¿nego w przypadku karty podatkowej tj.:

KP = SKP – Uz – Ulgasz

gdzie:
KP — podatek nale¿ny,
SKP — stawka karty podatkowej,
Uz — zap³acone sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia,
Ulgasz — ulga za wyszkolenie uczniów.

Pierwotna kwota podatku dochodowego w powy¿szej relacji jest obni¿ana o kwotê
sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³aconej w roku podatkowym, jednak co najwy¿ej
do wysokoœci 7,75% podstawy wymiaru tej sk³adki (natomiast p³atnoœæ ubezpieczenia
zdrowotnego w roku 2009 ustalano wed³ug stawki 9%). Ponadto kwota podatku mo¿e zostaæ
obni¿ona o ulgi za wyszkolenie uczniów. Przyk³ad pozwalaj¹cy na ustalenie stosownej
stawki karty podatkowej przedstawiono poni¿ej.

Przyk³ad 1.
Podatnik prowadzi salon kosmetyczny w miejscowoœci o liczbie mieszkañców 9 tys.

W 2009 roku zatrudnia 1 pracownika na podstawie umowy o pracê. Podatnik op³aca

ubezpieczenie zdrowotne. Korzystaj¹c z przedstawionej poprzednio formu³y na obliczenie

podatku nale¿nego tj. KP = SKP – Uz – Ulgasz. i na podstawie czêœci I tabeli miesiêcznych

stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, mo¿na wyznaczyæ stawkê karty

podatkowej dla us³ug kosmetycznych œwiadczonych – w mieœcie o liczbie mieszkañców

w granicach od 5 000 do 50 000 i przy zatrudnianiu 1 osoby – stawka ta wyniesie 313 z³, tj.

SKP = 313 z³. W roku podatkowym 2009 wysokoœæ sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne

wynosi 9% podstawy ustalanej przez ZUS, ale od podatku mo¿na odliczyæ tylko 7,75% pod-

stawy wymiaru sk³adki. Uwzglêdniaj¹c dane za 2009 rok mo¿na wyliczyæ Uz = 2491,57 z³ ×

× 7,75% = 193,10 z³. W konsekwencji podatek nale¿ny bêdzie wynosi³: KP = 313 z³ –
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– 193,10 z³ =119,9 z³ (po zaokr¹gleniu do pe³nych z³otych 120 z³). Ostatecznie podatnik

bêdzie zobowi¹zany zap³aciæ 120 z³ podatku dochodowego.

W przypadku karty podatkowej ustalenie punktu zerowego (granicznego) jest proste.
Korzystaj¹c z przedstawionego uprzednio ogólnego wzoru na obliczenie wysokoœci podatku
dochodowego przy karcie podatkowej mo¿na wyznaczyæ warunek, przy którym podatek
nale¿ny KP wynosi zero z³, tj.:

SKP � Uz + Ulgasz

Powy¿sza relacja pozwala stwierdziæ, ¿e podatek dochodowy bêdzie wynosi³ zero z³o-
tych, jeœli stawka karty podatkowej nie bêdzie wy¿sza ni¿ odliczana sk³adka na ubezpie-
czenie zdrowotne i ulgi za wyszkolenie uczniów. Warto podkreœliæ, ¿e z praktycznego
punktu widzenia podatnicy zwykle op³acaj¹ sk³adkê na ubezpieczenie zdrowotne, natomiast
rzadziej korzystaj¹ z ulg na wyszkolenie uczniów.

2. Rycza³t ewidencjonowany

Podatek dochodowy p³acony w postaci rycza³tu ewidencjonowanego jest ustalany od
wartoœci przychodu podatkowego wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki (3%; 5,5%; 8,5%; 17%;
20%) dla danego typy dzia³alnoœci. W celu ustalenia wartoœci uzyskanego przychodu
uwzglêdnia siê przychody osi¹gane z prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej na w³asny
rachunek oraz w formie spó³ek24, w konsekwencji kwota podatku nale¿nego fiskusowi
nie zale¿y od dochodu, jak w przypadku zasad ogólnych, ale od wielkoœci przychodu.
Niekorzystnym aspektem tej formy opodatkowania jest to, ¿e podatek p³acony jest bez
wzglêdu na to czy dzia³alnoœæ przynosi zyski czy te¿ straty. Wysokoœæ stawek rycza³tu
uwarunkowana jest rodzajem dzia³alnoœci. Jeœli podatnik rozpoczyna dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ w trakcie roku podatkowego, jest zobowi¹zany z³o¿yæ oœwiadczenie przed dniem
rozpoczêcia dzia³alnoœci, nie póŸniej jednak ni¿ w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
Nie ma koniecznoœci sk³adania corocznie zawiadomienia o wyborze opodatkowania przy-
chodów z dzia³alnoœci gospodarczej w formie zrycza³towanej. Przyjmuje siê, ¿e podatnik,
który do dnia 20 stycznia roku podatkowego nie zg³osi³ likwidacji dzia³alnoœci gospodarczej
lub nie dokona³ wyboru innej formy opodatkowania, nadal op³aca podatek dochodowy
w formie rycza³tu25.

Opodatkowanie na zasadach rycza³tu mog¹ wybraæ osoby fizyczne prowadz¹ce indy-
widualn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, podatnicy prowadz¹cy dzia³alnoœæ w formie spó³ek
cywilnych osób fizycznych, spó³ek jawnych osób fizycznych, spó³ek partnerskich osób
fizycznych. Rycza³t mog¹ wybraæ podatnicy, którzy prowadz¹ pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ lub rozpoczynaj¹ wykonywanie dzia³alnoœci w roku podatkowym i nie ko-
rzystaj¹ z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Zasadniczy warunek korzystania z rycza³tu stanowi limit kwotowy dotycz¹cy przycho-
dów. Ta forma opodatkowania jest dostêpna dla podatników, którzy w roku poprzedzaj¹-
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cym rok podatkowy uzyskali przychody w wysokoœci nie przekraczaj¹cej równowartoœci
150 000 euro. Kwoty wyra¿one w euro przeliczane s¹ na walutê polsk¹ wed³ug œredniego
kursu euro og³aszanego przez Narodowy Bank Polski, obowi¹zuj¹cego w dniu 1 paŸ-
dziernika roku poprzedzaj¹cego rok podatkowy26. Aby ustaliæ wysokoœæ limitu upraw-
niaj¹cego podatników do opodatkowania rycza³tem w 2009 r. przyjmuje siê kurs euro
og³oszony 1 paŸdziernika 2008 r., który zgodnie z tabel¹ NBP nr 192/A/NBP/2008 wynosi³
3,3775 z³, co daje na 2009 rok kwotê 506 625 z³.

Podmioty opodatkowane w formie rycza³tu maj¹ obowi¹zek obliczaæ co miesi¹c kwotê
podatku od uzyskanych przychodów i wp³acaæ j¹ na rachunek w³aœciwego urzêdu skar-
bowego do 20-ego dnia miesi¹ca za poprzedni miesi¹c, a za grudzieñ w terminie z³o¿enia
zeznania rocznego. Mo¿na zaproponowaæ formu³ê na obliczanie kwoty podatku docho-
dowego w postaci rycza³tu nale¿nego, tj.:

R = (P – Usp – S – OdlP) · re – Uz – Odlpod

gdzie:
R — rycza³t nale¿ny,
P — przychody podatkowe,
Usp — sk³adki zap³acone na ubezpieczenia spo³eczne,
S — straty z lat ubieg³ych,
OdlP — inne od liczenia od przychodu,
re — stawka rycza³tu,
Uz — sk³adki zap³acone na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia,
Odlpod— inne odliczenia od podatku.

Poni¿ej przedstawiono praktyczny przyk³ad zastosowania powy¿szej formu³y.
Przyk³ad 2.
Podatnik prowadzi firmê budowlan¹. W miesi¹cu osi¹gn¹³ przychody w kwocie 9000 z³

netto. Dla ca³ej sumy przychodów stosuje siê stawkê rycza³tu 5,5%. W 2009 roku miesiêczna

kwota sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne by³a równa 568 z³, a podatnik op³aca ubez-

pieczenie zdrowotne. W konsekwencji: P = 9 000 z³, Usp = 568 z³, re= 5,5%, Uz = 193 z³,

co daje kwotê do zap³aty:

R = (9 000 z³ – 568 z³) · 5,5% – 193 z³ = 271 z³ (przy zaokr¹gleniu do pe³nych z³otych)

Ostatecznie podatnik powinien zap³aciæ 271 z³ podatku dochodowego za dany miesi¹c

w 2009 roku.

Rozwa¿aj¹c problem podatku zerowego dla rycza³tu ewidencjonowanego mo¿na stwier-
dziæ, i¿ mo¿e on wyst¹piæ pod warunkiem, ¿e:

1) podatnik osi¹gnie przychód nie wy¿szy ni¿ wartoœæ odliczeñ od przychodu,
2) ustalony podatek nie przekroczy wartoœci odliczeñ od podatku.
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Korzystaj¹c z poprzednio przedstawionego wzoru na obliczanie zrycza³towanego po-
datku dochodowego od osób fizycznych, mo¿na wyliczyæ punkt zerowy (przychód gra-
niczny), który zapewni podatek dochodowy równy zero z³otych, tj.:

(PRE – Usp – S – OdlP) · re – Uz – Odlpod = 0

co po prostych przekszta³ceniach daje

PRE = Usp + S + OdlP +
Uz Odl

r

pod

e

�

lub

PRE =
Uz Odl Usp S Odl r

r

pod P e

e

� � � � �( )

W konsekwencji podatek dochodowy p³acony w formie rycza³tu ewidencjonowanego
wyniesie zero z³, pod warunkiem, ¿e podatnik osi¹gnie przychód nie wy¿szy ni¿ obliczona
wartoœæ PRE. Wartoœæ przychodu granicznego jest uzale¿niona od wysokoœci odliczeñ od
przychodu (np. ubezpieczenia spo³ecznego) oraz odliczeñ od podatku (np. ubezpieczenia
zdrowotnego). Wartoœci przychodu granicznego mo¿na ustaliæ dla ró¿nych stawek rycza³tu
z uwzglêdnieniem konkretnego zakresu odliczeñ. Przyjmuj¹c, ¿e osoby fizyczne prowa-
dz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ odliczaj¹ wy³¹cznie obowi¹zkowe sk³adki na ubezpieczenie
spo³eczne i zdrowotne, mo¿na wyliczyæ kwoty przychodu granicznego dla dwu wybranych
wariantów relacji ubezpieczenia spo³ecznego i zdrowotnego, co przedstawia tabela 1.

Przyk³adowo, z przedstawionych danych wynika, ¿e jeœli podatnik rozliczaj¹cy siê ry-
cza³tem od przychodów ewidencjonowanych, prowadz¹cy dzia³alnoœæ opodatkowan¹ staw-
k¹ rycza³tu 8,5% oraz op³acaj¹cy sk³adki zdrowotne w wysokoœci 193 z³ oraz ubezpieczenie
spo³eczne 567 z³, w roku podatkowym osi¹gnie przychód nie wy¿szy ni¿ 34 051 z³, to
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Tabela 1. Wartoœci punktu zerowego (przychodu granicznego) przy rycza³cie
ewidencjonowanym (dane w z³/rok)

Zakres sk³adek
ubezpieczeniowych

Stawka rycza³tu ewidencjonowanego

3% 5,5% 8,5% 17% 20%

ubezp. zdrowotne 193 z³/miesi¹c

ubezp. spo³eczne 567 z³/miesi¹c
84 004 48 913 34 051 20 428 18 384

ubezp. zdrowotne 193 z³/miesi¹c

ubezp. spo³eczne 383 z³/miesi¹c
81 796 46 705 31 843 18 220 16 176

ubezp. zdrowotne 193 z³/miesi¹c

ubezp. spo³eczne 0 z³/miesi¹c
77 200 42 109 27 247 13 624 11 580

�ród³o: opracowanie w³asne



podatek do zap³aty bêdzie równy zero z³otych. Uogólniaj¹c w sensie praktycznym mo¿na
stwierdziæ, i¿ graniczne kwoty przychodu s¹ stosunkowo niskie, zw³aszcza w przypadku
podatników op³acaj¹cych niepe³ne sk³adki ubezpieczeniowe.

3. Zasady ogólne

Zasady ogólne dotycz¹ zarówno podatników prowadz¹cych ewidencje zgodnie z ustaw¹
o rachunkowoœci27 jaki i na podstawie podatkowej ksiêgi przychodów i rozchodów28. Dla
podatników sporz¹dzaj¹cych sprawozdanie finansowe zgodnie z zasadami rachunkowoœci,
dochodem z dzia³alnoœci gospodarczej jest dochód zadeklarowany w oparciu o prawid³owo
prowadzone ksiêgi po odliczeniu dochodów wolnych od podatku i dodaniu wydatków
nie stanowi¹cych kosztów uzyskania przychodów, zaliczonych wczeœniej w ciê¿ar kosztów
uzyskania przychodów29. Podatnicy, którzy osi¹gaj¹ dochody z dzia³alnoœci gospodarczej
i prowadz¹ ksiêgi przychodów i rozchodów, dochód obliczaj¹ jako ró¿nicê miêdzy przy-
chodem a kosztami uzyskania powiêkszon¹ – o ró¿nicê miêdzy wartoœci¹ remanentu koñco-
wego i pocz¹tkowego wyrobów gotowych, pó³wyrobów, towarów handlowych, materia³ów
(surowców) podstawowych i pomocniczych, braków i odpadków – w przypadku, gdy war-
toœæ remanentu koñcowego jest wy¿sza ni¿ wartoœæ remanentu pocz¹tkowego lub pomniej-
szon¹ o ró¿nicê pomiêdzy wartoœci¹ remanentu pocz¹tkowego i koñcowego, je¿eli wartoœæ
remanentu pocz¹tkowego jest wy¿sza30.

3.1. P o d s t a w a o b l i c z e n i a i w y s o k o œ æ p o d a t k u

Podstaw¹ obliczenia podatku jest dochód ustalony zgodnie z przepisami ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych po odjêciu nastêpuj¹cych kwot:

1) sk³adki okreœlone w ustawie o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych31,
2) maj¹ce miejsce w roku podatkowym zwroty œwiadczeñ pobranych nienale¿nie, które

przedtem zwiêkszy³y dochód podlegaj¹cy opodatkowaniu, w kwotach zawieraj¹cych
pobrany podatek dochodowy, je¿eli zwroty te nie zosta³y potr¹cone przez p³atnika,

3) wydatki poniesione przez podatnika w zwi¹zku z u¿ytkowaniem sieci Internet w miejs-
cu zamieszkania podatnika w kwocie nie wy¿szej w roku podatkowym ni¿ 760 z³,

4) wydatki na cele rehabilitacyjne, a tak¿e wydatki zwi¹zane z u³atwieniem wyko-
nywania czynnoœci ¿yciowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika
bêd¹cego osob¹ niepe³nosprawn¹ lub podatnika, który ma na utrzymaniu osoby
niepe³nosprawne,

5) darowizny, w wysokoœci nie wiêkszej ni¿ kwota stanowi¹ca 6% dochodu, przekazane
na cele:
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a) okreœlone w ustawie o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego,
b) kultu religijnego,
c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z ustaw¹

o publicznej s³u¿bie krwi, w wysokoœci ekwiwalentu pieniê¿nego za pobran¹
krew okreœlonego przepisami tej ustawy32.

3.2. S k a l a p o d a t k o w a i s t a w k i p o d a t k o w e

W podatku dochodowym obci¹¿aj¹cym osoby fizyczne skala podatkowa stanowi podsta-
wowy element okreœlaj¹cy wysokoœæ zobowi¹zañ podatkowych. Skala ta ma zasadniczo
charakter progresywny z uwzglêdnieniem dochodów nie podlegaj¹cych ³¹cznemu opodatko-
waniu. Ju¿ od 2004 roku wprowadzono mo¿liwoœæ wyboru skali proporcjonalnej (stawka
19%) przez osoby fizyczne, które prowadz¹ pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, pod
warunkiem spe³nienia wymagañ okreœlonych w ustawie. Natomiast w 2009 roku obni¿ono
stawki do poziomu 18% i 32%, a progresjê ograniczono do dwóch przedzia³ów (poprzednio
trzy – patrz tabela 2).

Przy obliczaniu wysokoœci podatku dochodowego od osób fizycznych do zap³aty, sto-
sowana jest kwota wolna od podatku, która jest ustalana poœrednio – w 2009 roku wynosi³a
ona 3091 z³. Stawki podatku dochodowego z lat 1992–2009 obowi¹zuj¹ce w Polsce
przedstawia tabela 2.

Poni¿ej przedstawiono ustalanie podatku dla formu³y liniowej i progresywnej, co bêdzie
istotne dla wyznaczenia punktów zerowych (granicznych). Dla podatku progresywnego
dochód oblicza siê wed³ug formu³y przedstawionej na schemacie 1.

Jak wynika ze schematu 1, podatnik rozliczaj¹cy siê wed³ug skali progresywnej, odlicza
ulgi podatkowe bezpoœrednio od dochodu. Natomiast podstawê obliczenia podatku stanowi
dochód osi¹gniêty w ci¹gu ca³ego roku, otrzymany po odjêciu od niego przys³uguj¹cych
ulg podatkowych. Dopiero po tych operacjach uzyskuje siê wartoœæ podatku nale¿nego,
czyli kwotê, jak¹ nale¿y uiœciæ organowi podatkowemu. Ulgi i odliczenia od dochodu
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Tabela 2. Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 1992–2009

Lata Stawki podatku [%]

1992–1993

1994–1996

1997

1998–2008

2009

20%, 30%, 40%

21%, 33%, 45%

20%, 32%, 44%

19%, 30%, 40%

18%, 32%

�ród³o: opracowanie w³asne

32 Art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej s³u¿bie krwi (Dz.U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r.
Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215).



przys³uguj¹ce podatnikowi zawiera ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
i na 2009 rok dozwolone s¹ korekty z tytu³u33:

— sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne (rentowe, emerytalne, wypadkowe, chorobowe),
— ulgi rehabilitacyjnej,
— nienale¿nie pobranych œwiadczeñ,
— ulgi internetowej,
— darowizn,
— straty z lat ubieg³ych.
Odejmuj¹c od dochodu przys³uguj¹ce podatnikowi odliczenia i ulgi otrzymuje siê pod-

stawê obliczenia podatku, do której stosuje siê dwa progi podatkowe tj.: 18% i 32%, przy
uwzglêdnieniu kwoty wolnej od podatku tj. 3091 z³. Ostatecznie przy podstawie opodat-
kowania mniejszej b¹dŸ równej 85 528 z³ podatek jest obliczany jako ró¿nica pomiêdzy 18%
z podstawy opodatkowania a kwot¹ 556,02 z³. Dla podstawy wy¿szej ni¿ 85 528 z³, podatek
zostanie obliczony jako suma kwoty 14839,02 z³ i 32% nadwy¿ki ponad 85 528 z³. Podatek
obliczony zgodnie ze skal¹ podatkow¹ jest nastêpnie pomniejszany o mo¿liwe odliczenia
i ulgi od podatku. Na rok 2009 przewidziano prawo do korekt z tytu³u:

— zap³aconych sk³adek ubezpieczenia zdrowotnego,
— odpisów na rzecz organizacji po¿ytku publicznego.
Korzystaj¹c z zarysowanej procedury ustalania podatku dochodowego na zasadach

ogólnych mo¿na zaproponowaæ formu³ê na obliczanie podatku progresywnego:

PDOFP = Gi + (B – Zi) · si – Uz – OdlP

B = D – Usp – S – OdlD
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Schemat 1. Formu³a ustalania podatku progresywnego

Przychody podatkowe

– Koszty podatkowe

= Dochód/strata podatkowa

– Zwolnienia i odliczenia

+ Doliczenia

= Dochód do opodatkowania/strata podatkowa

Podstawa opodatkowania × stawka podatkowa

= Podatek

– Odliczenia od podatku

= Nale¿ny podatek

�ród³o: opracowanie w³asne

33 Art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, op.cit.



gdzie:
i — numer przedzia³u podatkowego,
Gi — graniczna wartoœæ podatku (najmniejsza) w poszczególnych przedzia³ach,
B — rzeczywista podstawa opodatkowania,
Zi — dolna granica podstawy opodatkowania w poszczególnych przedzia³ach,

przy której zmienia siê przedzia³ podatkowy,
si — stopa podatkowa w poszczególnych przedzia³ach,
Uz — sk³adki zap³acone na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia,
OdlP — inne odliczenia od podatku,
D — dochód (ró¿nica przychodów podatkowych i kosztów podatkowych),
Usp — sk³adki zap³acone na ubezpieczenia spo³eczne,
S — strata z lat ubieg³ych,
OdlD — inne odliczenia od dochodu.

Wykorzystuj¹c powy¿sz¹ formu³ê i dane liczbowe aktualne na 2009 rok mo¿na wyliczyæ
parametry niezbêdne do ustalenia podatku dochodowego wed³ug skali, co przedstawia
tabela 3.

Poni¿ej przedstawiono przyk³ad 3 ilustruj¹cy przedstawione poprzednio relacje.
Przyk³ad 3.
Podatnik prowadzi pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. W roku podatkowym 2009

uzyska³ przychody z tytu³u dzia³alnoœci w wysokoœci 170 000 z³. W tym samym okresie

poniós³ koszty na poziomie 105 000 z³. Podatnik regularnie op³aca³ sk³adki ubezpieczenia

spo³ecznego oraz zdrowotnego, które w wymiarze rocznym wynios³y odpowiednio spo-

³eczne – 8 000 z³, zdrowotne – 3 000 z³ (kwota do odliczenia). W 2009 roku podatnik z³o¿y³

darowiznê na rzecz instytucji koœcielnej w kwocie 4 500, a tak¿e poniós³ koszty u¿ytkowania

sieci Internetu zainstalowanej w swoim mieszkaniu 880 z³.

Na podstawie tych informacji mo¿na ustaliæ:

D = przychody podatkowe – koszty podatkowe

W 2009 roku podatnik uzyska³ dochody tylko z jednego Ÿród³a, wiêc dochód globalny
obliczamy jako ró¿nicê wykazanych przychodów i kosztów ich uzyskania.

D = 170 000 z³ – 105 000 z³ = 65 000 z³

Uzyskany dochód nale¿y pomniejszyæ o odpowiednie odliczenia i ulgi.
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Tabela 3. Skala podatku dochodowego za 2009 r.

Przedzia³ (i) B Gi Zi si

1 B � 85 528 –556,02 0 18%

2 B > 85 528 14 839,02 85 528 32%

�ród³o: opracowanie w³asne



Usp = 8 000 z³

Z uwagi na limit odliczenia wynikaj¹cy z ustawy podatnik mo¿e odliczyæ darowiznê

w wysokoœci nie wiêkszej ni¿ kwota stanowi¹ca 6% dochodu. Z kolei limit odliczenia przy

uldze internetowej wynosi 760 z³.

OdlD = 6% × 65 000 z³ + 760 z³ = 3 900 z³ + 760 z³ = 4 660 z³

Wysokoœæ podstawy opodatkowania jest równa zatem: 65 000 – 8 000 – 4660 = 51 580 z³.

Nastêpnie ustala siê wysokoœæ podatku na podstawie skali podatkowej. Ze wzglêdu na

kwotê opodatkowania ni¿sz¹ ni¿ 85 528 z³, podatnik znajdzie siê w pierwszym progu

podatkowym, a jego dochody zostan¹ opodatkowane stawk¹ 18%:

51 580 z³ × 18% = 9 284 z³

Dodatkowo wysokoœæ podatku obni¿a siê o kwotê zmniejszaj¹c¹ podatek, kwotê zap³a-

conych sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne odliczenia od przychodu.

Uz = 3 000 z³

PDOFP = 9 284 z³ – 556,02 z³ – 3 000 z³ � 5 728 z³

Ostatecznie podatek nale¿ny za 2009 rok wynosi 5 728 z³.

W przypadku podatku liniowego procedura jego ustalania za rok podatkowy jest podob-
na do sposobu ustalania podatku progresywnego i przedstawiono j¹ poni¿ej na schemacie 2.

Schemat 2. Formu³a ustalania podatku liniowego

Przychody podatkowe

– Koszty podatkowe

= Dochód/strata podatkowa

– Ubezpieczenie spo³eczne

– Strata z lat ubieg³ych

= Dochód do opodatkowania/strata podatkowa

Podstawa opodatkowania � 19%

= Podatek

– odliczenia od podatku

= Nale¿ny podatek

�ród³o: opracowanie w³asne

Pierwotnie ustalany jest dochód z pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej, bêd¹cy ró¿-
nic¹ przychodów i kosztów podatkowych, który pomniejsza siê o kwoty zap³aconych
sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne oraz o stratê z lat ubieg³ych. Warto pamiêtaæ, ¿e odpis
straty mo¿e byæ dokonywany tylko w ci¹gu 5 kolejnych lat, przy czym odpis roczny nie mo¿e
przekraczaæ 50% wartoœci straty, a ponadto odpis straty jest dopuszczalny pod warunkiem,
¿e jej poniesienie ma zwi¹zek z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹. Tak otrzyman¹ podstawê opo-
datkowania mno¿y siê przez stawkê 19%, w wyniku czego uzyskuje siê podatek. Dla
obliczenia podatku nale¿nego dokonuje siê korekty o wartoœæ odpisu na rzecz organizacji
po¿ytku publicznego oraz zap³aconych sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne, jednak w wy-
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sokoœci nie wiêkszej ni¿ 7,75% podstawy tej sk³adki. Mo¿na zaproponowaæ nastêpuj¹c¹
formu³ê na obliczanie podatku liniowego:

PDOFL = (D – Usp – S) – 19% – Uz – Odl1%

gdzie:
PDOFL — podatek liniowy,
D — dochód (ró¿nica przychodów podatkowych i kosztów podatkowych),
Usp — sk³adki zap³acone na ubezpieczenia spo³eczne,
S — straty z lat ubieg³ych,
Uz — sk³adki zap³acone na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia,
Odl1% — odpis 1% podatku na rzecz organizacji po¿ytku publicznego.

Poni¿ej przedstawiono praktyczny przyk³ad ilustruj¹cy ustalanie podatku liniowego.
Przyk³ad 4.
Korzystaj¹c z danych przyk³adu na podatek wed³ug skali i uwzglêdniaj¹c dodatkowe

za³o¿enie, i¿ podatnik nie œwiadczy³ us³ug na rzecz by³ego pracodawcy w roku podatkowym,

ani te¿ w roku go poprzedzaj¹cym, mo¿na wyliczyæ:

D = przychody podatkowe – koszty podatkowe

D = 170 000 z³ – 105 000 z³ = 65 000 z³

Dochód mo¿emy pomniejszyæ tylko o sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne.

Usp = 8 000 z³

Wysokoœæ podstawy opodatkowania jest równa zatem: 65 000 z³ – 8 000 z³ = 57 000 z³

PDOFL = 57 000 z³ � 19% – 3 000 z³ = 7 830 z³

Podatek nale¿ny za 2009 rok wynosi 7 830 z³.

W przedstawionych dwóch przyk³adach rozliczania podatku dochodowego (liniowy
i progresywny) wynika, ¿e dla rozwa¿anego podatnika bardziej op³acalne jest rozliczanie
skal¹ progresywn¹, g³ównie ze wzglêdu na mo¿liwoœæ skorzystania z odliczeñ.

Warto pamiêtaæ, i¿ podatek liniowy umo¿liwia unikniêcie lub ograniczenie efektu pro-
gresji ze wzglêdu na autonomiczny charakter. Podstawow¹ korzyœci¹ jest fakt, i¿ opodatko-
waniu podlegaj¹ jedynie przychody z dzia³alnoœci gospodarczej. Ma to du¿e znaczenie dla
podatników osi¹gaj¹cych dochody z innych tytu³ów opodatkowanych stawk¹ progresywn¹.
Jako g³ówn¹ wadê podatku liniowego mo¿na wymieniæ wy³¹czenie odliczeñ od dochodu i od
podatku dostêpnych w podatku progresywnym, a tak¿e brak mo¿liwoœci rozliczania siê
wspólnie z ma³¿onkiem lub dzieæmi.

Porównuj¹c fiskalne korzyœci podatkowe wed³ug skali progresywnej i liniowej nale¿y zaw-
sze rozwa¿yæ skale dochodu rocznie. Kszta³towanie siê podatku obliczanego przy stosowaniu
zasad ogólnych opodatkowania w zale¿noœci od wysokoœci dochodu, bez uwzglêdniania sk³a-
dek na ubezpieczenie spo³eczne oraz odliczeñ od przychodu i podatku, przedstawia tabela 4.

Dla stosunkowo nieznacznych dochodów, wraz ze wzrostem dochodu, podatek liniowy
staje siê coraz mniej op³acalny wzglêdem podatku wed³ug skali progresywnej. Zale¿noœæ ta
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odwraca siê dla wy¿szych dochodów, a zrównanie siê wartoœci p³aconych podatków nas-
têpuje dla dochodu z przedzia³u od 90 000 z³ do 100 000 z³, co stanowi istotê tzw. punktów
krytycznych – nie myliæ z zerowymi (granicznymi).

Odnosz¹c siê do wartoœciowania punktu zerowego (granicznego) mo¿na ustaliæ podatek
zerowy dla zasad ogólnych, pos³uguj¹c siê wprowadzonymi poprzednio relacjami dla po-
datku progresywnego oraz liniowego. I tak mo¿na wyznaczyæ wzór na dochód graniczny, tj.:

a) zerowy podatek progresywny (PDOFF = 0)

PDOFP = (D – Usp – S – OdlD) · si – Uz – OdlP + Gi = 0

DPR – Usp – S – OdlD =
Uz Odl G

s
P i

i

� �

co daje ostatecznie

DPR =
(Usp S Odl ) s Uz Odl G

s
D i P i

i

� � � � � �

b) zerowy podatek liniowy (PDOFL = 0)

PDOFL = (D – Usp – S) · 19% – Uzdr – Odl1% = 0

DL – Usp – S =
Uz

19%

czyli

DL =
Uz + (Usp + S)�19

19

%

%

Ostatecznie dla zasad ogólnych w sytuacji, gdy podatnik osi¹gnie dochód co najwy¿ej rów-
ny DPR lub DL, wysokoœæ podatku bêdzie równa zero z³otych. Najczêstszymi odliczeniami,
z których korzystaj¹ osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, s¹ sk³adki na obo-
wi¹zkowe ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne op³acane w jednym z trzech wariantów:
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Tabela 4. Porównanie wysokoœci podatku progresywnego i liniowego dla poszczególnych kwot
dochodu w 2009 r.

Dochód [z³] 15 000 50 000 90 000 100 000

Podatek wg skali (stawki 18%, 32%) [z³] 2 144 8 444 16 270 19 470

Podatek liniowy [z³] 2 850 9 500 17 100 19 000

Zysk/strata z wyboru stawki liniowej [z³] –706 –1 056 –830 470

�ród³o: opracowanie w³asne



— ubezpieczenie zdrowotne i spo³eczne,
— ubezpieczenie zdrowotne i spo³eczne obliczone od obni¿onej podstawy,
— tylko ubezpieczenie zdrowotne.
Na podstawie wybranych sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne za 2009 rok

mo¿na obliczyæ wartoœæ dochodu granicznego, przy za³o¿eniu, ¿e wspomniane sk³adki s¹
wy³¹cznymi odliczeniami stosowanymi przez podatnika. Wyniki analizy przedstawia ta-
bela 5. Jak wynika z danych tej tabeli, dla podatnika rozliczaj¹cego siê wed³ug skali
progresywnej, p³ac¹cego standardowe sk³adki ubezpieczenia zdrowotnego i spo³ecznego,
którego przychody nie przekrocz¹ 22 796 z³, podatek nale¿ny wynosi zero z³otych, a wiêc
osi¹gnie wartoœæ graniczn¹ dochodu. W analogicznej sytuacji dla podatku linowego kwota ta
jest ni¿sza i wynosi 19 029 z³.

Znaj¹c dochodowoœæ graniczn¹ (DGr) mo¿na ustaliæ ju¿ przychód graniczny (PGr),
wykorzystuj¹c wskaŸnik dochodowoœci rozumiany jako stosunek przychodów i kosztów
uzyskania przychodów. WskaŸnik dochodowoœci jest ustalany z relacji:

d = P/K

gdzie:
P — przychody podatkowe,
K — koszty uzyskania przychodów.

Ostatecznie przychód krytyczny dla zasad ogólnych mo¿e byæ ustalony zgodnie ze
wzorem:

P
D

1
1

d

D

d 1

d

Gr
Gr Gr

�

�

�

�

	




�

�

�

��

�

	




�

�

gdzie:
DGr — dochód graniczny
PGr — przychód graniczny.
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Tabela 5. Wartoœci dochodu granicznego w 2009 roku [z³/rok]

Wysokoœæ p³aconych sk³adek ubezpieczeniowych Podatek progresywny stawka 18% [z³] Podatek liniowy [z³]

ubezp. zdrowotne 193 z³/miesi¹c

ubezp. spo³eczne 567 z³/miesi¹c
22 796 19 029

ubezp. zdrowotne 193 z³/miesi¹c

ubezp. spo³eczne 383 z³/miesi¹c
20 552 16 785

ubezp. zdrowotne 190 z³/miesi¹c

ubezp. spo³eczne 0 z³/miesi¹c
15 956 12 189

�ród³o: opracowanie w³asne



Przyjmuj¹c wskaŸnik dochodowoœci prowadzonej dzia³alnoœci na poziomie 15% oraz
30%, jak równie¿ dochodowoœci granicznej z tabeli 5 mo¿na ustaliæ wartoœæ przychodu
granicznego (PGr), dla którego podatek nale¿ny bêdzie zero z³otych. Wyniki takiej analizy
przedstawia tabela 6 (wskaŸnik dochodowoœci 15%) i tabela 7 (wskaŸnik dochodowoœci 30%).

Tabela 6. Wartoœci przychodu granicznego w 2009 roku [z³/rok] (dochodowoœæ 15%)

Wysokoœæ p³aconych sk³adek ubezpieczeniowych Podatek progresywny stawka 18% [z³] Podatek liniowy

ubezp. zdrowotne 193 z³/miesi¹c

ubezp. spo³eczne 567 z³/miesi¹c
174 767 145 893

ubezp. zdrowotne 193 z³/miesi¹c

ubezp. spo³eczne 383 z³/miesi¹c
157 563 128 689

ubezp. zdrowotne 190 z³/miesi¹c

ubezp. spo³eczne 0 z³/miesi¹c
122 327 93 453

�ród³o: opracowanie w³asne.

Tabela 7. Wartoœci przychodu granicznego w 2009 roku [z³/rok] (dochodowoœæ 30%)

Wysokoœæ p³aconych sk³adek ubezpieczeniowych Podatek progresywny stawka 18% [z³] Podatek liniowy

ubezp. zdrowotne 193 z³/miesi¹c

ubezp. spo³eczne 567 z³/miesi¹c
149 438 124 749

ubezp. zdrowotne 193 z³/miesi¹c

ubezp. spo³eczne 383 z³/miesi¹c
134 728 110 038

ubezp. zdrowotne 190 z³/miesi¹c

ubezp. spo³eczne 0 z³/miesi¹c
104 598 79 909

�ród³o: opracowanie w³asne.

Dokonuj¹c wstêpnego porównania kwot przychodów granicznych (zerowych) dla zasad
ogólnych i dla rycza³tu ewidencjonowanego mo¿na stwierdziæ, i¿ co do zasady kwoty te
dla zasad ogólnych s¹ znacznie wy¿sze ni¿ dla rycza³tu ewidencjonowanego praktycznie
niezale¿nie od stawek i skal podatkowych – porównaj wyniki tabel 1, 6 oraz 7.

Zakoñczenie

Jak stwierdzi³ Benjamin Franklin w ¿yciu pewne s¹ tylko dwie rzeczy – œmieræ oraz
podatki i sytuacjê tê mo¿na odnieœæ równie¿ do podatku dochodowego. W powy¿szym
stwierdzeniu dla podatku dochodowego pewnoœæ oznacza istnienie takiej daniny, natomiast
ju¿ jej p³acenie nie jest przes¹dzone, gdy¿ jak wskazano w pracy w przypadku punktów ze-
rowych (granicznych) nie jest on pobierany. Znajomoœæ tego typu punktów i ich determinan-
tów powinna byæ w zakresie zainteresowania osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
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Jednoczeœnie wspomnianej pewnoœci podatków towarzyszy chêæ ich minimalizacji przez
podatników. Wydaje siê, ¿e najwa¿niejszym kryterium wyboru formy opodatkowania jest
minimalizacja obci¹¿enia podatkowego. Znajomoœæ punktów zerowych dla uproszczonych
form opodatkowania (karta podatkowa, rycza³t ewidencjonowany) oraz zasad ogólnych
mo¿e byæ pomocna dla wyboru w³aœciwej dla danego przedsiêbiorcy formy opodatkowania.
Generalizuj¹c, analiza punktów zerowych pozwala stwierdziæ, ¿e dla dzia³alnoœci powo-
duj¹cej wykazywanie strat zasady ogólne bêd¹ optymaln¹ form¹ opodatkowania dziêki
p³aceniu podatku od dochodu i mo¿liwoœci odliczenia strat. Z kolei dla dzia³alnoœci rentow-
nej rozs¹dnym bêdzie rozwa¿enie karty podatkowej (dla dzia³alnoœci o stosunkowo du¿ych
obrotach) lub rycza³tu ewidencjonowanego dla dzia³alnoœci charakteryzuj¹cej siê niedu¿ym
rozmiarem dzia³alnoœci.

Warto równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e wybór formy opodatkowania na podstawie kryterium
minimalizacji obci¹¿enia podatkowego jest równie¿ nara¿ony na ryzyko podjêcia nie-
w³aœciwej decyzji. Ryzyko to wynika przede wszystkim z trudnoœci w oszacowaniu nie tylko
przewidywanych odliczeñ, ale przede wszystkim przewidywanej dochodowoœci. Prowadz¹-
cy ju¿ dzia³alnoœæ podatnicy, rozpatruj¹cy zmianê formy opodatkowania mog¹ wykorzystaæ
dane dotycz¹ce kszta³towania siê wysokoœci dochodów w latach poprzednich. Dla rozpo-
czynaj¹cych dzia³alnoœæ decyzja o wyborze formy opodatkowania mo¿e okazaæ siê trudna
i ryzykowna, niemniej jednak stosowanie profesjonalnych metod do ich podejmowania mo¿e
ograniczyæ ryzyko „nietrafionych” decyzji.

Faktycznie wybór formy opodatkowania jest motywowany wieloma czynnikami. Nie
mo¿na wskazaæ jednego optymalnego modelu wyboru formy opodatkowania, który mia³by
zastosowanie do wszystkich przedsiêbiorstw. W ka¿dym przypadku jest to decyzja indy-
widualna, która powinna byæ poparta g³êbsz¹ analiz¹ sytuacji konkretnego podatnika, jednak
niew¹tpliwie dla przedsiêbiorstwa korzystna jest ta forma opodatkowania, której zasto-
sowanie wi¹¿e siê z zerowymi p³atnoœciami.
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Zofia Gródek*

Audyt technologiczny
w strategii konkurencyjnej
innowacyjnego przedsiêbiorstwa

Technology audit strategy competitive

in innovative enterprise

Innovation and competitiveness of the polish economy is mostly determined by the en-

terprises activity. The investment strategy and innovation level of the business entities are

the key factors of the GPD level and the economy ability to create new working places.

The aim of this article is to notify the role and the meaning of the technological innovation

In preparation and implementation the enterprises development strategy, and also the need

to create the „knowledge based economy”.

„… ka¿da innowacja, która odnosi sukces,

powinna okreœlaæ kierunki nowej

techniki oraz kreowaæ dzia³alnoœæ innowatorsk¹”

Peter Drucker

Wprowadzenie

Konkurencyjnoœæ miêdzy przedsiêbiorstwami jest najwa¿niejszym przejawem konku-
rencyjnoœci. To od zachowañ przedsiêbiorstw zale¿y w du¿ej mierze konkurencyjnoœæ
narodowa, a co za tym idzie poziom ¿ycia spo³eczeñstwa danego kraju. Skutkiem konkurencji
przedsiêbiorstw wewn¹trz poszczególnych bran¿ jest m.in. wymuszenie na przedsiêbior-
stwach postêpu technicznego, proinnowacyjnego i organizacyjnego. Wi¹¿e siê to najczêœciej
z eliminowaniem z rynku najs³abszych przedsiêbiorstw danej bran¿y, które nie potrafi¹
efektywnie funkcjonowaæ. Proces ten jest ci¹g³y, a postêp techniczny i innowacyjnoœæ
wewn¹trz poszczególnych bran¿ przyczynia siê do rozwoju i wzrostu konkurencyjnoœci
ca³ej gospodarki danego kraju1. Dziêki wprowadzanym innowacjom przedsiêbiorstwa
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maksymalizuj¹ zyski, przez co dynamizuj¹ gospodarkê. Szczególne znaczenie maj¹ inno-
wacje produktowe, nowe procesy technologiczne oraz nowe formy organizacji i zarz¹dzania.
Dziêki nim przedsiêbiorstwa mog¹ nie tylko ³atwiej pokonywaæ bariery wejœcia na rynek,
ale równie¿ ³atwiej sprostaæ istniej¹cej konkurencji. Zgodnie z koncepcj¹ J. Schumpetera
innowacje maj¹ charakter nieci¹g³y i nieregularny, nie powstaj¹ w izolacji, lecz maj¹
charakter komplementarny; w sposób stopniowy, skokowo lub falowo, opanowuj¹ gos-
podarkê2. Celem artyku³u jest wskazanie roli i znaczenia audytu technologicznego jako
narzêdzia umo¿liwiaj¹cego okreœlenie potrzeb firmy w zakresie poszczególnych obszarów
zwi¹zanych z innowacjami, umiejscowienie go w strategii technologicznej przedsiêbiorstwa
innowacyjnego oraz wskazanie mechanizmu jego wykorzystania w budowaniu przewagi
konkurencyjnej przedsiêbiorstwa opartej na innowacjach.

1. Innowacje technologiczne w przedsiêbiorstwie

Innowacyjnoœæ jest kluczem do wzmacniania d³ugoterminowego wzrostu i konkuren-
cyjnoœci Europy. To przes³anie nie jest niczym nowym, ale jego realizacja sta³a siê pilniejsza,
na co wskazuje ostatni komunikat Komisji „Wykorzystanie wiedzy w praktyce: Szeroko
zakrojona strategia innowacyjna dla UE”. Jeœli Europa chce wyeliminowaæ dystans dziel¹cy
j¹ od Stanów Zjednoczonych i nie daæ siê przeœcign¹æ nowym rywalom, przede wszystkim
Chinom, refleksja i debaty powinny ust¹piæ miejsca dzia³aniu. Polityka innowacji pnie siê
w górê na liœcie priorytetów Unii Europejskiej. Na wiosennym szczycie w 2006 roku
przywódcy UE zwrócili siê do Komisji o przedstawienie szeroko zakrojonej strategii inno-
wacyjnej dla Europy, a polityka innowacji by³a jednym z g³ównych tematów nieoficjalnych
rozmów przywódców w Finlandii pod koniec paŸdziernika tego¿ roku.

Ekonomiczne cele innowacyjne przedsiêbiorstw wynikaj¹ z ich strategii rozwojowej.
Zazwyczaj sk³adaj¹ siê na nie: zast¹pienie produktów wycofywanych z rynku, których cykl
¿ycia siê koñczy, rozszerzenie asortymentu produktów, stworzenie produktów przyjaznych
dla œrodowiska, utrzymanie udzia³u na rynku lub jego zwiêkszenie, zdobycie owych rynków
zagranicznych i krajowych, zwiêkszenie elastycznoœci produkcji. Wa¿nym celem jest ob-
ni¿enie kosztów produkcji, liczby braków, kosztów projektowania produktów, przez skróce-
nie cykli przygotowania i uruchomienia produkcji, podniesienie jakoœci produktów, po-
prawienie warunków pracy oraz obni¿enie poziomu zagro¿enia dla œrodowiska3. Jednak
zrozumienie istoty innowacji nastrêcza wielu trudnoœci.

Nowoczesna gospodarka opiera siê na wiedzy sukcesywnie wykorzystywanej w mikro,
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach, które stanowi¹ trzon rozwoju gospodarczego
w ka¿dym kraju. Dzia³alnoœæ innowacyjna to szereg dzia³añ o charakterze naukowym (ba-
dawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym, których celem jest
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opracowanie i wdro¿enie nowych lub ulepszonych produktów i procesów4. Innowacja
oznacza równie¿ wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów, uruchomienie nowych
procesów technologicznych i systemów organizacyjnych w celu osi¹gniêcia wy¿szej efek-
tywnoœci gospodarowania5.

Problematyka innowacji, chocia¿ posiada obszern¹ literaturê, wci¹¿ jest przedmiotem
szerokiej dyskusji. Wp³ywa na to przede wszystkim fakt, ¿e pojêcie innowacji jest bardzo
pojemne, bo obejmuje zdarzenia o ró¿nym charakterze, tj. zdarzenia techniczne, orga-
nizacyjne i finansowo-ekonomiczne. Ze wzglêdu na fakt, ¿e innowacje stanowi¹ integraln¹
czêœæ mechanizmu funkcjonowania przedsiêbiorstwa istnieje koniecznoœæ w³¹czenia ich do
wyznaczonych przez cele przyjêtych strategii dzia³ania. Wed³ug A.H. Jasiñskiego g³ównymi
motywami anga¿owania siê przedsiêbiorstw w dzia³alnoœæ innowacyjn¹, na które nale¿y
zwróciæ uwagê s¹ technologiczne cele innowacji:

— opracowanie ca³kowitych nowych produktów maj¹cych wykreowaæ nowe rynki,
— naœladowanie „liderów” innowacji,
— przystosowanie technologii opracowanych gdzie indziej do potrzeb danego przed-

siêbiorstwa,
— dokonanie ulepszaj¹cych zmian w dotychczasowych technikach,
— zmiana metod wytwarzania dotychczas produkowanych wyrobów.
Powy¿sze cele bardzo czêsto wynikaj¹ z celów strategicznych przedsiêbiorstwa. Ich

ranga i znaczenie s¹ decyduj¹ce w uzyskaniu odpowiedniej pozycji na rynku. Wa¿ne jest, ¿e
to w³aœnie przedsiêbiorstwo stawia sobie takie cele i chce je w przysz³oœci realizowaæ.

Kategoria firmy innowacyjnej technologicznie zosta³a wyodrêbniona w literaturze przed-
miotu na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku. W polskiej literaturze jako pierwszy
opisa³ j¹ A. Jasiñski w 1992 r.6. Jego zdaniem „przedsiêbiorstwo innowacyjne to takie, które:

— prowadzi w szerokim zakresie prace B + R (lub dokonuje zakupów nowych pro-
duktów lub technologii),

— przeznacza na tê dzia³alnoœæ stosunkowo wysokie nak³ady finansowe,
— systematycznie wdra¿a nowe rozwi¹zania naukowo-techniczne,
— stale wprowadza innowacje na rynek”7.
Przedsiêbiorcy, którzy stosuj¹ now¹ technologiê w praktyce, to przedsiêbiorcy techno-

logiczni. Wykorzystuj¹ technologiê jako si³ê napêdzaj¹c¹, czynnik konkurencyjny. Przed-
siêbiorcy technologiczni zmieniaj¹ œwiat poprzez wprowadzenie na rynek nowych. Zmusza
to firmy do ci¹g³ego doskonalenia i unowoczeœniania swoich produktów, procesów tech-
nologicznych miejsc i form sprzeda¿y, metod kontaktów z klientami. Wymaga to ci¹g³ych
zmian restrukturyzacyjnych. Dlatego procesy projektowania, a tak¿e badania procesów
technologicznych nie mog¹ polegaæ tylko na dzia³aniach o charakterze zmian dokony-
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wanych na podstawie diagnozy obecnych rozwi¹zañ, lecz musz¹ uwzglêdniaæ przes³anki
wynikaj¹ce z prognoz i marketingu (Dworczyk, Szlasa 2001).

Z³o¿onoœæ otoczenia gospodarczego wspó³czesnych firm sprawia, ¿e koniecznym jest
ci¹g³e porównywanie pozycji konkurencyjnej wyrobów oraz technologii ich wytwarzania.
Takie porównywanie pozwala równie¿ na dokonywanie wyboru wariantów strategii in-
nowacji i strategii konkurencji8. Zale¿noœæ miêdzy strategi¹ rozwoju a komercjalizacj¹
innowacji obrazuje rysunek 1.

Tworzenie strategii technologicznych to ci¹g³y proces zdobywania wiedzy na temat
otoczenia firmy, jej wewnêtrznych mo¿liwoœci oraz jak te mo¿liwoœci mog¹ byæ wyko-
rzystane dla osi¹gniêcia sukcesu w dalszym jej rozwoju. W procesie tym wymagane
jest posiadanie umiejêtnoœci tworzenia nowych rozwi¹zañ oraz dokonywania wyboru
i oceny wybranych. W procesie formu³owania strategii technologicznej wyodrêbnia siê9:

1) analizê strategiczn¹, która pozwala znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie, co przedsiê-
biorstwo mo¿e zrobiæ i dlaczego,

2) wybór strategiczny, w którym nale¿y zdecydowaæ, co zrobiæ i dlaczego,
3) planowanie strategiczne, które pokazuje, w jaki sposób bêdzie realizowana wybrana

strategia technologiczna.
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Rysunek 1. Strategia rozwoju i komercjalizacji innowacji

�ród³o: J.M. Harris, R.W. Shaw, W.P. Sommer, The strategic Management of Technology [W:] Competitive

Strategic Management (red. R. M. Lamb) Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York 1984, s. 547. za:

Innowacje w modelach dzia³alnoœci przedsiêbiorstw (red. W. Janasz), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu

Szczeciñskiego, Szczecin 2003, s. 99.

8 T. Go³êbiowski, Zarz¹dzanie strategiczne – planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001, s. 79.
9 UNIDO/ICS, Zarz¹dzanie Technologi¹, wersja elektroniczna podrêcznika dostêpna jest pod adresem:
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Analiza strategiczna, rozpoczynaj¹ca proces budowy strategii technologicznej, skupia
siê miêdzy innymi na okreœleniu potencja³u technologicznego przedsiêbiorstwa, korzystaj¹c
w tym celu z audytu technologicznego10.

2. Audyt technologiczny w przedsiêbiorstwie innowacyjnym

Audyt technologiczny jest jedn¹ ze szczególnych form audytu wewnêtrznego w przed-
siêbiorstwie. Nie jest wymagany prawem i zwykle nie pe³ni funkcji kontrolnej – tak, jak to
siê dzieje w przypadku audytu wewnêtrznego zdefiniowanego przez ustawê o finansach
publicznych11. Jest metod¹ oceny przedsiêbiorstwa pod k¹tem12:

— potencja³u technologicznego,
— stosowanych procedur,
— potrzeb.
Audyt technologiczny przebiega w czterech etapach:
1) zebranie danych,
2) analiza,
3) synteza,
4) raport,

przedstawionych schematycznie na rysunku 3.
Przeprowadzenie audytu technologicznego musi umo¿liwiæ okreœlenie potrzeb firmy

w zakresie poszczególnych obszarów zwi¹zanych z innowacjami, w tym:
— pozycjonowania produktów/rynków firmy,
— obszarów techniki takich jak: automatyka, technologie informacyjne, pakowanie

itp.,
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Rysunek 2. Etapy opracowania strategii technologicznej

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie UNIDO/ICS, Zarz¹dzanie Technologi¹, wersja elektroniczna

http://www.unido.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=54

10 S. £obejko, Audyt technologii [W:] Jak wdra¿aæ innowacje technologiczne w firmie – poradnik dla

przedsiêbiorców, PARP, Warszawa 2005, s. 150.
11 Definicjê audytu wewnêtrznego zawiera Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

(Dz.U.2005.249.2104).
12 P. G³odek, M. Go³êbiowski, Transfer technologii w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach – Vade-

mecum innowacyjnego przedsiêbiorcy, Uniwersytet w Bia³ymstoku – Wschodni Oœrodek Transferu Technologii,
s. 35.
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Rysunek 3. Przebieg audytu technologicznego

�ród³o: S. £obejko, Audyt technologii [W:] Jak wdra¿aæ innowacje technologiczne w firmie – poradnik

dla przedsiêbiorców, Warszawa 2005, s. 36



— funkcji firmy, które wymagaj¹ rozwi¹zañ innowacyjnych: wydajnoœæ, jakoœæ, elas-
tycznoœæ, energoch³onnoœæ itp.,

— wykorzystywanych oraz potencjalnych kana³ów transferu technologii do przedsiê-
biorstwa,

— potencja³u w zakresie przyswajania nowych rozwi¹zañ technologicznych.
Realizacja tak postawionych zamierzeñ wymaga analizy ca³ej firmy. Zakres zagadnieñ

analizowanych w ramach audytu technologicznego znacznie wykracza poza same kwestie
technologiczne, co wskazuje tabela 1.

Audyt technologiczny jest realizowany najczêœciej przez zewnêtrznych konsultantów
œciœle wspó³pracuj¹cych z kierownictwem oraz pracownikami audytowanego przedsiêbior-
stwa. Jednym z efektów audytu powinien byæ raport, w którym sformu³owany jest plan
dzia³ania prowadz¹cy do wzmocnienia pozycji technologicznej, pozyskania niezbêdnych
technologii oraz wiedzy.
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Tabela 1. Obszary analizy przedsiêbiorstwa w trakcie audytu technologicznego

Obszar analizy Opis zagadnieñ

Zarz¹dzanie firm¹
– organizacja i struktura organizacyjna,
– strategia,
– sposoby zarz¹dzania projektami inwestycyjnymi oraz projektami z zakresu innowacji i transferu technologii

Zasoby ludzkie

– okreœlenie potencja³u,
– stosowane instrumenty ich rozwoju (szkolenia, praktyki itp.),
– potrzeb szkoleniowych,
– sposobów pracy

Dzia³alnoœæ
operacyjna

– struktura procesów produkcyjnych,
– przep³ywy materia³owe,
– automatyzacja produkcji, utrzymania,
– zagadnienia bezpieczeñstwa,
– identyfikacja „w¹skich garde³”

Dzia³alnoœæ
badawczo-rozwojowa

– strategia dzia³alnoœci B + R,
– stosowane procedury,
– analiza cyklu ¿ycia produktów,
– realizowane projekty innowacyjne,
– zakres i formy prowadzonej dzia³alnoœci B + R

Jakoœæ
– organizacja funkcji zapewnienia jakoœci w firmie,
– standardy,
– stosowane procesy kontroli

Marketing/sprzeda¿

– strategia marketingowa,
– realizowane przez firmê funkcje marketingowe,
– udzia³y w rynku,
– analiza pozycji konkurencyjnej,
– kana³y dystrybucji,
– wykorzystanie technologii informacyjnych

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Innowacje i transfer technologii. S³ownik pojêæ, PARP, War-
szawa 2009



Efekty ca³ego procesu analizy sytuacji firmy zawarte s¹ w raporcie. Raport koñcowy
powinien byæ maksymalnie zwiêz³y i precyzyjny. Powinien zawieraæ przegl¹d sytuacji, wraz
ze wskazówkami dla firmy, co do kierunków podejmowanych w przysz³oœci dzia³añ. Raport
powinien zawieraæ omówienie nastêpuj¹cych zagadnieñ13:

1. Analiza sytuacji rynkowej przedsiêbiorstwa. W raporcie s¹ ujête g³ówne wnioski
wraz z ich uzasadnieniem i charakterystyk¹. B³êdem jest zamieszczanie szczegó³o-
wych analiz, które dla odbiorcy, jakim s¹ najczêœciej w³aœciciele MSP mog¹ byæ
z jednej strony niezrozumia³e, a z drugiej oczywiste, jak dla osób doskonale zna-
j¹cych operacyjne uwarunkowania kierowanej przez nich firmy.

2. Najczêœciej jako g³ówne narzêdzie obejmuj¹ce ogóln¹ analizê przedsiêbiorstwa jest
wykorzystywana analiza SWOT. Wnioski z niej p³yn¹ce powinny byæ tak prezen-
towane, aby stanowi³y swego rodzaju przewodnik po zagadnieniach istotnych dla
odbiorcy raportu.

3. Cele technologiczne. Powinny byæ sformu³owane na bazie analiz relacji pomiêdzy
technologi¹ a poszczególnymi sferami dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa.

4. Kierunki dzia³añ – stanowi¹ wa¿ny element raportu. Stanowi¹ podstawê do dyskusji
kierownictwa przedsiêbiorstwa z konsultantami nad interpretacj¹ wyników analiz
oraz stanowi¹ propozycjê dla kierownictwa, co do rozwi¹zañ zwi¹zanych z popraw¹
sytuacji firmy.

Podsumowanie

Profilowanie konkurencyjnoœci polega na dokonaniu oceny czy produkty i procesy
technologiczne bêd¹ce w posiadaniu przedsiêbiorstwa odpowiadaj¹ potrzebom rynku oraz
porównaniu w³asnych produktów i procesów technologicznych z tym, co posiada w swojej
ofercie najwa¿niejszy konkurent.

Zarz¹dzanie technologiami wykorzystuje dorobek wielu dyscyplin naukowych, w tym
nauk podstawowych, technicznych oraz nauk o zarz¹dzaniu, w celu planowania, rozwoju,
wdra¿ania, monitorowania i kontroli potencja³u technologicznego przedsiêbiorstwa dla
kszta³towania i realizacji jego celów strategicznych i operacyjnych14. Zarz¹dzanie technolo-
giami jest zorientowane na ci¹g³e monitorowanie i ocenê w³asnych i dostêpnych technologii
w kontekœcie potrzeb rynku i wymagañ klientów, mo¿liwoœci konkurencji, a zw³aszcza
strategii rozwoju przedsiêbiorstwa. Takie oceny s³u¿¹ podejmowaniu decyzji dotycz¹cych
Ÿróde³ i sposobów pozyskiwania technologii.

Audyt technologiczny jest metod¹ identyfikacji s³abych i mocnych stron firmy poprzez
dokonanie opisu oraz oceny podstawowego know-how, która wykorzystywana jest do for-
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mu³owania konkretnych propozycji co do kierunków rozwoju przedsiêbiorstwa, szczególnie
pod k¹tem pozyskania i wykorzystania nowych technologii.

Celem audytu technologicznego jest dostarczenie przedsiêbiorcy wiedzy dotycz¹cej
sytuacji firmy w aspekcie technologicznym i rynkowym. Audyt ma pomóc zidentyfikowaæ
potrzeby przedsiêbiorstwa w zakresie pozyskiwania jak i odsprzedawania innowacyjnych
technologii czy rozwi¹zañ organizacyjnych. Audyt technologiczny wykonywany jest przez
konsultanta zewnêtrznego, który na podstawie informacji uzyskanych podczas spotkañ
z kierownictwem firmy, obserwacji zachodz¹cych w przedsiêbiorstwie procesów oraz w³as-
nego doœwiadczenia i wiedzy (wynikaj¹cej miêdzy innymi z dostêpu do szeregu baz danych)
dokonuje oceny mo¿liwoœci, potencja³u przedsiêbiorstwa w zakresie transferu nowoczes-
nych technologii.

W ramach przeprowadzonego audytu ocenia siê technologiczn¹ bazê firmy pod k¹tem jej
silnych i s³abych stron, szans i zagro¿eñ bior¹c pod uwagê mechanizmy oraz œrodki do
eksploatacji tych pierwszych albo do konfrontacji z tymi drugimi. Wdro¿enie zaleceñ
wynikaj¹cych z audytu pomaga w firmie na generowanie dochodu z posiadanej technologii
oraz na poprawê produktywnoœci technologicznej czynników krytycznych, co w konse-
kwencji prowadzi do wzrostu konkurencyjnoœci firmy.
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Dorota Dziedzic*

Przes³anki internacjonalizacji przedsiêbiorstw

Driving Forces for Internationalization Enterprises

Companies which operate in at least two different countries are considered international

enterprises. The motives for the internationalization of these companies may vary from the

planned intentions of Managers to being market driven. This paper presents the various

classification levels for international companies and also the degrees of internationalization

intensity dependent upon their activity in foreign markets.

Wprowadzenie

Internacjonalizacjê (umiêdzynarodowienie) mo¿na rozpatrywaæ z dwóch punktów wi-
dzenia. Po pierwsze – jako internacjonalizacjê w skali makro, która dotyczy ugrupowañ
integracyjnych, a po drugie – jako internacjonalizacjê w skali mikro, dotycz¹c¹ przedsiê-
biorstw. Przez internacjonalizacjê przedsiêbiorstw rozumie siê ekspansjê zagraniczn¹ przed-
siêbiorstw, obejmuj¹c¹ ka¿dy rodzaj ich dzia³alnoœci gospodarczej podejmowanej poza
granicami kraju macierzystego niezale¿nie od tego, czy dzia³alnoœæ ta jest podejmowana
samodzielnie przez przedsiêbiorstwo czy te¿ z parterami krajowymi b¹dŸ zagranicznymi lub
te¿ gdy przedsiêbiorstwo nie anga¿uje swoich zasobów za granic¹, a jedynie zwi¹zane jest
kontraktami z partnerami zagranicznymi1. Taka definicja internacjonalizacji jest bardzo
szeroka, dlatego te¿ w literaturze rozró¿nia siê jej dwie formy: biern¹ i czynn¹. O interna-
cjonalizacji biernej mówi siê, gdy przedsiêbiorstwo nie anga¿uje swoich zasobów za granic¹
ale nawi¹zuje ró¿nego rodzaju kontakty z zagranicznymi partnerami. Przyk³adami biernego
umiêdzynarodowienia przedsiêbiorstw s¹: import bezpoœredni (np. surowców), eksport
poœredni, korzystanie na rynku krajowym z licencji zagranicznej, prowadzenie na podstawie
umowy franczyzy z zagranicznym podmiotem dzia³alnoœci na terytorium w³asnego kraju,
wspó³udzia³ w spó³ce joint venture zlokalizowanej we w³asnym kraju, realizowanie pod-
dostaw lub podwykonawstwa dla zagranicznego kontrahenta. Natomiast internacjonalizacja
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czynna oznacza ekspansjê zagraniczn¹ przedsiêbiorstwa poza kraj macierzysty. A zatem
o internacjonalizacji czynnej mówi siê gdy przedsiêbiorstwo dzia³a jako: eksporter bez-
poœredni, franczyzodawca, licencjodawca, inwestor bezpoœredni, zleceniodawca poddo-
stawy lub podwykonawstwa na rynku zagranicznym, wspó³udzia³owiec w aliansie stra-
tegicznym2.

1. Wybrane motywy wyjaœniaj¹ce inwestycje bezpoœrednie

W literaturze wymienionych jest wiele teorii wyjaœniaj¹cych inwestycje bezpoœrednie
za granic¹, a tak¿e motywów opisuj¹cych przes³anki internacjonalizacji przedsiêbiorstw3.
Opieraj¹c siê na pracy A.L. Calveta4, A. Nowak-Far podzieli³ te teorie na nastêpuj¹ce
grupy5:

1. Teorie wyjaœniaj¹ce zjawisko inwestycji bezpoœrednich w kontekœcie teorii rynku

oraz jego niedoskona³oœci. W tym ujêciu miêdzynarodowa ekspansja przedsiêbiorstw
spowodowana jest:

— brakiem równowagi rynkowej (ró¿nic w dostêpie do zasobów i innowacji oraz
niespójnoœci technologicznej), chêci ominiêcia przez nie barier tworzonych przez
pañstwa obce;

— niedoskona³oœci¹ struktur rynków (pozwalaj¹cych na uzyskanie w pewnych oko-
licznoœciach rent monopolistycznych lub oligopolistycznych), wynik³ych przewa¿nie
z posiadania szczególnych zdolnoœci lub szczególnej wiedzy, czêsto posiadaj¹cej
charakter w³asnoœciowy;

— niedoskona³oœci¹ dzia³ania rynków, polegaj¹c¹ miêdzy innymi na istnieniu sytuacji,
gdy techniki produkcyjne lub w³aœciwoœci produktów nie pozwalaj¹ na efektywny
rozdzia³ zasobów (co ma zwi¹zek z innowacjami).

2. Teorie wyjaœniaj¹ce zjawisko przedsiêbiorstw wielonarodowych na gruncie teorii

firmy, wi¹¿¹ce je z wiêksz¹ zdolnoœci¹ tych jednostek gospodarczych do genero-
wania zysków z inwestycji w wyszukane technologie (tzw. appropriability theory).

3. Teorie wyjaœniaj¹ce umiêdzynarodowienie dzia³alnoœci przedsiêbiorstw motywami

strategicznymi, takimi jak: poszukiwanie przewag konkurencyjnych wynikaj¹cych
z lokalizacji, z oceny zdolnoœci aktywów przedsiêbiorstw na tle miêdzynarodowego
otoczenia oraz mo¿liwoœci zredukowania ró¿norodnych kosztów transakcyjnych
w wyniku internalizacji ró¿nych dzia³añ podejmowanych w skali miêdzynarodowej.

Podzia³ wy¿ej wymienionych teorii zosta³ przedstawiony na rysunku 1.
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Inne podejœcie do tego tematu przedstawia K. Wach6, który równie¿ wyodrêbnia trzy
grupy motywów internacjonalizacji przedsiêbiorstw: motywy ekonomiczne, motywy ryn-
kowe oraz motywy prawne (rys. 2). Uwa¿a on, ¿e grupê motywów ekonomicznych stano-
wi¹ przede wszystkim czynniki wp³ywaj¹ce na maksymalizacjê efektu. Powiêkszanie rynku
docelowego przedsiêbiorstwa dziêki jego internacjonalizacji prowadzi do zwiêkszenia skali
produkcji, a w niektórych przypadkach równie¿ do przeniesienia produkcji poza granice
kraju, w miejsca, gdzie koszty wytwarzania s¹ mniejsze ni¿ w kraju macierzystym. Dla
przedsiêbiorstwa kieruj¹cego siê tymi motywami wa¿ne s¹ wskaŸniki jego zyskownoœci oraz
rentownoœci dzia³añ produkcyjnych i us³ugowych. Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê,
¿e inni autorzy, jak np. J. Rymarczyk, dziel¹ motywy podjêcia przez przedsiêbiorstwo
dzia³alnoœci poza granicami kraju na cztery grupy: rynkowe, kosztowe, zaopatrzeniowe oraz
polityczne. W tym zatem podziale motywy ekonomiczne zosta³y rozbite na dwie grupy:
motywy kosztowe, o których mowa by³a powy¿ej, oraz motywy zaopatrzeniowe. Te ostatnie
wystêpuj¹ wed³ug J. Rymarczyka w sytuacji, gdy niezbêdnym staje siê podjêcie bezpo-
œrednich inwestycji za granic¹ w celu zapewnienia sta³ego zaopatrzenia lub pewnoœci jego
niezak³óconego niczym funkcjonowania. Dotyczy to przede wszystkim surowców mine-
ralnych oraz rolniczych7. Drug¹ grupê w podziale zaproponowanym przez K. Wacha –
wymienian¹ jako najwa¿niejszy czynnik internacjonalizacji przedsiêbiorstwa – stanowi¹ tak
zwane motywy rynkowe (zwane równie¿ motywami marketingowymi). G³ówn¹ prze-
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Rysunek 1. Grupy teorii dotycz¹cych internacjonalizacji przedsiêbiorstw

�ród³o: opracowanie w³asne, na podstawie A. Nowak-Far, Globalna konkurencja. Strategiczne zarz¹dzanie
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s³ank¹ podejmowania miêdzynarodowych dzia³añ przedsiêbiorstwa jest w tym przypadku
przed³u¿enie cyklu ¿ycia produktu, dziêki wprowadzaniu go na nowe, zagraniczne rynki.
Ponadto zwraca siê uwagê na wzmocnienie pozycji tego przedsiêbiorstwa nie tylko na rynku
miêdzynarodowym, ale równie¿ na rynku krajowym (wzrost jego presti¿u).

Przedsiêbiorstwa eksportuj¹ce swoje towary s¹ bowiem postrzegane w kraju jako przed-
siêbiorstwa wiarygodne, produkuj¹ce towary dobrej jakoœci, które znajduj¹ swoich na-
bywców nie tylko w kraju ale i poza jego granicami. A zatem do internacjonalizacji – bior¹c
pod uwagê powy¿sze motywy – najczêœciej dochodzi, gdy8:

— ma miejsce stagnacja na rynku krajowym,
— istniej¹ niewykorzystane w przedsiêbiorstwie moce produkcyjne,
— zaostrza siê konkurencja przy oligopolistycznej strukturze rynku,
— rynki zagraniczne rozwijaj¹ siê dynamicznie,
— powstaj¹ ugrupowania integracyjne z zamiarem tworzenia wspólnego rynku,
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Rysunek 2. Motywy internacjonalizacji przedsiêbiorstw

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: K. Wach, Formy internacjonalizacji ma³ych i œrednich

przedsiêbiorstw [w:] Dzia³alnoœæ gospodarcza w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, K. Wach (red.),

AE w Krakowie, Kraków 2005, s. 48 oraz J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiêbiorstwa,
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8 J. Rmarczyk, Internacjonalizacja…, op.cit., s. 61.



— pojawia siê mo¿liwoœæ zmniejszenia ryzyka poprzez roz³o¿enie dzia³alnoœci na wiele
krajów (zw³aszcza gdy na dotychczasowych rynkach przedsiêbiorstwa zostaj¹ wpro-
wadzone lub zaostrzone restrykcje importowe).

Ostatni¹ grupê tego podzia³u tworz¹ motywy prawne. Do grupy tej nale¿y zaliczyæ
przede wszystkim protekcjonizm narodowy. Przedsiêbiorstwa nie mog¹c swobodnie hand-
lowaæ z krajami, w których istniej¹ du¿e restrykcje importowe (np. wysokie bariery celne)
spowodowane ochron¹ w³asnego rynku czêsto decyduj¹ siê na umiêdzynarodowienie swojej
produkcji. Do sytuacji tej dochodzi równie¿ i wtedy, gdy polityka kraju goszcz¹cego
wspomaga miêdzynarodowe dzia³ania przedsiêbiorstw, d¹¿¹c w ten sposób do maksy-
malizacji korzyœci p³yn¹cych z wymiany z innymi krajami.

Natomiast J. Grade9 uwa¿a, ¿e jednym z najwa¿niejszych celów umiêdzynarodowienia
dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorstw jest przenoszenie efektów innowacyjnych.
Przedsiêbiorstwa wed³ug niego musz¹ byæ innowacyjne po to, aby zachowaæ przewagê nad
konkurentami, zarówno na ich rynku macierzystym, jak i na rynkach miêdzynarodowych,
na których dzia³aj¹.

2. Motywy wyboru miejsca ekspansji

Ciekawe zestawienie czynników – podsumowuj¹cych motywy zarówno ekonomiczne,
marketingowe oraz prawne – przenoszenia dzia³alnoœci przedsiêbiorstw na rynki zagranicz-
ne zaproponowa³ J.H. Dunning10. Wyodrêbni³ on szeœæ obszarów dzia³añ przedsiêbiorstw
(poszukiwanie zasobów naturalnych, poszukiwanie rynków zbytu, poszukiwanie efektyw-
noœci w zakresie produktu i procesów, poszukiwanie aktywów strategicznych, handel i dys-
trybucja, us³ugi wspieraj¹ce), a nastêpnie przypisa³ im po¿¹dane zalety pañstwa goszcz¹cego
zachêcaj¹ce dane przedsiêbiorstwo do rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej poza gra-
nicami jego macierzystego kraju (tab. 1).

Zatem przedsiêbiorstwa, które chc¹ powiêkszyæ swoje zdolnoœci wytwórcze lub znaleŸæ
nowe rynki zbytu dla swoich towarów, a tak¿e szukaj¹ce nowych mo¿liwoœci rozwoju
naukowo-technicznego, przekszta³caj¹ siê coraz czêœciej w przedsiêbiorstwa miêdzynaro-
dowe wykorzystuj¹ce czynniki wytwórcze nie tylko dostêpne w ich kraju, ale równie¿
w kraju goœcinnym lub trzecim. Nie bez znaczenia jest równie¿ rosn¹ce znaczenie kapita³u
ludzkiego, swobodnie przep³ywaj¹cego pomiêdzy coraz wiêksz¹ iloœci¹ pañstw. Przep³yw
ten obejmuje w równym stopniu wykwalifikowanych mened¿erów jak i wykwalifikowanych
robotników oraz osoby niewykwalifikowane, szukaj¹ce nowych perspektyw w obcym kraju.

Wraz ze wzrostem stopnia umiêdzynarodowienia przedsiêbiorstw (rozumiany jako coraz
wiêkszy stopieñ zaanga¿owania w dzia³alnoœæ miêdzynarodow¹, obejmuj¹c¹ nowe kraje
dzia³alnoœci, w tym kraje odmienne kulturowo), wzrasta stopieñ ró¿norodnoœci kulturowej
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w przedsiêbiorstwie, a tym samym potrzeba dostosowañ do warunków panuj¹cych w coraz
wiêkszej liczbie pañstwach goœcinnych11. Dlatego te¿ istniej¹ przedsiêbiorstwa, które uni-
kaj¹ ekspansji do pewnych pañstw i to nie tylko w zakresie inwestycji bezpoœrednich, ale
tak¿e w zakresie eksportu swoich towarów. Niechêæ ta pog³êbia siê tym bardziej, im mniej
precyzyjne dane mo¿na uzyskaæ o gospodarce, polityce i kulturze pañstw, które mog³yby
staæ siê ewentualnie celem ich ekspansji. A zatem wiêzi integracyjne poszczególnych krajów
(np. Benelux, UE) oraz wspólnota kulturowa stanowi¹ wa¿ny czynnik rozwoju przed-
siêbiorstw miêdzynarodowych. St¹d te¿, najczêœciej we wczesnej fazie internacjonalizacji,
przedsiêbiorstwa wybieraj¹ rynki nowej dzia³alnoœci podobne kulturowo do kraju ma-
cierzystego. Szczególnie zwraca siê tu uwagê na kraje nale¿¹ce do okreœlonych wspólnot
regionalnych o podobnym lub takim samym jêzyku, to¿samoœci narodowej, tradycji i his-
torii. Przyk³adem tego typu wspólnot kulturowych, w których wykszta³ci³y siê silne wiêzi
gospodarcze s¹ kraje skandynawskie, kraje francusko-, angielsko- i hiszpañskojêzyczne.
Zaletami takiej internacjonalizacji s¹ przede wszystkim: wysoki stopieñ podobieñstwa struk-
tury popytu, ma³e bariery prowadzenia dzia³alnoœci marketingowej, wyra¿aj¹ce siê we wspól-
nym jêzyku u³atwiaj¹cym reklamê i organizacjê sieci dystrybucyjnej, a tak¿e niskie koszty
transakcyjne dziêki ³atwoœci przep³ywu informacji i sposobów komunikowania siê. Nie-
mniej jednak w dobie rewolucji cyfrowej, gdy dostêp do informacji dotycz¹cych pañstw,
przedsiêbiorstw oraz wszelkiego rodzaju przepisów prawnych reguluj¹cych handel, import
oraz eksport w danym kraju jest bardzo u³atwiony, przedsiêbiorstwa decyduj¹ siê coraz
czêœciej na podjêcie dzia³alnoœci w krajach odmiennych kulturowo. Internet w znacznym
stopniu bowiem u³atwia nawi¹zywanie nowych kontaktów biznesowych (prezentacja oferty,
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Tabela 1. Czynniki oddzia³uj¹ce na decyzje lokalizacyjne przedsiêbiorstw miêdzynarodowych

Obszary dzia³alnoœci Po¿¹dane zalety lokalizacyjne

Poszukiwanie zasobów naturalnych
wystêpowanie zasobów naturalnych i zintegrowanego transportu oraz rozbudowanej
infrastruktury komunikacyjnej; ulgi podatkowe i inne ulgi inwestycyjne

Poszukiwanie rynków zbytu
niskie koszty materia³ów i robocizny; wielkoœæ i charakterystyka rynku; polityka w³adz
(np. w zakresie przepisów i barier celnych, ulgi inwestycyjne itd.)

Poszukiwanie efektywnoœci:

a) w zakresie produktu

b) w zakresie procesów

a) korzyœci zwi¹zane ze specjalizacj¹ i koncentracj¹ produkcji w zakresie produktu
a) przeznaczonego na konkretny rynek

b) niskie koszty robocizny, ulgi z tytu³u prowadzenia lokalnej produkcji ze strony krajów
b) docelowych

Poszukiwanie aktywów strategicznych kraje oferuj¹ce technologiê, rynki i inne aktywa, których potrzebuje inwestor

Handel i dystrybucja (import i eksport) Ÿród³o zasileñ oraz rynki lokalne; potrzeba bycia blisko klienta; serwis posprzeda¿owy itp.

Us³ugi wspieraj¹ce dostêpnoœæ rynków, szczególnie rynków g³ównych klientów

�ród³o: J.H. Dunning, Multinational Enterprises and the Global Economy, Reading, Addison-Wesley, Mas-
sachusetts 1993.

11 Przyk³adowo ró¿nice te mog¹ dotyczyæ przepisów prawnych dot. m.in. prowadzenia dzia³alnoœci gos-
podarczej, bezpieczeñstwa, sk³adników produktów, norm obyczajowych, religijnych, klimatu itp.



sk³adanie zamówieñ, wideokonfernecje itd.). Zdarza siê równie¿, ¿e niektóre przedsiê-
biorstwa umiêdzynaradawiaj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ niejako „przez przypadek”, gdy zaczynaj¹
zg³aszaæ siê do nich potencjalni zagraniczni klienci, którzy o ofercie przedsiêbiorstwa
dowiedzieli siê w³aœnie za poœrednictwem Internetu lub gdy jeden z ich odbiorców przenosi
swoj¹ dzia³alnoœæ produkcyjn¹ do innego pañstwa. A zatem powody internacjonalizacji
przedsiêbiorstw mo¿na równie¿ sklasyfikowaæ jako proaktywne lub reaktywne.

3. Czynniki internacjonalizacji proaktywnej i reaktywnej

Internacjonalizacja proaktywna charakteryzuje przedsiêbiorstwa, które same wychodz¹
z inicjatyw¹ wejœcia na rynki zagraniczne. Czynniki le¿¹ce u podstaw tych dzia³añ mog¹
byæ ró¿ne, mog¹ dotyczyæ zarówno motywów ekonomicznych, rynkowych, prawnych (po-
litycznych) jak i osobistych12. Najwa¿niejszymi czynnikami proaktywnymi s¹:

— chêæ zwiêkszenia globalnego udzia³u w rynku;
— oczekiwanie osi¹gniêcia zysku na rynkach miêdzynarodowych (generowanie wiêk-

szych zysków poprzez redukcjê kosztów produkcji w tym osi¹gniêcie wiêkszej
ekonomii skali, efekty doœwiadczenia lub poprzez przejêcie nowych zasobów);

— œwiadomoœæ dysponowania unikatowym asortymentem produktów (chêæ zaspoko-
jenia popytu na unikalny produkt lub us³ugê na rynkach zagranicznych);

— posiadanie przewagi technologicznej;
— chêæ rozproszenia ryzyka poprzez dywersyfikacjê Ÿróde³ sprzeda¿y lub surowców;
— oczekiwane przez kierownictwo przedsiêbiorstwa korzyœci podatkowe wynikaj¹ce

z podjêcia dzia³añ za granic¹;
— osobiste zaanga¿owanie cz³onków zarz¹du w internacjonalizacjê przedsiêbiorstwa

(chêæ podniesienia presti¿u przedsiêbiorstwa, chêæ sprawdzenia siebie jako osoby
zarz¹dzaj¹cej przedsiêbiorstwem miêdzynarodowym, mo¿liwoœæ/konsekwencja kon-
taktów rodzinno-biznesowych w przypadku rodzin miêdzynarodowych);

— posiadanie szczególnej wiedzy o zagranicznym rynku zbytu lub kliencie;
— przedsiêbiorstwo nale¿y do przedsiêbiorstw tzw. born global.
Natomiast wœród czynników reaktywnych, tj. czynników „zmuszaj¹cych” przedsiê-

biorstwo do podjêcia dzia³añ na rynkach miêdzynarodowych mo¿na wymieniæ:
— lokalizacjê przedsiêbiorstwa w pasie przygranicznym lub w pobli¿u portów miê-

dzynarodowych (bliskoœæ klientów zagranicznych);
— nawi¹zanie przez przedsiêbiorstwo zagraniczne kontaktu z danym przedsiêbiorstwem

w celu podjêcia wspólnych dzia³añ na rynku kraju przedsiêbiorstwa zagranicznego
lub innych rynkach miêdzynarodowych;

— internacjonalizacja krajowych klientów przedsiêbiorstwa;
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pojêcia, postaci, PWN, Warszawa 2008, s. 199–200 oraz E. Duliniec, Marketing miêdzynarodowy, PWE, War-
szawa 2004, s. 17 i 19.



— presja konkurencyjna i internacjonalizacja firm konkurencyjnych (naœladowanie,
g³ównie z powodów strategicznych, swoich kluczowych konkurentów);

— potrzeba znalezienia alternatywnych rynków zbytu dla przesyconego rynku wew-
nêtrznego (nadmierne moce wytwórcze w bran¿y i przedsiêbiorstwie, nadprodukcja
w bran¿y, nasycenie rynku macierzystego, malej¹ca sprzeda¿ krajowa);

— potrzeba przed³u¿enia cyklu ¿ycia produktu (poszukiwanie rynku zbytu dla nad-
wy¿ek zapasów powsta³ych w wyniku nadmiernej produkcji w kraju macierzystym/
/nasycenia rynku macierzystego);

— szukanie alternatyw wobec rosn¹cych kosztów produkcji na rynku krajowym;
— szukanie alternatyw dla niewykorzystanych mocy zarz¹dczych i/lub produkcyjnych

przedsiêbiorstwa.
Powy¿ej wymieniona lista czynników proaktywnych i reaktywnych nie jest sta³a. Rów-

nie¿ istotnoœæ wyodrêbnionych czynników zmienia siê w czasie i jest zale¿na od otwartoœci
gospodarek na procesy globalizacji i internacjonalizacji przedsiêbiorstw zarówno krajowych
jak i zagranicznych.

Zakoñczenie

Podsumowuj¹c powy¿sze, mo¿na przyj¹æ, ¿e stopieñ umiêdzynarodowienia przedsiê-
biorstw zwi¹zany jest nierozerwalnie z przyjêt¹ przez nie strategi¹ wejœcia na rynki za-
graniczne oraz chêci¹ lub jej brakiem (wraz z up³ywem czasu) dalszego rozszerzenia
dzia³alnoœci na nowych rynkach w wyniku ich dotychczasowych doœwiadczeñ. Zbudowanie
odpowiedniej strategii okreœlaj¹cej zarówno realne szanse jak i zagro¿enia dzia³añ na obcym
rynku uzale¿nione jest od dok³adnego okreœlenia tego, czego oczekuje przedsiêbiorstwo
w wyniku podjêcia trudu stania siê przedsiêbiorstwem miêdzynarodowym. To natomiast jest
wynikiem dog³êbnej analizy sytuacji na rynku wewnêtrznym (miko- i makrootoczenia) oraz
osobistemu zaanga¿owaniu w ten proces przedsiêbiorców lub cz³onków zarz¹du. Mo¿e
równie¿ zdarzyæ siê tak, ¿e to rynek wymusza na przedsiêbiorstwie jego internacjonalizacjê
i zmianê jego dotychczasowych celów strategicznych. A zatem motywy zaanga¿owania siê
w dzia³alnoœæ miêdzynarodow¹ przedsiêbiorstw mog¹ byæ ró¿ne. Niezale¿nie jednak od
tego, czy s¹ one kreowane przez przedsiêbiorstwo czy te¿ przez rynek zewnêtrzny – le¿¹
u podstaw okreœlania jego dalszej strategii oraz inicjuj¹ dzia³ania maj¹ce na celu urze-
czywistnienie przyjêtych w strategii zamierzeñ.
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Wojciech Wdowiak*, Maciej Kuboñ**

Produktywnoœæ jako miernik zarz¹dzania
technicznym uzbrojeniem pracy w rolnictwie

Productivity as a measure

of technical equipping management in agriculture

The study presents profitability threshold and threshold productivity as operative methods

applied to manage technical equipping of work in agriculture against a background of

productivity analysis. Attention was focused on methodical aspects of the research

procedures in the context of partial (variable) costs account and target costs account.

The study revealed usability of the supporting method of “lowest and highest point” and

the method of “costs decomposition into income sources” as the basis for calculating

profitability threshold and threshold productivity in managing technical equipping of work.

1. Cel i zakres pracy

Celem opracowania jest przedstawienie metod „najwy¿szego i najni¿szego punktu” oraz
„dekompozycji kosztów na Ÿród³a przychodów” jako narzêdzi w przygotowaniu danych,
a przede wszystkim zaprezentowanie metodyki przeprowadzenia analizy progu rentownoœci
i produktywnoœci progowej w racjonalizacji wykorzystania sk³adników technicznego uzbro-
jenia pracy w rolnictwie. Dane te pozwol¹ obliczyæ próg rentownoœci (w kontekœcie rachun-
ku kosztów czêœciowych) oraz produktywnoœæ progow¹ (w kontekœcie rachunku kosztów
docelowych) jako kryteriów oceny efektywnoœci ich wykorzystania w gospodarstwie rol-
nym. W efekcie postêpowanie to, w odniesieniu sk³adników technicznego uzbrojenia pracy,
przyczyni siê do poprawy rentownoœci i produktywnoœci œrodków trwa³ych, liczonych
w aspekcie rachunku kosztów pe³nych.

2. Za³o¿enia metodyki badañ

Punktem wyjœcia metodyki racjonalizacji technicznego uzbrojenia pracy w rolnictwie
powinna byæ analiza produktywnoœci oparta na podstawowych miernikach, wynikaj¹cych
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z danych zawartych w podstawowych sprawozdaniach finansowych. W przypadku du¿ych
gospodarstw rolnych funkcjonuj¹cych na zasadach prawa handlowego jest to oczywiste.
Jednak trudnoœci pojawiaj¹ siê w ma³ych i œrednich gospodarstwach rolnych, których
funkcjonowanie oparte jest na uproszczonych podstawach prawnych funkcjonowania i roz-
liczeñ. W tych w³aœnie gospodarstwach rolnych przyj¹æ nale¿y zasady podobne co do istoty
w wewnêtrznych rozliczeniach w³asnych mikro, ma³ych i œrednich firm, prowadz¹cych
pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. W ten sposób w rozliczeniach podatkowych zacho-
wuje siê zasady okreœlone w przepisach prawa, które musz¹ przestrzegaæ ustaleñ i zasad
Unii Europejskiej, a dla potrzeb w³asnych firmy przyjmuje siê regulowane wewnêtrznie
ekonomiczne zasady i regu³y ustalania wyniku finansowego oraz analiz ekonomicznych.
W praktyce rodzi to wprawdzie dwutorowoœæ rozliczeñ, ale pozwala unikaæ politycznych
podstaw najczêœciej nieekonomicznych decyzji w tym wzglêdzie. Konsekwencj¹ tego typu
podejœcia jest przyjêcie metody rachunku kosztów czêœciowych oraz rachunku kosztów
docelowych w rozliczeniach, jak wskazano to powy¿ej, a odejœcie od regulowanej prze-
pisami prawa bilansowego i podatkowego metody rachunku kosztów pe³nych.

3. Tradycyjne i rynkowe ujêcie produktywnoœci w rolnictwie

Na poziomie gospodarstwa rolnego produktywnoœæ maj¹tku obliczana jest jako stosunek
wartoœci produkcji do œredniego stanu aktywów (Goraj, Mañko 2004). W Polsce wartoœæ
wskaŸnika produktywnoœci jest znacznie ni¿sza od wartoœci wskaŸnika osi¹ganego w kra-
jach Unii Europejskiej. Niekorzystne kszta³towanie siê tego wskaŸnika oraz korzystne
zmiany w strukturze gospodarstw, polegaj¹ce na systematycznym spadku udzia³u gospo-
darstw ma³ych na rzecz gospodarstw œrednich i du¿ych, sta³o siê bodŸcem do podjêcia próby
rozwi¹zania wy¿ej sformu³owanego problemu. W œrednich i du¿ych gospodarstwach rol-
nych oraz agrofirmach, a w szczególnoœci w pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej, w ro-
zumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskaŸnik produktywnoœci
mo¿na zmodyfikowaæ i liczyæ tak jak w dzia³alnoœci produkcyjnej.

WskaŸnik produktywnoœci w gospodarstwach rolnych, agrofirmach oraz przedsiêbior-
stwach o innych zakresach dzia³alnoœci mo¿na zatem liczyæ wykazuj¹c w liczniku:

— sprzeda¿ netto (bez podatku VAT), która jest bardziej przydatna wskaŸnikowo w gos-
podarce rynkowej, albo

— wartoœæ produkcji, która mo¿e nie byæ w okresie rozliczeniowym sprzedana, st¹d
te¿ – jak siê wydaje – mniejsza jej przydatnoœæ w tej¿e gospodarce.

Charakter mianownika we wskaŸniku produktywnoœci wyznacza zatem zakres analizy
aktywów, który mo¿e mieæ postaæ sprzeda¿y netto lub wartoœci produkcji do:

— œredniego stanu wartoœci aktywów ³¹cznie w okresie,
— œredniego stanu wartoœci maj¹tku trwa³ego (œrodków trwa³ych) w okresie,
— œredniego stanu wartoœci maj¹tku obrotowego w okresie.
W zwi¹zku z tym, w zale¿noœci od celu analizy wskaŸnikowej, w ocenie produktywnoœci

mo¿na przyj¹æ:
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— wskaŸnik produktywnoœci aktywów ³¹cznie,
— wskaŸnik produktywnoœci œrodków trwa³ych (maj¹tku trwa³ego),
— wskaŸnik produktywnoœci maj¹tku obrotowego.

4. Próg rentownoœci i produktywnoœæ progowa jako narzêdzia racjonalizacji

technicznego uzbrojenia pracy

4.1. S z c z e g ó l n y p r z y p a d e k r e n t o w n o œ c i

Na wstêpie nale¿y zwróciæ uwagê na odmiennoœæ pewnego przypadku ujêcia rentow-
noœci. Rentownoœæ ujmuje siê wówczas jako: iloraz zysku do sprzeda¿y (przychodów) lub
iloraz zysku do kosztów (uzyskania przychodów).

W niektórych opracowaniach z zakresu analizy ekonomicznej pierwszy rodzaj wskaŸ-
ników wyra¿a stosunek ró¿nego zakresowo zysku (netto lub brutto, albo operacyjnego b¹dŸ
z dzia³alnoœci gospodarczej itp.) do przychodów ze sprzeda¿y. W drugim rodzaju wskaŸ-
ników uwzglêdnia siê w mianowniku koszty uzyskania przychodów. W odniesieniu do
obydwu przypadków u¿ywa siê niekiedy terminu zyskownoœæ zamiast rentownoœæ. Ponadto
drugi z typów wskaŸników zawsze jednak okreœla efekt finansowy dzia³alnoœci gospodarczej
(gospodarstwa, agrofirmy, przedsiêbiorstwa) w zró¿nicowanym zakresie (licznik) w przeli-
czeniu na jednostkê poniesionych kosztów.

Przedstawiony powy¿ej drugi rodzaj wskaŸnika rentownoœci (zyskownoœci) jest dla nas
szczególnie interesuj¹cy, bowiem przy za³o¿eniu, ¿e zysk jest równy zeru – co odpowiada
przypadkowi, ¿e przychody równaj¹ siê kosztom bezpoœrednim i poœrednim w rachunku
kosztów pe³nych – w rachunku kosztów czêœciowych (zmiennych), przy uwzglêdnieniu
kosztów zmiennych i sta³ych mo¿emy obliczyæ dla ka¿dej dzia³alnoœci operacyjnej wskaŸnik
progu rentownoœci.

4.2. M e t o d a n a j n i ¿ s z e g o i n a j w y ¿ s z e g o p u n k t u
j a k o p o d s t a w a a n a l i z y p r o g u r e n t o w n o œ c i

Analizê progu rentownoœci nale¿y poprzedziæ obliczeniem jednostkowego kosztu zmien-
nego i kosztów sta³ych. W metodzie najwy¿szego i najni¿szego punktu analizuje siê najpierw
koszty i rozmiary produkcji za poprzednie okresy (miesi¹ce, kwarta³y, czasem lata itp.)
i wybiera wartoœci maksymalne i minimalne (w drugiej wersji wartoœci maksymalne i mi-
nimalne œrednie). Nastêpnie na tej podstawie ustala siê jednostkowy koszt zmienny kz,
przypadaj¹cy na jednostkê produkcji, a tak¿e koszty sta³e KS. Zastosowanie poni¿szych
wzorów daje mo¿liwoœæ obliczenia jednostkowego kosztu zmiennego (kz) i kosztów sta³ych
(KS) nastêpuj¹co:

k
K K

X X
z

max min

max min
�

�

�

(1)

Zeszyty Naukowe nr 7 171



KS KC k Xz� � � (2)

gdzie:
KC — œrednie koszty ca³kowite,
Kmax — koszty maksymalne,
Kmin — koszty minimalne,
X — œrednia wielkoœæ produkcji,
Xmax — wielkoœæ produkcji maksymalna,
Xmin — wielkoœæ produkcji minimalna.

Iloœciowy próg rentownoœci w rachunku kosztów czêœciowych (zmiennych) okreœla
nastêpuj¹cy wzór:

Pr
Ks

c kz
i �

�

(3)

Wzór prezentuje sposób obliczenia iloœciowego progu rentownoœci, poniewa¿ wyra¿a
liczbê wyrobów, towarów lub us³ug, jak¹ firma powinna sprzedaæ, aby mog³a pokryæ
poniesione koszty sta³e i zmienne. Wielkoœæ (c – kz) we wzorze jest jednostkow¹ mar¿¹
brutto, czyli ró¿nic¹ miêdzy cen¹ sprzeda¿y a jednostkowym kosztem zmiennym.

Wartoœciowy próg rentownoœci ujmuje nastêpuj¹ca formu³a:

Pr
Ks

1
kz

c

w �

�

(4)

Wzór ten pozwala obliczyæ wartoœciowy próg rentownoœci, gdy¿ wyra¿a wartoœæ sprzeda-
nych przez firmê produktów, niezbêdn¹ do pokrycia kosztów sta³ych i zmiennych. Analiza pro-
gu rentownoœci umo¿liwia równie¿ podejmowanie decyzji okreœlaj¹cych iloœæ sztuk sprzeda-
nych jednostek, zapewniaj¹cych osi¹gniêcie zaplanowanego zysku brutto, jak i netto. Dotyczy
to równie¿ produkcji wieloasortymentowej, przy odpowiednio zmodyfikowanych wzorach.

4.3. D e z a g r e g a c j a k o s z t u d o c e l o w e g o i p r o d u k t y w n o œ æ p r o g o w a

Analiza i dezagregacja kosztu docelowego produktu (us³ugi), przy uwzglêdnieniu istot-
noœci ka¿dej z dzia³alnoœci, jest mo¿liwa pod warunkiem zastosowania odpowiednich wzo-
rów w ramach niektórych etapów postêpowania badawczego, obejmuj¹cych (Nowak 2006):

— wyznaczenie wspó³czynnika istotnoœci danej dzia³alnoœci wed³ug wzoru:

F
R

R
i

i

i
i 1

n
�

�

�

(5)
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gdzie:
Fi — wspó³czynnik istotnoœci dzia³alnoœci i,
Ri — wskaŸnik preferowania dzia³alnoœci przez producenta

(nale¿y do przedzia³u [1, 10]);

— okreœlenie wstêpnego kosztu docelowego danej dzia³alnoœci, który jest iloczynem
kosztu docelowego i jej wspó³czynnika istotnoœci,

— porównanie wstêpnego kosztu docelowego dzia³alnoœci z jej bie¿¹cym kosztem, przy
za³o¿eniu, ¿e gdy wstêpny koszt docelowy dzia³alnoœci jest wiêkszy od bie¿¹cego,
wówczas ostateczny koszt docelowy dzia³alnoœci równa siê bie¿¹cemu kosztowi tej
dzia³alnoœci i wówczas nie trzeba dokonywaæ redukcji kosztów, lub gdy wstêpny
koszt docelowy funkcji jest mniejszy od bie¿¹cego, wówczas ostateczny koszt do-
celowy funkcji nale¿y obliczyæ wed³ug wzoru:
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gdzie:
OKFi — ostateczny koszt docelowy i-tej funkcji,
Kd — koszt docelowy produktu,
OKFm — ostateczne koszty docelowe wczeœniejszych funkcji (m < i),
Fi — wspó³czynnik istotnoœci i-tej funkcji;

— okreœlenie zakresu redukcji kosztów, który jest ró¿nic¹ miêdzy kosztem bie¿¹cym
danej funkcji a jej ostatecznym kosztem docelowym.

Procedura dezagregacji kosztu docelowego, poprzez dezagregacjê kosztów docelowych
ka¿dej dzia³alnoœci, mo¿e byæ kontynuowana i prowadziæ do szacowania kosztów do-
celowych poszczególnych procesów. Suma kosztów docelowych komponentów powinna
równaæ siê kosztowi docelowemu realizowanej funkcji. Zakres redukcji kosztów wyznacza
ró¿nica miêdzy kosztami bie¿¹cymi komponentów a ich kosztami docelowymi.

Istota produktywnoœci progowej opiera siê na wzorcach wewnêtrznych i zewnêtrznych
w aspekcie kosztów docelowych, ustalanych w sposób empiryczny. Kosztami progowymi
mog¹ byæ nastêpuj¹ce wielkoœci: ceny rynkowe lub negocjowane (podejœcie to odpowiada
benchmarkingowi zewnêtrznemu), ceny transferowe, oparte na kalkulacji kosztów. Metoda
produktywnoœci progowej umo¿liwia wybór rozwi¹zania organizacyjnego w procesie wy-
twórczym, dotycz¹cego (Stabry³a 2002) utrzymania, ograniczenia lub likwidacji jednostek
organizacyjnych (stanowisk, komórek organizacyjnych) i ich zadañ w obszarze dzia³alnoœci
firmy, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych, w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ ko-
niecznych do osi¹gniêcia ogólnego celu firmy.
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Przy obliczaniu produktywnoœci progowej wykorzystuje siê nastêpuj¹ce wzory (Stab-
ry³a 2002):
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gdzie:
Sn — przychody ze sprzeda¿y,
Sni — przychody ze sprzeda¿y rozliczone na i-te ogniwo ³añcucha wartoœci,
KPi — koszty progowe dotycz¹ce i-tego ogniwa ³añcucha wartoœci.

Produktywnoœæ progowa, jak podaje Stabry³a (Stabry³a 2002), jest granicznym wskaŸ-
nikiem ekonomicznoœci dzia³ania i w przypadku, gdy jest ona wy¿sza od produktywnoœci
rzeczywistej lub nieobci¹¿onej, decyzj¹ w³aœciw¹ jest rezygnacja z okreœlonych ogniw
³añcucha wartoœci i ewentualne zast¹pienie ich wspomaganiem zewnêtrznym. Odpowiada to
koncepcji Lean Management oraz idei Outsourcingu.

Produktywnoœæ nieobci¹¿ona jest wskaŸnikiem, który firma mog³aby osi¹gn¹æ w przy-
padku wyeliminowania kosztów zbêdnych. Wyra¿a siê j¹ nastêpuj¹cymi wzorami (Stabry³a
2002):
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gdzie:
P' — produktywnoœæ nieobci¹¿ona generalna,
P'n — produktywnoœæ nieobci¹¿ona cz¹stkowa i-tego typu dzia³alnoœci,
S'n — przychody ze sprzeda¿y nieobci¹¿one,
S'ni — przychody ze sprzeda¿y nieobci¹¿one, rozliczone na i-ty typ dzia³alnoœci,
KEi — koszty produktywne i-tej dzia³alnoœci.

4.4. O k r e œ l e n i e k o s z t ó w s t a ³ y c h i z m i e n n y c h m e t o d ¹
n a j n i ¿ s z e g o i n a j w y ¿ s z e g o p u n k t u

Na podstawie przeprowadzonych badañ, dotycz¹cych pracy ci¹gnika w gospodarstwie
rolnym, uzyskano dane przedstawione w poni¿szym zestawieniu, obejmuj¹ce produkcjê
wyra¿on¹ w roboczogodzinach (rbg) oraz koszty wyra¿one w z³otych (z³):

Miesi¹c Produkcja (w rbg) Koszty (w z³)

Kwiecieñ 85 11 900

Maj 100 12 400

Czerwiec 105 13 400

Lipiec 120 14 700

Sierpieñ 110 14 300

Wrzesieñ 102 12 900

Razem 622 79 600

Na podstawie przedstawionych danych ustalono jednostkowe koszty zmienne i koszty
sta³e. Metoda wielkoœci krañcowych jako odmiana metody najni¿szego i najwy¿szego
punktu polega na obliczeniu przyrostu kosztów zmiennych na jednostkê produkcji jako
ró¿nicy kosztów przy najwiêkszych i najmniejszych rozmiarach produkcji oraz wielkoœci
produkcji z uwzglêdnieniem najwy¿szego i najni¿szego jej poziomu. Poziom kosztów
sta³ych oblicza siê przy wykorzystaniu krañcowych wielkoœci produkcji i odpowiadaj¹cych
im kosztów. W efekcie od kosztów dla najwiêkszych lub najmniejszych rozmiarów pro-
dukcji odejmuje siê koszty zmienne ustalone jako iloczyn jednostkowego kosztu zmiennego
i rozmiarów produkcji.

W odniesieniu do powy¿szego przyk³adu obliczenia daj¹ nastêpuj¹ce wyniki:
— w zakresie kosztów zmiennych:

rozmiary produkcji (w rbg) koszty (w z³)

najwy¿szy punkt 120 14 700

najni¿szy punkt 85 11 900

ró¿nica 35 2 800

kz =
2 800 z³

35 rbg
= 80 z³/rbg
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— w zakresie kosztów sta³ych:

najwy¿sze najni¿sze

koszty ³¹czne (w z³) 14 700 11 900

koszty zmienne (w z³)

najwy¿szy punkt (120 � 80) 9 600 –

najni¿szy punkt (85 � 80) – 6 800

koszty sta³e (w z³) 5 100 5 100

Zatem koszty ca³kowite nale¿y szacowaæ wed³ug funkcji:

K = 80 q + 5 100

gdzie:
q — wielkoœæ produkcji w szt.

Wnioski:
1. W celu ujednolicenia metodyki postêpowania i mo¿liwoœci zastosowania propono-

wanych metod badawczych do okreœlania jednostkowego kosztu zmiennego, kosztów
sta³ych i progów rentownoœci nale¿y zdefiniowaæ pojêcie gospodarstwa rolnego i zo-
biektywizowaæ kryteria jego wielkoœci oraz przyj¹æ ujednolicony sposób okreœlania
rentownoœci i produktywnoœci zarówno dla gospodarstw rolnych i przedsiêbiorstw
pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej.

2. Istnieje realna mo¿liwoœæ zastosowania tak metody rachunku kosztów czêœciowych,
jak i rachunku kosztów docelowych oraz odpowiadaj¹cych im narzêdzi zarz¹dzania,
którymi s¹ próg rentownoœci i produktywnoœæ progowa.
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W³odzimierz Soiñski*, Ma³gorzata Grabus**

Niepubliczna szko³a wy¿sza –
dzia³alnoœæ biznesowa?

Non-public Tertiary School – business enterprise?

The paper is a voice in discussion on the place of non-public higher education institutions in

educational system in Poland and in the sphere of the business. Authors put and substantiate

a thesis, that running the non-public tertiary school doesn’t have (and should not have) of

a business character, set exclusively to the profit. Aims and principles of functioning of

non-public tertiary schools aren’t succumbing ruthlessly to market rules. In the article aims

are being considered and which can be fulfilled by non-public higher education institutions.

Wprowadzenie

Trwaj¹ca dyskusja o miejscu i roli niepublicznych wy¿szych szkó³ w systemie edukacji
w Polsce wywo³uje wiele kontrowersji nie tylko w œrodowisku akademickim, ale tak¿e
w tzw. „nowo-biznesie”. Otó¿ sta³o siê modnym, by przy okazji ró¿nego rodzaju spotkañ
towarzysko-biznesowych rzuciæ od niechcenia: kupi³em ostatnio szko³ê. Niewa¿ne jak¹,
niewa¿ne po co, niewa¿ne w jakim celu … Sam fakt zakupu sta³ siê zjawiskiem pozy-
tywnym, wrêcz nobilituj¹cym w œrodowisku. Robi wra¿enie, sytuuje osobê w centrum
zainteresowania. Zjawisko to mo¿na przyrównaæ do zakupu nowego modelu samochodu.
Jest Ÿród³em satysfakcji nabywcy, a kiedy siê znudzi, lub nie wzbudza ju¿ zazdroœci
u konkurentów, jest wystawiany na sprzeda¿.

Celowo przejaskrawiona sytuacja ma wspomóc tezê, ¿e niepubliczna wy¿sza szko³a
funkcjonuj¹ca w warunkach polskich jako jednostka not for profit nie mo¿e i nie powinna
byæ traktowana i analizowana wy³¹cznie jako Ÿród³o zysku za³o¿yciela.

Uczelnie niepubliczne, ze wzglêdu na system finansowania i mo¿liwoœci kadrowe, nie
prowadzi³y (i w wiêkszoœci nadal nie prowadz¹) badañ popytu na pracê, przez co ich
oferty nie odpowiadaj¹ potrzebom rynku, aczkolwiek zaspokajaj¹ ambicje ich za³o¿ycieli
lub zatrudnionych nauczycieli. Czêsto za³o¿yciel ulega wp³ywom nauczycieli akademic-
kich, dla których praca w uczelni niepublicznej jest drugim lub kolejnym miejscem pracy.
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Oni to nak³aniaj¹ za³o¿yciela do uruchamiania kierunków lub specjalnoœci, które im odpowia-
daj¹, s¹ dla nich wygodne, zapewniaj¹ mo¿liwoœæ dodatkowego dochodu ich kolegom. Dziêki
temu, zatrudnieni nauczyciele robi¹ wiele, aby uczelnia funkcjonowa³a bez wzglêdu na
warunki zewnêtrzne. Liczy siê przede wszystkim aspekt finansowy, pomijane s¹ inne – wa¿ne
z punktu widzenia biznesowego – parametry: jakoœæ, efektywnoœæ, innowacyjnoœæ.

St¹d kolejna teza, ¿e kryzys gospodarczy nie ma bezpoœredniego wp³ywu na ¿ycie
uczelni, a niepubliczne szko³y wy¿sze broni¹ siê skutecznie przed jego skutkami.

Autorzy wyodrêbniaj¹ i poddaj¹ analizie kategoriê szkó³, o których rzadko wspomina siê
w literaturze przedmiotu. Rozwa¿ania odnosz¹ siê do uczelni, kupionych przez osoby
prowadz¹ce z sukcesem, od wielu lat, dzia³alnoœæ biznesow¹ w innych obszarach, dla
których szko³a wy¿sza jest dodatkow¹ aktywnoœci¹.

1. Prowadzenie szko³y wy¿szej jako dzia³alnoœæ biznesowa

Decyzja o modelu prowadzenia szko³y wy¿szej powi¹zana jest œciœle z rol¹ za³o¿yciela.
Ka¿dy za³o¿yciel zabezpiecza swoj¹ pozycjê zapisami w statucie oraz pe³nomocnictwami,
jakich udziela kanclerzowi, rektorowi, prorektorom i innym osobom funkcyjnym. Z zapisów
tych mo¿na odczytaæ, jakie mia³ intencje kupuj¹c uczelniê. Zapisy statutów niepublicznych
wy¿szych szkó³ wskazuj¹ na funkcjonowanie wœród za³o¿ycieli kilku charakterystycznych
typów biznesowych.

Przed ich analiz¹ warto postawiæ pytanie: Czy niepubliczna szko³a wy¿sza musi przynosiæ

za³o¿ycielowi korzyœci finansowe?
S¹ przynajmniej dwie odpowiedzi na to pozornie absurdalne pytanie. W pierwszym

przypadku, je¿eli jest taka wola za³o¿yciela i je¿eli jest to jego jedyna dzia³alnoœæ, to
bezwzglêdnie szko³a musi generowaæ odpowiednie przychody. Czyli odpowiedŸ brzmi:
tak, prowadzenie niepublicznej szko³y wy¿szej jest tylko i po prostu dzia³aniem biznesowym.
W tym przypadku realizowany jest model biznesowy uczelni, a styl jej prowadzenia okreœ-
lany jest czêsto jako „kanclerski”. Za³o¿yciel, nie próbuj¹c zrozumieæ specyfiki funkcjono-
wania uczelni, a przede wszystkim nie znaj¹c (lub lekcewa¿¹c) ustawodawstwa dotycz¹cego
szkolnictwa wy¿szego podejmuje decyzje, które z punktu widzenia biznesu s¹ logiczne,
a jednoczeœnie niezgodne z organizacj¹ procesu nauczania. Nie próbuje lub nie chce zro-
zumieæ znaczenia pojêæ: minimum dydaktyczne, pensum, sylabusy, nie szuka odpowiedzi na
pytania: dlaczego magister nie powinien prowadziæ wyk³adu lub co ró¿ni doktora od doktora
habilitowanego. Zwraca uwagê przede wszystkim na liczbê studentów (czesne), a nie na
jakoœæ kadry dydaktycznej. Nie interesuje go prowadzenie dzia³alnoœci naukowo-badawczej
(nie przynosi zysku) ani nowoczesne techniki i metody nauczania. Pod¹¿a za rynkiem, nie
jest zainteresowany nowatorskimi kierunkami studiów. Wa¿na jest iloœæ studentów i jak
najmniejsze koszty funkcjonowania uczelni. Tego typu za³o¿yciel z regu³y pe³ni funkcjê
kanclerza, najwa¿niejsze dla niego jest uzyskanie korzyœci finansowych.

Druga odpowiedŸ na postawione wy¿ej pytanie jest nieco szersza: tak, prowadzenie

szko³y wy¿szej jest dzia³aniem nastawionym na uzyskanie korzyœci finansowych, ale nie tylko.
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Niepubliczna szko³a wy¿sza jest dzia³alnoœci¹ biznesow¹, która ma kreowaæ wartoœæ do-
datkow¹ – dla za³o¿yciela, dla klientów (studentów), dla otaczaj¹cego j¹ œrodowiska, czasem
dla zatrudnionych nauczycieli akademickich. Potrzeby tych grup nie musz¹ siê wzajemnie
wykluczaæ. W tym przypadku za³o¿yciel jest jak mi³oœnik sztuki, koneser. Kupuje dla
samego faktu posiadania, a niekoniecznie dla osi¹gniêcia sukcesu finansowego. Taka postawa
definiuje rolê za³o¿yciela, który spe³nia misjê specyficznego mecenasa nauki. Wyk³ada pieni¹-
dze, bêd¹c œwiadom, ¿e odzyskanie ich bêdzie znacznie opóŸnione w czasie albo wrêcz nie-
mo¿liwe. Jest swego rodzaju dobroczyñc¹. W tej kategorii funkcjonuj¹ dwa typy za³o¿ycieli.

Pierwszy typ jest odwrotnoœci¹ wy¿ej opisanego – jest to za³o¿yciel nieobecny, który
ceduje swoje uprawnienia na rektora i kanclerza, zobowi¹zuj¹c tego ostatniego by w inte-
resie za³o¿yciela dba³ o finanse. Taki za³o¿yciel jest œwiadomy, ¿e sukces szko³y, nie tylko
biznesowy, zale¿y zarówno od sytuacji ekonomicznej otoczenia, ale g³ównie od ludzi,
którym powierzy kierowanie uczelni¹, czyli od rektora i kadry kierowniczej uczelni. Rektor
daje gwarancjê, ¿e zarówno proces dydaktyczny, jak i dobór kadr bêdzie w³aœciwy. Dla
za³o¿yciela najistotniejszy jest presti¿ zwi¹zany z posiadaniem szko³y wy¿szej.

Typ drugi, poœredni1 pomiêdzy wy¿ej opisanymi skrajnoœciami to za³o¿yciel ¿yczliwy,
który stawia na wspó³pracê kanclerza z rektorem, udzielaj¹c im jednoczeœnie wsparcia,
osobiœcie b¹dŸ przez swego przedstawiciela zaanga¿owanego w ¿ycie uczelni. Rektor
zapewnia jakoœæ i poziom nauczania oraz prowadzenie prac badawczych, a kanclerz odpo-
wiada za stabilnoœæ finansow¹ uczelni. Natomiast za³o¿yciel – niczym przewodnicz¹cy Rady
Nadzorczej – wspomaga ich dzia³ania, konsultuje proponowane rozwi¹zania, wskazuje
na mo¿liwe odmienne rozwi¹zania, podsuwa kierunki rozwoju. Mo¿na siê spodziewaæ
kreatywnego dzia³ania na rzecz uczelni w zakresie wprowadzania nowoczesnych metod
i œrodków nauczania, podejmowania zadañ badawczych, inspirowania pracowników aka-
demickich do samorozwoju, a przede wszystkim do uruchamiania w³aœciwych dla regionu
kierunków i specjalnoœci. Potrzeby za³o¿yciela maj¹ charakter „misyjny”, dziêki szkole chce
on realizowaæ swoje pasje.

Zestawianie omówionych modeli biznesowych przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Modele biznesowe za³o¿ycieli niepublicznych szkó³ wy¿szych

Model biznesowy za³o¿yciela Kanclerski ¯yczliwego wsparcia Nieobecny

Cele w³aœciciela Zysk
Zysk plus cele dodatkowe: badania
naukowe, dzia³ania na rzecz otoczenia

Zysk plus presti¿ w³aœciciela

Rodzaj dzia³alnoœci Dzia³alnoœæ stricte biznesowa Dzia³alnoœæ „misyjna” Dzia³alnoœæ presti¿owa

�ród³o: opracowanie w³asne
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2. Cele stawiane przed niepublicznymi szko³ami wy¿szymi

„Misj¹ szkolnictwa wy¿szego jest kreowanie wiedzy oraz jej rozpowszechnianie i wyko-

rzystywanie jej dla dobra cz³owieka i spo³eczeñstwa” (por. Strategia…, s. 63). Dzisiaj, misja
ta wymaga nadania nowych treœci pojêciom pos³annictwa i s³u¿ebnoœci. Spo³eczna misja
musi braæ pod uwagê wymagania nak³adane przez pañstwo dzia³aj¹ce w imieniu interesu
publicznego, poprzez potrzeby otoczenia spo³ecznego uczelni – w tym rynku pracy i rynku
edukacyjnego – a tak¿e przez inne zewnêtrzne czynniki wp³ywaj¹ce na dzia³alnoœæ uczelni.

„W systemie szkolnictwa wy¿szego niezbêdne jest wspó³istnienie uczelni ró¿nych typów.

Zró¿nicowanie to powinno dotyczyæ nie tylko ich statusu prawnego, ale tak¿e specyfiki misji

i zakresu dzia³ania oraz regu³ finansowania: od uniwersytetów skoncentrowanych na bada-

niach podstawowych i kszta³ceniu kadr dla nauki, po zawodowe szko³y wy¿sze, zaspo-

kajaj¹ce potrzeby lokalnych spo³ecznoœci i poszczególnych dzia³ów gospodarki narodowej”
(por. Strategia…, s. 63). Warto podkreœliæ znaczenie ma³ych uczelni, które mog¹ po-
dejmowaæ badania o znaczeniu praktycznym, istotne dla w¹skiej lub specyficznej grupy
odbiorców, a przede wszystkim dzia³aæ kulturotwórczo dla regionu, w którym funkcjonuj¹.
Ma³e uczelnie musz¹ byæ traktowane powa¿nie w polskim systemie szkolnictwa wy¿szego,
tym bardziej, ¿e relatywnie s³aba pozycja polskich uczelni oraz niska ocena wyników badañ
naukowych sprawia, ¿e polski system szkolnictwa wy¿szego w obecnym kszta³cie nie jest
przystosowany do konkurowania na miêdzynarodowym rynku badañ naukowych i kszta³-
cenia na poziomie wy¿szym.

Cele funkcjonowania niepublicznych szkó³ wy¿szych mog¹ byæ wyznaczane ró¿no-
rodnie. Mog¹ one funkcjonowaæ jako szko³y bran¿owe lub „korporacyjne”, kszta³c¹ce pra-
cowników dla konkretnych przedsiêbiorstw lub instytucji. Istotna jest, szczególnie z punktu
widzenia za³o¿yciela, mo¿liwoœæ realizacji badañ przydatnych w dalszej dzia³alnoœci, szcze-
gólnie gdy szko³a dzia³a w grupie kapita³owej. Korzyœci¹ zatrudnienia w szkole niepub-
licznej dla nauczycieli akademickich s¹ mniejsze ograniczenia formalne w realizacji ich po-
mys³ów, szybsza œcie¿ka decyzyjna oraz mo¿liwoœæ praktycznego zastosowania wyników.
Najbardziej na istnieniu szkó³ niepublicznych zyskuj¹ studenci, którzy maj¹ szanse na naukê
na kierunkach i specjalnoœciach sprofilowanych odmiennie ni¿ w szko³ach publicznych.
Szko³a niepubliczna mo¿e zaoferowaæ studentom inne metody i techniki nauczania, jest
bardziej elastyczna w wielu aspektach: ofercie edukacyjnej, sposobie studiowania, a tak¿e
w sposobie traktowania studentów.

3. Kryzys w szkolnictwie wy¿szym (?)

Przed dalszymi rozwa¿aniami nale¿y zastanowiæ siê nad pojêciem kryzysu i mo¿liwoœci¹
odniesienia do funkcjonowania wy¿szej szko³y niepublicznej. Przyjmuj¹c, ¿e kryzys w ro-
zumieniu ekonomicznym jest zjawiskiem powi¹zanym z cyklem gospodarczym i charakte-
ryzuje siê zmniejszeniem produkcji, spadkiem przychodów, to bli¿ej bêdzie do stwierdzenia,
¿e ca³y sektor edukacji – nawet szerzej, nauki – stoi w obliczu kryzysu. Z drugiej jednak
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strony warto podkreœliæ, ¿e kryzys jako kategoria ekonomiczna dotyka organizacji za³o¿o-
nych i prowadzonych dla zysku. Z pewnoœci¹ kategoria kryzysu ekonomicznego nie dotyczy
szkó³ publicznych (uniwersytetów, politechnik, akademii) gdy¿ nale¿¹ do innej kategorii
ekonomicznej, nie s¹ to organizacje stricte gospodarcze. Sens ich funkcjonowania – po-
dobnie jak innych instytucji administracyjnych – jest definiowany odmiennie, nie stawia siê
im celów ekonomicznych, ich zadaniem nie jest tworzenie zysku. Jako instytucje ze sfery
administracji maj¹ zdefiniowane inne wskaŸniki skutecznoœci ni¿ zysk. Z du¿¹ doz¹ prawdo-
podobieñstwa mo¿na przyj¹æ, ¿e kryzys w sensie ekonomicznym dotkn¹³ te niepubliczne
szko³y wy¿sze, które s¹ nastawione wy³¹cznie na korzyœci finansowe. Jednak powstaje
w¹tpliwoœæ, czy mo¿na mówiæ o kryzysie wy¿szych szkó³ niepublicznych, gdy¿ czêœæ z nich
jest zak³adana tak¿e dla realizacji innych celów ni¿ ekonomiczne.

Je¿eli natomiast spojrzymy na kryzys w rozumieniu ogólnym, oznaczaj¹cym okres prze-

³omu, przesilenia, za³amanie siê dotychczasowej linii rozwoju (Encyklopedia PWN), to
nale¿y uznaæ, ¿e ca³a bran¿a edukacyjna – obejmuj¹ca zarówno szko³y publiczne, jak i nie-
publiczne – stoi przed swoistym kryzysem. Prawdopodobnie ju¿ nied³ugo nadchodz¹cy ni¿
demograficzny oraz spadek liczby studentów kryzys spowoduje.

Szko³y niepubliczne nie nastawione jedynie na generowanie przychodów w wiêkszym
stopniu dotyka swoisty kryzys wartoœci (co byæ mo¿e dotyczyæ tak¿e szkó³ publicznych).
W obu przypadkach mo¿na kryzys potraktowaæ jako etap rozwojowy w cyklu ¿ycia or-
ganizacji. Zjawisko tak rozumianego kryzysu mo¿e byæ punktem zwrotnym do zmiany na
lepsze.

Wnioski

Nie jest jasne, czy bran¿a edukacyjna ju¿ stoi w obliczu kryzysu ekonomicznego.
Omówiona grupa niepublicznych szkó³ wy¿szych stoi w obliczu kryzysu wartoœci, misji,
celów, natomiast mniejsze znaczenie ma dla nich kryzys ekonomiczny. Do tej pory wartoœci¹
dla za³o¿ycieli by³a liczba studentów (wielkoœæ szko³y), ewentualnie miejsce w rankin-
gach szkó³ publikowanych przez media. Obie kategorie maj¹ czysto biznesowy charakter.
Obecnie uczelnie bêd¹ musia³y przyj¹æ inne miary, np. innowacyjnoœæ lub nowoczesnoœæ
metod nauczania.

Niepubliczna szko³a wy¿sza nie jest wy³¹cznie dzia³alnoœci¹ biznesow¹. Jednoczeœnie
nie wolno jej ignorowaæ praw rynkowych, gdy¿ nie przys³uguj¹ jej przywileje zwi¹zane
z finansowaniem szkolnictwa publicznego. Szko³y wy¿sze mog¹ i powinny skoncentrowaæ
siê na g³êbszej analizie posiadanych zasobów, a przede wszystkim na swych specyficznych
umiejêtnoœciach zgodnie z teori¹ zasobow¹ E. Penrose (Mainardes i in. 2009). Dziêki temu
zwiêksz¹ swe szanse na podjêcie efektywnych dzia³añ naprawczych, umo¿liwiaj¹cych
im rozwój i tzw. ucieczkê do przodu.

Przypomnieæ nale¿y, ¿e przeprowadzona analiza jest ograniczona do specyficznej kate-
gorii szkó³. Niemniej, czêœæ rozwa¿añ oraz wynikaj¹ce z nich wnioski mo¿na zastosowaæ do
innych szkó³ niepublicznych lub do ca³ego szkolnictwa wy¿szego.
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Leszek Ka³kowski*, W³adys³aw Rydzik**

Wybrane aspekty funkcjonowania
polskiego rynku nieruchomoœci

Selected aspects of Polish real estate functioning

Authors grouped the documented information on the property transactions, which was made

accessible by the Ministry of Justice on the basis of the notarial testimonies, featuring the

economic elements of these processes. There were given out the information on premises,

buildings and grounds circulation in individual provinces of Poland. Authors also presented

the transaction’s values in all of the property groups which had been analysed, displaying the

strong dynamics of the value compared to the weak quantitative dynamics of the transactions.

Using the accessible data of GUS (Central Statistical Office) Authors displayed the columns

for the 15 economic categories for 5 years, which helped to test the eventual distinction of the

properties circulation. Authors presented the balanced image of the dynamics of examined

parameters, which is “burst” by current active credit activity however.

Complete materials on the 20 years of the properties circulation on the market can be found

on Institute of Urban Development web site.

Ogólna charakterystyka polskiego rynku nieruchomoœci

Rynek nieruchomoœci zwi¹zany jest bezpoœrednio i poœrednio z wieloma segmentami
gospodarki narodowej, a parametry okreœlaj¹ce jego funkcjonowanie odzwierciedlaj¹ stan
i tempo rozwoju gospodarczego kraju. Rejestrowane w kolejnych latach po oko³o pó³
miliona transakcji dokumentuj¹cych oko³o 60 mld z³ rocznego obrotu oraz blisko 240 tys.
osób zatrudnionych w obs³udze krajowego rynku nieruchomoœci wskazuj¹ na potrzebê
badania zjawisk i tendencji charakteryzuj¹cych polski rynek nieruchomoœci.

Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku prowadzone s¹ systematyczne
badania obrotów nieruchomoœciami na polskim rynku nieruchomoœci. Ich wyniki s¹ pub-
likowane w kolejnych tomach „Monitoringu polskiego rynku nieruchomoœci”1 opisuj¹cych
badane zjawiska od roku 1990 do teraŸniejszoœci. Studium to towarzyszy polskiej trans-
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formacji od samego jej pocz¹tku, prezentuj¹c – dodawane co rok – informacje statystyczne
o liczbie aktów notarialnych zawieranych dla transakcji nieruchomoœciowych. Badania te
pozwalaj¹ na przetwarzanie informacji o dokonanych transakcjach nieruchomoœciami w taki
sposób, aby mog³y objaœniæ rodzaje i skalê transakcji rynkowych i pozarynkowych, obroty
mieszkaniami, gruntami i pozosta³ymi nieruchomoœciami. Tak opracowane dane s¹ prezen-
towane w uk³adzie wojewódzkim oraz wed³ug zasiêgu dzia³ania s¹dów okrêgowych, co
pozwala g³êbiej wnikn¹æ w struktury przestrzenne rynku nieruchomoœci.

Systematycznie gromadzona i opracowywana wiedza o krajowym, wojewódzkich i po-
wiatowych rynkach nieruchomoœci jest udostêpniana w formie corocznych monitoringów
rynku nieruchomoœci.

Pocz¹wszy od 2003 r. – najpierw w skróconej formie, a od 2006 r. w pe³nym zakresie –
dostêpne s¹ nowe informacje o wartoœci rynkowych obrotów nieruchomoœciami. Udostêpni³
je G³ówny Urz¹d Statystyczny z nowego sprawozdania opartego na formularzu M-04s.
W stosunku do gromadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci sprawozdañ iloœcio-
wych i rodzajowych z zawieranych aktów notarialnych rejestruj¹cych transakcje nieru-
chomoœciami, nowe dane obejmuj¹ informacje o:

— wartoœci i powierzchni lokali, budynków, gruntów i nieruchomoœci zabudowanych
oraz œrednie ceny poszczególnych rodzajów nieruchomoœci obliczone z powiatowych
zbiorów transakcji kupna/sprzeda¿y ka¿dego rodzaju nieruchomoœci,

— transakcjach grupowanych ze wzglêdu na miejsce obrotu nieruchomoœciami: w gra-
nicach miast, poza granicami miast, w miastach powy¿ej i poni¿ej 200 tys. ludnoœci,
wed³ug powiatów (w tym miast na prawach powiatu) oraz województw,

— liczbie, wartoœci i powierzchni nieruchomoœci w transakcjach dokonanych w ró¿nych
formach obrotu na rynku nieruchomoœci (tj. na wolnym rynku, na przetargu i bez
przetargu).

Zbiory danych Ÿród³owych GUS koncentruj¹ siê na transakcjach rynkowych, pomijaj¹c
zasz³oœci pozarynkowe, takie jak spadki, darowizny i inne bezpieniê¿ne. Szacuje siê, ¿e
tych ostatnich jest oko³o 30% ogó³u obrotów nieruchomoœciami w kraju. Odpowiednie
opracowanie i udostêpnienie danych z powiatów gromadzonych przez GUS, otwiera pole
badañ pog³êbiaj¹cych okresowe analizy równowagi popytowo-poda¿owej na wojewódzkich
i powiatowych rynkach nieruchomoœci.

Mog¹ byæ one pomocne przy okreœlaniu przes³anek formowania korzystnych warunków
rozwoju gospodarczego we w³aœciwym wymiarze terytorialnym. W szczególnoœci przy
wprowadzaniu odpowiednich regulacji ekonomicznych i organizacyjno-prawnych u³atwia-
j¹cych dzia³alnoœæ podmiotów funkcjonuj¹cych na wojewódzkich, powiatowych i miejskich
rynkach nieruchomoœci.

Temu celowi s³u¿y gromadzenie, przetwarzanie i udostêpnianie odpowiednio zestawio-
nych i przetworzonych informacji o rynku nieruchomoœci w Polsce, poszerzaj¹cych wiedzê o:

— skali i tendencji zmian rejestrowanych notarialnie rynkowych transakcji kupna/
/sprzeda¿y nieruchomoœci w grupach obejmuj¹cych lokale (w tym lokale miesz-
kalne), budynki, grunty i nieruchomoœci zabudowane,
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— liczbie i wartoœci zarejestrowanych notarialnie transakcji kupna/sprzeda¿y lokali,
budynków, gruntów i nieruchomoœci zabudowanych ogó³em oraz w bardziej szcze-
gó³owym podziale zgodnym z przyjêt¹ przez GUS typologi¹,

— formach obrotu rynkowego rodzajami nieruchomoœci w zarejestrowanych notarialnie
transakcjach kupna/sprzeda¿y,

— rejonizacji zawieranych transakcji wed³ug województw, powiatów ziemskich i grodz-
kich oraz miast wojewódzkich (zgodnie z typologi¹ GUS),
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Tabela 1. Akty notarialne zawarte w Polsce w 2008 roku oraz w I pó³roczu 2009 roku
w uk³adzie sprawozdañ notarialnych

Wyszczególnienie
2008 rok I pó³rocze 2009 roku

liczba procent liczba procent

Akty notarialne razem 2 034 787 100,0% 887 855 100,0%

W tym akty notarialne dotycz¹ce nieruchomoœci 625 068 30,7�100,0% 262 725 29,6�100,0%

Sprzeda¿ nieruchomoœci
rolnych przez

Skarb Pañstwa lub organ samorz¹du terytorialnego 15 003

rynkowe

64,3%

w tym
rolne

14,5%

6 772

rynkowe 61,2%

w tym
rolne

13,8%

inne osoby 75 444 29 577

Sprzeda¿ innych
nieruchomoœci

przez Skarb
Pañstwa lub
organ
samorz¹du
terytorialnego

lokalu w domu mieszkalnym 28 509 10 326

budynku mieszkalnego 1 111 361

oddanych w u¿ytkowanie wieczyste 1 781 756

dzia³ki niezabudowanej 9 491 3 487

dzia³ek budowlanych 5 675 1 637

innych 6 567 2 806

przez inne osoby 226 214 93 338

Oddanie w u¿ytkowanie
wieczyste przez Skarb
Pañstwa lub jednostkê
samorz¹du terytorialnego

niezabudowanej dzia³ki budowlanej 1 030 290

innej nieruchomoœci 1 150 565

wraz ze
sprzeda¿¹

lokalu w domu mieszkalnym 18 715 7 094

budynku mieszkalnego 140 33

innego budynku 281 130

Sprzeda¿ nieruchomoœci na rzecz Skarbu Pañstwa lub jednostki samorz¹du
terytorialnego

10 730 3 670

Darowizny
nieruchomoœci

rolnych 61 736

rynkowe 35,7%

w tym
rolne

12,5%

28 037

rynkowe 38,8%

w tym
rolne

12,0%

innych 133 877 61 841

Dzia³ spadku i zniesienie wspó³w³asnoœci
nieruchomoœci

rolnych 5 661 2 734

innych 8 865 4 251

Umowy o do¿ywocie dotycz¹ce
nieruchomoœci

rolnych 1 910 816

innych 2 602 1 479

Umowy zbycia nieruchomoœci za wyp³atê œwiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecznego 8 576 2 725

�ród³o: Wyci¹gi ze sprawozdañ MS Not 24 udostêpnione przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci



— okreœlonych wybranymi miarami statystycznymi parametrach obrotu, jak liczba,
wartoœæ, powierzchnia i œrednia cena, charakteryzuj¹cych transakcje kupna/sprze-
da¿y nieruchomoœci (lokali, budynków, gruntów i nieruchomoœci zabudowanych)
w podziale terytorialnym zgodnie z typologi¹ GUS.

Niniejszy artyku³ bazuje na danych o transakcjach nieruchomoœciami z prac pt. „Mo-
nitoring polskiego rynku nieruchomoœci w 2008 r.” oraz „Transakcje kupna/sprzeda¿y
nieruchomoœci w 2008 r.” wykonanych przez autorów.

W 2008 roku dokonano w kraju 625 tys. transakcji nieruchomoœciami, a 263 tys.
w I pó³roczu 2009 roku (tab. 1). Sk³adaj¹ siê na to w 64% transakcje rynkowe (pieniê¿ne)
dokonywane przez obywateli, Skarb Pañstwa i gminy. Transakcji pozarynkowych by³o 36%,
a by³y to: spadki, darowizny, oddanie nieruchomoœci za œwiadczenia spo³eczne itp. Z ogó³u
transakcji 1/4 dotyczy³a nieruchomoœci rolnych.

W ujêciu regionalnym wiod¹ce pod wzglêdem liczby transakcji jest województwo ma-
zowieckie. W czterech województwach zanotowano po oko³o 50 tysiêcy transakcji, w nas-
têpnych czterech województwach ponad 30 tysiêcy, w kolejnych czterech ponad 20 tysiêcy
(rys. 1).
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Dane za I pó³rocze 2009 roku ukazuj¹ mniej ni¿ po³owê obrotów poprzedniego roku do
2009 roku, rokuj¹c gorsz¹ koniunkturê na tegorocznym rynku nieruchomoœci.

Z analizy rynku wyprowadzono szereg interesuj¹cych wskaŸników (tab. 2).
Na 100 km2 powierzchni przypada³o w 2008 roku œrednio 200 aktów notarialnych, a ich

liczba waha³a siê od 85 w województwie podlaskim do 480 w województwie œl¹skim.
Relacja obrotów na rynku do wygospodarowanego w regionie PKB wynosi œrednio

w kraju 0,59 aktów notarialnych na 1 mln PKB, przy wahaniach od 0,40 w województwie
mazowieckim do 0,96 w województwie lubelskim.

Liczbê transakcji nieruchomoœciami przypadaj¹c¹ na 1000 mieszkañców regionu w wy-
branych latach przedstawiono na rysunku 2.

Miernikiem aktywnoœci rynku jest tak¿e relacja liczby transakcji do liczby ksi¹g wie-
czystych. Wynosi ona œrednio w kraju 3,3% ksi¹g, w których w ubieg³ym roku dokonano
wpisu zmiany w³aœciciela. Za ca³y okres transformacji taka zmiana dotyczy³a oko³o 56%
ksi¹g wieczystych.

188 Wy¿sza Szko³a Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Rysunek 2. Liczba transakcji nieruchomoœciowych na 1000 mieszkañców w latach 1997; 2001; 2004; 2005;

2007; 2008 (œrednio w kraju odpowiednio: 17,3; 14,5; 14,0; 13,0; 16,1; 16,4)

�ród³o: Monitoring polskiego rynku nieruchomoœci za 2008 r., Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009



Jaka jest struktura rzeczowa rynku nieruchomoœci?

Uruchomiony przez GUS w 2003 roku coroczny spis transakcji nieruchomoœciami
dostarczy³ nowych informacji o rodzajach nieruchomoœci wystêpuj¹cych na rynku. Spoœród
277 tys. spisanych aktów rynkowych najwiêcej, bo 50% stanowi¹ transakcje gruntami,
partycypuj¹c w obrotach 33% wartoœci transakcji ogó³em w kraju. Dalsze 30% wed³ug iloœci
i 28% wed³ug wartoœci obrotów ogó³em stanowi¹ lokale. Zbitk¹ statystyczn¹ s¹ tu nieru-
chomoœci zabudowane, stanowi¹ce 18% wed³ug iloœci i a¿ 34% wed³ug wartoœci. Obrót
budynkami nie jest znacz¹cy: 1% wed³ug iloœci i oko³o 4% wed³ug wartoœci.

Ogó³em strumieñ pieni¹dza z rynku nieruchomoœci mo¿na szacowaæ w 2008 roku na
blisko 70 miliardów z³otych, co stawia go na IV miejscu w gospodarce co do wartoœci
(po przemys³ach spo¿ywczych – oko³o 140 mld z³, produkcji pojazdów – oko³o 80 mld z³
i przemyœle energetycznym – ponad 70 mld z³).

Struktury polskiego rynku nieruchomoœci obrazuj¹ rysunki od 3 do 7 oraz tabela 3.
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Rysunek 3. Struktura rynku nieruchomoœci w Polsce w 2008 roku wed³ug liczby transakcji

(liczby aktów notarialnych)

�ród³o: Wyci¹gi ze sprawozdañ M-04s udostêpnione przez GUS, opracowane w Instytucie Rozwoju Miast
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Rysunek 4. Struktura rynku nieruchomoœci w Polsce w 2008 roku wed³ug wartoœci transakcji rynkowych –

dane GUS

Tabela 3. Iloœæ i wartoœæ rynkowych transakcji nieruchomoœciami w Polsce w latach 2003–2008

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Liczba transakcji [sztuk] – razem, w tym: 271 274 285 586 265 077 278 049 306 056 277 013

lokale mieszkalne 76 383 81 541 70 757 67 936 65 792 77 526

lokale niemieszkalne 6 051 5 805 5 361 6 907 6 485 7 808

grunty ogó³em 143 591 148 702 134 653 141 053 169 058 138 782

budynki ogó³em 5 075 4 543 3 652 3 764 2 772 2 572

nieruchomoœci zabudowane 40 174 44 995 50 654 58 389 61 949 50 325

Wartoœæ transakcji [mln z³] – razem, w tym: 20 745 21 227 23 328 29 473 43 994 46 933

lokale mieszkalne 5 145 5 082 5 268 5 309 7 329 12 682

lokale niemieszkalne 379 422 354 473 693 809

grunty ogó³em 9 959 8 441 7 809 11 200 17 889 15 678

budynki ogó³em 618 716 774 1 105 810 1 746

nieruchomoœci zabudowane 4 644 6 566 9 123 11 386 17 273 16 018

�ród³o: Wyci¹gi ze sprawozdañ M-04s udostêpnione przez GUS, opracowane w Instytucie Rozwoju Miast
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Rysunek 5. Liczba transakcji nieruchomoœciami w Polsce w latach 2003–2008

�ród³o: dane z tabeli 3

4. W miastach wojewódzkich

1. Ogó³em

2. W powiatach grodzkich

3. W powiatach ziemskich

Rysunek 6. Œrednie wartoœci jednej transakcji w 2008 roku wed³ug danych GUS

o transakcjach rynkowych [tys. z³]

�ród³o: Wyci¹gi ze sprawozdañ M-04s udostêpnione przez GUS, opracowane w Instytucie Rozwoju Miast



Rozwój naszego rynku nieruchomoœci

w okresie transformacji 1990–2008

W okresie transformacji ustrojowej obserwuje siê szereg tendencji obrazuj¹cych polski
rynek nieruchomoœci, miêdzy innymi (rys. 8 i 9):

— ograniczanie instytucji u¿ytkowania wieczystego,
— zmniejszanie siê wp³ywu Skarbu Pañstwa i gmin na rynek nieruchomoœci,
— doœæ ustabilizowane obroty (ponad 40% iloœciowy udzia³) dokonywane przez osoby

fizyczne i prawne.
W ca³ym okresie transformacji dominowa³o w Polsce piêæ województw, ³¹cznie na

ich terenie dokonuje siê ka¿dego roku oko³o 50% krajowego obrotu nieruchomoœciami
(rys. 10 i 11).

Dalsze piêæ województw skupia kolejne 35% iloœciowego obrotu, a województwa
takie jak œwiêtokrzyskie, lubuskie, opolskie, podlaskie i warmiñsko-mazurskie to ³¹cz-
nie oko³o 16% obrotów polskiego rynku. Obserwuje siê stabilizacjê takiej struktury
obrotów.
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o transakcjach rynkowych

�ród³o: Wyci¹gi ze sprawozdañ M-04s udostêpnione przez GUS opracowane w Instytucie Rozwoju Miast
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Rysunek 9. Struktura transakcji nieruchomoœciowych wed³ug województw w latach 1990–2008

�ród³o: Monitoring polskiego rynku nieruchomoœci za 2008 r., Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009
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Sprzê¿enia zwrotne rynku nieruchomoœci z ekonomik¹ kraju

Powy¿ej prezentowano polski rynek nieruchomoœci w izolacji od reszty gospodarki.
Uzyskano w ten sposób pogl¹d na wielkoœæ i strukturê samych obrotów rynkowych. Wiado-
mo, ¿e nieruchomoœci obs³uguj¹ wszystkie dzia³y i ga³êzie gospodarki narodowej, wieloma
relacjami s¹ z nimi powi¹zane, na nie wp³ywaj¹ i od nich s¹ uzale¿nione. Dla zilustrowania
tych powi¹zañ zestawiono w tabeli 4 te kategorie ekonomiczne, które wydaj¹ siê mieæ
najbli¿sze i najœciœlejsze zwi¹zki z rodzimym rynkiem nieruchomoœci. Za instrument po-
równawczy przyjêto dynamikê wzrostu poszczególnych 12 kategorii, w kolejnych 6 latach
(2003–2008), w odniesieniu do dynamiki iloœciowego i wartoœciowego wzrostu obrotów
rynku nieruchomoœci. Tak poszukiwano ewentualnych podobieñstw specyficznych cech
rynku nieruchomoœci do jego otoczenia ekonomicznego. Graficzn¹ prezentacjê dynamik
badanych kategorii przedstawiono na rysunkach 12 i 13.
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Rysunek 11. Zró¿nicowanie przestrzenne w liczbie transakcji (procent udzia³u w rynku krajowym)

�ród³o: Monitoring polskiego rynku nieruchomoœci za 2008 r., Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009



Zeszyty Naukowe nr 7 197

T
a

b
el

a
4

.
N

ie
ru

ch
om

oœ
ci

w
ot

oc
ze

ni
u

ek
on

om
ic

zn
ym

–
w

ed
³u

g
da

ny
ch

G
U

S
o

tr
an

sa
kc

ja
ch

ry
nk

ow
yc

h

R
ok

Tr
an

sa
kc

je
ry

nk
ow

e
P

ro
du

kt
K

ra
jo

w
y

B
ru

tto
O

br
ot

y
gi

e³
do

w
e

N
ak

³a
dy

in
w

es
ty

cy
jn

e
P

rz
yc

ho
dy

go
sp

od
ar

st
w

do
m

ow
yc

h
O

sz
cz

êd
no

œc
ib

ru
tto

go
sp

od
.d

om
ow

yc
h

Li
cz

ba
sa

m
oc

ho
dó

w
na

10
00

os
ób

lic
zb

a
w

ar
to

œæ

ty
s.

sz
t.

%
m

ld
z³

%
m

ld
z³

%
m

ld
z³

%
m

ld
z³

%
m

ld
z³

%
m

ld
z³

%
sz

t.
%

20
03

46
0,

0
10

0,
0

20
,7

5
10

0,
0

84
3,

2
10

0,
0

21
2,

6
10

0,
0

11
0,

9
10

0,
0

58
6,

5
10

0,
0

44
,9

10
0,

0
29

4
10

0,
0

20
04

44
0,

7
95

,8
21

,2
3

10
2,

3
92

4,
5

10
9,

6
25

3,
8

11
9,

4
12

0,
5

10
8,

7
61

8,
2

10
5,

4
38

,2
85

,1
31

4
10

6,
8

20
05

42
5,

5
92

,5
23

,3
3

11
2,

5
98

3,
3

11
6,

6
19

7,
0

92
,7

13
1,

1
11

8,
2

63
7,

9
10

8,
8

61
,6

13
7,

2
32

3
10

9,
9

20
06

49
0,

8
10

6,
7

29
,4

7
14

2,
1

1
06

0,
2

12
5,

7
33

8,
5

15
9,

2
15

4,
9

13
9,

7
69

0,
5

11
7,

7
65

,6
14

6,
1

35
1

11
9,

4

20
07

48
9,

8
10

6,
5

43
,9

9
21

2,
1

1
17

5,
3

13
9,

4
47

9,
5

22
5,

5
19

1,
7

17
2,

9
72

3,
2

12
3,

3
72

,4
16

1,
2

38
2

12
9,

9

20
08

40
9,

8
89

,1
46

,9
4

22
6,

0
1

27
5,

4
15

1,
3

33
1,

3
15

5,
8

21
7,

3
19

5,
9

77
9,

7
13

2,
9

50
,2

11
1,

8
42

2
14

3,
5

X
A

B
C

D
E

F
G

H

R
ok

Lu
dn

oœ
æ

kr
aj

u
P

ow
ie

rz
ch

ni
a

kr
aj

u
K

re
dy

ty
ud

zi
el

on
e

go
sp

od
.d

om
.

U
dz

ie
lo

ne
go

sp
.d

om
.

kr
ed

yt
y

m
ie

sz
ka

ni
ow

e
P

ra
co

w
ni

cy
*

ob
s³

ug
i

ry
nk

u
ni

er
uc

ho
m

oœ
ci

P
od

m
io

ty
go

sp
.n

ar
od

ow
ej

w
ed

³u
g

R
E

G
O

N
Tr

an
sa

kc
je

lo
ka

la
m

i
m

ie
sz

ka
ln

ym
i

P
ra

cu
j¹

cy
og

ó³
em

m
ln

os
ób

%
ty

s.
km

2
%

m
ld

z³
%

m
ld

z³
%

os
ób

%
ty

s.
sz

t.
%

ty
s.

sz
t.

%
ty

s.
os

ób
%

20
03

38
,2

10
0,

0
31

2,
7

10
0,

0
98

,0
10

0,
0

33
,0

10
0,

0
27

00
0

10
0,

0
3

58
1,

6
10

0,
0

30
0,

0
10

0,
0

12
64

0,
7

10
0,

0

20
04

38
,2

10
0,

0
31

2,
7

10
0,

0
10

9,
7

11
1,

9
43

,4
13

1,
5

28
50

0
10

5,
6

3
57

6,
8

99
,9

30
7,

1
10

2,
4

12
72

0,
2

10
0,

6

20
05

38
,2

10
0,

0
31

2,
7

10
0,

0
14

1,
0

14
3,

9
59

,2
17

9,
4

30
00

0
11

1,
1

3
61

5,
6

10
0,

9
29

9,
4

99
,8

12
89

0,
7

10
2,

0

20
06

38
,1

99
,7

31
2,

7
10

0,
0

18
3,

4
18

7,
1

88
,2

26
7,

3
32

00
0

11
8,

5
3

63
6,

0
10

1,
5

35
3,

9
11

8,
0

13
22

0,
0

10
4,

6

20
07

38
,0

99
,5

31
2,

7
10

0,
0

25
4,

2
25

9,
4

13
2,

5
40

1,
5

34
50

0
12

7,
8

3
68

5,
6

10
2,

9
34

2,
0

11
4,

0
13

77
1,

1
10

8,
9

20
08

38
,1

99
,7

31
2,

7
10

0,
0

37
6,

0
38

3,
7

18
8,

0
56

9,
7

38
75

7
14

3,
5

3
75

7,
1

10
4,

9
33

6,
2

11
2,

1
14

03
7

11
1,

0

X
I

J
K

L
£

M
N

O

*
R

ze
cz

oz
na

w
cy

,
po

œr
ed

ni
cy

,
za

rz
¹d

cy
,

no
ta

ri
us

ze
,

ko
m

or
ni

cy
,

ks
iê

gi
w

ie
cz

ys
te

(d
an

e
pr

zy
bl

i¿
on

e)
.

�
ró

d³
o:

o
p

ra
c
o

w
a

n
ie

w
³a

sn
e

w
e
d

³u
g

d
a

n
y
c
h

G
U

S



198 Wy¿sza Szko³a Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Rysunek 12. Dynamika otoczenia ekonomicznego rynku nieruchomoœci

�ród³o: opracowanie w³asne wed³ug danych tabeli 4



W badanym okresie 2003–2008 obserwuje siê s³ab¹ dynamikê iloœci zawieranych tran-
sakcji rynkowych nieruchomoœciami (krzywa A). Praktycznie mo¿na mówiæ nawet o zja-
wisku stagnacji wolumenu transakcji, które z roku na rok ró¿ni¹ siê tylko wahaniami rzêdu
kilku punktów procentowych. Natomiast od po³owy pierwszej dekady XXI wieku znaczn¹
dynamik¹ cechuje siê wartoœæ zawieranych transakcji. Jest to efektem szybkiego wzrostu cen
gruntów oraz budynków bêd¹cych przedmiotem obrotów rynkowych. Zwiêksza³y siê one
w tempie ponad 20% z roku na rok. Na przestrzeni 6 badanych lat suma obrotów rynkowych
wzros³a ponad dwukrotnie (krzywa B). Skonfrontowanie tych dwóch dynamik (iloœciowej
i wartoœciowej) z pozosta³ymi parametrami otoczenia rynku nieruchomoœci prowadzi do
stwierdzenia znacznego podobieñstwa tego otoczenia do badanej dynamiki rynku nieru-
chomoœci. Uzyskany obraz „rozsadza” jedynie silna dynamika kredytów udzielanych gos-
podarstwom domowym, w tym na cele mieszkaniowe (krzywe K i L). Pozwoli³y one
dokonywaæ transakcji mieszkaniowych mimo rosn¹cych ich cen. W konsekwencji sprzyja³y
równie¿ dynamicznemu wzrostowi nak³adów inwestycyjnych ogó³em.

Stwierdzenie podobnych tendencji w kszta³towaniu siê wa¿niejszych parametrów rozwo-
jowych kraju z dynamik¹ rynku nieruchomoœci, prowadzi do desygnowania tego ostatniego
do roli barometru rozwoju gospodarczego kraju. I na odwrót: wi¹zka parametrów roz-
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Rysunek 13. Rynek nieruchomoœci w otoczeniu ekonomicznym w 2008 roku

Dynamika wielkoœci – rok 2003 = 100%

�ród³o: opracowanie w³asne wed³ug danych tabeli 4
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Rysunek 14. Dynamika relacji ekonomicznych rynku nieruchomoœci

�ród³o: opracowanie w³asne wed³ug danych tabeli 5



wojowych mo¿e byæ pomocna w prognozowaniu koniunktury na rynku nieruchomoœci,
skoro przez doœæ d³ugi – bo 6-letni okres – rynek nieruchomoœci znajdowa³ siê pod wp³ywem
istotnych czynników decyduj¹cych o rozwoju gospodarczym kraju. Œledzenie tych tendencji
bêdzie zadaniem naszego monitoringu tak¿e w najbli¿szej przysz³oœci.

Dla pog³êbienia opisanych obserwacji przyjêto analizê relacji ekonomicznych zacho-
dz¹cych na rynku nieruchomoœci na tle gospodarczych parametrów krajowych. Z danych
podstawowych zale¿noœci przedstawionych w tabeli 4 wyprowadzono wi¹zkê 15 zale¿noœci
ekonomicznych dla potwierdzenia zjawisk opisanych powy¿ej. Relacje te zawiera tabela 5,
a graficznie ilustruj¹ rysunki 14 i 15.

Najistotniejsze s¹ tu relacje wartoœci obrotów rynkowych nieruchomoœciami do Produktu
Krajowego Brutto, nak³adów inwestycyjnych oraz przychodów i oszczêdnoœci gospodarstw
domowych. One bowiem g³ównie decyduj¹ o popycie na rynku nieruchomoœci. Nieobojêtne
dla oceny koniunktury rynkowej s¹ tak¿e relacje liczby przedsiêbiorstw wed³ug REGON,
liczby samochodów na 1000 mieszkañców, zatrudnienia w gospodarce narodowej.

Na tle szybkiego wzrostu wartoœci obrotów nieruchomoœciami zachodzi znaczne po-
dobieñstwo tempa rozwojowego pozosta³ych kilkunastu relacji. Mo¿na na tej podstawie
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Rysunek 15. Dynamika relacji ekonomicznych rynku nieruchomoœci w 2008 roku. Rok 2003 = 100%

�ród³o: opracowanie w³asne wed³ug danych tabeli 5



potwierdziæ wskazan¹ wy¿ej rolê barometru koniunkturalnego rynku nieruchomoœci, ale
tak¿e korzystnego wp³ywu na koniunkturê nieruchomoœciow¹ rozwoju gospodarczego.
Przedstawione dane dotycz¹ okresu przedkryzysowego (2009 rok). Czy uleg³y one ne-
gatywnym tendencjom tego¿ roku – poka¿¹ wyniki naszych analiz zaplanowanych na lata
nastêpne.
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Dorota Dziedzic*, Anna Irena Szymañska*

Marketing transakcji a marketing relacji

Transaction marketing and relationship marketing

Nowadays more often we can find nearby the word marketing an adjective, which describes

the way of each element and task of marketing fining. That’s why transactional (classical)

marketing means traditional philosophy of marketing. In that case marketing is perceived as

a set of activities, which helps to sell manufactured goods. However relational (affiliate)

marketing “is seen as profitable building, maintaining and developing relationships with

consumers and other partners implementation of the mutual objectives of both parties

through the exchange of values and compliance commitments”1.

Wprowadzenie

Zmiany zachodz¹ce we wspó³czesnym œwiecie wp³ywaj¹ na wszystkie dziedziny ¿ycia,
w tym równie¿ na zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem. Definicje pojêæ zwi¹zanych z zarz¹-
dzaniem musz¹ zatem ewoluowaæ i dostosowywaæ siê do zmieniaj¹cych siê warunków,
w których przedsiêbiorstwo funkcjonuje. Dotyczy to równie¿ pojêæ zwi¹zanych z marke-
tingiem. Jego bowiem rola zmieni³a siê na przestrzeni ostatnich dziesiêcioleci pod wp³ywem
zmian zachodz¹cych na rynku. Coraz czêœciej oprócz „samodzielnego” s³owa marketing
pojawia siê obok niego opisuj¹cy go przymiotnik wskazuj¹cy pryzmat, przez który nale¿y
postrzegaæ poszczególne elementy i zadania marketingu. St¹d te¿ marketing transakcyj-
ny oznacza tradycyjne podejœcie do marketingu, w którym marketing postrzegany by³
jako zespó³ dzia³añ przede wszystkim u³atwiaj¹cy sprzeda¿ wyprodukowanych produktów.
Poœród najnowszych koncepcji marketingu znaleŸæ mo¿na miêdzy innymi pojêcie marke-
tingu relacyjnego, charakteryzuj¹cego proces komunikacji pomiêdzy przedsiêbiorstwem
a klientem.
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1. Tradycyjna koncepcja marketingu – marketing transakcyjny

Pocz¹tki formowania siê myœli i rozwoju nauki w zakresie marketingu przypadaj¹ na
pierwsze lata XX wieku. Jedna z pierwszych publikacji z tej dziedziny nauki pojawi³a siê ju¿
w roku 1903 i nosi³a tytu³ The Theory of Advertising2. Autorem jej by³ Walter Will Scott,
dyrektor laboratorium psychologicznego, a nastêpnie Prezydent Northwestern University.
Natomiast za pioniera fundamentalnej literatury marketingu uznano Freda E. Clark’a, po tym
jak w 1922 roku napisa³ on i opublikowa³ ksi¹¿kê pt. Principles of Marketing3.

W pierwszej po³owie XX wieku tylko du¿e korporacje utworzy³y dzia³y marketingu.
Zadaniem pracowników dzia³u by³o stymulowanie i manipulowanie ¿¹daniami konsumenta
w taki sposób, by zapewniæ przedsiêbiorstwu sprzeda¿ produktu, który ju¿ wytworzono.
Specjaliœci z zakresu marketingu prowadzili badania i analizê rynku, zarz¹dzali relacjami,
projektowali komunikacjê publiczn¹ oraz opracowywali prognozy cen oraz wielkoœci sprze-
da¿y. Pozostali pracownicy przedsiêbiorstwa koncentrowali siê na dzia³aniach wewn¹trz-
zak³adowych4.

W latach dwudziestych XX wieku pojawi³y siê obawy nadprodukcji. Nie doceniano
w tym czasie znaczenia szybkiego tempa rozwoju konsumpcji dla pomyœlnego prospero-
wania przedsiêbiorstw. Podstawowym zadaniem powstaj¹cych w tym okresie firm rekla-
mowych sta³o siê opracowywanie ekspertyz dotycz¹cych stymulowania owego szybkiego
tempa5. Wœród liderów biznesu pojawi³o siê przeœwiadczenie o du¿ej sile ekonomicznej
reklamy. Ogólna wartoœæ reklamy wzros³a z 682 mln dolarów w 1914 roku do 3 mld dolarów
w 1929 roku. Natomiast stosunek wydatków na reklamê do ogólnego kosztu dystrybucji
w okresie 1919–1929 podwoi³ siê, wzrastaj¹c z 8 do 14 procent6.

W latach dwudziestych XX wieku reklama zmieni³a swój charakter z bazuj¹cego na
danych faktycznych i polegaj¹cego jedynie na komunikowaniu charakterystyk produktów,
na bardziej abstrakcyjny, opieraj¹cy siê na wyobraŸni. Charakteryzowa³ siê on psycho-
logicznym podejœciem, maj¹cym na celu stymulowanie wiêkszej konsumpcji7.

W drugiej po³owie XX wieku, w okresie galopuj¹cego tempa rozwoju powojennej kon-
sumpcji, przysz³a nowa fala dzia³añ maj¹ca na celu eliminacjê dystansu miêdzy producen-
tami i konsumentami. Now¹ orientacjê biznesow¹, któr¹ okreœlono mianem zaawansowanej
koncepcji marketingu, zapocz¹tkowa³a w roku 1952 firma General Electric (GE) og³aszaj¹c
w raporcie rocznym skierowanym do akcjonariuszy, i¿ w centrum uwagi powinien znaleŸæ
siê konsument koñcowy8. Zdaniem Fredricka E. Webster’a9 owa koncepcja umiejscawia
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2 W.D. Scott, The Theory of Advertising, Girland Pub. New York 1985.
3 F.E. Clark, Principles of Marketing, Arno Press, New York 1978.
4 F. Krawiec, Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku, Difin,Warszawa 2009, s. 141.
5 R. Marchand, Advertising the American Dream: Making Way for Modernity, 1920–1940, University of

California Press Ltd., Londyn 1985, s. 2.
6 R. Marchand, Advertising the American Dream, op.cit., s. 6–7.
7 Ibidem, s. 13.
8 F. Krawiec, Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku, op.cit., s. 142.
9 F.E. Webster, Market – Driven Management, Wiley, New York, 1994, s. 8.



pracowników marketingu na pocz¹tku cyklu produkcyjnego i ³¹czy marketing z ka¿d¹ faz¹
biznesu. Zadaniem pracowników marketingu jest okreœlenie oczekiwañ odbiorcy wobec
okreœlonego produktu, ceny jak¹ jest sk³onny zap³aciæ oraz miejsca i czasu, w którym ten
produkt bêdzie potrzebny. W myœl nowej koncepcji to personel marketingu jest odpowie-
dzialny za planowanie rozwoju, produkcji i wprowadzanie na rynek nowego produktu oraz
kontrolê zapasów.

Podobnie pisa³ w swojej ksi¹¿ce pt. Practice of Management Peter Drucker. By³ on
zdania, i¿ przejœcie od sprzeda¿y do marketingu nie jest wystarczaj¹ce. Marketing winien
byæ sposobem widzenia ca³okszta³tu dzia³alnoœci biznesowej z perspektywy konsumenta.
Zdaniem Drucker’a nie jest najwa¿niejsze to, co zarz¹d firmy myœli, ¿e ona produkuje.
Decyduj¹cym jest to, co konsument myœli, ¿e kupuje i to, co uwa¿a on za „wartoœæ”10.
Zgodnie z now¹ koncepcj¹ marketingu firma przesta³a byæ w centrum œwiata biznesu.
Jej miejsce zaj¹³ konsument. Nast¹pi³o przesuniêcie koncentracji uwagi z produkcji na
marketing, z produktu, jaki firma by³a w stanie wyprodukowaæ na taki, jakiego konsument
koñcowy oczekuje11.

Powy¿sze rozwa¿ania wskazuj¹, ¿e koncepcja marketingu ewoluuje w czasie. Proces
ten nie jest definitywnie zakoñczony, a do wspó³czesnego rozumienia marketingu do-
chodzono stopniowo koryguj¹c cele i sposób jego funkcjonowania wraz ze zmieniaj¹cymi
siê uwarunkowaniami maj¹cymi miejsce na rynku. Zazwyczaj w literaturze przedmiotu
wymienia siê cztery fazy procesu: orientacjê produkcyjn¹, orientacjê sprzeda¿ow¹, orien-
tacjê marketingow¹ oraz marketing strategiczny ewoluuj¹cy w kierunku marketingu spo-
³ecznego (tab. 1).
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Tabela 1. Fazy rozwoju koncepcji marketingowej

Faza Okres Charakterystyka

Orientacja
produkcyjna

druga po³owa XIX w.
oraz pocz¹tek XX w.

koncentracja na organizacji procesu produkcyjnego w celu uzyskania wysokiej
wydajnoœci, niskich kosztów, zwiêkszenia poda¿y

Orientacja
sprzeda¿owa

1930–1950
zasada „sprzedaj to co wyprodukowa³eœ”. Koncentracja na kana³ach dystrybucji,
istotne przywi¹zanie wagi do œrodków komunikacji (reklama, promocja sprzeda¿y)

Orientacja
marketingowa

1950–1980
zasada „produkuj to co mo¿esz sprzedaæ”. Koncentracja na rynku docelowym,
potrzebach klientów, marketingu skoordynowanym i rentownoœci. Wzros³o znaczenie
marketingu-mix oraz badañ rynku

Marketing
strategiczny

1980–?
przewidywanie zmian otoczenia, system planowania marketingowego, strategie
uwzglêdniaj¹ce potrzebê globalizacji i oczekiwañ organizacji lokalnych, marketing
indywidualny, megamarketing

�ród³o: Z. Knecht, Zarz¹dzanie i planowanie marketingowe, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 3.

10 P. Drucker, Practice of Management, Harper & Row, New York, 1954, s. 37–41.
11 F. Krawiec, Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku, op.cit., s. 143.



2. S³aboœci tradycyjnej koncepcji marketingu

Podstawow¹ s³aboœci¹ tradycyjnej koncepcji marketingu jest jej zdominowanie przez
kompozycjê instrumentów i dzia³añ marketingowych (marketing-mix). Równie¿ segmenty
rynku s¹ zbyt szerokie, a pozycja konkurencyjna produktu nie jest œciœle okreœlona. Po-
woduje to brak pe³nego dostosowania marki lub gatunku produktu do potrzeb okreœlonego
segmentu rynku. Istotnym problemem jest tu równie¿ asymetria informacji. Wystêpuje
jednostronna wymiana informacji miêdzy firmami a potencjalnymi konsumentami. Jest ona
droga i nieefektywna. Informacje kontrolowane s¹ przez personel dzia³u marketingu, w efek-
cie czego konsumenci nie posiadaj¹ pe³nych informacji o produkcie12.

Powy¿sze czynniki prowadz¹ do obni¿enia siê poziomu lojalnoœci klientów. Konsek-
wencj¹ rosn¹cego ró¿nicowania siê produktów, „szumu” informacyjnego bêd¹cego efektem
du¿ej liczny dzia³añ reklamowych, jak równie¿ wzrostu rozporz¹dzalnego dochodu jest
os³abienie postaw wobec marek oraz zmiany preferencji konsumentów. Redukcja kosztów
dzia³alnoœci przedsiêbiorstw prowadzi do spadku jakoœci obs³ugi klienta. Rewolucja tech-
nologiczna, bêd¹ca efektem pojawienia siê elektronicznych form komunikacji z konsumen-
tami i dystrybucji, jak równie¿ postêpuj¹ca koncentracja w handlu detalicznym i ekspansja
wielkopowierzchniowych placówek handlowych powoduje koniecznoœæ podejmowania
dzia³añ kierowanych bezpoœrednio do finalnego odbiorcy13.

Wymienione powy¿ej s³aboœci tradycyjnej koncepcji marketingu przekonuj¹ o koniecz-
noœci zmian. Marketing powinien byæ bardziej ukierunkowany. Powinien on byæ nakie-
rowany na zaspokojenie potrzeb niewielkiej liczby odbiorców poprzez oferowanie spec-
jalnie dla nich zaprojektowanych produktów (marketing bezpoœredni oparty na specjalnych
zainteresowaniach i stylach ¿ycia). Odbiorca natomiast powinien byæ postrzegany bardziej
holistyczne. Przyjêcie za³o¿enia, ¿e odbiorca jest skomplikowan¹, wielowymiarow¹ insty-
tucj¹ prowadzi do zwiêkszenia liczby potencjalnych transakcji sprzeda¿y. Bardzo istotny jest
równie¿ sposób komunikowania siê z odbiorc¹. Konieczne jest wyjœcie poza tradycyjne
media. Komunikacja powinna byæ postrzegana szerzej, nie tylko jako medium s³u¿¹ce
przykazywaniu informacji, ale jako wzajemna wymiana informacji miêdzy producentem
i konsumentem14.

3. Nowe tendencje w marketingu

Wspó³czesne tendencje w marketingu pojawi³y siê wraz z rewolucj¹ cyfrow¹. Ph. Kotler
postrzega je jako proces przejœcia:

— od marketingu typu „wyprodukuj i sprzedaj” do marketingu typu „wyczuwaj
i reaguj”,
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12 Zobacz: F. Krawiec, S. Krawiec, Zarz¹dzanie marketingiem w firmie energetycznej, Difin, Warszawa
2001, s. 34.

13 A. Sagan, Marketing relacyjny, StatSoft Polska, www.statsoft.pl
14 F. Krawiec, Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku, op.cit., s. 148–150.



— od posiadania maj¹tku do posiadania marek,
— od integracji pionowej do integracji wirtualnej (outsorsing),
— od marketingu masowego do marketingu indywidualnego,
— od dzia³ania tylko i wy³¹cznie na rynku do dzia³ania równie¿ w cyberprzestrzeni,
— od zabiegania o udzia³ w rynku do zabiegania o udzia³ w œwiadomoœci klienta,
— od skupiania siê na przyci¹ganiu klienta do skupiania siê na zatrzymaniu klienta,
— od marketingu transakcji do marketingu relacji,
— od zdobycia klienta do zatrzymania i zadowolenia klienta,
— od marketingu poœredniego do marketingu bezpoœredniego,
— od marketingu specjalisty do jego dialogu z klientem,
— od marketingu jednokana³owego do marketingu wielokana³owego,
— od marketingu nastawionego na produkt do marketingu nastawionego na klienta,
— od marketingu, którym zajmuje siê dzia³ marketingu do marketingu, którym zajmuj¹

siê wszyscy pracownicy przedsiêbiorstwa,
— od wyzysku dostawców i dystrybutorów do partnerskiego stosunku15.
Jak ju¿ wczeœniej wspomniano zmiany te maj¹ wp³yw na wiêksze uwzglêdnianie marke-

tingu w ca³oœciowym zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem i s¹ procesem ci¹g³ym oraz adap-
tacyjnym wzglêdem zmian zachodz¹cych na rynku. Wp³ywaj¹ one w ró¿noraki sposób na
poszczególne dzia³ania przedsiêbiorstwa, a ich stopieñ intensywnoœci w pewnym stopniu
wymuszony zostaje przez coraz wiêkszy wp³yw klientów zarówno na produkcjê jak i sposób
oraz czêstotliwoœæ chêci kontaktów z producentem lub handlowcem. Zmiany te najwyraŸniej
widaæ w:

— orientacji przedsiêbiorstw na zarz¹dzanie strategiczne,
— odpowiednim wyprofilowaniu produktów przedsiêbiorstwa uwzglêdniaj¹cym za-

równo korzyœci u¿ytkowe, ale równie¿ i emocjonalne klientów,
— coraz wiêkszym wykorzystywaniu technologii informacyjnej do bezpoœrednich kon-

taktów zarówno z partnerami handlowymi jak i klientami (dezintermediacja i re-
intermediacja, a tak¿e kastomizacja i kastomeryzacja),

— orientacji na indywidualizacjê masow¹ (kastomizacja i kastomeryzacja, konsument
staje siê prosumerem),

— sta³ym kreowaniu pozytywnego wizerunku przedsiêbiorstwa i dba³oœci o jak naj-
wiêksz¹ wartoœæ tworzonych przez niego marek.

Samo podejœcie do marketingu równie¿, jak ju¿ zwrócono na to uwagê, ewoluuje
i dostosowuje siê do zmieniaj¹cych siê klientów (którzy s¹ coraz bardziej klientami œwia-
domymi, dziêki niespotykanym do tej pory mo¿liwoœciom uzyskiwania informacji z ró¿-
nych Ÿróde³ na temat interesuj¹cych ich produktów), mo¿liwoœci technicznych (przekazu
informacji oraz produkcyjnych) oraz uwarunkowañ kulturowych (uwzglêdniaj¹cych z jed-
nej strony dyfuzjê, a z drugiej strony silne akcentowanie tradycji lokalnych).
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15 Ph. Kotler, Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu, Dom Wyd. Rebis, Poznañ 2004,
s. 33–34.



4. Marketing relacji

Odpowiedzi¹ na dokonuj¹ce siê zmiany zachodz¹ce na rynku sta³ siê marketing relacji.
Okreœlenie marketing relacji wywodzi siê z angielskiego terminu relationship marketing,
który w polskiej literaturze przedmiotu t³umaczy siê jako „marketing powi¹zañ”, „marketing
relacji”, „marketing relacyjny”, „marketing zwi¹zków” lub „marketing wiêzi”16. Koncepcja
marketingu relacji zosta³a opracowana i wdro¿ona przez Boston Konsulting Group (BCG)
w latach osiemdziesi¹tych XX wieku. Natomiast spopularyzowana zosta³a przez konsultantów
w zakresie marketingu: R. McKennaa, M. Rogers i D. Peppersa. Marketing relacji oznacza
odnowê zainteresowania marketingiem i budowê silniejszych relacji miêdzy sprzedaj¹cymi
i kupuj¹cymi.

Punkt ciê¿koœci przesuwa siê w marketingu relacji z finalizacji transakcji wymiennych
w stronê budowania wiêzi z klientami. Klient jest w centrum zainteresowania. Przes³ank¹ do
tego typu dzia³añ jest m.in. fakt, i¿ koszt utrzymania klienta w zale¿noœci od rodzaju
produktu lub us³ugi jest od kilku do dziesiêciu razy ni¿szy ni¿ koszt pozyskania nowego
klienta. Niesie to ze sob¹ potrzebê zmiany podejœcia do klienta z tradycyjnego opartego
na koncepcji 4P J.McCarthiego (Product, Price, Place, Promotion) na rzecz zorientowa-
nego na klienta zgodnie z koncepcj¹ 4C R.Lauternborna (Customer, Cost, Communication,

Convenience). D. Peppers i M. Rogers, id¹c o krok dalej, zaproponowali koncepcjê 5I (Iden-

tification, Individualization, Interaction, Integration, Integrity)17. Identyfikacja zwi¹zana
jest z poznawaniem i uczeniem siê konsumenta w celu nawi¹zania dialogu. Indywidualizacja
dotyczy dostosowania oferty przedsiêbiorstwa do okreœlonych potrzeb indywidualnego
konsumenta. Interakcja natomiast wi¹¿e siê z zapocz¹tkowaniem dialogu z klientem, a co za
tym idzie pog³êbiania procesu uczenia siê konsumenta i zrozumienia jego zmieniaj¹cych siê
potrzeb. Integracja relacji i wiedzy wewn¹trz organizacji pozwoli na zapewnienie jej spój-
noœci i koordynacjê wewnêtrzn¹ dzia³añ. Natomiast uczciwoœæ relacji (integrity) zwi¹zana
jest z uzyskiwaniem zaufania i lojalnoœci konsumenta wobec firmy oraz firmy wobec
konsumenta.

Porównanie koncepcji marketingu transakcyjnego i relacyjnego przedstawia tabela 2.
Marketing relacji koncentruje siê przede wszystkim na bezpoœrednich relacjach osobo-

wych miêdzy producentem a konsumentem oraz bardziej subtelnych metodach kszta³to-
wania relacji z konsumentem przy zachowaniu jego prawa do autonomicznoœci wyboru.
Istotn¹ rolê w marketingu relacji odgrywa zintegrowana komunikacja. Polega na budo-
waniu dialogu i wzajemnego zaufania miêdzy partnerami komunikacji. £¹czy ona partnerów
wymiany i tworzy wzglêdnie trwa³e relacje miêdzy nimi. Przyczyn¹ zintegrowanego spoj-
rzenia na system komunikacji marketingowej s¹ zmiany czynników kszta³tuj¹cych ow¹
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16 P. Kwiatek, Programy lojalnoœciowe budowa i funkcjonowanie, Oficyna Wolters Kliwer Business,
Kraków 2007, s. 15; Porównaj: J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2001,
s. 41.

17 D. Peppers, M. Rogers, Enterprise One-to-One: Tools for Building Unbreakable Customer Relationships

in the Interactive Age, Piatkus, London 1997.



komunikacjê. Najwa¿niejsze z nich to: wzrost szumu informacyjnego zwi¹zanego z nie-
efektywnoœci¹ dotychczasowych form reklamy, selektywny sposób odbioru przekazów
i aktywizacja filtrów percepcyjnych przez konsumentów, zmiany w strukturze demogra-
ficznej rynku, wzrost postaw proekologicznych, globalizacjê dzia³añ marketingowych oraz
wzrost szybkoœci dostêpu do informacji18.

Konsumenci s¹ w³¹czeni w system organizacji firmy zgodnie z zasad¹ „odwróconej
piramidy”. Uczestnicz¹ oni w procesie projektowania produktów, poszukiwania informacji,
zakupu i konsumpcji produktów oraz doœwiadczeñ po konsumpcji. Celem owego procesu
jest nieustanne podnoszenie wartoœci zwi¹zku.
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Tabela 2. Porównanie koncepcji marketingu transakcyjnego i relacyjnego

Marketing transakcyjny Marketing relacyjny

Cel dzia³ania mierzony jest:
– udzia³em danego produktu w rynku,
– stopniem penetracji rynku,
– liczb¹ zawartych transakcji kupna-sprzeda¿y

cel dzia³ania jest okreœlany poprzez:
– udzia³ w „sercu”, „umyœle” i „kieszeni” klienta,
– wskaŸniki utrzymania klienta (retenition rate),
– d³ugookresowe okresowe relacje z klientem,
– wartoœci¹ ¿yciow¹ klienta (Consumer Lifetime Value)

Marketing jest rozumiany jako funkcja realizowana
w przedsiêbiorstwie

marketing jest rozumiany jako integrator relacji zachodz¹cych
miêdzy firm¹ a otoczeniem

Informacje zbierane przez przedsiêbiorstwo dotycz¹ grup
konsumentów; gromadzone ad hoc informacje maj¹ charakter
przekrojowy

informacje zbierane przez przedsiêbiorstwo dotycz¹ pojedynczych
konsumentów; podkreœlana jest waga informacji ci¹g³ej, tzw.
„wzd³u¿nej”, zintegrowanej w systemie wspomagania decyzji

Produkt rozumiany jako „obiekt” lub strumieñ korzyœci dla
konsumenta, innowacje maj¹ charakter incydentalny

produkt-us³uga rozumiany jako „proces”, seria epizodów
sk³adaj¹cych siê na relacjê z klientem, zró¿nicowany,
innowacje s¹ dokonywane w sposób ci¹g³y

Tradycyjne podejœcie do produkcji: przedsiêbiorstwo projektuje
produkty, produkcja masowa, produkt standardowy

nowoczesne podejœcie do produkcji:
– konsument sam projektuje produkty staj¹c siê prosumerem,
– produkcja na indywidualne zamówienie

Koszty determinuj¹ cenê wartoœci postrzegane przez konsumenta w danym produkcie
determinuj¹ cenê

Dystrybucja anonimowa, fizyczna
Tradycyjne formy sprzeda¿y

dystrybucja personalizowana, wirtualna
e-handel, m-handel

Komunikacja ma charakter masowy, jest powtarzalna,
jednokierunkowa, inicjowana zwykle przez „nadawcê”
(przedsiêbiorstwo), który ma pozycjê dominuj¹c¹

komunikacja ma charakter indywidualny i personalizowany,
dwukierunkowa, inicjowana równie¿ przez „odbiorcê” (konsumenta) –
kastomizacja, kastomeryzacja

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: A. Sagan, Marketing relacyjny, StatSoft Polska, www.statsoft.pl
oraz Ph. Kotler, Marketing, Rebis, Poznañ 2005, s. 35–40.

18 K. Storbacka, J.R. Lehtinen, Sztuka budowania trwa³ych zwi¹zków z klientami, Customer Relationship
Management, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.



5. Systemy CRM

W wymiarze operacyjnym koncepcja marketingu relacyjnego wspierana jest przez sys-
temy zarz¹dzania relacjami z konsumentem CRM (Consumer Relationship Management).
Zadaniem pakietów CRM jest sprawne zarz¹dzanie relacjami z klientami i jednoczesne
obs³ugiwanie pozosta³ych funkcji przedsiêbiorstwa. System CRM wykorzystywany jest
przede wszystkim w zarz¹dzaniu informacjami uzyskanymi z dzia³ów: sprzeda¿y, marke-
tingu, obs³ugi serwisowej. Strukturê CRM tworz¹ zazwyczaj trzy podstawowe podsystemy;
s¹ nimi: operacyjny, analityczny i interaktywny CRM (rys. 1).

Podstawowym celem operacyjnego CRM jest zbieranie danych transakcyjnych, danych
o klientach oraz opinii klientów na temat produktów, personelu sprzeda¿y i komunikacji.
U¿ywa siê go równie¿ do wspierania telemarketingu i strategii sprzeda¿y. Wykorzystywane
s¹ w tym celu teleinformacyjne systemy automatycznego rozdzielania rozmów przycho-
dz¹cych (Automatic Call Distribution) czy te¿ interaktywnej obs³ugi g³osowej (Interactive

Voice Response).
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Rysunek 1. Architektura CRM

�ród³o: A. Mazur, K. Jaworska, D. Mazur, CRM. Zarz¹dzanie kontaktami klientami, Wydawnictwo Madar,

Zabrze 2001



Analityczny CRM zwi¹zany jest z przetwarzaniem i analiz¹ danych. G³ównym zadaniem
jest tu opracowanie systemów gromadzenia danych, tworzenie tzw. hurtowni danych i sto-
sowanie narzêdzi data mining (zg³êbianie danych) w celu planowania marketingowego,
segmentacji rynku i realizacji strategii instrumentalnych. Analityczny CRM obejmuje rów-
nie¿ œledzenie wskaŸników rentownoœci relacji z klientem, takich jak wskaŸnik wartoœci
¿yciowej klienta (Consumer Lifetime Value), wskaŸnik przyrostowej wartoœci klienta (In-

cremental Consumer Value)19.
Interakcyjny (komunikacyjny) CRM ma natomiast za zadanie kszta³towanie bezpo-

œrednich kontaktów z klientem i bie¿¹ce reagowanie na pojawiaj¹ce siê wymagania za
pomoc¹ ró¿norodnych kana³ów dystrybucji i komunikacji.

Zakoñczenie

Marketing relacyjny wpisuje siê w zmiany zachodz¹ce na rynku miêdzy innymi pod
wp³ywem rewolucji cyfrowej. Dziêki nowym technikom komunikacji i coraz ³atwiejszym
dostêpem do nich, zmianie ulegaj¹ relacje w komunikacji pomiêdzy przedsiêbiorstwem
a klientem oraz klientem a przedsiêbiorstwem. Komunikacja ta przesz³a ewolucjê od bez-
osobowego komunikatu przekazywanego przez przedsiêbiorstwo na rynek (reklama w mar-
ketingu transakcyjnym), zawiadamiaj¹cego potencjalnego klienta o nowych produktach
i ich w³aœciwoœciach u¿ytkowych do personalizowanej, zindywidualizowanej, dwukierun-
kowej komunikacji zapewniaj¹cej przep³yw informacji zarówno od przedsiêbiorstwa do
klienta jak i od klienta do przedsiêbiorstwa. Klasyczne podejœcie do marketingu (tzw. mar-
ketingu transakcyjnego) wyra¿aj¹ce siê w skrócie 4P (wprowadzone w latach szeœædzie-
si¹tych XX w.) nie jest ju¿ wystarczaj¹ce. Równie¿ podejœcie 4C (wprowadzone w latach
dziewiêædziesi¹tych XX w.) nie opisuje w pe³ni zmian, które zasz³y w ostatnich latach.
Prób¹ uzupe³nienia powy¿szych koncepcji wydaje siê byæ 5I – charakteryzuj¹ce marketing
relacyjny (wprowadzony pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych XX w.). Narzêdziem tego
marketingu jest miêdzy innymi znany ju¿ dobrze przedsiêbiorcom od kilkudziesiêciu lat
system CRM. Jednak zmiany nastawienia samych przedsiêbiorców do nowych wymagañ
w relacjach z klientami uwidaczniaj¹ siê przede wszystkim w nowym podejœciu do zarz¹-
dzania i do marketingu czego przejawem jest chocia¿by kastomizacja lub bardziej za-
awansowana jej wersja, tj. kastomeryzacja. W efekcie tych zmian coraz czêœciej mówi siê
nie tyle o konsumencie co o prosumerze.

Zeszyty Naukowe nr 7 213

19 J.D. Lenskold, Marketing ROI. The Path to Campaign, Customer, and Corporate Profitability, McGraw
Hill 2003.
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